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Nufus siyasamız 

Bursaya bir 
Doğum evi lazım 

~ 

Türk budunund nnfu un 
çofalmaıı işine uluı büyuk 
hır Yer ve değer veriyor. G.e 
ç~kten bu it b h baıma b r 
IJlefele ve ulusal bir d d r. 
Çünkü : ıç ve orta An olu 
da pek çok verimlı y r crı
llllz bu gün hoı denecel ka· 
-~ ten_lıa bulunuyor. Halbu
ls.i : bu güzelim yerlerd" da
ha bir çok urttaı n y y p 

Hlıtabileceii kuıku gotur ez 
bir gerçektir. )3unım için i f: 

:t:irk uluıu nufusumuzun ço
lalnıası içm ne gerekse nu 
)İlJ>ma çalı ıyor. i nhuld , 
!zaıirde va dı~er büyük ş r
laranıızda doğum ve bakım 
e•lerı açılıyor .. 

Bu arada; çok ıyı dı-
iun bazı kimselerin sadece 
dolumun zorluk ve guçluk
~rlnd~n irkilip, biraz a y ıa· 
Yıı pahahhğından kaçı arak 
fazla çocuk yapmaktan çe
'lndiklerfnl görüyoruz. 

İıte : nufuı lya u 
»tayan bu. yanhı düıunce e
thı 1ap1lıp gen ılemestn alan 
Yermemek içloıarlarım zın he ._Q hep•inde bırer do u 

~ bakım evll'rlDiD bulun 
•1111 v" fazla çocuklu ana ba. 
halara da bazı ulusal uru 
~ clopudan doğruya Jar• 
cl11n edilmeaini dileyoruz. Bu 
l•rdmı; yrıca bu davamız 
için bfr teıvık ele olmuı olur. 
lizc.; wysal gidiıimizin bal
~ ( nuftıt ve çocuk ) O• 

'-ra~ bthnm lidir. Z ten yu
•a kurmanın erdem v go· 
ilençli tarafı da budur. u 
~ )'UlnuHann deii batta 

"•w halt serinde () anların 
bile- ( Ç~uk ) i§lerine yardım "'* .. ,,,l ve ulus l bır 
~ID'" ıO!mahdır. Bunun 
"'" ..,., yaeılmak gerektığl 
lipll~iz meydandad r: 

Buı..cı- da bir doğum evi 

"-m~ ·• 
~Gbkü t Bôyle bir do um 

~"kurulur...- evletınde do u 
liiai&nda dOktor bulundura
ııaty&ıalat hazan çeılt · üm 
•ha~ı korkutmı aca tı r. do 

t.._ itleri t~iz, kolay ve 
idG.._ Y.iirüyec:ektsr. 
.ıa_ 8q hayırlı •e buduna çok 

Dl olan itin ( doğum ve 
~ eriırlQb~) kurulması
~ \';&liret, farka ve beledl
hntıa elbirliğı ederek çalııa· 
~rıDa çok ;aaJıhyız . 

MUSA ATAŞ 
E2S 

Asrı ka hcalar 
Şirketinin 
toplant s 

cak ır 

Osm ı b .kas· 
nın ziy İ 

m ze ur 

bir k ç söz soylemııtir 

Kız lise::.i 
müdürlügü 

K ı si ürum z Ba-
y aa Fakıhe İ t nbul saylav-
hgma seçildi ındeo } erın 
Sivas Muallim mektebi mu· 
durü Bay ıv. u ta tayin edil. 
mı tır. 

Moskov dan 
gelen ördek 

M. Kemal .P a kazasında 

avlanmak urelile vurulan 
bir örde v ıı b cagında 2:J lOO 
No. ve Moskova smi yazılı 
madenı bır h l a bulunmuı· 
tur. Ördeg n Mo .. ova Hay· 
vanat bahçes e mensup ol· 
dugu ve oradan geldiği anla• 
f ılmaktadır. 

