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Baş a 
T 

Kamal Atatiir
kün ekonomik 
yapıcılık eseri~· 

... -
Türkiyede yeni 
Merka'1tilism 

Berlinde çıkan Deutscbes Wollcn 
gazetesinden : 

Basın Genel Direktörlüğücün 

Betkeler Servisinden 

(Büyük Frederich'tn göo
derd:ği ekonomik politika el· 

rafında etüdler) namı altında 
yazdığı eserinde Gustav Sc· 
hmoller şu neticeye varıyor : 

"Mcıkantilism, delalet et. 
tl~I uıl mana ve cevher iti· 
bar!yle devJ~t teşkilinden 

baıka bir ıey değildir, fakat 
bu, öyle gelişi güzel bir dev
let te,kili demek değildir, 
aym zamanda ulusal ekono
minin kurulması, yani modern 
manada devlet te~kıli dem~k
tir. Kezalık devlet mefhumu 
al' 1Jde. anlacı1an amme bJrlık 
ve mefhumlarını aynı zaman· 
da ulusal ekonomiye de ter 
mil etmek demektir.,. Büyük 
f eriderich'in zamanma dair 
yazılmıı olan ve Rusya'ya 
taalluk ettiği kad"r Fransa 
ve İoıtltere hakku1da da va
rit bulunan bu ıöz.ler, bugün 
dahl tekrar bir takım da vlet · 
ler hakkmdn da söylenebilir. 
Huıün her yerde devlet bün
yes5nl kuvvetlendirmek mak · 
udiyle ht ıusi ekonomide dev· 
let nüfuz ve müdahalesinin 
aıttığmı görüyoruz. Bu hal, 
ltaly~'da ve Almanya'da böyle 
olriuğu gibi ıtmdiye kadar 
lıberal ekonomi sistemi tnki· 
betmif olan devletlerde de 
ıirayt:l etmeğe baş\amı§hr. 
Fakat biz bütün rı.erkantilıstık 
esasların en ziyade tatbik 
edıldikleri sa haları, yüz yıl
hırca sürmüı olan bir inlurnz 
dau genel savaft müteaklb 
bıızı büyük ~ahıslarm öuder
Uii ile kurtuluak modern 
tarihi nnuruon kavuşmuş olan 
ce vletlerde en bariz şekıller le 
ıörmekteyiz. 1ki yüz yıl ev. 

•elki merkantilizm devrJnde 
olduiu gibi ekonomi poHtiknıı 
-yeni teıekkül eden devlet 
bünyeılni kuvvetlendirmeğe 

•e vaılıiını korumağa yara

yor. 
Bunu Avrupa dııındaki 

w ,, ... 

Başbakanı 
ln .. n .. dü 1 
Mudanyada ; Mudanya mü areke

sinin imzalandığı binayı gezdi .. 

Bu sabah Kamgarn iabvik.~sanın teme! 
atımı törenigıde bu!unacak •. 

Ekonomi bakanımız Celal Bayar 
Sevgili Ba vbako.nım1z is

met İnönü maiyetlerinde Eko· 
nomi bakanı Celal Bayar v~ 
banka mümet1Sillerl olduğu 
halde dün saat 18 da Ertuğ
rul yatile Mudanyaya gelmiş· 
lerdlr . Mudanya iskelesinde 
kendilerini İlbayımaz Şefik 
Soyerle süel komutan Gene
ral Salim Cevat ve Parti il 
baıkanı Saylavtmız Doktor 
S . di Konuk karı lamıılardar · 

İsmet İoönü karıılayıcıla· 
rının birer birer ellerini sık
tıktan sonra otomobillerllc 
Mudanynya g\tmiş\er; yağmu
ra rağmen yollarda biriken 
halk tarafından büyük bir 
sevgi ile sclii.mlanmışlnrdır . 

