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Clpı( k Kutlular. 
· aca işler için 
1~ P

1
Ltogram çizilecek 

1 0611 C H F ııuıid gecesi . . . ıa 
çl a •alimiz Bay Fazlı Gü-
'~I 'tll&yetin bütün kayma
e Carı, belediye baıkanları 
uru· ~· F. vilayet ve kaza 
opı,111 ''1 dört saat süren bir 
lııd ııtı Yaparak 1935 yılı l

e •il" rı 11 ayette yapılacak o-
k 1 erle yakında baılaya· 

llfıo.:1'11 saylav seçimi iti et
td • bir konuıma yapmıı· 

it. 

vu, 
Çiıı Jette yapılacak f ıler 
Udu •trılall sonunç ( netice ) 

r. 

))!;•eli. bütün yapılacak 
lıJtd Ptogramlaıtırılacaktır. 

'lla e ve kazalarda çok la. 
ltı •e l!lemleketin okonomlk 
il Qafllle Yarayacak olan iıler 

Pi ln l 'lll b a a ınacaktır. Prog-
u esasa göre hazırlana· 

\l 0~e ikinci derecede lüzum 
tır il iıler ıona bırakılacak 

• 

"a~u konuımada bir milhim 
8.. Ya da dokunulmuıtur. 
~~lll bir seyyah, ve su ve 
le•• tehrı oluıu ıöz önüne 

'«tfl t'-ha lllit bunun için de yol-
1-ıtı,lull ucuzlahlmaaı, kolay
•ı ~lıııası, ve süratleıtirllme 

8 rarlaımııtar. 
I&) '- cihetin temini için vi
L 'lltı• 
Q'ıl ' aynı zamanda belli 
~il 1 ticaret fgkelesi olan Mu 
d,, }': ele ahnmıt ve dojru. 
ttlc 01ruya Bursaya yapıla
h,lb )olculul&: için bu yola e
l'Gle 1111Yet verilmesi ileri sü. 
ltr, 'ele bunda karar kılmmıı· 

t 8u d~ qer le ort saatlik toplantıda: 
dı)e azanın hükumet, bele. 
leı.• •e fırka istekleri ve di-

llllerı 
"' l ayrı ayrı konuıulmuı 
t.r~ zUecek programda bun. 
loııı_ hesaba katılmııtır. Bu 
IQllu lltıdan sonra beledi ye ıa 
~ı),~~: bir ziyafet verilmlı; 
kı t e Yurt itleri etrafında 

QQ k 
lbilti 01luımalar devam etr. 

lltin geceki 
~elz:ele •• 

t>n 
be1,, : •kıam saat 16,5 te 
tellub •kika ara ile timalden 
"'kit ~ dofru ıtddetli ve ıü· 
't ıs Uç zelzele olmuıtur. Sa· 
~elıeı dede iki daf a hafif 
d,b, el •e bazı ıarsıntılar 
taıabuı~ l!luıtur. Dün gece ls
~1-ı.. 'il telefonla öğrendi
b ... e -Uld11 Rore bu zelzele İstan. 
"e .... ' "-nkarada, Balıkesirde 
l ~ernı k '"lnd e etin muhtelif yer· 

e d ru,,d e duyulmuıtur. Ti· 
e dQ .__ 

)ı""'ııt llau zelzele bir ev 
ır. 

Piyango 
bana cıktı! , 

Evet! Bir sene bekledik-
ten sonra piyango nihayet 
bana çıktı. Yılbaıında herke
sin dört gözle çarpmasını 
beklediği büyük ikramiye na• 
11laa bu yıl bana çarptı. Ye
di av kar hasretini çektikten 
sonra tam kıvamına gelen 
mevsim, beni çok sevdiğim 

kayakçılıktan mahrumetti. 
Keklik gibi Uludağ tepelerin· 
de sekmeye can atan ve ga
zetecilik dolayıslle çat orada 
çat burada bulunmaya ve 
görünmeğe alıımıı olan 67 
kiloluk bir vücut 7 gün ya
taktan kalkmamağa mahkum 
olursa bunun 11kıntı ve acı· 

