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Bu gün; ya§lı acun bir 
Yıl daha ihtiyarladı. Fakat 

bu bir yıl, Türkeli ne bin yıl 
değer gençlik, tazelik ve e· 
•enlik verdi. 

Yılın bilançosunu yapa· 
cak o~ ursalt Türk evriminin 
baıınd4n bu güne kadar ba
f\\rılan büyuk itlerin bu yıl 
içfnde gittikçe artan ve göz 

karartan bir hızla ilerlediğı
nı ve çoğaldığını görürüz, 

Bilançonun en ba şında 

• 

yeni yeni ve bu güne uy~un 

çatılar yükseld i. Bayındırlı k 

b l kanımızın ç..ıl< y ~r ı ıde ,·c· 

iÜzel bir k eıı t : rı ş le: şımend ı f er 
yolculuğu ucuzl"tıldı Pu 'Ö'l. 

den uluı, ucuı.ça yurdun l.n 

köfeaini görmek ve her li ôş .:
sinden alııvertı etmek 1' ol a v 
lığına kavuıtu: herl..t s e lie· 
yahat hevesi arttı . . . 

Si yasal işleri:nize gel ı nc~: 

Bu yıl dış ve içte; Turkeli 
kuru ld ukur ulah görülemeyen 

\'t>ni y;ı~ı':m f<ayseri cokt·ma fal-d:ası 

8'yacağımız ökonomık lşier- p ıı r lo.k ba ş.u ın~a rla karııkar-

dir. Herkes bilir ki: Bir dev- § ı yay , z . Dı~ sly a sllm ı zın te-

lettn iç ve dıı siyasasının te- meli~ Çok kuvellt o \an kah· 

tııel direğini 0 devletin öko- rııman ordumuza dayand ı k· 
noınık vaziyeti teşkil eder. tan ıonra; bu işlerimid tam 

Eğer; ökonomik i§leri düzgün bir kiyasetle çeviren dı~ ba-
ve sağlam gidiyorsa o dev· kanımız bay Tevf ık Rüıtü A· 

lelin dı f ve iç siyasası da rıuın da himmelıni kaydet-
öylece düzgün gidıyor demek· mek iazımdır. ikinci kanunda 

lir ~ev n çle burala yazabiliriz 
ki: Ôkorıoml bnkanı bay Mah-

mut Celal bayar gıbi dıl ve 
İf bilir, tuttuğu bir i şi kö· 

künden başarır, bilgili ve 

aenç kafalara layık oldukları 

Yeri verir bir devlet adamı · 

toplanacak ol.rn u l uslcır arası 

kurumu konsey lçtııııaına Tev· 

fik Rü~tü Arasın r ırni Turki· 
yenin baıkanlık etmesi de 

dış siyasamızııı lıiç bir kurun
da yazmadığı ve görmediği 

en parlak ve lwvveıli bir 
örneğıdir. Balkan nndl&şması 

vt: uluslar nr. sı ku :- umunda · 
ki \•aziye timiz hep sayılınağa 

V.! yazılme ğa de ı;:er baıarım· 
l a rdır. 

iç siyasamı z: Bu yıl için. 

de öoce; yeni rapılan beledi. 

ye s •çiminde, seçici 1ere tam 
bir s erb.stlık verildi Ve de-

Mudanyada 
Kubilay günü 

Mudanya (Hususi) - 26 
birinci kanunun Kubilay gü-

nü olarak kabulü münasebe· 
Ule kazamız Halkevi tarafın· 

dan fı rka. B:ilonunda bir top
lantı ya pılmııtır. Bu toplan· 

tıya evimize mensup bütün 
azalarla, bayanlar, alay zabi-

t a nı ve memurlar iştirak et
uı ı ılc:rdir. 

Merasime Halkevi başka· 
nı b.ty Galibin hararetli bir 

ııöylevile başlanmış, bunu da 
muallimlerden bay Ekrem, 

bay Raif, bayan İsnıet ve 
müla~ım Şeffğin söylevleri 

takibetmiıtir. Alay zabitanın. 
dan bay Mamurun hitabesi 

de bol bol alkıılanmış, Cum 
huriyet ve inkılabın muhafa-

7asınn AndeJilmi~tir. Salo;1a 
asılan l(ubilayın fotoğ<af-

ııı "rasim :nden sonra da Ata 
tu r l e ve inkılaı:çı arkadaşı 

ı ~rına da aş ığıdaki tazim 
tc:lgra!ları çekilmiştir. 

Ankarada Cumhur Raisi 
Atatürk 

An karada Büyük uluı 
Kurultayı 13aıbakanı General 
Kazım Özalp 

Ankarada baıbakan Gene. 
ral lımet lnönü 

Ankarada Büyük Erkanı· 

harp Haıkanı Mareıal Fevzi 
Çakmak 

Menemende C.H.F. genel 
yazganı Recep Peker 

Ankarada kültür 
Abidin Ö.ımen 

bakanı 

Buru valısi Fazlt Gülf'Ç 

Bursa C.H F. baıkanı Sa
di Ko:.uk 

Bütün kaza e!günü lop· 
l ırndık. Menemen mürtecile· 

rini lanetle andık. Cumhuri. 

yet ve inkılap için beşını ve. 

ren ve Türk gençliğini tem

sil eden büyük şehıt Kubıla· 

yı sevgi VI! kulduk ile hatır· 
lddık ve Cumhuriyet iç:n Ku-

bilay gibi her zaman can 

vermeğe hazır olduğumuza 

rınd içtiRimizi sonsuz saygıla. 

rımızla bıldıririz . 26- l 2- 934 

tnızın yürüttüğü ökonomik iş

lerimiz gözlerimizi kam?. ıtı
r an ve içimize emniye t veren 

bir temkinle yürüyüp gidi 1 o r , 

Bu güzel gidiş"n en kuvel !i 

Örnekleri; me;nleketin ö kono· 

tnik diriminde en çok rol oy· 

nayncak olt'n fobrikaların 

her gün nrtmasıdır. İşte Tur

hal teker ve ivte Kayseri clo· 
kuma fabrikaları ... Hem bu 

fabrikalarımı z öyle bir h:zla 
Yapılıyor ki: ~öz ge l i şi ( m~· 

kaymakam belediye ba şkanı 
mokrasinin en verimli bir ör- C. H.Fbaıkanı Halkevi başkanı 
neği yaşandı. Sonra: Türk ' 

sela) Eskl§eh!rdeki şeker fa b. 
rlkaın ı z; Almnnyad.ı yapılfi n 
ayni tip ş eker f abrikas.nın 
daha çatısı meyda nl ç km.1 · 

dan; teker çıka rm:ığn bıle 
baı~aınışlır. Kültür alanındald 
YÜrüyüıümüz yılları değıl a
ınrları gölgede bırakan b ir 

h~zla ilerliyor. Bü} ük Ata tür
kun itareu ile bütün Türk 

ulusu kendi dıl i n c ve l endi 
benlığ· 1 f ıne tavuşuror. şte ana 

ve öz dilin lu günkü gid:ş 
Ve Ynyılışı · 1 u i t te büyük 
btr bo \ k d 

1 u aha dolduruldu; 
ıoy ad 1 Yasıuile her ~· urtdaş 
soy &dı 1 

a mağa b:ışladı.. Ba. 
Yındırlık i 1 
B § erimize gelince: 

u Yıl d 
RÜ emır ağlarımız 

n Yenı bir uğrağa 
tııenılek t 

e in her köıesinde 
vardı. 

