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Okullarda 
Kültür terbiyesi 

Namdar R KARATAY 

Kültürel bilgiler arasında 
dil kadar • tarih kadar coğ. 
rafyanın da önemli bir yer 
alması gerektir . 

Objektif bilginin vatanı, 

milliyeti yoktur . Milli hesap 
ve hendese , milli fizik ve 

kimya, milli biyoloji .. Olmaz. 

Bunlar lnsanhğın ortak malı
dır . Müıellu her yerde mü-

ıellesUr ; iki kere iki her 
millette dört eder. "Ftıagon,, 
davası yalnız Yunanlılara 
mahsus değildir · " Niyoton ,, 

tarafından bulunan " Cazibe 

kanununu da İngilizler benim· 
seyerek " Bu b1zimdir, baıka 

milletler buna karıımaaınlar ,, 
iddiasında bulunamazlar . Bi-

yoloji, canlıların büyümeıini 
A\manyada baıka türlü, Rus. 

yada baıka türlü anlatmaz. 

Vakıa bir bilglnio doğru 

anlamile , müspet bir bilgi 
olabilmesi için ı :hsi ~e milli 
duygulardan uzak, teraf11z ve 
ıahsilikle ilgisi olmayan bir 

bilıl olması Jazımdll' . 

Fakat bazı bigller var ki 
onların konulan yalnız dıt 
yönünden görülemez • İç yü
zile d~ bizt baıka türlü iJgi

leodlrirler . Baıka bir erimle 
bu bilgilerin bir objektif ta· 
rafları olduğu gibi bir de 
ıübje.ktlf tanflan vardır • İlk 
ve orta okullarda bilgi terbi
yesini alan çocuklar bir yan
de n d a kültür terblyeıini al· 
makla yükümlüdürler . 

Her mtllet , bunu göz Ö· 

nünde bulundurarak, dil, ede-

biyat, tarih , coğrafya •• Gibi 
deı•lerin memlekete alt kı· 
nmlarında çocuklarına mille· 

tini ve memleketini sevdire
cek renkler ve kokular verir

ler . 
Bu mesele ıtmdfye kadar 

bizde büyük bir savsa içinde 
bırakıldı . Biz tarih okurken 
yalnız " Oımanh ,, deye bir 

millet öğrendik • Hanedanın 

yardalcçıla rı bu noktayı adam 
akıllı kavramıılar ve millete 
özbenliğinl unutturarak takma 

iğreti bir benhk vermek için 
ellerinden geleni yapmıı1ardır. 

Bir Türk çocueuna asıl güve· 

ni verecek olan büyük Türk 
kumandanlarını, hükumdarla
rını dünyanın en kötü adam
ları lmif gidi göstermiıler on· 
lar hakkmda tarafsız bir mil· 
lelin bile değil de duıman bir 
milletin gözile bakar gibi ağır 
ve hakaız hükumler vermir 
lerdir . 

Biz çocuklugumuzda Atl
lalan, Ceoglzleri, Hülagüleri, 
Timurları okadar kötü tanı· 

dık ki böylelerine en çok duı · 
manımız olan milletlerin tarl· 
hinde bil" rutgelmedik.Onlara 
yapılan eylenç, sövgü hemE n 
hiç klmıeye yapılmazdı. 

-Ardı ikinci yüzde -

Sabibive umumi Netriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Basımevi 

Tanesi 60 Para 
[hanlar an mesuliyet kabul edilmex] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar. Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 502 

Kış bayramı .. 
-eo-e 

Uludağ'daki 
yeni otel açıldı 

Dağcıların kıt bayramı 

pazar günü yapılmııtır. Bay· 
rama kadınla erkekli 60 
kltl tıtirak etmfıUr. Saat 7 
de kulüp merkezinden otobüs· 

lerle hareket edilmif ve 9 dl\ 
Deregözü yamnda otobüsler· 
den inilerek kar üstünde yapı· 
lan kayaklı yürüyüıle yeni 
otele varılmııhr. Kısa bir 
dinlenmeyi müteakip C. H. 
Partisi Baıkanı saylavımız 

Doktor Sadi Konuk gençliğe 

hıtabe · bir söylev vererek 
otelin kftpısı alkışlar araıında 
ve sporcuların (uğurlu olsun) 
sesleriyle açılmııtır. Parti 
Baıkanı bu söylevinde: Par · 
tinin sporcu gençlik için müm· 
kün olduğu her ıeyt yapaca
ğını; sporcu gençlijin de her 
müıkülü yenmek içio büyük 
bir azımla; fikren \"e bedenen 
çahımaları icap edeceğini te-

barüz ettir mittir. Bu ıöylev
den sonra otele glrilmi§ mut· 
balı, salonlar ve yatakhane 
gezil mittir. 

Badehu dağcılık kulübü-
nün öğle yemeli nt-te ile 
yenmiıtir. Öğleden sonra 

llbayımız 
Ankara'da 

Ankart\ 9 (Özel) İl bayı· 
nız Şefık Soyer; ilinize ait 

bazı itleri takip için buraya 
geldi, İç itleri bakanlığı ziya
retten sonra Başbakanlığa 

gitti . 

