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Belediye 
Kurultayımız ve 
Bursanın ilerisi ••• 

"V .r,: ıtvvv.. 

Yeni Belediye kurultayı· 
ıubat toplantılaranda Bursa 
için çok ileri dü§ünce ve ıö
r(illerin doiurduğu kararlar 
"ererek daiıldı . 

Baıından ıonuna kadar 

dtnledJğtmlz bu konuımalar 
•e ~erilen gllzel kararlar bi· 

ıe; Buraamn ilerisi için çok 
uııuıt verici oldu. Bunun için 

eyvela Belediye kurultayı Ü· 

YelerJoi ayrı ayrı kutlulamak 

isteriz. Zaten bütün iılerimi:ı· 
de dünü ve bu günü deiil de 

Yarını dütünerek kararlar ver 
hlek gerektiğini bize, büyük 

değlıinıhnizln ana çizgileri 
tas tamam olarak anlatmıı· 
tır. 

Belediye kurultayının ver

dttt aüzel kararlardan en ile· 
rı ve en bafta gördüklerimiz: 

Çarıaf dikilmemesi, kafes· 
lertn kaldırılması ve Uludftğa 
btr hava yolunun yaptırılma
•ıdır. Bunlardan ikili zaten 

t'l'ihe karııme.k üzeredir. Fa· 
kat hava yolu Duraanın yarı· 
111 için çok mühimdir. Bu e
heınıniyett bu gün anlatmak 

itlçtür. ileriyi görenler için 
he elbette ulatılmak gereği· 
lllii. Çünkt : Buraada otobüı 
'~rriıt yokken hiç klmıe Mu. 

ra~fyeye' araba. ile gitmeyi 
dGtiinmeıdt. Muradiye ıervbl 
tçıldığı zaman gördük. ki :. 

b Meğer bu ıervlı büyük 
ir thUyaçmıı. Her zaman o

rıl Ya yaya gitmeğe alııkın 
0~ların bile timdi otobüs 

~uraklannda bekletip durduk 
&rını ıörüyoruz. 

Şu hald~ bu ihtiyacı do

iuran vasıtanın oluıudur. E. 
fer vaı~t.a olmua ihtiyaç ken :lni belit etmeden sürüp gi-

eceku. İ1te; Uludai yoluda 
böyle .. 
ı h Oraya Çlkmanın ne kadar 

1 nı~tıi ve kulf etli olduiunu 
bileni b er illı.. Bunun için de 
~ttekttği kadar UludaAdan 

''tıf ade edememektt-yiz .. 

h 
Eier Belediye kurultayı 

U o" 
aUn için oraya çıke nların 

1"'Yısın d" ı u~uncrek bu hattın 
llı!lıraf '· 
l\etll'lt. 

ını ~orumayacağını .ıan· 

1 l "" Ve bu f lkir üzerinde 
1 P an k bt> 

1 
ıp almıı olseydi ne 

y e hır karar vermeye ya-
11'ıır d ne e bu f.te ilrltirdl .. 

.... herde, hat yapıldılı za. 

... ,il .. 1 
gorQ ecektlr ki : Bugün 

•a111ı .. 1 
1 

Yuz er ve nihayet bin· 
erle 1 B çevre enen dağın hatta 
uraanın . l zıyaretçilerJ yüzbin -

ere varacaktır. 

Beledlv k l l .1 e uru tayım kut· 
ularl<en b l d. 

lele e e ıyentn bu mem 
et itinde muvaffak olmaıu 

nı cand d 
ili" racıfa ~n iledl~hnizı de bu 

atmak lıterız. 

Muıa Ataı 

-==== ; 

Sehrimizde bu sene ,, 
Neler yapılacak? 

Bu ıene vilA.yette yapıla 
cak itler için vilayet ve Be 
Jediyece esaslı bir program 
hazırlanmrıtır. Bu programa 
göre Belediyece Deveciler 
mezarlığında bir çocuk bah 
çeıl yapılacal< , Çekirge yo· 
lunun geni~letilmesine de· 
vam olunacak, bu yol üze. 
rinde parkesiz yerlere par· 
ke dötenecektir . 

V i!ayetçe yapılacak yol
ların batında Uluda~ yolu 
gelmektedir. Pınar başından 
ve bozuk bir mıntakadan 

geçen bu yol Çekirgeden 
~o#ruca Yiğit Alt köyüne 

çıkarılacaktır. 

Uludağda Dolubabada bir 
otel Kirezli Yaylada da kı• 
şın dağcılMa sıaınak, yazm 

da halka gazino olarak açık 

bulundurulacak bir bJoa ya
pılacaktır. 

Ayrıca Evkaf idaresi ıeh· 
rimizde bir ( Turing Palas ) 
lnıa edecektir. Gene vilaye . 

-.. 
V:ıliın i:t Bay Fa2 lı Cüleç 

.. 

tin müracaatı üzerine ev~af 

u:num mUdürlüğü ıehrimlzde 

kapalı bulunan Yıldırım Bay. 
zil bedestanını tamir ettire

cek ve burast daimi yerli 
mallar meıheri yapılacaktar. 

Zıraat Bankası da C. H . Fır· 
kası yanında yıkılan dükkan
ların yerine ,büyük bir banka 
yqptıracaklıl'. -·----·----------,..--. . 

Ankara kayak
çıları Uludağda 

...,,,..,. J. fVVv'. 

Ankara yakıek zl?ae.t eoı 
tltüleri kız ·ve erkek talebe
slnden mürekkep 30 ki~ilik 
bir rurup baılarmda beden 
terbiyesi muallimleri Ridil ve 
kayak kaptanları Sadık oldu
ğu halde Ankaradan Karaköy 
yolile ıehri~ize ıcelmiıler ve 
20 gün ulu dağ Qtelinde ka ı. 
mak üzere Uludağa çıkmıılar 
dır. Kendilerini vtlayet na.mı· 
na Necip, C. H. F. namına 

Refik Kutlay, dağ kulübü na· 
mına dıı Bayan Mu~affer Ak· 
teyio ile kuHlbün umumi ka
tibi Keatel civarında karoılıı.

mıılardar. 
Ankara kayakçıları vali· 

miz F azh Güleci ve Belediye 
.baıkanımız Cemil Özü ma· 
kamlarında zfyaret elmitler• 

dir. 
Beden ı e ·biyesi profesörü 

Rtdil bir muharrirlmize de
ıniıtirki : 

( Gelen talebe orman en&· 

titüsünde~dir. Burada hem 
kayak öğrencc~kler hem de 
kıtm ormanlarda tedktkat ya· 
pac'lklardır. 2 Martta bu gu
ı up gidecek An karadan 30 
kiıtlik dıier aurup gelecektir. 
. Uluda4 Türkiye kayakçılık 
bakımından tam v~ mükem· 
mel bir aantıralıdır. Burada 
meınlekete muallim kayakçı
lar yetiıecektir. Uludaida ya 
yak mualllmliil imtihanını ve 
renlerf" bir diploma vereceğiz. 
Bu diploma ile memleketin 
her tarafmda kayak muallim 
ıiil yapılabilecektir . ) 

Büyük Kayak 
Müsabakaları 

Kurban bayramında Tilr· 
ki yede ilk defa büyük kayak 

Maarif Cemiye
tinin balosu ,, . 