her 

kadınma saylav seçme ve 
ıı e ç ı l mc hakkı g ibi hakların 

en yü k s eği verild i k "; bu gün 
ı.cu n u : us larından 

rında b [e b u bak 

birçok la· 

kadınları· 
na \. erı. mem:ş bt.:lu r. uyor. Her 
t a. r d tn çarşaf va peçe gibi 

g.:ı r i p l.ılıklar da ortadan 

kalln ~ ar. Daha burada say. 
m • ğil imkan bulamadığımız 

pdc ç ok bu gibi büyük işler 

ve b., ş uımlar da gösteriycr. 
k : r u bir yıl içinde Büyük 
A tatürk'ün her gün bize di
r :m \'eren İfaretleri ve onun 
ç ok i nanlı ve verımli hüku. 
metinin iş bilirliğl{e Türk U• 

lusu ve Türk ülkesi acunun 
en ile ri safta giden ulusları 
ve ü lkeleri art.smdn ye r al-
m.şlır. Bunun için y2ni yılı 

karıılarken göğsümüz her 
zamankinden daha çok sevinç· 

le ve kıvançla kabarıyor. 
MUSA ATAŞ 

Avcı 

Nicin • 
patlamıyormuş? 

bir müddettenberi, adı 
bir silah sesinden hemende 

de farksız oL.ırak gümbürtü-

sü i~idilen ramazan topundan 

o•l<ayet edenlerimiz pek çok

tu, birçokları bu kabahati 

to~un eskiliğinde, bazıları da. 
barutun azlığında buluyor-

lardı. Mt>ğer; bütün l;u söyle· 
nenlerin h!ç birisi de doğru 

değilmiş, kabahat ne topta 

ne de barutunuıı az verildi

ği söylenen belediyede ... 
Bütün kabahat barutu 

belediyeden teslim alıp ta ö
teyeberlye satan memur bay 
Hamdi de lmif .• 

Mesel eyi araıtıran polis, 
bu topu ntmağa memur edil· 

mit olan bay Hamdinin be-

Uludağda kış sporlan 
Uludağa her taraf tan akın akın. 

sporcular gelilor 
Sömester tatili, yılbaıı ve 

şeker bayramı do1ayısile Ulu
dağa çıkmak fü.ere şehrimize 

h•r taraftan kayakçılar gel· 

meğe bııı şlamıştır. Çar111.mba 
ve perşembe günü gelen ka. 
f ıle:erden baıka cuma günü 
de:! bazı yabancı sporcular 
gelmiş ve otele çıkmıılardır. 
Bu gün ve yarın da İstanbul. 
dan sporcu grupları gelecek 
ayrıca bayram günlerinden 
eul ve bayramda lstanbul
daıı, Ankaradan kayakçılar 

geleceği gibi Bursa dağcıla

rı da tatılden istifade ederek 
otele cıkacaklardır. Buru dağ 

kulübü d.tğda her türlü ter
tibatı almağa çalışmakta ve 
uğraşmaktadır. Mamafih bü-
tün bu çalışmalara rağcnen 

herfPY ancak imkan nispe-
tinde temin edilebilmektedir. 
Dağ kulübü bu sene fevka
lade rağbet karııııoda kal-
mıı ve yeni yeni sporcular 
kulübe yazıldıktan baıka 

muhtelif yerlerden de kiralık 
kayak için müracaatlara baı

lanmııtır. 

Cuma günkü kayak 
harel\etı 

Cuma günü Bursa dai 
kulübünden kadınlı erkekli 
28 sporc'.l Dolubaba civarına 

kadar otobüalerle çıkmıılu 
oradan itıbaren kayaklı yü
rüyüşe başlanarak Karabelen 
imdat evine va rmıılardır. Öğ
le yeml"ğini im~at evinde 
yiyen spo~culu civarda ka

yak ekzersizleri yapm11lar-

dır. Perşembe gecesi kulüp 
reisi Saim Altıokla birlikte 
f.ç ~adın d a dahil olduiu 
halde altı ki§ilık bir grup 
Elmaçukuru yolundan Kara
belene çıkmııtır. Bu kafile o 
gece deva m eden tiddetli bir 
tipiye rağmen muvaffakiyet
le Karabelene varmış ve er· 
teai günü de Otelgözü sığına· 

ğına kadar gi tmiılerdir. Hat. 

la içlerinden iki k iti de ote· 
le gidip tekrar dönerek ar. 
kadn~larına iltihak etmlt· 
ferdir. 

Musa Ataşın 
geçirdiği kaza 

Arkadaıımız (Cumhuriyet) 
muhabiri Musa Ataş; cuma 
güokü Uludag ııeyahatında 
bir kazıı atlatmış ve ayağı 
burkulmuştur. Arkadaş·mızın 
anlattığına göre; O gün ea

bahtan uat ilçe kadar Ka· 
rabelen imdat evi civarında 
kayan sporcular imdat evıne 

lediyece kendine teslim edi
len barutun bir kısmını baı
kaıına sattığını öğrenmiı ve 
ıtmdiye kadar elden çıkardı· 

ğı ıekiz kııtu aıırma barutla 
birlikta Hamdiyi de yakala
yarak müddeiumumiliğe tes 
li rr. etmiıtir. 

75 bin varak ka
çak sigara kağıdı 
yakalandı 

döndükleri sırada Muu Ataı 
resim çekmek için ukadaıla• 

rim tekrar kayaklarile yü:c 
elli metre öteye çaiırmıthr. 

Hemen hep birden dııarı çı .. 
kılmıı ve imdat evinin ıa.rkı· 

cenubiıindekl çam orma nhfı· 
na gidılmitllr . Çok az me7ll• 

it bir sahadan önde kayıp gi

den Musa Ataı blr kar anza11 

yüzünden kııa bir dönüt yap
mağa. mecbur kalmıt fakat 

taze ve yumuıak btr kar bu 
dönüt ıırasında arkadatıbuzın 

sağ kayağını tutmuı ıob ka· 
yak ilerlemittir. Bu vazife'• 

te düıen Musa ataıın saf •· 
yağı burkulmuı ve ıporculM 

kendlıinl omuzlarında t•t•Y•· 
rak eveli Karabelene.oradan 

da üç buçuk kilometre •t•· 
ğıda bulunan otobQılerio ya• 

nına götürmütlerdtr. Miııa 

Ataı Bursaya gelfnce mem(e. 

ket hastahanesinde ayatpu 
baktırmıı rontken muayene. 

sinde gemiiln kırık ve ç-tlak 
! 

olmadığı aörlile;ek bir hafta 
evinde ayağına panıumaa ,.,. 
pılmak üzere fıtlrahata. ıat. 

mittir. 