11nı tahmin etmek çok ko. 
laydır. Emin olun ki: Bu a· 
zap, bana ayağımın istıra· 

hından daha ağır geldi. 
Mamafih bu kazaya bir 

yandan da sevindim desem 
yalan değil. Çünkü: Uana 
hayattan iki büyük ders 
vermiı oldu ki: Bu iki dersi 
sadece okumak ve ititmekle 
öğrenmek ve anlamak müm· 
kün değildi. Biri (daicılıkta. 

ki yüksek terbiye) diğeri de 
karagüo dostluğu) dur. Şu 

muhakkak ki: Dağ terbiyesi, 
zannedildiği ve birçoklarımı· 

zın çok defa latife tarzında 

ıöylediklerl gibi istihfafla 
karıılanacak bir terbiye de
ğil yüksek ve insani düıün

celerin hakim olduğu bir ter
biyedir. Düıününüz ki: Gece, 
zifiri karanlık, müthiş bir so
ğuk, gözgözü görmeyen btr 
tipi ve daha btnblr çeıit teh
like ve müıkilat içindesiniz .. 

Burada insanın hatırına 

gelen ancak kendini ve ca. 
nanı düıünmek samlır. Evet 
bu; ıehlrde böyledir. Fakat 
dağda her şeye rağmen yal. 
mz ve ancak (digeri) mevzu. 
bahstır. fote misal: Sporcu 
Türk arkadaılarımdan sonra 
bir Alman; gündüz sırt üstü 
ve çok fena düıerek baygın

lık geçirmit olan karısına ka. 
yaklarını yukletiyor ve onu 
önd~n gönderdikten sonra 
kendisi beni taşımağa geli-
yor. Yarım metre kara bata. 
çıka yürumekten kendi aya. 
ğını da incitiyor. Buna rağ. 
men üç buçuk kilometre di
tini sıkıyor ve beni taııyor. 
En genç aporcumuz Nusrete 
ıelince: O; hem de yalnız 
batına; tekrar Karabelene 
dönmek mecburiyetinde oldu
ğu halde o kar Upisinde se
ve ıeve beni taıımağa ko· 

Uludağa çıkanlar 
Kıı sporlarının en güzel 

mevsimi olduğundan senebaıı 
ve bayram tatilinden istifade 
ederek İstanbuldan ıehrimize 
gelen Türk ve ecnebi kayak
çılar Uludağa Çlkmaktadırlar. 

Geçf"n gün de Bursa dağ 

kulübü reisi Saim Altıol<la 

birJikte kalabalık hir Bursa 

Musa Ataş iyileşti 
Geçen hafta Uludağda kayak 

yaparken bir kaza neticesi 
ayağı burkulan arkadatımız 

Musa Ataı iyileımektedir. Ar
kada ıımız henüz evinde teda· 
vi ve lstirahattadır. 

kafı lesi otele çık mı ıtır. Ulu
dağa çıkan sporcuların bir 
kısmı bayramın ilk günü ıeh 
rimize dönecek bir kısmıda 
bayramdan ıonra ııelecekler
dir. 

Bursa saylav seçimi teftiş 
heyetinden: 

1935 vılı ~a\ la,· ~ücimiııde l'HY Yeret'('k ilk secit•il~-. . ., . .. 
ı·uı :ıdlaı·ııu :.!fo"lt'r'eu deftcl'lcr l.Hı ~iin lıiikt'lmd n~ ._, ·~ 

hcl<·Jive daiı·deı·ile ~chfr <laireleriıw ve küylerde . . 
rıalıiyc nıcrkczleı·i11i11 işlek ve uğrak Yt1rltwiue a-• 
S ı l ırn~l 11' 

~ 

ı- l>cftcrlcı· 22 iJ kk:1uu11 934 cıırnnrlc~i giiııiirıdt!ll 
katlar on 5 ~oıık«\ınm 935 cumartesi gli11 ii ak~amına 

lw~ güu 111 iiddtHle askıda kalacaktır. 
2- 1 )rfterlcnlt·u adlc.u·11u yazıh gürmeyPnltw say

la\' ~e~itui kauuııuıwıı ı4 iiucii m~u.ldtı~iıı~ gfirtı işhu 
on htı~ giiu it,:iııde :\di hir \'araka il~ nufus tczkere-
~ile lwı·aht~ı· beh1divede uıü1t 1~t~kkil ıefıjş lıeveliıw 

il .J il .. 

mliraeaat f'tuwlidirlt)I'. Bu nıliddet gctJtİkh\n ~onra 
y;ıprhıcak ııılirac;ıatlaı· kabul cıtliJoıez 