Cuma geceıi Türk Maarif 
Cemiyeti tarafından yoksul 
talebe menf aatına Belediye 
salonunda verilen Balo güzel 

·Ve eğlenceli oldu. Baloda va· 
limiz Bay Fazlı Güleçle Be· 
tediye Batkanımız Bay. Cemil 
Öz de bulundular. 

Sabaha kadar devam e. 
den baloda piyanko bilha11ıı 
raibet kazandı . Maarif mü

dürü Bay Fakir ve Muallim· 
lerJmizden bir cofu da balo· 
da bulundular. 

Mektepler , . 

bir hafta tatil 
Grip salgını ıehrimizde d,e 

ha~gösterml~ltr~ Bunun için 

ıehrimizdeki bütün mektep · 
ler vilayet sıhha·t heyeti lm
rarile bir hafta müddttle ta 
til edilmtıtir. 

Bulaşık Hastalıklar 

Bir ay içinde vilayette 1 
, sari aehaya, 6 kızıl , 4 Kara 

humma, 2 Difteri, 2 Şarbon , 

6 kızamık görülmüıtür. 

m(habakaları yapılacaktır. f:'.u 

müsabakalar11 Ankara, İstan

bul ve Buna kulüplerine men 

sup kayakçılar glrebilecekler
dir. Bu müsabakdlar Bursa 

kulübünce; Kayak hocası Ri· 
dil'in vereceği eıas dahtltnde 
ve onun' hakemliği altında 

yap!lacaktır. Kayak müeaba 
kaları filime de alınacaktır. 

Bunun için lstanbuldan bir 
filim operatoru aelecek ka
ya kçılakla. beraber dajm gü -
ııel manuıraları çekilecektir. 

J' Gt 

Bay Fazlı Güleç ve Bursalılar 
Valimiz Bay Fazlı Güle· 

cin adı, kentin dört bucafın· 

da en derin saygı ye sevgi 
ile anılmağa baıladı. Her 
hangi bir dertli, Bav Gülecin 
açtığı (Hacet) kapısından içeri 
girdimi yanık yüreğinin bütün 

acılarını dökerek tertemiz, 
gamsız, kaygısız bir halde 
çıkıyor. 

Bir dairede herhangi bir 
sebeple i§irıin ıürüklendiğini 
gören vatandaf, soluğu der. 
hal bu kapıd \ alır. 

Bay Gülecin Hacet kapısı , 

hakkı kabul etmek istemi· 
yenlere doğruyu öğreten ve 
tanılar, iğri yollara sapan ·ve 
sapmak isteyenleri de en doğ· 
ru yola çeviren Hak kapuı. 
dır. Bu kapı her sınıf halka, 
zengine, fakire, tüccara, es· 
naf a, köylü ve çf ftçiye daima 
açık bulundurulmaktadır. Bu· 
radan içeri giremlyen yalnız 

,iki ıey var. Haksı:dık ve 
lltimaa ... 

Bay Gülecin, sırf halk 
deıt\erlni dinlemek ve anla· 

.Jamak. için vilayet tetkilô.tı 
arasına eklediği bu yeni ku
rumdan halkın, hakkıyle fay
dalandığmı, dilden dile döla. 
fBn adil cümhuriyet hükume• . 

1 

tine karşı sonsuz minnet ve 
şükran hisleri ifade eden..!.. 
sözlerden anlatılmaktadır. 1 

\ 
•l.., 

-

Bu yaıdı klarımın daha 
fazlasını , en do8rusunu öi· 
renmek ve buna kani olmak 
isteyenler varsa benim 
gibi, her sınıf halkın uğrağı 

olan yerleri dolaıarak kulak 
miiaafirliği yapması,! yahut 
bir kezt olsun bu daireyi 
yoklamaeiyle de mümkün 
olur zannındayım. 

Vali Gülecin açtığı bu 
kuruma Hacet kapısı adın, 
veren de ben değilim. Bu, 
yaılı ve yoksul şehit anaları
nın gözü. ya~lı yetimlerin, 
temiz ve dürüst köylillerindlr. 

Fazlı Güleç tam manasile 
halkçı bir idare emri zthni-
yetile bu güzel kurumun te ~ 

melini kurarken vilayetin her 
bucağına ıu sözleri yaymııta . 

" Vatandaılarım, ne se
beple olursa olsun rahatlarını 
kaçıran bir vaziyetle kart•· 
laıırsa bana gelsinler. , Beni 
kendilerine dert ortağı yap• 

sınlar • " 
Bu sözlerin ne kadar sa· 

, mimi olduğunu bu gÜ~r sayı· 

ıız tecriibeler ve müspet ne 
ticelerle anlamıılardır. 

Biz, bu . vaziyeti burada 
tespit etnıekle umumi ıükran 
hi.$loriı_ıo tercüman olduğumu· 
zu. ,5lüıünerek derin bir kıvanç 

1dyy!!laktayız . ._ 
t. . De!viı Edesen 

EL 

Belediye meclisinqe: 

UlUdağa hft.Va hattı.: 
Yapılacak 

Belediye mec 
liaJmiz ıubat 

devresin:n son 
toplantısı n da 
Uludağa bir 
hava hattı ve. 
ya ditli ıimen 
difer yapılma· 
sına kaarar 

vermft; 16 im 
zalı verilen 

lnkrir müza· 
kere edilerek Rışrn karla kopalı kalan day y<Jlundon 
bu itin sürat- bir ya: manzarast 
le yaptırılması ittifakla karar talara ehemmlyetle temas e· 
altına .ftlınmııtır . dilmittfr: 

Bu takrir üzerine ·Beledi. 
ye B111kanı Cemil Öz kuv· ( Yurt mtıdafaaaını kolay-
vetll b ir esbabı mucibe ve 16 laıtıracak askeri dütünceler

lmı:alı ekseriyete yakın btr 
sıı rı ile verilen bu takrit za ... 
ten l\obul edilmif demektir. 
Maıtı ::. fi t~krlrl veren arka . 
daılar bıze yol göstermiıler

dir. İcabına lefeppüe edece 
llz demif, Cemil Özden ıon· 
ra Rıza Yücer, A\uk 't Tev
fik 'Ve eski Belediye reisi Mu. 
bittin, Saim Altıok bu ha va 
hattı hakkmda izahat vermiı 

Ierltr. 
Neticede bu itle menul 

olmak üzere Avukat Tevfik, 
Saim Altıok, Rıza Yilcer, dıı 
doktoru Edip Rüıtilden mü
teşekkil bir heyet te~kll edil · 
mtıtır. . 