Arkadaıımızın 
teşekkür.ü 

Cuma gece1i bent omuzla. 
rında ve kar liplıl altında 

3,5 kilometre teıımak ıttJt 
daicılığın en yüksek karak· 

terlerinden birini ve intani 
arkadaı\ağı aöıteren ve bana 

asla unutamayacagım büyük 
yardımlardar bulunan beledi· 

ye seyyahın ıubeıl · müdiirO 
Tevfik Haliı, Almanca mu-

allimi Her Friç, sporculardan 

Nusret, Çekoıla vak Antuan, 

ziraat mektebi muhuebedat 
Ataf ve sanat mektebi relim 

muallimi Her Habenlht e 
karıı duyduium yükıek •e 

derin minnet duygularımı bu
rada açıkça yaz.ar ve r kendi· .. 
lc.rine teıekkür ederim. 

Gece olmasına rağmen a

yağıma bakan ve aya~mı 
tedavi eden değerli ve hazık 

doktorlarımızdan rontkea 
mutaha11ısı bay Ce•at Tab
sinle operatör bay Ekreme •e 
hastahane baıhekimi doktor 

bay Yusuf lzzetdine minnet 

dolu teıekkilrlerimi ıunarı~: 

Ayrıca bent evimde ziya. 
ret etmek nezaket ve liltfön

dc bulunan değerli ve ıayaı 

değer zevat ile dafcı arka· 

daşlarıma da çok teıekldlr 
ederim. MUSA ATAŞ 

Salih, Recep ve Mahmut a
dındaki adamların ılgara ka. 
ğıdı kaçakçılığı yapbiını öi· 
r .meo polis aldığı terttbat Q. 

zere bu adamları 75270 ka· 

çak klğıtla birlikte cQrmO ... 

meıhut halinde yakalayarak 
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Soy adı alanlar 
Belediye memurlarının hepsi bir
den soy adlarını almıştar ve nu
fusa yazdırmışlardır. Bir kısmını 

bu sayımıza koyuyoruz: 
Hesap işleri müdürü Ah

met Remzi (Kırca), baıtahak
kuk memuru M&.zhar(Hepak), 
varidat memuru Aziz (Özcü), 
varidat memuru Lütfi ( Gü 
rin), çöp ve ııık memuru 
Ali Rız .... ,Tüz), çöp ve ışık 
katibi Fehmi (Pek), ayniyat 
muhasibi Mahmut (Baıkan), 
muhasebe katibi Hasan( Koç· 
elli), muhC\sebe katibi Sami 
(Gündüz), evrak memuru Vas
fi (Öz«-l), mutemet Şükı ü 

(Pekin), muhasebe kf'tıbi Şük 
rü (Atalaç), tahsil ami:! H~k· 
kı (Çanğa), icra memuru Nu. 
ri (Şakar), 1 daire tahsil me
muru İbrahim (Eğe), 2 daire 
tahıil memuru Huan Basri 
(Önder), 3 daire tahsil me
muru Mehmet (Çavli), 4 da
ire tahsil memuru Faruk ( i. 
nay), 5 d..:ıire tahsil memu 
ru Salih (Seymen), 6 daire 
tahsil memuru Emin (Budun), 
1 daire tahsil memuru Hü
ıeyin (Akdağ), 8 daire tah
ıil memuru Hasan (Özay}, 
9 daire tahsil memuru )sma
il (Tunguç), vesaiti nakliye 
memuru Kemal ( Koçak ), 
tellll Süleyman (Cuyar}, Ali 
Rıza (Hoıgör), Halil (Biliş), 
yazı itleri müdürü Sa.Hm ( İ· 
kızlar), katibi Eıat ( Uğuz ), 
kitlbi Besim (Kapar), bele· 
aiye avukatı Kemal Ziya( De. 
tnlrel), katibi Rauf (Alpay), 
Tophane mektebi baomualll· 
mi Abdürr~him (Akgün) Bur
ıa polis müdürü Ziya (Tolga) 
Cumhuriyet caddesinde bo
yacı Mehmet Emin oğlu Meh· 
met diğeri Rıza (Boyar) Ka· 
racabey kaymakamı Remzi 
(Ozkan) Karacabey müddeiu
mimisi Şakir (Özdamar) Ka
racabey hakimi Kemal (Arık
ıoy) Karacabey malmüdürü 
Nazif (Çetin) Karacabey avu
kat Nabi (Ôzıoy) soy adla
rını almıolardır. 

Şikayetler: 

Bu belediyenin 
işidir ••• 

Tophanede Şehadet cami· 
t caddeıiode 1 O numaralı ev
de oturan bay&n Mediha Ah
met matbaamıza kadar gele
.rek bize bir mektup bırakt•. 

Bu mektupta yazılar. lan kı· 

ıaltarak buraya lioyuyoruz. 
Bayan Mediha otobüsle Ulu
cami durağmdan Muradlyeye 
gitmek lstemif, orada duran 
197 numaralı bir otoLüsün 
ıoförü ( bu araba Muradfye
ye gider ) demiı. Mediha da 
buna inanıuak binmiı. Fakat 
araba Muradiyeye gideceği 

yerde Altıparmağa hareket 
etmlı, bunu gören Mediha 
( hani ya Muradiyeye gide
cektiniz?) demif. ( buradan 
benzin alacağız) cevabı kar. 
fHlnda kalmıı ve otobüsu çe· 
kip Çekirgeye götürmüıler. 
Kadıncağızı oradan bir başka 
otobüıe bindirik gerisingeriye 
Muradtyeye göndermişler. Ba · 
'yan Mediha mektubunda di· 
yor ki: ( şoförlere: Sizi bele
diyeye tikayet edeceğim ) de
dim Şoförler ( istediğiniz ye
re tikayet edin. Bize kimse 
karııamaz ) cevabını vermiş
ler. Bayan Mediha ( bunlar 
ne demektir? Şehir içinde it-

Mudanya da 
spor hareketleri 

Mudanya (Hususi) - Se
kiz aydaoberi kazaınızda a
çılmış olan (Karadeniz) spor
ları k~ übü gün geçtikçe faa
liyetini arttırmaktadır. Kulüp 
başkana bay Abdürrahim Ö
zenden bu kulüp hakkında 
bazı izahat istedim, ~nlattık· 
larına yazıyorum. 