Sıtma 

snüca elesınde 
Burs ahker. r sıtma 

mücadeıe i r ıs' Doktor ay 
T C\ fi i l .~ ana ııtma 
eoıt " tuvar efl'gine 

t yin şdur yerıne 

Konya sıt n mü dele reisi 
Dr. Bay Cevdet tayin olun. 
mu tur 

sanayi birliğı ve 
kozacıhk 

Mcmlekett Koz i tibıa 
lit nı rtmaıı fıyatın inmesi 
demek olduiu 'fe milıtahsil
lerin bundan mute~tsir olup 
olmadıkları iddiasını tetkik 
için sanayi birltğt bu hafta 
bir toplantı yapmaya karar 
'Y'ermlıttr. 

s> O R 

Giıreşteşvik 
üsalakaları 

teor 
ur il 

yircl önünde yn

ç saat devam et. 
•şler hem munta. 

bem de halk üze 
u w al spora kar§ı 

ve heyecan art. 
ela mil i takım gü 

Balk n ıampiyo. 
or kulübunden Hü 
ı spor kulübün-

10 dakıka ka 
s n mü6ab!lkası 

yapmışlaru. Müteakıben ya-
pıl n gurııcrin birincileri : 
56 kılod Akın spordan Hüs
nü, 61 k ,da İdman yurdun
d n Ahnıt, 66 kiloda Acar 
spordan iıkmet, 72 kiloda 
İdman U'dundan Hakkıdır. 
79 kilod İdman yurdundan 
Hü ey nl 87 kiloda İdman 
yurdundar diğer Hüıeyın de 
rakipsf.. oarak birinci olmuı· 
lardır. 

Mu bakalar hararetli ol· 
mu guıeıçılerimizin ve mın· 

taka g eı heyetinin iyi c•· 
lııt jı ı•rülmüıtür. 

Lık naçıarı 

İdman yurdu Demirtaşı 
Sebat Muradiyeyi 
Yendi. 

Cuma ıünü ltk maçlarına 
devam o unmuıtur. Önce İd
man yur4u ıle Demirtaı bi-

rinci takmları karıılnımıı ve 
oyun İd11an Jurdunun haki· 

miyeti atında bire karıı ÜÇ· 

le bitmt,tır. İkinci maç da 
Sebat ile Muradiye spor bi-

rinci tak mlıırı arasında yapıl 
mııtır. Sebatlılar bire karıı 
ikl sayı ıe galip gel mit lcrdir. 

Bu se:ıe futbol sahası da

ha düzgüı bir vaziyettedir. 
.l!ıntaka ııeyeti de maçlarda 

l;u!unma1'ta ve müıabakalar 

tam bır ıııtizam i~inde yapıl
maktadır. 

Uludağ da 
Yapllacak büyük 
Bir seyyahat 

Önümüzdeki perşembe gü 

nü dağ kulubunden bir kafi· 

le otele hareket edecek ve 
geceyi otelde geçirdikten son-

ra cuma sabahı erkenden ka 
yaklı alarak ( göller ) mınta-

kasına gidılecek. kafile aynı 

gün akıam otele oradan da 
ıehre dönecekt'r. Bu seyya. 
hate fttlrak edecek dağcılar. 
la birlikte ayrıca otel civarın 
da kayak ekzersizleri yapa· 
cak olan dlfer kayakçılar da 
bulunacaktır. Diler ıurup cu 
ma ıününl otel ctvarmda ıe 
çirec;ekttr. 

... 
Sa bibi ve umumi Nqriyatmüdiir~; 

Oervif Edesen 
BasılJığı yer: Buna ( Blzim Matbaa 1 

Tanesi 100 Para 

zetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 404 

Bulgaristan' da 
ihtilal mi? 

Dünkü İstanbul gazete
lerinden bazıları Atinadan 
alınan haberlere nazaran 
Bulgaristanda bir ihtilal 
çıktığı ve kralın tahttan 
indirildiği hatta Gümülcü· 
ne taraflarından Bulgar 
hudutları içınde top seıleri 
duyulmakta olduğu yazıla 
idi. Bulgarlatanla Yunaniı· 
tan arasındaki muhabera
tın da keıildiii kayt olu• 
nuyordu. Ankaradaki Bul
gar elçisi ise böyle bir 
ihtılal hakkında malumatı 

olmadığım söylemiıtir. 