Baş bakanımız iskeleden 
doğrucR Mudanyu mütareke· 
s.nin imzalandığı l ioa~· a git
mişler ve orasını gezmişler

dir . 
İsmet İnönü , Cumhuriyet 

Haik parltsiniıı bu bin. yı bir 
müze hahre sokması teşebbü· 
sünden ötürü rr.e:nnuniyetle
rlnl öne koymuılar ve etra
fında istimlak edilecek kısım· 
lar için ilgililere direktif ver. 
mişlerdir . Ayrı ca. ayni yerde 
veya bilit iğinde bir kite p sn
ra yı vücüde ge~irilmesini , bi· 
nanın civarında da genif bir 
park yapılmasını iıaret bu-

Başbakanımız General İsmet fnönü 
1 yurmuılardır . 

ismet İnönü binayı gezer

ke n yanındakilere Mtıdanya 

mütarekeıine ait hatıralarını 
nakletmişler ve tahnssüalerlnl 
anlotm1§lardır . 

Boşbe.kanımız baiahara 
maiyetlerindeki zevatla bir
lılcte otooıobillerine binerek 
Bursaya hareket etmişlerdir, 

Çok yağmurlu bir hııva. 
da ve kısmen bozuk bf r yol 
üzerinde ynphkları seyahat
ten soııra saat 19 da ıehrl

mize vuıl olmuşlar ve doğ
ruca Cumhuriyet köşküne 

çıkmışlardır . 

lsmet İnönü ve m ı yet
lerindelti zevat ı1e İlbny1m1z, 
Süel komutanımı-z , Parti b. ~
kanımı:: Cumhuriyet ltöş\..ün
künde birlikte aksam yeme 
ğini ycmi§lerdir, bışbakanımİz 
yemekte İlbayla Parti blişka· 
nmdnn Bursamn ekonomile 
durumu hakkında mıılfimat 
aimı§lardır . 

İsmet loönü bu sabah 
saat 9,30 da elektrik fabrika
sı yal"ında kurulacak olan 
Kamgıırn fabrikasının temel 
ntımı töreninde bulunduktan 
sonra Gemliğe gidecekler ,.e 
orada da Sun'i ipek fabrlka
ınnın temel atımını yapacak
lardır. 

Baş bakanımız İzmitdeki l-cağıt 
fabrikasını gezdi 

bir takım devletlerde görebi • 
liriz, fakat bu politika Türkl· 
ye'de her yerdekinden da ha 
tam ve mütcbariz bir şek l ie 
aörülmektedir. Kamal Atatürk 
12 yıl önce iktidarı eline 
aldıjı zaman, memleket eko· 
11omi bakımından büsbütün 
tnklraza yüz tutmuı bir hal
de idi, devlet borçlan haf 
döndürecek derecede fahit bir 
yüksekliğe çıkmıı bulunuyor
du, memleketin en münbit ve 

Ankara 27 (A A) Baş baknn ismet İnönü bügün İzmitde 
inşaata ve mon~sjı bitmiş o1an kağıt fabrikasını gezmiş ve Er
tuğrul yatiyla Mudanyaya gitmiştir. Kağıt fabrikası 2 inci kfı. 

nun avında i§l~tmcye açılacaktır. 

· -_.;..,~-------------hal bütün ökonomik kuvvet Mustafa Kemal o vaki yaban 

feyizli yerlf"ri yağma ve 
tahribedilmişti. Bu vaziyet 
kar111•nda Kamil Atatürk, 
memleketin harici düımandan 
.lsaataralma11aı mtteakap der. 

lerin faaliyete sevkedilmesl, cı kapitalistler! çnğırablhr ve 

memlekette baştan baştı sos . böyleleri de pek ala buluna-

yal ve ökonomik reformlar bilirdi, çünkü memleket atne-
yopılması lüzumunu anlamıştı. sinde taşıdığı tabii hazineler 

Memleketi m:ıruz bulunduğu Ulbariyle zengindir ve bu 

ııkıntıdan kurtarmak için -Ardı ikinci yGzde -

3 

'avuştuk • • 

AJANS TELGRAFLAR! ) 
Italyanlar bozgun ha
linde ogaden cephesin· 

den çekiliyorlar 
( Rasseymun ve Raskassa kuvvet
~ leri şiddetli bir harp yapıyorlar. 

...... 111!1 ..... 