( Sekiz ay evel yirmi gen· 
cin btrleşmel'ile aç11an kulü-
bümüzün bu gün yüzden faz. 
la üyea\ var. Gençle~in lrnlü
be olan bağhheı ve spor iı\e. 
rile otan )üksek alakahrı, 
gelebck için bizde sonsuz ü

mitler husule getirmiştir. 

Genç!erimiz ... pordi:lki ilerle
yiflni geçende stajver harbi
ye talcbesile yapılan bir maç· 
teıki galebelerHe de ispat et
arJı oldulur.) 

Mudanyanm Karadeniz 
•porları tE>şekkülü henüz müd
detini doldurmadığı için fe
dereye ithal edilmemittir. Bu
na ra~men Mudanyadaki di
ğer teıekküllere nazaran ol 
gunlaımıf bJr vaziyet göster
nıektedir. Yakıoda bir de 

1 güre§ ve avcıl ık şubesi aç-
mak üzere tertibat almağa 

b şlamııtır. Bu kulübün ay
rı a bir de temsil ıubesi var
dır. Kulüp azalarının Halke· 
vl temsil §Ubesioe kayıtlı ol
maları dolayıaile kaza mer· 
kezinde ve köylerde bazı 

temsiller vermek üzere ha-
zırlığa baılamıılardır. 

Kulübe başkanlık eden 
bay Abdürrahim Özeni son· 
suz faaliyetinden dolayı teb· 
rik ederken, güzel Mudanya· 
mııda oldukça bir varlık gös· 
teren bu değerli kulübün da
ha fazla ilerlemesini tem:n 
için bir anevel f ede~asyona 
ithal edilmesini candan dılerız. 

Tuzpazarında 
sebze hali 

A. 

Tuzpazarını bu günkü va· 
ziyelindı::n kurtarmak için be
lediyemiz oraya asri dükkan· 
lardan mürekkep bir sebze 
hali yaptırmağa karar ver-
mi§tir. Bunun için proje ve 
ketifname hazırlanmal{tadır. 

Çocuk bahçesi 
Deveciler mezarhğına bir 

çocuk bahçesi yapılm:ısı işi 

ilerlemiştir. Eiu bahçenin ya. 
pılmasına bir müddet sonra 
baılanacak ve bahçe önümüz 
deki 23 nisan bi\yramına kıı

dar bitmif olacaktır. 

Hususi muhase
be ve belediye 
anlaştı ... 

Ö~rendiğimize göre hus•.ı
si muh aebc il·~ be\ediye a
rasındaki em\ak ve hesap i17· 

)f!ri üzerinde tam bir anlat· 
ma olmuştur . Bu anlaımada 
değerli valimiz l:ay Fazlı Gü-
leçin ıehre ve belediyeye 
kartı gösterdiği hüsnüniyet 
dolayıeile büyük lir payı 

vardır. 

leven otobüsler keyifleri için· 
mi yoksa halka hizmet için 
mi ioliyorlar.) 

(Hakkın Sesi) -- Bunlara 
ilave edecek tek bir sözümüz 
yok. İşin ötesi belediyeye 
aittir. 

_I@! k 

ı\1udanya icra 
ınemurl uğunda n: 

930- 5 hacı Vasfi beye 
:196 lira ve masrdma borç
lu E~ref beyin eytama mer-
hun ve fazlasına şamil ol
mak üzere tahtı hacze alı-

nan Çırnada şarkan Lazara
ki garben Adıle hamm şi· 

malen hafız ahmet efendı 
cenubert Saip bey ile mah-
dut 82 ağaçlı 3 dönüm zey· 
tinhk 160 lira tapuca Ka-

raağaç ise de esası dikili
taştca şarkan Saip bey gar. 
ben şadi bey ve Ligoraki 
şimalen siliyorgi ve Muhtar 

efendi zevces.ı cenuben tel. 
lal KosU ve çolak Emin i-
le mahdut sı ag«•çlı beş dö
nüm zeytinlik l 75 Jıra İn
cirlıdt! şarkan Saip bey 
garben yol şimalen yol ce
nuhen dere ve metruke ilt! 
nıJ ldut 75 ağaçlı 3 dönüm 
zeytinlik 150 lira Keşişköp 
rüsünde şarkan Tahir ve 
Aksu1uzade garben } ol şi· 
malen dere cenuben yol i
le ınalıdut 90 agaçlı 4,5 dö· 
nünı zeytinlık 180 lira Ara 
bayolunda şarkan Andon 
oğlu Koço ve hafız Galip 
ve Eftimyoz g;ırben hacı 

Hüsnü şirnaten Yanko ce
nuben Yorgi nıetrukesile 
mahout 65 ağaçlı 2 dönüm 
zeytinlik 80 lira tekkeiatik . 
mahallesinde sağı bir nu-
maralı pnsel ve zeytinlik 
solu 6·-7 - 8·-9-38-21-
23 - 30 - 31 ·-32 numaralı 

parsel arkası zeytin•ik önü 
hacı horuç çeşmesi sokağı 

ile mahdut 75 ağaçlı 3~74 

metre 50 santi~ zemini ha· 
vi zeytinlik 350 Jira kıy 
metle 30 gün müdeetıe 

mevkii müzayideye vazolu 
naı ak 26 - 1 935 tarihinde 
cumartesi günü zevali sa
at 14 te ihalesi icra kılına 

caktır. Y t:v nıi ihalede kıy

meti nw hanıminesinın yüz. 
de yt tmiş beş in i bulmadığı 

takdirde en son arttıranm 

taahhüdü l'l'< i kalmak şar· 
tile arttırma on l>e:j gün 
temdH ile 15 inci günü ay. 
ni saatte kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmak şar
tile uhdesine kati ihalesi 
icra kılım,caktrr. bu husus

ta bir hak iddia edenlerin 
20 gün zarfında e\'r~kı müs· 
pitelerile müracaatl:ıın aksi 
takdirde haktan tapu sicil
lerile sabit olmayanların 
paylaşmadan hariç kalacak
ları yevmi ihaleden on beş 
gün c Jel şartnamenin . her. 
kes tarafından görüıebile 
C<-'ği müşterilerin yüzde ye
di buçuğu nispetinde pey 
a1'ç •lannı veya milli bir 
bankanın mektubunu 
dile arttırmaya iştirak ede 
bilecekleri ilAn olunur. 