Kaphcalarımız ve 
Dr. Cevat Tahsinin 

raporu 
Sağlık bakanlığınca Avru

paya gönderilerek Elektrik 
ve kaplıca tedavisine dair 
altı ay tetkikatta bulunan 
hastahanemizi :1 röntken mii
tahassısı Dr. Cevat Tahıin 

kaplıcalarımıza ilavesi lizım 
gelen tesisat hakkında hük~

mete bir rapor vermlttlr. 
Rapor vilayetten Belediyeye, 
aynı zamanda asri kaplıcalar 
ıtrketine ha vale edilmiıtir. 

Asri kaplıcaya gazlı banyolar, 
umumi ve mevzii duı tertibatı, 
elektrikle tedavi için muhtelif 

ctbaz il&-ve olunacaktır. Dlieıı 
kaplıcalarımızda da maarafı 

niıbeten az fakat faydalan 
çok olan umumi ve menli 

müteharrik duı tertibatının 

ilaveli istenmektedir. 

Her Ridel Dağ ku· 
lübünden çıkarlldı 

Dağ kulübü idare hey'eti 
son toplantısında Uludaida 
yapılan ilk kayak müsabaka· 
sının baı hakemliiinl tam bir 

tarafhkla yapmadığı anlatılan 

Ankara Yüksek Ziraat enıti· 
tüıil Beden terbiyesi muallimi 

Her Rtdelln kulOpten kaydını 
silmeye karar vermiı ve bu 
kararı kendisine btldlrmiıtir. 

Halkevindeki 
Konf eran.slar •. 

Geçen haf ta Halkevinde 
birkaç konferanı verildijini 
bu konferanşlara gidenlerden 

öirendik. Hatta bunlardan 
birini de valimiz Bay Fazlı 
Gülecm kızı Bayan çiçek 

vermııtır. Maaleıef bu kon
feranslara çağrılmadık. Evi 
ml:ılu vereceği koı,f uanslnra 
davet edilmeyi değil hiç ol-

mazıa bu konferanılardan 

haberdar edilmeyi rica edi · 
yoruz. Matbaam)zda telefop 
var. Halkevindtı de lelefo.
var. Bir telefon zahmeti dJ· 
leğimlzl yerine ptlrme .. 
klfldlr. Halkeritmstn dtlttr 
Halkevlerlne örnek olacak 
kadar gQzel Jaallyetbıdea 
bahsetmeyi borç billyorui. 
Fakat bu da ıOpbeıiz ezbewe 
olmamak ıı.amdır, 

Baş bakanhk ibis· 
teşarı şehrimizde 

Baıbakanbk milıteıan .Say 
Kemal Gedeleç tehrtmize 
gelmiı ve asri kaplıcalar tv
ketinin f evkalide toplaanaaa. 
da bulunduktan sonra Aab. 
raya dönmüttür. 

Mimar Sinan 
ihtifali 

BüyOk TOrk mimarı Sina· 
nın ölümiinün yıl dönümü 
Maarif vekillfihıce Nisanın 
(9) u olarak teıblt edilmlıllr. 
Bu bOyük Türk mimannan 
lhtif ali her tarafta o gln 
yapılacaktır. 

Tabanca ile 
Atat etmit 

Mustafa iıminde biri bir 
para meaele.iııdeo dpla1i muı 
ber olduiu titün til~ı ~
ıimi vur~ak maıı...dile a~et 
etmiıtlr. Mustafa zabıtaca fa 
kalanmıı tır. 

Bir botanma 
Arkadajunız Musa At•ı 

tarafından refika11 poata tel· 
ıraf bqmiidiirlüiiode .._ ... ur 
ba1an Sıdıka ale1hlne açalan 
boıanma da.-au ildap b~k 
mabkeaıelipde aörillmO. " 
bayan Sıdıkaaın bir -.ne ev· 
lenmekten mabrumi1eıt ••e· 
tile bof&Dmalar•na kar~ •e· 
rilmiıtir • 

Batın kapanma 
saati 

Şafak ................... . 
teıeppu klralamıı ve o.r-..m 
bir bar weldıne eokmuat,.r. As 
çok lıtanbul barlarına ben
zeyen bu e•İence yerinde ea
kiıi mb• alaturka ~larla de 
iti cazla danı~ilmektWir. 
Bir sey1ah ıehrl lçta ,ok ll
zım hatti elzem olan bu aa
bl •ilence yerlerine ma.&ile 
olubdufunu ;6rerek ıeYlndlk. 
Yalnız. böyle bir liana clöa 
dyade Çeldrpcle olmaıı ıve 
aeyyablara •bıuı buluamau 
çok ıayaaı anu idi. 