Lağım suları 
ve Değirmenler 

Urayımıı; Lağım sularıyle dö
nen değirmenlerde Hıfz :uı hha 

kanunu mucibince tetkikııt yaptır · 

maya başlamıştır. 

İnegölde kamyon 
kazası 

Bursadan İnegöle gitmek
te olan (lnegöl-3) plakalı 
kamyonu idare eden Şoför 

Alı o~lu Kazım Şükraniye 

mahallesinden dif siz ve 25 
yaşlarında Rahime adında bir 
kadına çarpmıt ve Rahimenin 
sol ayağını kırmlfhr. Şoför 

fnegöle kaçmıısa da yakalan
ması için İnegöl ilçebaylığt 
haberdar edilmfıtir. 

Bir talebe ağaç

tan düşerek öldü 
Demtrtaş mahallesinden 

ve lise talebesinden Hüseyin 
oğlu Rüıtem, dün Atıcılar 

civarmdakt bahçelerden birin· 
deki kavak afacına çıkuak 
ağaçta bir kuş tutmak istemiı 
fakat 7- 8 metre irtifadan 

düterek ölmüıtür. 

Ramazan davulu 
Bu yıl tehrimizde ilk defa ola

rak Ramazan davulunun çalıama · 
sına ruhsat verilmemiştir. 

Arabacllara 
karne veriliyor 

kayakçılar yeni otel civarmda 
kayak yapmıılar bilahare de 
Uludağ oteli müsteciri Kadri 
tarafından verilen çaya git· 
mitlerdir. Uludağ oteli timdi 
çok güzel btr ıekilde döıen. 

mittir. Sporr.ular burada da 
iyi bir kabul görmüılerdir. 

Ortalarına birer kayak kon· 
muı olan masalarda çay içil- Uray encümenimiz; 'ltomobil 

şoförlerine verildiği gibi körük, 
miş ve otel müıtecirine le· yük ve brıçka arabacılarına 
ıekkür edildikten sonra da karne verilmesine karar veril-
Buraaya dönülmüıtür. miştir. 
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rn 
lfl ahlakının da böyle çirkin 

Doğduğu gibi nı takmalara dayanığı yoktur . 
1------~--_,;;;;._ ______ __ 

Kadın budu Bunu bilmiyenler öir~n-
melidtrler . 

hakkında •• Eski devirler kadmı (Kül 
N. KARATAY'a : döken), (Kan ayaklı). (Yastık 

Değerli " Y enifikir " de yoldaıı ) , ( Ka ıık duımanı ). 
yazdıiın " Kadın Budu" baı• (Eksik etek), (Saçı uzun), (Ev 
lıklı güzel yazmı zevkle oku· uıağ') gibi daha bir çok adlar 
dum • takarak küçültmütlü . 

Bu yazını okuyan bir 
Devrimiz, Türk kadınını, 

baıka zatın, "Kadınların böy. onuruna uygun de.ğere yük. 
le yemek adlarından sevin- selttt. Eski devrin kadın hak. 
mediklerl ne malum !,, deyen kındakl çirkin. yanlıı anlayıı· 
bir fıkra yazdığını da eıittim. larını sildi , ıüp6rdü. Ru gün 

lki aydın bayan arka· kadın tamamile hayattadır • 
datım bir gün lokantaya gU. Doktor , Hakim , Öğretmen , 
miıler . Birisi adını bilmedi~l Saylav kadınlar .. . ince ruh-
bir yemeği iıaret ederek gar· larile, efitmen karakterlerile, 
ıondan iıtemiı . Garson, ka· 

evcimen duygularile Ulus ya. 
dın bilmem nesi, deyerek bü· 

p111nda temel olan bu uoıuru 
feye ıeslenmez mi?. Bayanlar 
o rada çok ııkılmıılar, yemek yemeklere ad olan örgenleri 
boğazlarında kalmıı • 0 gün ile küçük düıürmek, o temiz 
bu gün lokantada kadınlı, varhğa dlğer yönlerden de 
dilberli yemeklerden iatlye- saygısızlık oluyor · 
mez olmuılar . Gene o zatın dediği gibi, 

lıte kadın budu gibi ad- baıka uluslarda da bu gibi 
lu taııyan yemeklerin yurdun yemek adları olabilir . Faket 
öz, temiz , aydın kadınları Ü· Tfirk devrimi her yönünden 
zerinde yaptıkları etki budur. güzelliği, lylllli yükıelUyor . 

Eski devrin , eski ruhun Bunlara aykırı her ıeyle 
yaratıp yaıattığı bu çirkinlik· 
ler , kadının hayata atıldıiı 
bu ileri devirlerde artık silin· 
melidir . 

Yalnız Türk ruhunun de· 
tll o rubuq bealedllt rejim 

aavaı ... 
Şiarımız bu olduiu için, 

delil mi , Namdar Karatay 
üatadım bu çirkinliğe pek ye
rinde lıaret ettin . 