Anknrn 27 (A.A) Habt"ş hükümetinin bir tebliğine göre: 
ltalranlar ogaden cephesinde tam bir bozgun haltndecHrler • 
ltal} anlu 4 tank He makinalı tüfenkli 6 kamyon ve birçok 
ölü b ı rakmışinrdır. Panik gürahı ve guerloubi garnizonlarınada 
sirayet etmiıtir" 
İtal)•ımlnr böylece ogaden cephesinde 55 günlük mücadeleleri
nin verimini ellerinden çıkarm11 bulunuyorlu.r. Royter ajan11n1n 
verdiği bır haberd 0 de şimal cephesindeki İtalyan harekihnın 
durduğu bildirilmektedir. Ra11eymun ve Ka11a ıtddetli çete 
m":Jharebeleri y pmaktadırlar. 

alya notasına cevap 
verdik 

Ankara 27 (A.A) İtalya notasına cevap olarak hazarlanmıı 
olan Türkiye notası dün İtalyanın Ankara büyük elçtllflne 
vcrilmi§tir. 

Çinde Japon askerleri 
Ankara 27 (A.A) Pekinden blldirlldlflne göre : Japon ku•

vetleri askerlikten tecrit edilmiı mıotakaya girmltler \'e pekı
ne 500 asker getirmiılerdir. Halkın mümanaah üzerine yeni· 
den çindeki muhtariyet hareketi suya düımüıtür. Dlgar yan· 
dan hallı:: kuz~y çindeki muhtarivet hareketine de miizaheret 
etmektedir . 

Kamutayın dünkü 
toplantısı 

Ani ara 27 (A.A) Kamutay bugürıkü toplantısında ba7.ı ka
nunlarının ikinci müzaker~aini ynparak kabul etmfttir. 

Ziraat bankası 797 420 liralık 
safi kar elde etti 

Ankara 27 (AA) Ziraat bankasının dün toplanan 46 ıncı 
genel lrnrulunda okunan idnre meclisi raporundan sonra 1934 
yllında elde edılen 797 bin dörtyür. yirmi lfraıık safi kar yüz_ 
de yetmi~ be~inin ııermayeye, yüzde on bqlnfn ihtiyat akçasına 
ilavesi ve yüzde onu olan 79 bin 742 llrasınında dağıtılmaaana 
karar verilmfılir. 

Ispartaya ilk lokomotif girdi 
Ankara 27 (A.A) Dün tik lokomotif lspartaya girmfıtlr. 

Yakında açılma bayrRmı yapılacaktır. 
••-ft•u~o•-~Q••••••~o ,••••••n•a•••••••••••••••••••••••••• 

Gemlikte luk olmadığı anlatılarak yo. 

B
• t b.. d luna devam etmiı ve Buraaya 
Mr O O US 8V- gelmtıur . 

rildi •• Otobüs yolcularından bir 
Evelkl gü:ı Yalovadan genç kı~ korkudan bir müd. 

Buraı.ıya gelmekte olan bir det dili tutulmuı; Bursa ıorgu 
otobüs Gemliğe gireceği sıra- hakimi ihsanın efi bayan Sa-
da şoförün dikkatsizliği yü· niyenin ve muallim Ahmet 
7.Ünden şonnın Banket ara· Muhtarın baldızının kolları 
lığına devrilmiş ; yolcular bir· 
biri üstüne yıeılarak ezllmif· 
ler ve bir çokları vücutları

nın müteaddit yerlerinden 
uf ak tefek yaralar ve bereler 
almıılardır . Yolcular; ıoförün 
esrar içmiş ve sarhoı olduğu 
hatta cebinde de bir şife rakı 
bulunduğuunu ıöylemltlerdir , 

Bilahara bu otöbüs bir 
baıka otobüse bağlanarak 

kaldmlmıı ; makinede bozuk-

inclnmiıtir . 

Gernlik Belediye. memur
lıırı otobüsün Gemliğe girme· 
sini müteakip vakadan haber· 
dar oldukları halde hiç bir 
tedbir almadıkları görGlmOı· 
tür . Söylendl~ioe göre; He. 
nuz ismi dahi bilinmeyen bu 
tof örün ne ehllyetnameıl tet· 
kik edilmlt ne de ıarhoı olup 
olmadıtı teıptt edllmlıtlr , 



- hirinci yüzden dev1ı m -
hazineleri işletmekle kapita 
ltstler in yüksek kazançlar elde 
edece kile ri muhakkaktır. 

i§İ Türkiye'd tabıi ve mı~sa • · 
it bir dur'Jm gö term<>htedir. 
Harpt n sonra vücut hulnn 
bazı devletlerde l:ur. l "llak 

• • t'! 