Ôlreotlitlmize. a6re 1'ur•· 
11 l l de kl[lpa.mak mecburiye 
Uade imiı. Halbuki bir "'• 
yabın nihayet •••t 10 ela ~·· 
ra ılttliinl kabul e~k ~I : 
( yazın f iipheslz o ıaatte ye-

mekten kaİkılır ) bit ~at 
sonra tam eileneceıı ıaqıaa 
onu etlenceılnden llJti'iWaak 
biraz doiru olmaıa ıereldtr. 

Eier kanuni ıektl \m6ilait 
ile ve buranın bir bal' ~ 
kabulü takdlrtnde meillil'ek_. 
tlmlzln •nah battaidtaMlu 
buıuıtyett naun ~kliata •lı· 
narak A'ftkare -Ve l.aınlılıldcla 
olduiu ıibi mQ•dema blfaz 
daha Uz&tlima11 IA.-daf DD• 

nedi1orus .. 

Acıklı bir Gliiıa 
Mor• ~bir •fN'f•Sülan 

Ahmet ki•• •lıt Y•lcı S.ltdlye 
..... D ... D ., Ah~et c•a
Un validesi Ba)an Nütiye 
mabr.tl oldup haaallldan 
kurtulmıJara:k paatte&I 1&• 

'bahı öldıtür. oeo~••n 
dini menaılml Uluedlllde 
rapıhaııtır. Emirl 8\ıbarlde 
aari aile kabrine d~iltlr. 
Geride kalaa kecl...tlieN aa· 
...... c111 ... 



......... su1b 
hkemesi: 

935-143 Tamir edilmek 
üure em~l olarak bıraktı!lı • 
zeıninl Jcımm çifeklui mor 

Karacabey Harası 
MiJdiJrliiğiJliİen: 
l şa t 

Harada emaneten yapılac k olan iurm Ja
bıırat rınıo m tre mikap taş dı inşaatı 
işciliği ile bu i ş1a a mu te ı yirmbin adet 
tuğla, yedi yüı tor çtmen to, ort bi beş yüz 

oe ll\lf!'Gflba q,rtaı glbekU ue 
Hrafitttltı ,,,, kaç •ll§l bıı
tıilııi kelilr MI" taban httlısı 
ile wnini kırmızı ue çiçekle
ri lltlllıMll/ l'SikU aceaı kdrı 
~ ııecctıtlnW lla04llı d 
MnllMll /ıapaglirak M, adan ..,..,u. cihetle bllnwha· 
)tMne nıezlctbf. 41Pnın kendi
ılnt talimiM karar uerUnw
ıl takbile dtivacı bıırıadan 
c bafında idman garda al
tında halı tamlrciai lımall 
h~ alighlne açılan daua 
nın liakilmakta olan muhake
~ lk.arndgdhı mıçhul 
9/dulu anlaflb;ın davalıga ild 
nen Wligal IJa e.dildifl halde 
~ gelavmlı ue da
oacı Emili tar~ f#d 
'1nlnde billunan ve mahkeme 
luuarllı daoalmın dRkkdnıtı
la Wlt edılen eıyadan bir 

·~·wmM""'Mlirn haluı ve bir adtl 
'1iMMti iii:didôinln keıfdıline 

lrJilılıtl öptft -ıumunda ,a
M llMtll(Jldı oe muhak me 
ltıUk etlllcrek dcrotillfJIJ ıldnen 
nwamtlJl yı'l!ip 'kararı k/Jlı. 
• ktmır tlaflmiı oldtığan 

.,.,,,,,.tilölen ilim: elmedlğı 'Ve 
~ rnıialla"k bullin 
- S-935 tarihine mu· 

giinil .aat 19. da 
'mclrrM*Mt flitrat rı.1ı1nma• 
'61f*1Jti 'bir gt;jrdttrn~ 

.·.-.11·ıtJut1~,,.. -'dalnı 1htdı-

kilo demir ile dört ırk m t dö t' 
desi metre mı A r s y ı a rı 3 35 ta· 
rihine rastlayan ç ş m a g - a ton beşle 
Hara merkez nde aç1 k ek i tm us 1 ıhale 
edilecektir. Kereste çapt rı ı örm o e
rin Bursa Naf~a baş muhendı lığ1 il 
dürlüğüne müracaatı rı i n o un r 

§ 
Koyun sutleri 

C) ... 