DİŞDOKTORu 
Edip Ruştü 

Setbaşınd·a 

- - - - - - --- . 
--~ -
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lııışıııtılıeııtlisliğiııtlcıı: 

l{aracabey - Bandırma )'olunun ~3 kilometre
sinde kenar ayakları lulrgir, üzeri ahşap tabii
yeti Y cniceköy köprüsünün ağaç tahliyesinin 
betonarmeye tahvili bir buçuk ay inşaat müd . 
cleti zarfında nıüteahhidi tarafından yapılma
dığından vifayet encümeninin 1 O - 12-934 tarih 
ve 8~3 sayılı kararile ıTıu 1<avelesi feshedilerek 
yeniden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltnıe müddeti 20-1 t-93~. d..:n 20-1-93?5 

pazar gününe ka<larJır. 
Kt ş~f bedeli 60'3 lira ?>6 kuruştur. 
İnak: ~0-1-93;) pazar günü saat on beşte vi 

la yet er.cünıeni nde yapılacaktır. 
isteldiferin '1490 sayılı arttırma, eksiltme 'e 

iha'e kanununun tarifleri veçhile kanuni ika
nıetgfıh sahibi olmakla beraber nuf usa ve tica
ret odasına kavıtlı bulunması ve bunları vesika 
lada ispat etmesi ş:ırttır. 
K<-· şif ve fenni evrak dairede görülebilir. 
irş 1at ınüJdeti rnukavele tanziminden itiba-

ren iki aydır. 
~1uvakkat tenıinat ktşif hedelinin yüzde yedi 

buçnğudur. rf eminat için türk ~parası, banka 
ınektubu, dalıili istikraz t:;1hvilJeri ve borsa 
cedv<'lindc )a1,1lı mıl<tardan )'Üzde on beş nok
sanile milli esham ve tahviller kabul olunur. 

Teminat nal<it olduğu veya nakit mahiyetin
deki evrak bulunduğu takdirde ihale gününden 
evvel hususi muh:ısebe hesabına İş bankasına 
yatırılacaktır. 

Buna ınüteallik bilumum hususlar 2490 sa) ılı 
kanunun hükükn11erine talidir. 2 2 

Mudanya belediyesinden: 

100,000 ıaıı<~ ıwrk<' t'ı~ı nıiirı:ık:ı~ası 
~l 11da11 ~· a lwlı 1 d i /P~İııP alı ııaea k 100,000 tane parke 

ıa~ı 1000 liı·:ı tı .. deli kt>~ifle \(\ l\npnlızal'f usulilc 25. 

12-934 ıarilıiııdt111 13-1-935 tal'ilıiiıü knd:u· yirmi gun 

nı ii d det l • ~ m ii ıı ; ı k a ~ a v a k o ıı u l ııı ıı s t t ıı •. Bu ı :ıs 1 a ı · ı ver-. .. , 

rncğc istPldil('ı·iıı ih::-ıle günii oları 13-1·935 pnzar günti 
~atıl 15,30 a J\iı(lcıı· teklif nıekluplnrını ~ iiıde yedi bu
eıı k fPrı ı i na tlari I<' hi l'likte hclPdive rncii ıncrıiııe Yt1 1'-. . 
rnl'l(·ı·i re ~:ıı·ııı:ııııe YC ke~ifıı:.ııııP., i ~üı·nıck istcven-

v ., • f • 

lerin de lıpı· ırl'ııı lH'ledİ'-'e ri.Yasrliııe ıııiil'acaatları 
:-ı J 

i l:.\ ıı ol u ıı ur·. 1 -~ 

Satınalma komisyonundan: 
.\~. ! i~e için ~· nlnız kuma~1 nıektPplen veı·ilnıek li

zcıı·e :150 tak1111 clhisn acık Pksilıınc ile <liktirilecekıir .. 
Tnhıııin ctlileıı hrd(•li hnlı<1 1· ıakrn>ın hcs liradan 1750 .. 
liı·adıı· Nuıııuııe re ~aı·ın · ıııı<"leri komisyoııdaôır. Ek-
s:ltıııc 19-1 - 935 cunı:11·te si giiııli ~aat ıs le TopbaııeJe 

S1llııı<ılıııa koıııi~: onunda <Jltıcaldıl'. MuYakkut teıni-

ııal 131 lira 25 kur·u~tıır. 1-3 

Kompani dö partisipasyon Finansyer Komersiyale 
endüstriyel 
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r!~ YERLİ MALLAR PAZARI~ 
~~~ S 'bri. Zahit (ô' 
'""' Bakırköy -Adapazarı-Çukurova -lzmir bez fabrikaları Bursa mümessili fA( 
\YJ ~\---=- \V, 
(O) Her çeoit yerli dokuma ve ,bezler: Sağlam, ucuz, kullanışh (Q: YILBJ~ ~ lJNDA 
'"' Yerli (BOZKURT) İbrişim masura fabrikası açıldı! (Q' ..ı_ .!1 
\Y~ Bursanın en has ve temiz ipeğinden yapılmıstır. , ~ 
(9) Büküm ve boyası (İpekiş) fabıikasında yapılmaktadır. Çile ile satılan '~' 
~~~ ibrişimden daha karlıdır. Boyaları hastır. Her yerde bu milli markayı (~: 
'~J arayınız! Fabrikanın satış yeri Barsa: Yerli mallar pazarıdır. (~: 

r~~ '~' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~.:c>J.~~~~~~~~~~~~~~~""-=Jıl~:..I\' 

~~il'eJ~WJ~~~~~~~~~w.~~;~~1~.0,.1~ ~'l.§J'!.Q '\.llj,9..ı~ ~g ~~~l'~~ 'ıw.~! 
~ Adapazarı Türk Ticaret Bankası ~ 
fM Sermayesi: 2,200,000 Türk lirası. LTes s tarihi 1914 .ı\.noıim ş:rketi 1919 .~ 
~ merkezi Ankara İstanbu\ şubesi Yeni p~ıtıhl'l e lnq ~' l"'lPfoı 23 )52 ~ 
~ ~ 
\Q! Diğer şubeleri: Bandırma-Bartın-Biga-Bilecik - Bolu -] oıyjk-3ursa ~ 
f'ff, Düzce-Eskiş~hir-Galdta - Gemlik-Gerede-Gevv 0 HPnrl,.k - İzmit ~ 
W.J Karamürsel-Üsküdar - Mo.:Jurnn-M.K.emalpaşıı-Tekird.1ğ-Y ~niş:hir- ~ 
~ Saframbolu-Ankara ('{f, 

~ Müsait şeraitle mevduat kabu 1 edilir ~ 
~Müsait şeraitle çek ve . havale işi yapılır. Tahsile senet alınır. İkraz mu-~ 
~ amelah ehven şeratle senet iskonto, hesabı cari küşadı, emtia Mı 
•oı l0uy~; ZW muk&.biJi ikraz ~ 

~ Yann için kafana bilgi, kumbarana para doldur! ~ 
~ Bursa şubt-sl telefon numare s1 160 fm 

~"'~~Fô1~~~lm'8'~16'~t5\~17J'~Nf'l~~~~~.~fffi~~f6iW.rf.1~;-ç~t~(eş,~f'i;; 

Dünyanın her tarafında şube ve muhabideri bulunan 

Osmanlı Bankası 

Serm<2yesi 10,000,000 

Her nevi banka muamelatını ::ilr'a.t ve en ehven §eraitle ifa eder. 