' ı...6 1 
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Kemal Atatürk bu basit istenilen s:ınayi için tabii esa8 
ve kolay olan ve fakat mem. ve ~artların hiç birisi mevcut 
lekcti yeniden ökonomik bl!ğ- olmadığında.n sun'i tertipl ı e 
lılığa ve esarete götürebilecek müracaat edildiği vakidfr. 
olan yola koyulmadı. O, o Tütkiye ise bu vnziyette 
vakit yeni Türk devletini rleğf!dir 

nasıl kendi öz kuvvetiyle MesP!a Türkiye tekstil iç'n 
kurdu iıe, timdi de Türk ulu- lazım oiao ham maddelere 
sal 'ökonomisini aynı tarzda m llk olduğu gibi kömür ve 
kurmak yollarını aradı. Türk· muhtelif maden cevherlerine 
ler arasında bu i t için kucl· de ınnhktir. Endüstrileşme fş', 
retleri yet ecek şahsi teşebbi's Rusyndaki nümunesine lmti· 

erbabı noksan olduğundan sal n beo !;ılhf.-- bir plan ile 
ökonomik kurulu§ j§lni devlet sistematik bir tnrzdn f<at yetle 
kendi eline al dı. Şimdi sonun- t ~sblt ve tanzim e i mi~ o!up 

da bulunduğunuzu zannetti · halen tatbik eclilmektedlr. 
ğimiz. yeni ekonomi devrinin Yeni açılan febrikalar hemen 
başlegıcındn olduğu gibi dev- iGtlsnasız devlet fabrikalarıdır. 
le t sanaylle§meği başarmak, liükümet bu f~te, ziraat 
fakirleımiş ve pek a z inlilaaf memleketi olan diğer bütün 
bulmuş memleketi modern bir dcvfetlcrln endüstıfle~me l~Je· 
ekonomi ülkesi haline sokm k rinde takip ettikleri yollarda 
için İ§e e l attı . yürüyor, yani i)k önce bir 

14 Milyon nufuslu Türk defo fstıhlak eşyası endüstri· 
milletinin yüzde sekseninden sini l~orumnk istem'§tir. Mese 
fazlas ı bugün ha la ziraatla la pamuklu iy ad~c!i 1934 de 
yaıar Kama l Atat ürk me mle· 115 binden 1926 da ı031 bine 

.. ketin eudüstriyel kuruh~ıunun arttırılacaktır. İstanbul yakı. 
ilk önce istinat ettirilebileceğ i nında b! r kfıeıt fabı-tkası ve 
eıas temelin z irai mah sulleri birde şişe fabrikası kurula · 
korunmak ve mükemmelleı- caktır. Bunlardan beokn bü 
Urmck olduğunu takdir etti. yük bir porselen e~ya fobri· 
Fakat bu ff, az inkişaf bul- kası kurulması dn mutosn v• 
muı bir m emlekt":tte herşey• verdir, muhtelif nevilerdcn 
den önce bir U 'gi ve kültür kimya imalathaneleıi d.. ya· 
meselesi olduğundan her yer- pılacaktır. Bunlardan bir' kr • 
de devlet n ümune çiftlikleri mı ile porslen eşya fabrika · 
kuruldu ve ziraat mektepleri sının inşasına ~imdidt>n f:.aş-
açı ldı . Bu ndan ba§ka geni~ lanmı§tır. Cu fab i e.lnr ç ., 
devlet arazisi kı:ımen çok fa · yeni kömür ocakları oçılrr:•ş 
kir olan köylülere dağıtıldı. olup bakır ve diğer maden 
Çok enerjik bir malarya mü- cevherleri de Ç\karılacr:ı.ktır. 
cadeleaf ile köylerde sıhhi Bütün bu itlerle birJil-te geni~ 
ahval hayli düzeltildi ve mer- mikynata kuvvetli bir elektri· 
kanltllizm devrinde yabancı fikosy<Jn vücude getirmek yo. 
mütehassıs ifçflerfn memlekete lunda çalışıldığınJ, münnlrnle 