Takrirde bilhassa ou nok . 

den baıka, dağdaki maden ve 
Ormanlaın iıletılmeet, ıehre 
parke taıı indirilm~si, ote~ 
civarında hususi teıeppüslere 

yol vererek ıilratle · tmar ha· 
reketinin baılayabilmesi ve 
daha ileri giderek teessiirle 

söylemek lazımgellrse Bunada 
geoit mikyuta tahribat ya .. 
pan eller hutalıklarının tedll 
viıi için ıanatoryom ve sıh

hat evlrrlnin tesiı ve bu gün 
için ancak bir kaç yüz sipor· 
cuya kucak açan dagdan bQ. 
tün gençliAin ve yurttaıların 
latif ade edebilmeleri gibi ç~

ıit bakımlardan böyle bir hat 
tın lnıaıı lüzumu kendiliğin· 

den tebarüz etmektedir, ) 



Sahife 2 

Bursa 
lerinin 

tütüncü
dileği 

. Son yıllarda Buna köylü
sünün kozacılıktan sonra tü · 
tüncülijğe de fazla ehemmi
yet verdiğini, yetit\irilen tü 
tü~lerln ise nefaset itibarile 
de fa~la rağbete mazhar ol
duğu memnuniyetle görül· 
mektedir. Yalnız, bu sene 
tütün alım satımı işinde köy
:ü ile inhisar arasında tütü
nün nakli itinde bir noktai 
nazar ihtilafmın baş göster
diği bu Jşin halli için de köy
lününün daha yüksek bakan
lara baş vurduğu öğrenilmiş

tir. Köylünün bize olan anla
tııına bakılacak olursa bu 
kaldırma meselesi itinde köy
lüuün yerden göğe kadar 
haklı olduğu anılmaktadır. 
Köylü diyor kf: Tütün aln:ıa 

kanunu, tütfin sattılarmın 
denk halinde ve zürra evinde 
yapılacağını gösterirken ve 
lzmirdeki inhisar idaresinin 
de yaptığı - Ahın iti bu 
tekilde yapılmııken bizim 
idaramJzln tütüolerlmizl bu· 
raya getirmemiz de ısrar et
mesi, fiyatların burada keıll

mesini istemesi ve nihayet 
tütünlerimlzl inhisar anbarla. 
rına istif etmemiz- için faz· 
la ujraımaaı doğru olur mu 
biç ? diyor ve bu yüzden bir 
çok zararlara uğrayacaklarını 

yana yakıla anlatıyorlar. 

Hakkın sesi: biz, bu itin 
kanuna uygı.Jn olup olmadıi•· 
nı bilmiyoruz. lnh!nr idare· 
ıiain eldeki kanunlara aykırı 

itlerde buluaacafını ise hlçde 
ıanmıyoruz. 

Y almz, aandıiımız bir ıey 
varsa bütün gilcQofi çalııma• 

ğa hasreden, geçimini de bu: 
yGzaen temin edeb, aym 

zamanda yaptıfı bir çok tı· 

lerle memleket iktlıadlyatına 
büyük faydaları dokunan k&y
lümüze, her i§de olduğu gibi 
bu işde de icabeden kolaylık· 
ları göstermesini inhisar ida
remizden temenni etmekte 
haklı olduğumuzdur. 

Bursa askerlik 
ıubesinin tebliği 

1 - 327 • 328 Ve bundan ev
velki dolumlardan henüz sevk 
edllmemfı olanlarla sıhhi ah
vali haaablle ertesi seneye terk 
edilen ve bundan evvel celp · 
lerde bakaye kalan topçu ef
radı 1 ·. 3 - 935 talim terbiyeye 

Görünmeyen 
Adam 

Anadolu ajansından : 
Her zaman mucit ve muh 

terilerin zihtn ve hayallerini 
tıgal etmit olan " Görünme· 
yen adam n meselesi, ancak 
25 yaşlarında ( Etiyen 6er
bil ) isminde genç bir Macar 
mucidi tarafından halledilmiş 

gibi görülmektedir. Bodapef 
le Hızlap gazetesi, uzun bir 
makale neşrederek, muddln 
bu gazete erkanından birisi 
önünde icad ettiği makine ile 
yaptığı tecriibeyi bütün taf sl

little anlatmaktadır. Makine. 
ye kartı olan tarafı açık bir 
sandık içine konulan mermer 
den bir heykel, esranengiz, 
fUdlaranın lesirile yavaı ya· 
vat görünmez olmuıtur. 

Mucit, hazır bulunanlar
dan heykele elle dokunmala
rını rica etmiı ve bu suretle 
heykelin görünmemeıloe rai 
men filhakika gene eski ye
rinde durduiu müıahede o· 

lunmuı\ur. 

Şuaa maruz bulunan eller 
de bu esnada · görülmemekte 
idi. Tecrübede tamamen mu· 
vaff ak olduktan sonra mudt 
heykeli yavaı yavaı yeniden 
aözle görülür hale getfrmif· 
tir. 

Mucit, bir çok seneler zar 
fında uzun çalıımalar netlce
ıinde yaptığı icadın esasını 

daha ıöylememektedir. 
Yakında eksperler buzu. 

runda icadının yeni bir tec
rGbeslnl yapmak niyetinde
dir. 

Ziraat müdürü 
Refet iyileşti 
Bir aydanberi Memleket 

hastahanesinde Zatürrieden 
yatan deferli ziraat müdürü· 
mü~ Refetin iadel afiyet ede· 
rek hastahaneden çıktıfını 

öarendtk. J<ırmetll zfraatcı

larımızdan olan Refetin ol
dukça tehlikeli aayılan bu 
hastalıktan kurtuluıu, kendini 
tanıyan ve sevenler üzerinde 
ıonsuz sevinçler huıule getir· 
mittir. Bugüne kadar yaptığı 
birçok değerli hizmetlerHe 
ıehr&mfz halkına kendini ta
nıtan Bay Refetin esenliğine 
karıı bizde aynı duyguyu 
besler, kendisine geçmiı olsun 
deriz. 

batlamak üzere kıtalarına sevk , Esrar 
edileceklerdir. 