Tasarruf hesapla rı müsait şeraitte aç lır. 

Vilayet emniyet 

nıüdür'.üğünden: 

Hakkın Sesi gazetesi Md. 

50 lira kadar evrakı nak· 

diye bulunmuştur Gazeteniz

le ilanl ve sahibi zuhurunda 

trnniyet müdürlüğüne müra

caat ettirilmesi ric :ı olunur. 

Bursa valisi 

Faı.la 

tliii;;;;;;,---İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiil'ıiiiiiilıiıiii _ _ ___ 

P a zlı ve şü rekas1 iflas 

idaresinden· 

Bursamn EbuŞlhme ma
halle ve caddesinde 53 No 
Sağı keresteci bay Mehmet 
Veresesi arsası solu bay 
Şevket arsası arkası İnegöl 
lü bay Saffet evi önü yol 
Ve bayan Muzaffer evi ile 
Çevrilmiş aşağıyukarı 1200 

arşın murabbaı nda 400 lira 
değerindeki arsa yapılan 

' b" . 
ırınci arttırma neticesinde 

değerinin yüzde yetmiş be
Şlni bulmadığından ikinci 
arttırma günü olan 15- 1 -
935 saı ·· ·· ı gunu saat on beş-

te bursa icra daire:sinde 
Qene açık arthrma suretHe 

ıs.atııacağrndan o gün istek
ılerin • 

ıcra dairesine get-
nıeıerı lüzuoıu ilan olunur. 

Bursa dördüncü İcra 

nıenıurluğuntln ı·: 

932 - 354 bir borç için 
mahcuz olup satıl rnası mu
karrer zirde cins adet ve 
kıymeti yazılı fabrika ma· 
kine ve atatının 16 - l -935 
tari lıi ele rnüsadif ~ a ·şamba 
günü saat 13 ten itibare'1 
bursanın hacı iskender ma
hallesinde Ahmet Hamdinin 
fabrikasında açık arttırma 

ile satılacağrndan isteklHe· 
rin o gün ve saatte orada 
hazır bulunacak icra sat'ş 
memuruna 932-35 ~ dosya 
numarasile müracaatlara i
lan olunur. 

ı di triş çözgü makinesi 
ıo ı ııra, ı p1muklu ve i
pekli için ip~k sarma ma
kinesi 350 ı irr, 1 m ısura 
makintsi 600 lira, 1 ütü 
makint>si 360 lira, 1 maka
ra makınesi 250 lira, 1 di· 
namo 250 lira, 1 geniş do
kuma makinesi 1500 lira, 
4 ditriş krepdüşio makinesi 
2000 lira, 3 ditriş marka 
krepdüşin makinesi 1500 
lira. 
.-miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. 

Bursa ikinci ıcra 

m ~rnurluğundan : 

933 -213 taşra 
bir borç için mahçuz o 

1up satılması mukarrea 800 
lira kıymetinde belediyenin 
4 numaralı ve 3, 749, 457 

Bursa ikinci İcra 

ınenı ıı ı J u ğund an: 

933 598 bursada rnüfıis 

fazı ı ve şürekası i fıas ida
resi Koza hanında avukat 
Halil İbrahim heye 3150 li

raya borçlu ba\fit çiftliği 

sahibi başçı İbrahim bey 

!nahalh.sinde Çardak soka 

ğınoa Ali Rıza beyin işbu 

tıorcunun temini için mah

cuz ve satılmasına karar 

verilen bursanın Doğan kö
yürıd~ kAin çalılık rnevkiin 
de tapunun şubat 329 tarih 
ve defter 144 sahife 88 ve 
numara 4j2 de n·ukayyet 
şarkan sahibı ~enet garben 
sahibi send şima!en sahi· 
bi senet cenuben sahibi 
s~net tarıasile mahdut 160 
dönüm mıktannda ve b(
her dönümü al h lira kır-
metiılde tamamı 636 lira 
kıymetinde bir kıta tarla· 
nın açık arttırma ile satıl

masına karar verilmiştir. 

numaralı bir adet fort oto
mobilinin 3- ı 935 tarihi
ne müsadif perşembe günü 
saat 13 ten itibaren tuzpa
zarında hacı Hamdi beyin 
hanında açık arttırma ile 
satrlacağrndan taliplerin 
vakti mezkürda orada ha
zır bulunacak icra satış 

memuruna müracaatları 
ilAn olunur. 

En iyi Hediye 
Bir İş Kumbarasıdır. 

• 
"Türkiye iş Bankası,·, 

1-İpotek sahibi ala-
caklılarla diğ ;r alakadar
larrn ve irt ıfd k hakkı sa. 

hiplerin in işbn gayri men-
kul üurirıdeki haklarmı 

hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını evra-
kı müspitelerile işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak. 
ları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

2- ar t tı rma şartnamesi 
Bursa ikinci icra memurlu
ğu oda~ında işbu ilanrn 
nt'Şri trırihioden itibaren 10 
g:i n sor.ra herkesin görme. 
~i için eıçıktır. 

3 İhalo ıü-2-935 ta-
rihine rnüs.adif cumartesi 
günü saat 15 te bursa ikin 
ci icra memurluğu odasrnda 
icra ~ulınacakhr. Şu kadar. 
ki arttırma bedeli gayrimen 
kulün muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini 

bulmazsa en son arttıranın 

taahhüdü baki kalmak şar

tile ihale on beş gün daha 
temdit edilerek 3 _3_935 

tarihine müsadH pazar 
günü saat 15 te bursa ikin
ci icra dairesinde en çok 
arttırana ihalesi icra kıh· 

nacaktır. 

4-Arttırmaya iştirak ı . 

çin gayrimenkulün muham· 
men kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey ak
çasını veya milli banka te
minat mektubu tevdi etme
leri liizımdır. Alıcı arttırma 
bedeli haricinde olarak iha .. 

le karar pullarını tellftlfye 
resmini tapu ferağ harcını 

vermeğe mecburdur. Daha 
fazla maıümat almak iste
yenler 933- 598 dosya nu
marasil e memuriyeti mize 

müracaat edebHirler. Arzu 

edenlerin şartnameyi oku
yarak hazır bulunmaları 

veya mümessil göndermele

ri ve gösterilen şartlara 

riayet etme~eri ilan olunur. 

1 lpek~o~a, 1!!:•v! ~pe! ~~~u;f~ı~~:.'\ azı ha· 
1 ne Bursa kozahan alt kat fah:ka. telefonu 30 hane te

lefonu 4 telgraf adresi Bursa Cumah 
Toptan ve perakende sipariş kabul eder _ipeklerini Bura 

l sanın em~alsiz elastikiyet hassasını haiz ohn kozalaıdan 
imal edel'. 