3-- Defıcl'lenle adlarm kolav 1Julu11nıası it·in luıt· . . 
[adın kar·~ı~ına ırnfus kiitiik ııumaı·ası kouulıuu~Lur. 

lıt•ı· ~Pt•iei ııufus tt·zkcrcsiııdcki haııe numarasil<~ at1ı
ııı dt•fı{wde kolayl'a hulahilİı'. 22-12-934 

8ursa-inhlsarlar 8aşmüdürlüğün-den: &SW 

Bursa inhisarlar başmüdürlüğü eınanet an
barında iki yıllık anbar müddetini doldurmuş 
olan 929,930 ve 931 yıllarından yirmi iki ekici 
nin 1~83 kilo tütünü yirmı gün müddetle 1-
1-93?'> günlerinden itibaren açık arttırma ile 
satılığa çıkarılrnıştır. 

Bn tütünleri almağa istekli olanlar ihalenin 
yapılacağı 20- 1-935 günlemecine denkleyen 
pazar günü sa& t on üçte Bursa inhisarlar baş
müdürlüğünde toplanacak olan arttırma ko
ınisvonuna ınüracaat etmeleri lüzumu ih\n 
olunur. 

ıayor .. 
Uzatmayalım; dağcılık 

insanın karakterini, huylarına, 
tekmil benliğini meydana ko
yan eıslz bir mlhek taııdır. 
Tabiatın harikülade güzel· 
ilkleri karıısında galba !nsa• 
mn en iyi huyll'rı inkişd 

ve insanlığın en yük-
sek ıekli burada tecelli edı. 
yor. Zaten geçen sene dağda 
birbirlerinin huylarını öğre · 
nen iki çift dağcı bunun i· 
çindir ki bu sene nııanlandı· 
lar .ve evlendiler. 

Bu kazadan aldığım ikin
ci ders: (karagün dostluğudur) 
bu dostluk ta insanın baıına 

hir kaza veya haıtalık gel• 
diği zaman belli olurmuı. Şe· 
hirde benimle içli dııh konu. 
tanlar ve cancifer abap ırt· 

bl görünenlerden birçoiu e· 
vimin kapısını çalmak ıöyle 

dursun (geçmit olıun!) diye 
bir haber göndermek l6tfün
de bile bulunmadılar. Gene 
dağ terbiyP-ıinln yüksekliii 
bu karagün dostluğunda da 
kendini gösterdi. Kapımı ilk 
çalanlar ıene dağcılar oldu. 
Şu halde; dünyanın en güzel 
bir kızı karıııında insanın 

b ü t ü n duya • 
caklarını yani aıkına dağa ve 
dağcılığa vermekle hiç hata 
etmediğini ıtmdi anlamıı bu. 
lunuyorum. 

Binaenaleyh yaıasın dai· 
cılık ... 

Varolun dağcılar demek
ten kendimi alamadığım için 
beni mazur aıörmeınizl dile
rim. MUSA ATAŞ 

1111-,U- ...... " .... ~. """•••• 
ibtı . Beı altı ay evvel bu 

11•• eld thalze d e ederek memleke-
önen Cevat Tahsin 

unu~ ınumkun ocg.ıaır. ue
ğerll valimiz Faı.lı Gült=cin 
her iti olduiu gibi bu mem
leket tıtoi de yoluna koyaca-

aleyhine istihsal eylediAl 
JQ. 9 934 tarih ve 934 - 103S 
numaralı ilim nıucıblnce ıu
yuun f zaleıl için ıatılarak 

93:>-ıo~ 
Buzcu R"ufun küçük of. 

lu lbıan ehre küıtü ma • 

m 

Yeni köy 
mektepleri 

Bu sene vilayet dahilinde· 
köylerde yeınlden 37 mek
' yapılmııtır. Bu köylere 
iyet bütçesinden mekteple. 

m ıı lzemeleri a lınabllecek 
!ar para yardımı yapalmıı, 

tarafı köylü tarafından 
ıal edilmiı ve mektepler 
ydana çıkmııtır. Y apdan 
kteplerin hepsi de fiizel 
planlıdır. 