Hakkın Sesi 

Vilayet meclisi 
işe başlıyor 
Vilayet uıpum meclisi· 

nin bu ayın yirmi beşinde 
açılacağı ve bu hususta vi· 
tayetçe bütün kazalara teb
ligatta bulunulduğunu öğ· 

rendik. 
Eski viHlyet encümenin

ce vil4}·etimizde yapıJması 
tazım gelen, ümran işlerine 
ait kararlar da yeni mccli· 
sin tasvip ve tasdikına arz 
edilecektir. Bu arada 1935 
yılı istimtak hakem heyet
lerinin Belediye istimlak 
kanununa tevfikan umum 
meclisce seçilmesi, Nafia 
silindirleri için alınacak 200 
ton kömürün rnünakasası. 
hususi idare Lbütçesi vari· 
datının 971,642 lira olarak 
kabuH, istikhll n:ektebi 
bahçesi için zıraat fidanlı
ğından aşrlı meyva fidanile 
çam ve sanavber ağaçları 
verilmesi işlerinin de bu 
ilk toplantı haftasında gö
rüşülerek bir karara bağ. 
lanması muhtemel bulun· 
maktadır. 

Bir Hırsızlık 
Tuzpazarmdakl AbC!;nın 

hanına konuklanan T41raun 
beyli Katırcı Mehmedfn aynı 
odada yatan hemıerlsi Nuri 
tarafından :H lirasını aıml
mııtır. Parasanın yerinde yel~ 
ler estffinl anlayan Mehmet 
derhal polise müracaat etmiı· 
tir. Yapılan araıtırmada Nu
rinin cebinde bulunan 34 li
ra sahibine Hırsız Nuri de 
Adliyeye teslim edilmtıtir. 

Ölüm 
Mülga cemiyet nasumi

ye reisi Bay Kemalin kızı 
ve yine cemiyeti rusumiye 
başkatip ve azasından Sü. 
leymıın f aikın haremi Zey
nep Güzide l?ursada vefat 
etmiştir. Cenazesi Emirsut· 
tan mezarlığına gömülmüş· 
tür. Allah rahmet etsin 

Bulunmuş 
bir istiklal 
madalyası 

Onuncu Cumaurlyu bay. 
ramında Tatarlar köprüııü ile
risinde Kestel nahiyesine b11 ğ 
Orhaoiye köyünden Mehmet 
tarafından yeşil kırmızı kur
d~leli ·bir fsUklAI madalyası 

bulunmuılur. 

Sahibi bulunmak üzere ga. 
zetenizle ilanı ve sahibi oldu· 

2. Bunlar hakkında yapı· kacırırken 
lacak muameleye dair olan ' 

· aıkerllk müke'llefiyeti kanu • Evelki gOo Salih 

lunu resmi veaaikle isbat edn· 
adlı bi- f erJn evrak memurlu4unn mü· 

. racaatlarımnda ilAvesi dilenir. nun 43 44 45 46 cı madde. rlnio delaletile 26 paket için· 
terinin bir sureti iliıtlrilerek de 17 kilo esrar kaçırmakta 
takdim kılanmıthr. bu celp iti olan Gazeli Tatlıcı Mehmet 
nln bu müddetlere göre yapıl• polisin dikkat gözüne çarpmıı 
ma11 için icap edenlere emir yapılan araıtırmada kaçak 
buyrulmaaını arz ederiz esrar meydana çıkarilmııtır. 

3. Bu efrat için toplanma Kaçakçı kaçırdılı esrarla 
gGnO 15-2- 935 olarak ka- · birlikte Adliyeye ıönderll-
bul ed'1mtıttr. mlıtlr. 

Müessif bir 
irtihal 

Bursa aaylavı Bay LAUfin 
teyzesinin evelki gün Mudan· 
yada 6ldüiCnıl teeaaürle ba• 
ber aldık. Saygı deler uyla
Tımıza tanrıdan tftkenmfz 
6milrler diler •• tazlyetlerı· 
mJzi btldırtrıı. 

•• 
Bir Olüm 

Eılci Cumhur relsllil Baı 
kltibl Bay Tevfüdn ennHI 
ve ytne eıkl Asker alına baı· 

kanı miltekalt 8inbaıı Cemi· 
Un kata valideıl evelki ubah 
ölmüı, cenazesi kalabalık ce· 
maatle kaldıralmıı~ır. Gena
zede Bay Tevfik -de ~.ızır 

buluamuıtar. 

. .., ' . .,, . ... ...... ~ .. 

İnegöl İcra dairesinde:ı 
934 . 741) 

İnegölcn Yenice köyün· 
de Bakkal Şevket efendiye 
ı~O lira itasınn borçlu yine 
bu köyden Razgatlı ~eh
met oaıu Hüseyin ağanın 
mezkur köyde kAin mahcuz 
ve tapuda 30-5-932 T. ve 
374 sıra numarasında mu· 
keyyit bir dönüm mfkdarı 
arsa üzerine mebni 250 1 ira 
kıymeti muhammfnell ve 

' . 
tarafları yol bal·çellk ibra · 
him, Ahmet ve Abbas hoca 
hudutJarHe mahdut bir bap 
hanenin ber nıuclbi karar 

Sadi Konuk 
Geldi .• 

Bursa saylavı 
bayan Şekibe 
şehrimizcl_e ~ Huıuai iılerinf yoluna koy 

mak üzere on gündenberi ls

tanbula gitmiş olan Halk Fır

kası vilayet Başkanı ve yeni 
saylavımız Dr. Sadi Konuk 

Millet meclisi azalığm~ . 
seçilen İnegöllü Bayan Şekibf1 . 
evelki gün ıehrlmlze gelmtı 

evelki hün şehrimize dönmüı · 

tür. 

,.e İzmir oteline konuklan· 
mııtır. Bir haftadan beri İne · . 

Köy ihtiyar 
heyetleri seçimi 

göl köylerini ziyareı ..eden . 

Bu a.vm sonunda bitmek 
üzere köy ihtiyar heyetleri 
seçimine başlanmıştır. Köy· 
lü, dört yıl devam ec1ecek 
olan nıuhtarJık işleri için 
kendi aralarından seçeceği 

zevatın bu işi hakkiyl~ ba
şarabilecek kabiliyette ol
masına büyük bir dikkat 
ve hassasiyet göstermekte
dir. Hatta, bazı köyler hal
kı arasında bu hususta ha
raretli mücadeleler yapıl· 
dığı da söylenmektedir. Bu 
güne kadar yapılan köy 
muhtarları seçlmınde Halk 
fırkası namzetlerinin itti
fakla kazandığı haber atın· 
mıştır. 

yeni saylav Bayan Şek ib~ 

bilhassa köylü bay~nları.; 
yakından alakalaparak her 
birini ayrı ayrı dinlemiş, Ôn: 

• 
ların dert ve ihtiyaçlariyle 

uğTaşacağını söylemiştir. 