Sahife 4 

Bursa ikinci icra 
memurluğundan: 

932-2644 Bursada fiat 
şirketi vekiJi avukat cezbi 
beye 612 lira 89 kuruş ita 
sına borçlu İbrahimpaşa 
mahallesinde dere sokağın
da 45 numaralı hanede as
keri hesap memuru Süley
man b yin işbu borcunun 
teminı için bursamn Acem
ler mevkiinde tapunun ey· 
lül 930 tarih ve 56 nunia
rasında kayıtlı şarkan hacı 

hafız bahçesi şimalen top
çu kış .. . A garben uzunların 
muharrem cenub .. n yol ve 
değirmen arkı ile mahdut 
12 dönüm 3 evJek mıkla· 

rııına 576 sehimde 513 se· 
hlminin açık .arttJrma ile 
satılmasına karar verilmiş· 

ur. 
1-İpotek sahibi a~a-

caklılarla diğer alakadar
ların ve irtifak hakkı S3· 

hiplerinin işbn gayri men
kul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını e vra
kı müspitelerile işbu iU\n 

· tarihind~n itibaren yirmi 
gün içinde icra dairesi ne 
bUdfrmeleri aksi halde hak. 
ları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

2-arttırma şartnamesi 

Bursa ikinci icra memurlu· 
iu odasında işbu iUlnın 
neşri tarihinden iti bar en 1 () 
gün sonra herkesin görme. 
si için açıktır. 

3-İhaıo 30-1-935 ta-
rihine müs3dif çarşamba 

günü saat 15 te bursa ikin 
d ıcra memurluğu odasında 
icra kılınacaktır. Şu kadar 
kı arttırma bedeli gayrim( n 
kulün muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmazsa en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şar
tHe ihale on beş gün daha 
temdit edilerek 14 - 2- 935 
tarihine müsadif perşembe 
günü saat 15 te bursa ikin
ci icra dairesinde en çok 
arttırana ihalesi ıcra kılı

nacaktır. 

4-Arttırmaya iştirak ı 

çin gayrimenkulün muham· 
men kıymetinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey ak
çasını veya milli banka te
minat mektubu tevdi etme
leri lilz ı mdır. Alıcı arttırma 
bedeli haricinde olarak iha
le karar pullarını tellaliye 
resmini tapu ferağ harcını 
vermeğe mecburdur. Daha 
fazla maıfimat almak iste
yenler 932- 2644 dosya nu
marasite memuriyetimize 
müracaat edebilirler. Arzu 
edenlerin şartnameyi oku
yarak hazır bulunmaları 

veya mümessil göndermele. 
ri ve gösterilen şartlara 
riayet etmeleri ilan otunÜr. 

ilan 
Askerlik vesikamı. tecil 

raporumu askeri yiiks ek 
ehlfyetnamemi, darü lfunun 
mezuniyet vesikamı kaybet
tim yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yok· 
tur. Askeri )ise fizik mual· 

timi Daniş 

Kayıp tastikname 
Bursa ortamektepten al· 

dığım tastiknamemi kaybet· 
tim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

... +onu~lr1Pn talebesinden 

Hakkın ~es1 ~avı ~Hl2 
J 

ursa saylav seçim· teftiş z t ,y} • 
heyetinden: H M .. d ı·· v •• d 

· • •• 11 • Karacabey arası u r ugun en: 
~sk:)ıı knnıın \'e l\tlını:ı ı ıı:ı111t'll 1 l'llıt' ~ore t! Pl'ıtıt~ 

ıııulıacn· k~tğıdı Yerilerek whıi~ et , ,h•~yanııaıııeleı·i f(aracabey harasında yetiştiri-
uwrkPzt~ güııderİlıHİ~ ohlfl UlllhllCJI' Ve ııı\İ[l(\CİlCt'İll de l d • ·ı • mükemmel anadan 
cıdli.ır·ı k hakaıılı•rırı huvunıkl:ırill~ 1935 \'Jlı ~a\'hl\' en pe ıgrı erı 
~C~İuıindc ~t'<:iııı ~d<•flt>l'İcl'İlıC ~P<Jİl'ilıtıi~ ~'e bunla;· i- Ve babadan yarlŞÇl 933 doğumlu 
t;~n ~~: r,ıca y•q•ılan eı:k•!k v~ kad.ııı seçiciler <lcftcrlt~. dört erkek besi dişi dokuz baş saf 
rt lıuf\.tıflleL \'C lJelcuıve Uatl'elcrıııe asıl1111~lll'. • ' 

1--- Ocftel'll'I' 5 1-9;5 CllllHll'lesi gliııii uk~amma ka- kan lngiliz tayı 12 kanunsani 935 
dar askıda kalaca ktır. inci cumartesi günü saat on dörtte . 

2 - Ucflcl'lenle aulilrı111 yazllı gfü·ıucye11lcr say la Y 

se<;iuıi karıuııtıllllll 14 lincü maddc~iııc güre i~L>u her baş ayrı ayrı açık arttırma su-
ıııiid<lel içiııde bir isLida \'C ııut'us tt·zken•lt·ı·il~ bele- re tile satılacaktır. Bu taylar ingi-
tlivt1de miitc~ekkil l~t'Lis hcyetiııe aıiıı·acaal l'lıııcliuır- k d b l 
le;.. Bu ıııiitl;let gı·çıikı~n soııru ~· apılacak miiı·acaaı- li7- tay yarışlarına iştira e e i e-
hır kabul cuilnwz. cek evsaftadır/ar. Pedişriları, mu-
3- Bu <leftrl'lcnleki mulıacır ve nıliiteeilPı' ~t·lıı·iıı • 

nnılıtdif tıh1lıullelcı·inue dağl(ıık oldukları it~iıı ~e~iııı 
llahiye merkezi olarak belediye daiı'c~i ıııliııJ~ip gfi
ı·tilmüs olcJufrurıdao ayrıca ih\ıı edilecek ulaıı rev a-

• t. J ., .. 

ulma güııüııde de reyleı·i11i lıdediye <laire~inct k.i ~an 

{ asşal eşkallerile fotoğrafları An
kara, Istanbul, lzmir, Bursa, Balı
kesir, baytar müdürlüklerile An
kara atlı spor kulül üne ve lstan-

]liin bul sipahi ocağma gönderilmiştir. 

B l · · t it· satısa iştirak etmek istey·enlerin 

dığa ali.ıc~tklardır. 21- 12.934 -
ursa say av secıını e ış ' . . . . 