Karacabey har J ın 1 Hazi n 9 rıhine 
kadar ova koyun sutleri paz rlı la s il ktır. 

Koyun banyosu 
~aracabey harası Mer·nos yeti tiı; e çiftli 

ğinde yeniden yaptırılacak N97 lira 7 k ruş 
bedeli keıifJi bir adet koyun b nyo u açık 
siltme usulile t Nis n 93a tarih nde it günü 
saat on dö tte ihale eddecektir Ş rtnan , pro j 
ve keş·ffe ioi görm k j t yeni rin lstanbul, 
Bursa Nafia baş müh d 1 klerıl il ra m 
dürlüğüne ve ihale gunünde 4 r. kat 
teminatJariJe hır) kte Bu N fı müh • 
di liğine mü~ c ali rı IAn oJ 

100000 Parke ~ş1 ııı p 
1\tünaka ası 

...,a~,lı zar.f u ulıle muoak s y 
t adağından pazarlrğa m.-..ııta'O 

ın kal"ft yaka sahilterindı 

l Bursa belediyesinden 
Cinsı ve mahiyeti 
Meydancık köprüsünün 
yeniden ahşap inşası 

Yukanda. yazılı köprünün yeniden ahşaı> olarak 
inşası işi proj ktşıf ve şarnamesice g ı 

ek iltmeye konulup eksiltme işi 10-4-933 ~r
şamba günü saat 15 de belediye dairesinde ya· 
pılacaktır proj k şif name ve. şa~toam~ 6rnek· 
Jeri i t 4 kuruşa i teyene vtr lar. ıstekhler şart• 
nameyi ve teferruatını görüp işi aolanıa~ için 
her iş günü ve saatındamuhase~y~ vee~sılt~ 
saatından az öncede (kanun daıresınde) 200 lı
ralık muvakkat teminatiyle Belediye encOme-
nine g ltneleri dqyunılur. 2-! 

Karacabey mal miJdiirltJfOnden: 
Karacabey kazasının çatal ağıl köyünden • • 

rif kaptan veresesinin kariyei mezktlrd. k~o 
çata ağıl namile maruf m~1a ahır ban ıte çifte 
taşlı ve m zotla müteharrik pn fabrikası 2908 
J ra 89 kuruş vergiye olan bOPçl r adan dola ı 
tahsilat komisyonu kararile kazayi akti ida
re hey' tince 2 ?) 93?) tarihinden itil>aren {21) 
gün müddetle aleni arttırma ile satılığa çıka
rılmıştır. 

l ·ı rın yüzde 7,50 drpozito akçesile bir· 
1 t Karac b idare bey'etine müracaat~ n. 

glttiğı mepıautı e bltl teh. 
Hğ iade IUlıachğmdan Ulan 
ve Usakan davetJye t'bll
fllne ve aıutıa1l~mecfft zı .. 
•-935 pazar giillü -t ona 
tallkıaa karar verllmlf ol· 

O nd n bermU'tlbl karar 
mumalleylll yak..,.. yazıla 
ilin ve saatle .-llke•Je 
gelmediOI ffY• tarafmdın 
baroya .Jııyıtla bir vekh 
göaderm diğl takdirde 'hak· 
kuıda llıım g len muame. 
lenin gıyaben ifa kılan caflı 

1-3 

• tebl ğ m kamına kaili) ol· 
r mak uzere 1 in dlunar 

As ıy Huku 





Sahife 4 Hakkın Sesi 
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AMBANKASI 
31 Birincikanun 1934 vaziyeti 