Saylav Şekibenin buradan 

İslanbula oradan da Ankara. 
ya gideceği haber alanmıştır 

İne gölde 
Halkevi açılıyor 

lnegöl Halkevi nin aym 

23 ncü cuma günü açılJıı 

y·apılacakhr. Valimiz . Bay 

Fazlı Güleçle, Fırka baıkanı 

Sadi konuk ve. şehrimizde 

bazı zevat bu mer~ıılmde .ha
zır bulunacaklardır. 

. . ~ .. ' ' . ,; . . . ' , -.. 
Oz dille konuşalım 

(Bonjur) demem bizde varken (gün aydm) : 
· (Bonsuvar) dan daha güzel (tün aydın) 

Atam dermiş yemek yerkeıı (aşbolsun) 
!!öyle demek banada bir borç olsun. , 

(Eksik olma, sağol) mersi demektir • . 
Atadilde bu söz bergiln söylenir. 

Merhabayi kesmeliyiz var iken 
Tilrk dilinde çok temiz bir (sağ, esen) 

Arap derse (maazallah. el'eman) 1 
Bende derim ( esirkesin yaratB:_n) 

Acem derse Türke bakup (Aferin) ! 
(Var ol yaşa) derim bende pek dc~in. 

(Adiyo) sözü Fransıza ulusel, 
Türkler ise artık diyor (esenkal) 

Sabri Cemil Yalkut .. • I • • • .' • • • ,' 1 :.."4 .. ·..... f , . ;· 
• r.. .. ·~ ~ 

birinci artırması 9-3-934 
cumartesi günü saat J 5 de 
ve kıymeti muhamminenin 
yüzde 75 ini geçme~iğf tak
dirde ikinci ve son arttır
ması olan 26-3·935 salı gü· 
nü saat 15 de ihalei kati
yesi icra kıhnacağandan 
talip olarlarm yevmi vakit 
rnuayyeni mezkürcde pey 
akçalarile birlikte icra dai · 
resine ,gelmeleri ve baş\rn 

alacaklılar var ise evrakı 
müspitelerile birlikte dai
remizin 934 - 740 N. Ju dos
yasına müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Bursa İkinci Hukuk 
mahkemesinden : 

935 - 93 
Pana}1 ır karye~inden 

olup Ali paşa mahallesinde 
mukim Sabri kansı Bahriye 
tarafından kocası panayır 

kariyes inden Abbas oğlu 
Sabri aleyhine ikame eyle· 
diği boşanma davasının le· 
ıa kılınmakta olan muha· 
kemeslnde müddeaaleyh 
Sabrintn mahalli ikameti 
meçhul bulunduğundan ilA· 
nen ve ilsakan davetiye 
tebliğ edilmiş olduOu hal
de mahkemeye gelmemiş 

olduğundan beş gün içinde 
hakkı itirazını kullanmak 
üıere fllnen ve llsakan gı· 

l{u ruçrşnıe· l"a hsi l ıne
murluğundan: · · 

Bursanın Kükürtlü mev-
. kiindeki K~kürtlü qteUnin 
Kuruçeşme Maliye Tahsil 
şubesin~~ haciz altın~ all 
nan ve crns ve mikdarı şu· 
bece ·m~zbut 585 parça 
mefruşat ve eşya ve mal· 
zemesJ 16·2-935 ıarihine 
müsadif cumartesi günü 
saat 14 de mahalljnde bil· 
müza.yede satılacağından 

~ .., 

talipler bı mezkur saatte 
Kükürtlü otelinde bulunma· 
hırı lüzumu ilan oiünur. 

?$ 

yep kanın tt:bııuın(;: ve mu· 
l\ak en~enin 3 3-935 saat 14 
de talikine karar ~·erilmiş 

olauğurıdan beş gün içindt! 
hakkı ilirazır.ı kullanm: z ve 
tayin kılınan günde mah· 
kemeye gelmezseniz Hukuk 
usul muhakerr.eler! kanu· 
nunun 405 ve 408 ci mad. 
desi mucibince muamele 
ifa kılınacağı tebliğ maka· 
mına kaim oln~ak üzere 
ilAn olunur. 
L± !~ 

Diş tabibi 
Edip 
Rüştü 
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Bursa Sulh Hukuk 
mahkcn1esi nden: 

n3J - 7ti 

Bursanın Hayrettin pasa 
:h~.llesinde Hamamlı kız~k 

yJu ,Mahmut kızı Penbc 
ve Hanıamh kızık k" .. d Ha oyun en 
.çrı:,8." oğt~ Mehmet \'e kü-