ilan 
Cumalakızık köyftnün Te
amlık mevkllnde ıOndof· 
u Vakıfkeıtanelik aünbat· 

f zzeddin oflu Muıtafa 
razı Ahmet oilu Hacı Meh. 
t keataneligi kıblcıl İblt 
ı Sait Alt kestanellıl ile 
iıdut :~ dönüm mikdarında· 

kestanelik küçük A il 
1ına Tapu kütüıünde yaztlı 
.ıdığmdan küçilk Alinin 
deri tıbu kestanelill Gzer. 
1e badellntlkal Hacı Meh-
oğlu Ahmet ve kanıı 

neye sattı edeceklerinden 
. kestanelik hakkında ta· 
uf iddiasında bulunaalann 
!ıi ilandan itibaren Buna 
u miıdlriyetine ve yahut 
ıallinde tetkikata •elecek 
u memuruna mGracaatlart 

olunur. 

. . 

tak"1Jm olmadıfından do-
ıuyuunun lzaleıl için 1&· 

asına 2V-l l-Kl4 tarih ve 
--3276 numaralı ilamla 
ı r verilen ıehre kGıtl 
ailesinde ıağı bir partel 
iD oğlu Hakkı ıolu Gç 
el Aliye ve Salt ve Ffr. 

arkası 30 parsel Hikmet 
·i önü fıtiklil caddeıl ile 

dut ve 1300 lira kıymeti 
ammtıı,eli bir evin tama· 
tarihi 1 ilandan itibaren 
güo müddetle açık artı· 

\ya çıkarıldığından taltp 
.nrın kıymeti mukaddere

yüzde yedi buçulu nlt· 
·dej pey akçaslyle bera · 
Buna sulh hukuk mah. 

temeslne •: ııelmelerl ve 

23-2.9Jfl tarihine m6•a. 
;ımartesl glinO Hat 15 de 

._ ıulh hukuk odasında 
:1cağından mOıtertlerln 

1 mezkur mllhkemede 
bulunmaları ve ıertaa. 

tariht ilandan itıbuen 

•se açık bulunduiu ve 
günde artırma bedeli 
menkulün' muhammen 

.tinin yüzde yetmfı 

bulmadığı surette artı-

ıon teahhüdü baki kal. 

~bere artırmanın l 5 ıün 
temdit ileJ 12 :1·fl3G ta. 

müıadtf ıalı günü ayni 
mezkur mahkemede 

menkulün en çok artı· 

ihalesi yapılac•fı •• 
olanların ve allkadar-

20 gün içinde enaln 
e ile bildirmeleri akıl 
hakları tapu sicili ile 
ılmadıkca satıı bedeli 

paylıtımaaından hariç kalAc:ı
fı ve Beledıyeye ait delllll
ye ruıumu ile ihale kaNr 



ecimi tef tis . ' 
heyetinden: 

i~k:'nı kaıı ıııı u~ ı:ı I i rıı:ıı rı : lrıı ı· lı•ri ı ı«' gı"in1• Pi lı•ı·irn• 
ı ntılıacıt k~\iriıl 1 YCrilPl'f'h 1 alH i \ ('l lH·Y:llllWllH'l('l'İ . . . 
mrrk(\ze ~iiııdı1 r•iluıi~ otaıı rnulı:ıeıı· \ «- rni'ılt(1 <•il(•1·iu de ' , 
:~dlaı·J ic hakaıılı~ııı hu\ urnklarile 1935 vılı ..:ay lav .. ~ ._ .. . 
·~(winıiııd(• seeiın d e fteı·leı·iue geeirilmis YC huıılnr i-

, , "' t. o> •• 

~: in ayrıca yapılan crkd~ vo J\adrn se< .. ~ic.;il(!l' dcfl<•rl••. 
ı i lılilü'ıruct ve helet.liye <luireleriııe H~tlmı!'itn. 