AKTİF 1~.L. PASİF T.L. 
HENÜZ TALE~ EDİLMEYEN HİSSE SENETLERİ 
DERDESf,İ TAHSİL A. HİSSESİ 

B. TERTİBİ 8.902.450.00 SFRMAYE 
2.195.912.63 İHTİYATLAR 

20,000,000,00 
157,258,79 

KASA ' 
530.457.00 

898.38 

g:.ı~rimenkuller 

Nizami ihtiyat akçası 
MUHABİR BANKALAR 

S:H .355.38 MEVDU AT 

~~f~15. 47803 J .576.833.41 İbrazında cari hesaplar 

81.769.49 
616.613.06 

45.837.00 Preavili hesaplar 
15.990.00 Vadeli mevduat 

698 382 55 

T ASARRF TEVDİA Ti 
Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir sene ve bir seneden fazla vadeli 

EYTAM HESABI CARlLERİ 
SAHİR MUHTELiF ALACAKLILAR 
TAHSiS EDİLMİŞ KARŞILIKLAR 

ı.097,981,51 

ı.564,146,91 

831,807,72 

1,273,696,45 
65,618,50 

813,883,40 
~~ 

527.500.00 
ı. 1 7 4.194 00 

150.002.00 

15.127.48 
167.084.39 
447.897.57 
489 073.31 

l .B5 l.6g6.00 KABULLERİMİZ 
TALEP OLUNMAMIŞ TEMETTÜ VE KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

23 517.29 
309.078.05 

ı.ı 19.182.75 

516.677.68 849.273.02 
3.050.550.26 

859.998.27 

ı .629 736.96 
7.568. 872, 07 

186.878.00 
163.269 69 9.548. 756. 72 

74.593.56 

2.324. 366.32 
' .024.433.26 3.848.799.58 

35. ı33.082.9l -69.27 ı .338.66 

KAR 

Emlak ve Eytam Bankası 
31 Birinci kanun 1934 tarihindeki kar ve zarar hesabı 

268.445.G2 
103-954.99 

7.375. 19 

MATLUP 
ALIN AN F AIZ VE KOMİSYONLAR 
MUHTELiF KARLAR 

T.L. Banka hizmeti mukabilinde elman ücret ve komelyonlar 
379.775.80 KAMBİYO KARI 
485.176.28 iŞTİRAKL~RDAN KAR 
108.054.29 MAHSUP EDİLEN PROVIZIYONLAR 
26.329.88 

426. ı 08.40 
68 576.21 

--------) .494.020.86 

2, 153,198,35 

3,577.078J96 
641,368,80 
470,185,84 

3,050,550,26 
380,81 

35,t:i3,082,91 
68,576,21 

1 ,040,249,69 
290,061,23 

27,295,27 
1,342,42 

83,458,57 
51,613,68 

Emliik ve Eytam Bankası idare meClisinden: 
1934 senes;i uınumi heyetinin adi yen içtimaı oda 1935 senesi icin Bankan1iz murakiplik1erine Bay Muvaffak 

sanın yeniden uıtihap edildikleri ticaret kannnunun ~H>2 inci maddesi nıucibince i)an olunur. 

69 fiirahk istihlrnk bo· 
non1Un n1akbuzunu zayi ey-
1 ecfillir Ve isini alacağım
dan ~skisinin hükmü yoktur. 

deffi i~' odina mü6adil-
n1erindeh t atma 

s 1 
·:ıua-

330 Doğumlular 
sYo D"o"Qumht 

doğumlularla ruuameiey 
tabi olan kısa hizmetlerin 
acele şubeye müracaatları. 

Bursalılara müjde 
.Şehir dahilinde ev. dükkan, arsa, bahçe 
Almak ve satmak isteyenler 
Koza hanında kapı yanında emlak acenteliğine 

vurmaları ve bu gazetenin son sahifesine bakmaları 

Jan olun\lr. 

Bursa evkaf müdürlüğünaen : 
Tirilyede evkafa ait ve evvelce satışa çık~ 

mayan ( on altı ) parca zeytinliğin milKİ~ 
peş\n para ile ve ayrı ayrı açık arttırmay9 
karılmıştır. ihaleleri arttırma kaimesincle ytJ 
şartlar dairesinde 9-4-935 salı gtınü saat 
beşte mudanya evkaf idaresinde yapılaca~t 
Şeraiti anlamak ve görmek arzu edenlerin rf' 
danya ve bursa evkaf idarelerine arttır019 

gireceklerin tayin olunan gün ve saatte mUıda 
ya evkaf idaresine müracaatları ilfın olunı1~ 
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