Şahındeye vilayeten 
~~~~ .. Ş~rife ve Cumalı kı
F oyunden Mustafa kızı 

eaJhriye aleyhlerine istihsal 
Yed·-· 9
32 

ıgı 26-11-932 tarih ve 
~fl74 numaralı ilAn 

nıu"·b· ~ 
'.<"'

1 ınce hissedar mezbu. 
run 1 . . ara atındaki şuyuun 
ızaıesi k 
biri' ne • arar veriJen her 
kö .. aıezkur .Hamamlı kızık 
şa YkUnde Emanetci yerinde 

r an Hacı Sadık verseleri 
~a.tben dere şimalen vakıf 

H
estantt bahçesi cenuben 
acı Ali -ı O s 
1 

og u sman \'er-
2 e de!i .. bahçeleri ile mahdut 

onum 120 lira kıymeti 

thluhattıınineli bfr kıta kes-
ane · ~ 

I{ .bahçesinin tamamı ve 
.:~ş~yakadı;ı şarkan tarik 

thndi dere ve şarkan 
;~gır Oğlu isinail ve Hüse= 

Pehlivan şimalen Galip 
vece b ..2 .. ~u en yol ile mahdut 

111:~num P"ve 120 Ura kıy
ta hnde defa bir kıta kes· 
o:~ bahçesinin tamamı ve 

girmen başı mevkiinde 
. Şarkan aygır oğlu Hacı i-s 
ınatl zevcesi garben ve şi. 

d~len yol ile mahdut 4 o .. 
tı nüm ve 600 lira kıyme. 
b nde defa bf r kıta kestane 

· ~ı llhçesfnin ı-.mamı ve Bağ. •r , . x. 
·Al mevkfinde Hacı oylu 

11 
i bağı garben .. Hasan peh· 

, \'an şimalen ·yol ile ve 
:nuben Ispartalı oğlu Hü· 

1 
Yln bağları ile mahdut 

k baçuk dönüm ve 75 lira 
· k1Yrnetı mııhammioeli bir 
. ~a bağın tamamı 14--2-935 

111 ~ihinden itibaren JO gün 
llddetle açık artırmaya 

~•karıldığ'ından talfplerin 
1Yrnet1 mukadderelerfnin 

' rı!tde Y.e'h buçuğu nispe -
Ukde Pey akr.aıariyle bir-

te Bursa Sulh Hukuk 

~&hk~mesine gelmeleri ve 
aıe 23 .3.935 tarihine mü-

~dif pazartesi günü saat 
Od de Bursa Su111 hukuk 

asında yapılacağından al-:ak isUyenlerin o gün 
b ezkur mahkemede hazır 

1 Ulunrnaıarı ve şar1narne· 
erı ta 'hl . h rı ılandan itibaren 
rı:rkese açık bulunduğu ve 

d 
eıkur günde artırma be
etı 

de 
1 

gayri menkullerin ıco 

de 6 ini bulmadığı takdir· 
ahh"en son artıranların ta· 

Utleri.: baki kalmak ~zre 
a.rtır te rnanın 15 gün daha 
lli~didiyıe 10.4 935 tarihine 

· ntsadt.f çarşamba günü ay· 
saatte mezkur mahke

lbtde Çok gayri menkullerin en 

k 
Brhrana ihalesi icra 

•hnac -r agı ve bir guna iti· 
azı oıanJarın 20 gün için . 
:~ evrakı müspite ile bil

h~~elerf ve aksi halde 

Ohrı 1:;1k tapu sicilli Ue sabit 
ı a ı ça satış becteli pay. 
aşırıasında 
ları ve B ı" hariç kalacak· 
illi .. e ediyeye ait teJ

Ye rusamu ile ihale ka· 
rar Pulu 
ferağ h ve tezskere ve 
r111r.1.-...,atcı müşteriye aft 

lllia olunur. 

Hakkın Sesi 
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Bursa Defterdarlığı Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

t- El{siltn1eye konulan iş ( Yenişehirdc insa 
olunacak hüküınet konağı hafriyat, taş \1e tuğ
~a duvar ve !Je~on ve betonarme ve kalıpJarı 
ınşaatı: l\.eşıf bedeli ( 10000 l .. ira 

2-Bu İşe ait 5artnan1elcr ve evrak şunlardır. 
A : Eksiltme şartnan1esi 
B · 1'1ukavele projesi 
C : Nafia işleri şeraiti unuıoıiyesi 
E. : H usüsi şartname 
F : Keşif c t>dveli, siJsilei fiat cetveli 
G : Proje 

isteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz 
olarak Yenişehir malmüdürlüğünden ve vihlyet 
r:afia dairesinden alabilirler. 

3 -Eksiltn1e 16 - 2 - 93?> tarihinden 9- 3 · 93~ 
cunıartesi günü saat 1 t-i de Yenişehirde malınü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 
4-Eksiltnıe açık eksiltıne iJe yapılacaktır. 
~i -Eksiltnıe)1c girebilnıek için isteklinin i 30 

lira muvakkat teminat vernıesi, bundan başka 
aşağıdaki aesikaları haiz olup göstermesi 
h'\zımdır. 

1-Bu gibi işleri yaptığına ve yapabileceğine 
dair nafia baş mühendisliğinden tasdikli vesika 

'l-Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair vesiaa 
1-4. 

& --- _ _ _ ---..,~- _ ..f!!"'>F __ t _ _ • _ ---•--

Bursa belediyesinden: 
Kunturat yapnıa müddeti Belediye Dengelince 

şubat 93;) ayının sonuna kadar uzatılmıştır. bu 
ınü<ldet içinde kunturat yapmayanlar hakkında 
kanuni muanıele yapd2c·\ğı ilan olunur. 

s s 
Bursaya gelecek yabaucı .gezgiçlere par~ ile 

tercenıanlık etmek isteyipte lngilizçe, Almanca, 
F ransızça, ltalyanca diJlerine veya bunlardan 
hirisini bilenlerin imtihan olaı ak yesika almak 
üzere belediye bnşkanlığına gelmel~ri duyurulur. 

• • • • .... • ' ' ; ,' ', .. ı Ç r,. a • ' '·., • ... of ' ' • ~ • 

r 
Satılık Radyo, Piyano 

G Laıukılı .\imarı ıııarka hir Bndvo ile Fı-. ~ 

ı·aiı~ız ıııaı-kalı hir piyaııo salllıklır. Almak İ~-

ıeyt•ıılcı·in ( iıw~i~) fahriknsıııda doktoı· Bav 
Budolfo miiı·acnallar·ı. 2-4 · 

, • , " ı ·~ t" • , ' t . l -· · "~ , ... 1 , I ,, • p • ı• • 

'· • • • ' • ' ... ~: ~ '~' -- • ,, > • 4 ~ l. 1 
,..,~ ·~ . 
o ~ ' o • a ) ... .. .. 

DOKTOR H. SUAT 

Busra belediyesınden: 
Cinsi ve ınahi_yeti Mikdarı I ... ı·· kş. 
)(un1 ve çakıl 100 01 ;~» 1'10 40 
l(ükdereden filtrPler için iri kuın ve çakıl 

top!a)'ıp nakli işi, şartnamesi dairesinde açık 
eksıltn1eye konulup eksiltme 1şi () - ~l-935 çar
şaınba gün~i saa~ 14- tc belediye dairesinde ya
pılacaktır. ısteklıler şartnameyi ve tef erruatın1 
·görüp işi anlamak için her jş günü ve saatında 
kotnisyon ke:\tipliğine ve ek~iltme saatından az 