~ . ~ 

1- -· Defterler 5-1 -935 cu nw rlc~i gii nii ak~amlllil ka-.. . 
dar askıda kftlacaktır. 
2- Deflel'lenle adlarım yazllı gürna•yenh•ı· ~ay ı~n 

sr.eiıui k.anunurıun 14 iincii mndJt·~irıe gfü·t• i~l ıu . ' , 
nıüd<lnt icindc bir i~Lida ve nul'us l~zkt1 rPIPrile lwh•-• 
diyeile müteşekkil tefıiş Jıe~ eti11c nıiı raca at t 1 l ıaıt·I id . l'
lrr. Bn müddet geçıililen souı·a ~·apıJacak münıc:ıaı

lnr knüul edilnwz. 
3- Bu JPfl(1 1·h~rdPki ıunlınc•ır Ye 111iiit<•cilP1' sülırirı • 

111uhtdif mahallelerinde dağLJnk olduldaı·ı ic~iu ~e~im 
ııahiye merkezi olurak belediye dair'e:-1i uıiiııasip gn
rl'ılıııüş ol<luğuııdau ayrıca ihln rdilP<'Pk olan rny a
ulnıa gıiniin<le de reylerini lwlediye dairesiııeeki sarı 
dığa atacaklardır. 27-12-934 

Satılık İngiliz tayları 
Karacabey Harası Müdrlüğünden: 

Karacabey harasında yetiştiri
len pedigrileri mükemmel anadan 
ve babadan yarışçı 933 doğumlu 
dört erkek beşi dişi dokuz baş saf 
kan İngiliz tayı 12 kanunsani 935 
inci cumartesi günü saat on dör-tte 
he~ baş ayrı ayrı açık arttırma su
retile satılacaktır. Bu taylar İngi
liz tay yarışlarına ~ştirak eHe6ile
cek evsaf tadırlar~ Pedişriları, mu
( as şal eşkallerile fotoğrafları An
kara, Istanbul, lzmir, Bursa, Balı
kesir, baytar müdürlük/erile An
kara atlı spor kulül üne ve lstan
bul sipahi ocağına gönderilmiştir..-
satışa iştirak etmek isteyenlerin 
satış gününde temina.tlurile birlik-
te hara merkezi'nde bulunmaları 

3-3 

Tirilyede vakfa ait G~ p.ırça zeytinlik ayn 
ayrı satıiığa ç1karılmt~'ır. ;3 ı f '.l-9:~ı .. r~ıarte 
si günü saat on c1önte Tir ih·ede ihtiyar heyeti 
odasında yapılacaktır i~te~di!erin muraca· 
atları. § 2i 

Esrefilcı· rnalıallesiıı<le 'akf:ı ait Seyilhw ıı.e:-"(•iıli . ~ ~ 

mılü.ızı 15-1-935 ~n lı µ;\'ıııii ~aat 15 1.t~ saı,l:ıC'.ıktJJ'. 

taliplerin o güıı ve saallc evkaf mütlliri~·<·ıindı• hu
lunmaları 7 

Tüccar, Esnaf ve Sanatkar..ann nuzarıdil<katine 
Bur.s:t ·ıdcarcl ve Sanayi odasından: 

B.ın·;1 t ı ca rd "' s H ~ i oda su dn rnü ı ece 1 
J 

hilunuun tücc·,r, ~"ln;d. sanatktır ve t ücc<lri nuı 
n nıcleJcrlc uğr<lşa n ze\'a tın kayıt müdd 1 l<•rİ 
9n4 senesi nihayetinde hitan1 bulduğundan J;,~1 

senesine ait kayıt ücretleri le tesçi 1 hnrçhtncl 
ve temettü vergisi üzerin~ mevzu oda resmini 
1 - kanunsani - 934 tarihinden itihar(!n mart9 5 
gayesi akşamına kadar üç ay zarfında oda 
veznesine tedi~1-e edtrek hüviyet varakalarını 
Pln1aları odalar nizamnatne. iı.ıin lOi, 10:> uici 
madde' ,· ri <1 hlH'ln1ııJa tcvfülcan lazınıdır. 

ı\·Lıay~1.en nıüdd e; t vurfınd· kayıt ü~reti StJne· 
'i ~ ı · l· · n1 ff sHm (: tın1eyen, şahsı ferdi) e ve hütt'. 
n: ,,. v~~ tL· h\f' ırdan muayyen olan senelık ka · 
y1t üc· et h:ri üç misH cezasile bidikte b:ı hsil c
d iJt'Ct-).!"' , Vt! hıJ cezanın tahakkulfıundan itibar.en 
üç c.y ı. , : ! fH1da tekrar kaydoJunmall al·ta isr:arı 
e,ipn!c r i :ı tic -ıretbaneleri odalar kanununun ti1~ 

çü·ıc· ı ıı1addesi ahkam1na te,·fikan oda karari .. 
le hükumetçe set ve simsar ve telJallar icra~ı 
mua111eleden men olunacağt ve oda mecJif;İnin 
~on karannda da verilecek olan hu c zafar:ın 
tecili cihetine katiyeH gi<lileıneyect>ği ~lal.cadar-
1::\rtn mahinıu olnıak üzere 1h"vf'ivet ilan olunur. 