celp ve davet edildikleri gibi ve muvaselede de dalma nr-
Türk devleti d e, Türk ziraa· tan bir ıslahat foo.liyetlnc 
tanı ıslaha yardım için mem- ilrfıilmi§ olduğunu, memleke. 
lekele dünyanın her tarafın· tin ticaret fifonunu arlıırp 

dan ve büyü k bir kısmı tia kuvvetlendirmek hususunda 
Almanya'dan olmak üzere da faaliyetler baıladığım 
mutahass&1lar getirtti , ilk mu· kısaca işaretle iktifa etraek 
vaff akıyetler daha şimdiden inleriz. 
her yerde görünmektedir. Yuke.rıdn kaydcltiğlmiz 
Netekim Türkiye daha 1929 gibi Türkiye büyük ku,uluş 

İJaren1i1.in ı\lnradiyede deposundaki :r;ı; 1-~ 
ı 1ira lwdelı kfşifli kirenıit aktarnıa tan1in1t ı ~art
namesi n1uci hince açık eksi l t ıneye konınuşt ur. 
Eksiltme ve ihale birirc1 kfınun-n;35_ ı 1 rinci 
Çhr~"ınha jtünü saat t 5 de yapılacnğtnrlan snrt
nam ·y· görmek İstiyen isttkİiler her gün Baş-
nv'-ii ri vetiıniz nuıhasehesi ne ve ihale günü rnez
klır sr-ı;ttta vüıde yedi huçuk tenıioat akçelerile 
yine 8aşmüdüriyetin1\zde ınfıteşekkil konı~i)·ona 
ın iracaatlan 2G - ıı7- 2~--29 

Bursa Şa.1·baylığından: 
4aR21 kik, arpa eksiltınesi , 

Uray TemizHk iş•eri hay\ianarının bu ~eneki ihtiyaçla
rı için 43321 kilo ::ırpa aç ık el<siıtme ile a lı nacaktı r. bir 
kiıosunun muhanmeni 5 kuruştur. e ksil tme ve üstermes i 2, 
12. 935 pazartesi günü saat 15 te yap ılacaktır . İsteklHer· 
şnrtJarı arılamak için her iş günü ve saat rndan önce de 
163 liralık muvakkat teminat makbuz uveya banka mektu. 
bu He Uray komsiyonuua gelFinler. 17-21-24-28 

§ Hisarda eski karakol 1 nuimuştur . masraflar nlrcı-
barakasının kirası artırma ya aitdir. İ steklil er, 375 ku-
i'e 12 12-935 perşenhe ruş1uk teminat makbuzlar~.-
gürıü saat 15 te ihale edıle- le 5-12-935 perşenbe gu-
ceğinden istekliler, 135 im· nii saat 14 te urayda satış 
ruş teminat makbuzu ile komSİJ o .1una ge!sinler. 1-1 
Ur~y komsiyonuna gelsirı- § 
lt>r. 28 a30 2-ı Uraya ait bir k ı srak 

§ 2- 12-935 pazar tesi günü 
Davutdede çöplüğünde saat 10 da Hayvan pazarın · 

topJanmrş bir senelik gübre da pdzarlıkla ve peş in pa. 
hiisılah peşin para i le pa- ra ile ve masraflar alıcıya 
zarlıkla sat2lacaktır bu ha· ait olmak üzre sa tıl acağı 
hasılata 50 lira bedel lrn. duyuru1ur. 1- 1 

f ursa Viilli Emlak Müdürlüğünden 
D~o1i rtaş nıa balle!.-Jini n tstasyon ci \'a rında 

a1Iığı ljO Jira ınuhannıen bed~lli hapishanei unıu
mi bakkaliye dükk:1nı şart namesi ınuci hiııcc 1-
12--9.;f) ta·ihiodcn 30-11-936 t ar ihint! kadar 
bır s .ne n,üd<letle aylık kirası ~9-1 t-935 gün
Jemec:ne rastlayrııı curna günü saat lG da iha fe· 
si va pdmak üzı e yen c.'en on b:ş gün nıüddetle 
açık artınnaya konu1n1uştur. k i rasına isteklile
rın şartnamesini gö .. nıek YC o yolda pey sürmek 
üzre yüzde yedi buçuk ten1inatı m u vakkate ak .. 
ce-ıile birlikte Milli En1lak idaresine ve ihale gü· 
nünde de adı geçen dairede müteşekkil konıisyo-
aa ınüracaatlarr. 22- 28 

da buğday ithalatı için mü· işinin fınansa edilmesini keo. 