· h t · d satış gününde tem ııatlurıle bırlık-e.ye ın en: . 
1935 vılı ~avlav ~<'<~iıııiııdı· ı···v Ye rrct·k ilk ~Peicilı·- le hara merkezınde bulunmaları . . .. . .. 

ilan olunur. 2-3 ı·ııı adlal'ıııı gfo.ıe:'t'H dcficrlcı· lııı giin lıiikt'ıııı..ı \O 

1 ·leuivc <lairt>l<·ı·ile sclıir diı iı't>ll1 ı itil' 'e küvll'nle ., . . 
nalıire 111eı·kt·zlt·ı·ir ı irı i:-dek \'(' 11~ rak n•rl,·ı·iııe :.ı- -. . . . 
sılıuı~t11· . 
l- UeflPrler 22 ilkl\:inıııı 934 <'ıırııaı·te~i giirıiiııdt·ıı 

5 ı-5olll..(\Hun 935 cumarıcsi !!İ.ıııl"ı <ıl,~aıııına katlar oıı ._, ;, 

br.~ giin miiddtılln a~f,ıda kal:1t: ,ı klır. 

2- ().-ftcı·len.krı atllanııı v:ızılı güı·rnev(•Jll<~ı· ~:ıv-. ' .. . 
lav Sı>ei ui kanuııunım 14 iiııcii ııı:ıddt·~iue güre i~htı 

• t..- ı ., 

ou h<\S uiiıı i<'irıde üdi bir 'ill'aka ilı· ııııfıı~ wzkel'e-
• t ,,I ., 

sile lwr•ıbt~I' beledivede mÜLt·~t~kkil lefti!' lıPveliııe .. .. .,, .. 
nılinıeaat etmelitlirleı·. Bu ıııi'ıddcı g<~<;ıikıeı; sonl'a 
yapılacak lllÜl'llCi.lallaı• kabul c~diltıil'Z 

3-- Oeflcrlcrde adhıı·ııı kolay lıulııııııı:ısı i~~in lıf'l' 

adın knı·~ı~ına tıl\ftıs kiitük ııuuıar: ı ~ı koııulmu~ı.111·. • • 
heı· ~t><·ici ııufıı~ tPzkcresiııdcki lı:ıı <' rıu:ıwı\ı~ilc udı-. 
ııı dcfwnlt~ kolavea hıılahılir. . 
Fırka satınalma komisyonuııdan: 

46000 kilo pirinç alınac.·aktır. 'fahınin edilen 
bedeli 1 o:> O liradır. Nunıune ve şartnarnesi ko 
misyond..ıdır. Eksiltn1e '1 - 2 k~lnun-ua:i çarşanı
ba günü saat 1!) te ·rophanede satınalma ko 
misyonunda olacaktır. Eksiltn1c luı p .:dı zarf 
usulile olacaktır. ~1uvakkat tcn1:nat 790 lira 50 
kuruştur. Tekl;f ıu( ktupJarı ~ - 2 lüinun - 9 3 ~) 
çarşamba günü ~aat 14 de k a da r satınalnıa ko 
ınisyon reisliği ne veriln1İş ola ca k t ı r. 3-~\ 

~~~ıo: ~~~~~~'-="~~~~~-O'~'A' 
~~..:~~:Jll~~~·- "'""' Jl~';;.JI."' ~" -""'-=-"...::.._,,,....::..,~~ ·~~YJ. 

~~~ Halk Sabun arı >~J 
~O, Baş vücut ve en kıymetli çamaıır'arınızı yıkamakta ~~J 
~ HALK ~ 
~fJ Markalı ıabunl11rı daima tercih ediniz zira HALK mar- ~~' 
~Q' kalı sabunlar t:n temlz iptidai maddelerden ye r1ı m11hsn- ~ ( 
, ~ lümüz olan h Alis zeytin yağından yapılmıştı r . Umumi (QJ 
~~J aatıı yeri: Lofçalı:1.ade Halil Vt! fÜrekası Tuıpaznrı ~~) 
'ô'.--::"'lı.'--=""-"' . ''<>'~~~~~~~ ~ '<>"~~~~ ~ '~~~~ .... 1 ~ ... .., .... ..,..:; "..4 ....::'..1-.. ...,,11ı.;: _ .,.; Jıl ..:::::.J'll.:: 11 ..:: ~-..:;.Jlııı.;:;..d 

"' ,.:;...,.r:.:'."'\'-• ...-:: ,. ... ~~ ............ ~ ·~' .. ~~~'<>°~~'A' ~~.:c>-~~~~~,~~~~ ... ~ "..ıl~~ .....,,~~~r~ 

:~~ En Nelis ipekler (~) 
"o' SİNAN, PASKAL Fabrikaları (~) 
(~~ Ş A U L 1\1 A I< K U Z {~) 
(ô~ Hocanaip EOka ğındnld ipek bükümlca nesinde bükülen (~) 
f ~ ipeklerile ıöhret kaza nan ipel !erimiz hem dayanıklı ku- ~~' 
~A~' maş imaline yarar h em de cl eıtiklyet hassası yüksektir. ~A~ 
~Y. ipek-Deşe - l<oza alım sahmı toptan ve perakende ~YJ 

~~ Kozl\han No. 38 Telefon No. 1C8 ~~J -- - -- ...._ '-- ...-:: ~---..~~,~~~;:. 

• tıı· 
· Jııı şııı iifl i. ı·liiğ·iiıı,Jcıı: 

lstanbulJa C ·bali tülün fabrikası ve Kabataş 
inhisarlar idaresi anbarl a r ında Karacabey yo
Jule ~1. Kenıalpaşt ve l{~n\cahey idarelerire 
gö nderi lecek m :11nul tütün Ye içkiler yol paraH 
I G- 1~-H:H. dc.; n 10 - l - ~l.~5 gününe kadar 26 
gün iç\n nnlf J kasnya konuln1uşhır. Ş~rtname
ier Bursa in h İsa dar ha ş nüdürJüği le M. Kemal
paşa ye Karnca hey idarelerinde bulunur. İstek
ldcr 1 iG lira yirmi beş kunış muvakkat temi
nat akçalarilc bcrnber ik inci kanunun 2G ıncı 
perşe n1be günü saat on ht>ş le Bur sa inhisarlar 
ba şmüdürl üğüne geJsinler. 2 - :> 

Bursa Evkaf idaı·esinden: 
'firilyede vakfa ait 62 parça zeytinlik ayrı 

ayn sa tı ' ığa çıkarılo11ş!ır. aı- t2-n=~'" pazarte
si günü saat on dörtte Tiı_ilyc<le ihtiyar heyeti 
orlasıoda yapılacaktır. isteklilerin mürac~. • 
atları. § 2i 
E~rcfilt•ı· ıııa lıallt1 ~ i nde ''" k fa ail Sevil lcr nıc~<·id i . . . 

aı ı kazı 15-1-935 ~· alı ~iinii ~:ıal 15 ın ~:.ıtıl:ıcaktlf'. 
' 

ıaliplcl'iıı o giin ve ~aalll' ü\ !-.af nıii<lÜl'İ~' eliIHIP ht:-
lınıu::ılal'ı 7 
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Bizim Matbaa 
Defterdarlık urha111nda dairei mahsusa 

IBiZ iM MATBAA) 
, Ddtcrclulıl. Ark•oın<U .V 2i 
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