önce de (kanun dairesinde) ; 3 liralık ınuvak
kat teminatişle eksiltm~ komisvonuna gcln1c-
leri duyurulur. J \ -· H 

s ' s 
Cinsi ve mahi ,·eti 1 K .... r. ş. 

l)uvar inşası w 172:3 9J 
Devecilerdc yapılacak çocuk bahçası du,·ar

larının inşasına ait eksiltme n1üddet! on gün 
uzatılarak bu iş yine açık eksi1tme}·e l,on~lup 
eksiltıne. i~i 3i-2-9:15 pazar günü s:iat l :3.n 
da beledıyc dairesinde )'apılacaktır. istekliler 
şartnemeyi ve teferruatını görüp işi anlan1ak 
için her iş günü ve saatında komisyon katipli· 
ğine ve eksiltme saattından az önce de ( kanun 
dairesinde) 130 liralık muval~kat teıninatiylc 
eksiltme ko1nisyonuna gelnıeleri duyurulur. 

1-2 
§ 

Tenbih ve yasaklarından 
Azami dört a_y zarfında kafeslerin kaldırıl

masına ve bu işi bdediye tenbih ve yasak!arı 
arasına konmasına b:::lediye kurultayının 10-2 
9öa tarih ve 3 sayılı karariyle söz kesildiği her 
kese ilAn olunur. .. 
Karacabey Harası . 

Müdürlüğünden : 
Haranın ya yJa ve ova koyun sütleri ( 1) mart 

935 den sağımın nihayetine kadar olmak üzere 
aleni satışa çıkanln1ıştır. Taliplerjn tenl.İ~tla
rile birlikte ~() - şubat 93f) salı günü saat on 
dörtte Bursa Baytar n1üdürlüğünde bulunn1ala-
rı ilan olunur. 2- a 

§ 
Haranın dokuz ht1ş ~afl<an İngiliz tayları 

hepsi birden Yeya ayrı ayn surette pa.zarhkla 
satı)acaktff. A lıcıJarın her gün için Haraya mü-
racaatları ilan 61unur. 2-3 

s s 
O: uz yec.l~ metre nıikahı çatı kerestesi o ~•leni 

nıünaluı<;n lle satın alıoacnktır. 'T'alipferin ek· 
siJtnıc g-iinü olan 2H şuhat fl35 salı günü saat 
on Jört ıe Bursa Ba:ytar müdürlüğünde bulunn1a 
1 • ı ... ' arı ı a1 o,unur. 2-3 
E 1 s 22 , .. _ ... , .,. :....,. • r••' ~ . ·>·. . - , 

~ . - ) I" :· ~ ~ "f ... c. ., •. - . ... . ... ,, • ' 1 • 

,,.., 
\YJ 

'"' ,..,, 

'"' \.YJ 

bursa inhisarlar 
ğünden: 

~~., 

BİZİM 
Matbaa 

baş· müdürlü- ~9) ~~ Ucuz, 
inhisarlar idareınizin Gemlikte yaptıntcağı 

18 i l 4- lira 42 kuruş keşif bedelli vrt pres k tütün 
am~arı inşaatı a 3 9~i?i sah gün Ü sa«ı t la de 
l~tanbulJa C1balide inhisarlar utnum müdürlüğü 
levazım müdürlüğü hinasında toplanan satın 
alma kon1isyonunda ihalesi yapılmak üzere 16-
2· U;35 den itibaren ınünakasaya konuln14ştur. 
İsteklilerin ş.:-.rtna.mc ve teferruatını 94 kuruş 
bedel mukabilinde-: baş müdürlüğümüzden alabi· 

~ . Temiz, (') 
~ Şık, ~~ 
~t Hernevi baskı işlerini süratle yapar{+~ 
~Ô< Bursa Defterdarlık arkası Telefon No 130 ·~ 

t 

~eceklcri Vl! ihale gününde "e gö~terilen san tte 
lstanbuldaki saten ahna kon1is)'Onuna müraca-
atları iJ~n olunur. t-2 
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Bursa Adliye başka
tipliğinden: 93n-14 

Bursada Bayat paza-
rında Bakırcı Hakkı tara· 
fından Setbaşında İdman 
yurdu altında Halı tamircisi 
İsmail efendi aleyhine açı· 
lan istirdat davasının Bursa 
sulh hukuk mahkemesinde 
yapılan mahkemesi bitiri
minde müddei bir adet sarı 
büyük samaver bir Adet 
Süleymeniye s~rı bakır 
mangal ve bir tepsinin 
yetemin mesutden alınarak 
sahibi olduğum tahakkuk 
eden davacıya verilmesine 
temizi kabil olmak üzere 
gıyaben 24-t . 935 tarihinde 
verilen 935-157 esas ve 
30 karar numaralı hökmün 
davalının ikametgahı meç· 
hut kalmasına mebni iHlnen 
tebligat ifasına ve on beş 
gün mühlet itasma karar 
v~rilmiş olduğundan iHln 
tarihinden itibaren on beş 
gün içinde turki kanuniye· 
ye tevessül etmediğiniz 
takdirde hökmün kesbi 
katiyet edeceği tebHğ ma
kamına kaim olmak üzere 
uan olunur. 

l\.1udanya icra memur .. 
Juğundan: 934-383 

Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz beş yüz altmış 
kilo ser~i hatiye tuzlu sa
lamura zeytini beher kilosu 
10 Ruruş kıymetle açık art
tırmaya .vaz olunarak birin
ci artırmada verilen bedel 
haddi !Ayık görülmediğin
den fkiacl artırma ne sa
t11masına karar verilmiş 
oJmağla 23 Şubat 935 tari J 

hinde cumartesi günü zeva• 
li saat 14 ·de Mudanya icra 
dairesinde kati ihalesi icra 
kılınacaktır. Teslim ve te
seHüm masrafları tellaliye 
ve illafe karar pulları miiş· 
teriye ait olmak üzere pth 
şin para ile taliplerin yevm 
ve vakti mezkurda icra 
dairesinde hezır bulunma
ları ilAn olunur. 

§ 
934.-53;) 

Bir borcun ödenmesi için 
mevzu bulunduğu Altuntaş 

köyünde tahtı hacza aJınan 
yüz lira kıymetli bir adet 
zeytin yağı çıkarmağa mah• 
sus demir mengine açık 

artırmaya vaz olunarak bi
rinci artırmada verilen be
del haddi Ulyık görülmedi· 
ğinden ikinci artırma ile 
satılmasma karar __ eriJmiş 
olmağla 23-2-935 tarihinde 
cumartesi günü zevali saat 
14 de Mudanya icra daire
sinde kati ihalesi icra kılı
nacaktır. Teslım ve tesellüm 
masrafları dellAliye ve ihale 
karar pulları müşteriye ait 
olmak üzere müşterilerin 
yedi buçuk Jıra dipozito 
akçalariyle dairei icraya 
müracaatları Han olur.ur. 

' Selihattin Ziya 1 

, Eczahanesi 
Bursa - Setbaşı 

Reçeteleriniz sür'at 
le yapılır. 1 emizlik, 
ucuzluk başlıca şı
arırnızdır. 

Hakkın Sesi 
·== 

Bursa belediyesinden : 
Tahmin veya keşif bedeli 

Cinsi ve 'mahiyeti Lira Ku. 

Korkuluk insası • 