him bir meblağ sarfetmi§kcn dl kuvvetiyle bu~srmoğn ça- (ü lÜ.Y Direktölüğünden: 
1934 de 115 ton ihraç ede- lrşlyor. Devlet bütçesinden Erltek lisesile Kız öğretmen okuluna Iüzuom olup 22 
bilmi~tir. Eıkt idarede 5 ila 6 her yıl 6 milyou Türk lirnsı 11-935 günlenıt:cinde ihale edilmek ücer e açık eksiltmeye 
milyon kilogramdan yukarıya endüstrile§me işi için ayrıl· konulmuş ohm 150 şer bin kiloluk kuru gürgen odununu 
çıknmıyan t ütün istihsalatı son maktan hariçten iGtikrcz ya- almağa istekli çıkmadığından 2-12-935 günıemecine rasla-
yılda 45 milyon kilogramı pılmamııtır. Ancnk Sovyct yaı pazartesi günü saat on dörtte Bursa Kiiltür dairesinde 
bulmuıtur. Sanayi nebatları ittihadı Rus maltinelcri sat- ihalesi yapılmak üzere açık eksiltme müddet i uzatılmıştır . 
zerlyatı da devletin kuvvetli mak için Türldye'ye uzun isteklilerin fazla izahat aimak üzere müracaat eylemeleri 
teıvik ve himayesi ve hntta vadeli b r kredi açmıştır. iltln olunur • 24-28 
bizza t idaresi altında haylı Bu makineler bilhassa '--·----~---':"--~!'!--------------..~--
artmııtır. Türk iye bugün da- ' Tekstıl fabrikaları teeh;inde l(aracabey Harası müdiirlüg"' ünden 
ha henüz kendi tekiıstil <'n- ' kullanılm ftır. Bu kredi Tür- 1 l 
düıtriıini yerli pamu kla iduıe k iyeden Rusyaya emtaa gön- Haranın 31-tc:şrini cvveJ - 936 ta rihine ka. 1 
edecek vaziyette değilse de derilmeı, suretiyle tedricen dar bir senelık ı nek ve manda . sütlerine talip i 
bu veziyete ıüratle yeklaD- ödene~ektir. Bu kredi iti, 

1 cıkmadığır.dan bir ay içinde pazarlıkla sa tıJ,:ı ca-
maktadır, De vletin bu itlerde Türk-Rus ekonomi rnilnase-
ne derece ıtddetli tcıir e betlerini bayii kuvvetlendir-

1 ldır· i&tek}ikrin her gün tetninatlari le birlikte 
müdaha le yapdığmı mesela mi~ttr. Türk mühendisleri flara Müdürlüğüne ınüracaatları ilan o)unur. 
fundan anlatı lır. Bugün Tür· Rusy'da staj görmekte Rus 2n-28 
kiye'de yalnız üç nevi ıeçme mutahnssıslnrı da Türkiye'de ~ :::ımwwmu mı.•·' re..., .. ııw • • ıa• ı wııa• ra.._ 

'd l .J b d"n fk" " ~5'\"+"'Prt!'M'WLL F pamuk ekilebilir ve bü tün ekonomi kuruluşunda yıırdım ı nrea nr.ıe un Q ı yuz 
mahıuliln h ükumete teklifi etmektedirler. Türkiye'nin yıl evvel ynpıhlığı gibi şlm-
mecburidir. Rusya ile bu sıkı fıkı mü na· dı de bir laçkıı. yapılacak ve 

Ztraatını islah işinde Tür- ıebetine rağmen Atatürk, hususi te{el:>hüsler yavaş yavaş 
kiye hedefini nasıl isabetle kommonfzmi kendi mcmlekc· kuvvetlenecek midir? Y nhut 
tayin etmi~se kendinne nıah- tinden uznk lutmağı pek yeni dev letler e rnnominin 
sus bir endüsth i cihazı kur· Ala bilmiştir. Almanya dahi ' de"·let tarafından idaresi urn · 
mak fıfnde de aynı isabetli son yıllarda Türkiye' ye Almı: n lüne sımsıkı bağlı mı l<nla· 
yolda yürümektedir. Si;·a 6e. m akineleri ntmek ıuretiyle ceklardır? Bu suallere bugün 
ten daima tehdit edilen bu Türk ekonomi kurulu~unda • henüz kimse katiyelle §U ve-
memlekette t a biidir ki aııkeri çok fool olarak çal·şmışhr. 1 ya bu cevabı veremez. Bu-