İıılıi Sitl•faı• 
lı<1 ş nı ii el ii ı·i ii ğ·ii ıı tl c ıı. 

İ~tanhufd ı C·b ıli tütün fabrikası ve K.abat3Ş 
inh:is.ad:l'.r: idaresi anbarlannda Karacabey yo· 
lule ~1. Ken1alpaş·ı ve Karacabc:r, idarelerine 
gönderilecek mamul tütün ve içkiler yol parası 
l G-1 ~-9;34. den 1 O- l -9t~5 gününe kadar 26 
giln için ınünakasaya ıkonu)muştur. Şartna~e
ier Bursa iohisarl<lr hn~rıJüdürlüğile M. Kemal
paşa ve Karacabey idarelerjnde bulunur. İst .. J« .. 
liier 176 lira yirmi beş kuruş muvakkat temi .. 
nat akçalarile beraber ikinci 
perşembe gü11ii saat on be.5te 
başmüdürlüğüne geJsinler. 

Mudanya belediyesinden: 
100,000 1:11H1 pal'kc 1;1~1 tııi'ııı:ık:ı~· a~ı 

Uııd:ııı!·:ı lH'IPdi~~·:-1iıw alı11:u1ak 100,000 tant 1 pııf'l,1 1 

ı a~J 7000 liı·a lwdcl i k:r~ifle 'c ka pil lıza ..ı· ıı:-o.11 lil<1 2~ 
12 .. 931 ıat'ihiııdPıı 13-1-935 ıaı·ilıiı:e f,ad~:ı· \'iı·ıni t(~h 

• t 

ıııiitld(1 flı• uıliııaka~ava korıulıııu~ l\11'. Bu taslaı·ı \l'I'--. . ~ 

ıııf'ğc i ~ tPldilt'l'İo ilwle giini'ı olaıı 13-1·9:15 pnz:11· güııii 
~a·ıı 15.30 a l\ad;ıı· tPldif nıııkıup!:ınııı ~ i":1,de yc·di hu .. 
t• ı ıl, l't'uı irıaı laı·i lı~ hi l'likı P lwlt•di \'t1 t•ııei·ı nw niııı~ \"l'I' -. . 
ıııt1l<'l'İ \C ~a rtııanıe Yr J,c~ifıı:ıuı{\\İ gtil':i ı Ck i stP\o ı .-

" ., . ' ' 

lcl'İll d(' lıur gi'ııı lwlPdi"·e :·iva~P~iııe rnl'ıl'i.H'iı~ıılaı· ı 
t. J • 

il il 11 Ol H il 111'. 2 - J 

Satınalma komisyonundan: 
.\ s. lisıı i<:i ı yalrnz kırnw~ı t11ektPT •t• 1 ll 'eı·;lıııd, u~ 

zpı·e 350 ıakırıı elhisn ~1<~ıl, Pl,!-iilııııc ile dihıiı·ilı·<·ekıir ,, 

Talıııı i ıı edıl t•ıı lwdPli IH1IH 11· ıakımrn lı· · ~~ lir·~ıdi ıı 1750 . 
1 i rn d ı ı· N u onı nn \'C ~;11·1 ıw ı ııı>lı~l'i ), oıaı i~ ~·o ııd aıl ı ı·. El\ -
!'\ilııııc 19-1-935 ('tıııı:ır·ı e~i gi'ıııi'ı ~arıt 15 lı~ Td]) lıaı.cllı~ 

s .ı lrnal nıa koııı isvoıwnJa oJ;wakııı·. ~lu vak k:ı \ · l<'Jll İ-. 
ıı:ıı 131 1 i r~ı 25 k 11 ı·u~ı ıı 1· 2 ı . 

• ·•'"!' ·~ 

Sahip ve umumi ne~riyat mUJürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer Bursa. "Bizim Matbaa,, 

en aı- ~,~ ip~ki~r;le ;öhret ica zanan ipelderimiz hem dayanıklı ku- rt1_ ....... ""----~•-