Devecilerde t;ocuk bahçası korkuluklarının 

inşası, proje, keşif ve şartnamesi dairesinde açık 
eksiltmeye konulup eksiltme işi 2i-2-9an çar
şamba günü saaa 15 t7 bele<lıye dairesinde ya· 
pılacakt2r. İstekliler şartnameyi ve teferruatını 
görüp "'İşi anJarnak için her iş günü ve saatında 
komisyon katipliğine ve eksiltme saatından az 
önce de ( kanun dairtsinde ) t 1 O liralık mu vak 
kat teminatiyle eksiltn1e komisyanuna ge1me-
leri duyurulur. 2 - 3 

Lağım inşası · 99 9() 
Tekke n1es<;it n1aha1Jesindt! Çun.ıhuriyet cad

desinde çıknıaz sokakta ]ağım inşası. keşfi Ye 
~artnamtsi dairesinde açık eksiltnıeye konulup 
eksiltnıe işi 2i - 2-835 çarşaınba günü saat 
14,S ta belediye dairesinde yapılacaktır. Istekli
ler şartnameyi ve teferruatını görüp işi anJa
n1ak icin her iş günü ,.e saatında komisyon ka
tipliğine ve eksiltme saatından az önce de ( ka
nun dairesinde ) 7,a 1iralık muvakkal temina· 
tiyle eksiltme komisyonuna gelmeleri duyurulur. 

2--3 
§ 

Bdediye gazino binasının · 8331 02· 
kalan inşaatı: 
Belediye yanındaki gazino binasının geri ka

lan inşaatı, proje, keşif ve şartnan1eleri daire .. 
sinde açık eksiltmeye konulup eksiltn1e işi 27-
2- 935 Çarşamba glinü saat 14 te · belediye dai . 
resinde yapılacaktır. proje, keşif, ve şartname 

rA-2 . kuruş k~rşılığında isteyene verilir. istt'kliJer 
şartnameyi ve teferruatını görüp işi anhımak 
için her iş günü ve saatında komisyon katipli
ğine ve eksiltme saatından az· ör.ce de ( kanun 
dairesinde ) 625 liralık muvakkat tenJİnatiyle. 
eksiltme komisyonkna gelmeleri duyurulur. 

2--s 

• 

Bursa· inhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

İnhisarlar idaresi malı olup eski Zevk nıüs · 
kirat fabrikasında l<urulu bulunan iki bin lit
relik bir kazan ve teft-rruatı 11 2 93?) tarihin
den itibaren 2 H 935 tarihine kadar yinni gün 
müddetle artırnıa ile satılığa. çıkanlm1şt1r. is
tekJif er ihale günü olan 2 3 U3a cunıartesi gtı 
nü saat on beşte Ye şartnameyi görmek isteyen 
lerde hergün inhisarlar Başn1üdürlüğüne ge)· 
siııler. ~-:! 

§ 
Bursada kayantla idaremize ait ahırın 1 nı a rt 

935 den itibaren kira\'a verileceğinden ş a rtbn 
veçhi le açık arttı rnıay konmu~.tur. 27 şu İ l < • t 935 
çarşanıba günü saa t on altıda ihalesi Y<ı pa: 'l''a 
ğıodan istcklil<1 rin üç lira iğreti teminatlariyJe 
B~şmüdürüyctiınizde ki komsiyona gelıııele t· İ . 

2- 2 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden : 

Haranın nıa)i olan bursada ine bey çarşısın
daki 22 nunıaralı bir adet dükkfını kiraya veri 
lecektir. taliplerin :! 6 şubat 935 S ] Jı giinü bursa 

4baytar müdürlüğünde bulunruaları ilan olunur. 
2- 3 

ı o sa• . 

Bursa kadastro başkanlıgından : 
928 "senesinde kadostro t ahririue başlanıp 

henüz ikmal edilmenıiş olan kadostro ·mahalle 
sınırı çevrilerek 2H cu daire namını alan çekirge 
mıntakasıoın arazi kısmile· tapu senedini ve be
yannaıncsini bu gü!Je kadar l<adostro hey'etine 
vermemiş bulunan musakkaf malJarın kadost
rosunun yeni kadostro kanunu ahkatnı dairesin 
de ikmaline devan1 edileceğinden ötürü gün 
doğuda aygır deposundan başlayarak kıblede 
çekirge dağ yolundan gün batıda küplüce ha
mamından garipler mezarlığına ve andan acem .. 
istasyonu cihetinden şümendüf er hattını taki
ben aygır deposu arasında kalan alan içinde 
bulunan taşınmaz mal ve ayni hak sahiplerinin 
ilc\n tarihinden itibaren ta ğün sonra malları. 
r.ın tahdidini yaptırnıak ve sonrada kanunen 
icap eclen. beyannameyi doldurmak üzere me· 
nuırundan beyannan1e kağıtlarını alnıaları için 
çekiı·ge hüdavendigfır camii altındaki odada 
oturan kadostro Vd posta n1emuruna müracaat 
ev1en1eleri iUin olunur. -

Em,ak ve eytam bankası 
Müdürlüğünden : 

E eas nizanınanıesinin i9 uncu maddesine Q'Öre 
',, 

hissrda.rlar un1un1i Jıey'eti . aJeJade olarak 21 
mart 190 a pcrşeaıbe günü saat t l de Ankarada 
hankan1ız merkezinde toplanacağından hisse ... 
darlarımızın o gün ve saatte topJanitda bulun
ınaJarını dileriz. 

Yine nizamnamemiz hüliümlerine gf>re kendi 
namlarına ve yahut baskalarına vekaleten en ar. 
yirn1i hisse olan hissedarlarımızın bu toplantıya 
iştirakları ve vekaleten bulunacak olanların 
kendiJerinin de hissedar bvlunmaları gerektir· 

Buna hakkı olanların toplantı gününden en az 
hcş gün önce hisse senetlerini merkez veya şu
belerimize makbuz kaı şılığında ver.erek giriş· 
kartı almalatı ve başkalarına YekaJet · vermek 
isteyen hisse<lar1arımızın da birer suretlerini 
bankamızdan alacakları ve:-kaletnamevi doldu# ., 
ran1k yine beş gün önce gir}ş kar.tı ile birJikt~ 
mt:rkezimize vermiş bulunmaları gerektir. 

A-lüzakcre olunacak işler, 
1-İdare meclisi raporu 
2-Murakipler rr.ıporu 
=~- - ·Bilünço ve k<\r ve zarar hesabı oın tastiki 

ile temettüün tevzi sureti hakkında l<arar itti· 
haz1 ve idare ıneclisinin ibrası 

4 - ı\1uraki.plerin intihabı 
5 . ~1urakipleriıı ücretlerinin tayini 

J ... • ;::~ ::.~ • •• ~--.... • .... , ... :-: .. : ~.. • • .. 
. ... 

En mes'ut çocuk 

Bir İş kumbarası olan çocuktur . 
Türkiye it bankası 