DOKT OR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütelıassısı 

Bir tashih 
dünkü sayımızı:ı numaruını 

491 yapacak ı ken yanlııltkla 

500 yapılmııtu. Düzeltiriz. 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUKJ 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hfzmet 
olmek üzere pazarteat ve 

, pe~embe günlerj muaye-
ı .. 
~ ne ucreU : 
1 

l ... ~2-~~!.~! .... 
Hursa Sulh Hukuk 
~tahken1es inden: 
935-~7 

Bursada veledi habip 
mahallesinde Çardak soka
ğında l l numaralı evde O
turan Huriye ve üsküdarda 
İhsaniyede avcı sokağında 
2 numaralı evde oturan İb-
rahim hakkı beyinlerinde 
müşterek o lup bölüneme-
mesinden dolayı Şuyuunun 
izalesi için Satılarak para
sının hissedarlara hisseleri 
nisbetinde paylaştırılması
na 21 -8- 935 gün ve 935-
1658 numaralı ilAmla karar 
verilen Adı geçen veledi 
Habip mahallesinde Ada 330 
da sağ ı 13 parsel solu 
Başcı ibrahim sokağı arka
sı 9 parsel Abdullah ve ke
mal evleri önü veledi habip 
sokağı ile mahdut 14 par
sel ve 800 lira kf ymeti mu· 
hamaıineli ı ev T. Uln. iti· 
baren 30 gün müddetle açık 
artırmaya çıkarıldığından 
talip olanların kiymeti mu. 
hamminesinin yüzde yedi 
buçuğu aisbetinde pey ak-
çaları ile beraber bursa Su
lh Hukuk mahkemesine ge· 
lmeleri ve artırma 20- 12-
935 tarihine raslayan cuma 
günü saat 15 te Bursa Su
lh Hukuk odasında yapala
cağından taliplerin o gün 
mezkur mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartname 

tarihi ilandan itibaren her 
kese açık bulunduğu mez
kur günde artırma bedeli 
gayrı menkulun muhammen 
kiymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde 
artırmanın son taahüdü ba
ki kalmak üzre artırmanın 
ı 5 gün d.aha temdit ile 6 . 
ı -936 tarihine raslayan 
pazartesi günü aynı saatda 
nıezkftr ma hkemede gayri 
menkuıun en çok artırana 
ihalesi icra kıhnacağı ve 
belediyeye a it dellaliye rü· 
sumu ile lhal ~ karar pulu 
ve teskere ve ferağ barcı 
müşteriye a :t olacağı ilin 
olunur. 

Mudanya Evkaf 
Müdürlüğ{Jnden 

Tir Hyede evkafa a
it 13,14-,1 5, 16,17,t.5 No 
lu zeytinliklerin mül
kiyeti sat ılığa çıkarıl
m1ştı r. 17-12-935 ça· 
rşanba g ünü saat ı&ı te noktai nozarla rda h ayli mü İoıc bu &uretle Türkiye nunla beraber s·kı ve enerjik 

hım rol oynamaktadır. Kuru· yeni mı;rkantilizıu için bir bir di$iıı'3lla ile sevk ve fdaı e 
lan bir ağır endüstri tabiatilc imtisL\l nümunesi olmu~tur. edilen rlevletlerin yüz yıllık 
ilk önce Türkiye'yi h arp ha· i§lerin bundnn sonraki seyr :.ıerbcd 'e lıberal ekonomi 
linde ıili.h ve cebhane itha· ve inklıafınm nasıl olacağını ıeyrının meydana koyduğu 

tecrübeler fad~ edecek· 

İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. I ihale edilece.kt!r· alm~

I k görmek ıstıyenlerın 
ve l l\1udanya Evkaf me

... ı •• , ''1Ztttt' 7 

dE: v!ı::tçe idar esi lüzum 
:1.aruretinden doğan yeni 
lın ku••etlenece l 

ıek-
•• murluğuna • 