TAHSiN UYGUR 

ita/yanlar 
devam 

bombardımana 
ediyorlar 

Ankara 9 (A. A.) - İtalya harp tebliğim' göre: ltalyrın 
uçaklnrı bütün cephelerde keıif hareketlerinde bulunmuılar ve 
gördükleri Habe~ kuvvetlerini bombardım n etmitlerdlr. Bu 
esnada bir İtalyan Hava zabiti öldürülmüıtür. 

Habeş davasında İngiliz ve· F ran
sız noktai nazarları birleşmiş 

bulunuyor 
Ankara 9 (A. A. )- Franıız - lnglllz görüımelerl tam bir 

anlaıma ile ıonunçlamııtır. Habeı da vaıınıo hallt için iki ta· 
raf roümessillerlntn hazırladıkları plan İngiltere hükumetince 
kabul edilir edilmez Musoliniye Habeı imparatoruna gönderi· 
lecektfr ve plaoa göre meselenin hallinin Milletler ceıniye ince 
tasvip edilip edilmiyeceği hakkında iskandiller yapılacaktır. 

Planın ana çizgileri nelerdir? 
Ankara 9 (A. A .)- Havas ajansına göre: Planın ana çiz• 

gtlerl ıunlardır : Habeılere Kızıl denizde ıerbest bir liman 
vermek, Tiğre bölgesinin büyük bir lö:ısmı ile cenupta Ogadenl 
de ihtiva edecek geniı\ikte bir toprak parçasını balyaya terk 
ve ayrıca Ogadenin garbinde de diğer bir bölgeyi de fı1etmek 
üzere gene İta lya.ya tahsis etmektir. 

Kamutayda kabul edilen kanunlar 
Ankara 9 (A. A.)- Kamutay bugünkü toplantısında gün· 

delf finde bulunan kanun laylhalarını kabul etmiıtir. Gilmrak 
ve inhisarlar bakanlığı memurları kanun layihasının bir kıımı 
müzakere edilmiı, gerf kolan kısmı da tekrar gö7den geçiril
mek üzere memureyn encümenine gönderilmiıtir. "Kamutay 
çarıamba günü toplanacaktır. 

Tasarruf haftasını 
İsmet İnönü açacak 

Ankara 9 (A. A .) - Tasarruf ve Yerli mallar hafta11 bu 
ayın on ikiıinde lsmet İnönü'nün saat 15 de Ankara Halk. 
evinde vereceği bir söylevle açılacaktır. Söylev Ankara rad. 
yosu ile her tarafa yayılacaktır. --------------ec.-.. 

1 Ne Olursa •• 

Kira evleri . ..... 
11Baş na 2elmiyen bilmez ! ,, der· 

ler. Bu ıöıü arasıra tekrarlamak 
yerine göre çok manalı olur. 
Öaıründe birkaç kuruş biriktiren 
ve onunla başını sokacak bir ev
ceğiz y .ı ptıran insanlar kendilerini 
daima bahtiyar 11ayarlar, Hayatını 
kazanmış herkuin içinde bu ütün· 
tü yaşar. 

Sazan b:r caddeden, bir sokak
tan 2eçerken bir evin kapısında 

veya pençereslnde "Kiralıktır!., 

yazısını gören io~antarın ne duy-
ru ile karşılaştıklarını arattırmak 
için ince uzun düıüıımeğe hacet 
yok . Konu komşu eY sahibinden 
daha çok meraktadır . Acaba 
nasıl bir komıu gelecek? Ev 
arayan birisini görür görme1, bir 
kaç pençereden başlar uzanır, 

daha eve girmeden bin türlü taf. 
silat alıraınız. Sempatisi olan tutu
cuya evi ballandırmaık , hoşa g-it
miyen birisine karalamak konu 
komşu için çok kolaydır. 

Bir ev kiralamak çetin bir 
iştir . Başına gcl~nler bilir! 

Kiralık bir eve yerleşmek, bam 
başka bir iklime alışmak kadar 
zordur. Başına gelenler bilir! 

Bir kira evinde oturmak mec
buriyetinde olaoların oturdukları 
müddetçe başlarına ne maceralar 
gelmez. Batına gelenler bilir 1 

kadar hoıa 2itmiyen birşey yok
tur. Başına K"elenler bilir! 

Kira evinin tahtaları çürür, 
duvarları delinir, 1ahibinin g<Szü· 
nün içine b'lkaranuz, yaptırsın 

diye yalvarırtımı , ev sahibi ıiıe 

bin türlü nrgi borçlarından ve 
ihtiyaçlarından bahsederek haline 
acındırır . Bunun karıısında ıiı: 

kendi üzüotüoüıü unutursunuz. 
Başına geieolcr bllir ! 

Aruıra ev sahibinin hanımı 

ıizi ziyarete gelir, çok güler yüı· 
lüdür, az konuşur, çok dinler, 
evin ekıik, fazla ne oldutunu ıöı· 
den geçirir; eier bir ekıik bula· 
maz ve eYi tertemiz bulurn, 
giderken şu tenbihi yapar : Çok 
rica ederim, tahtalan çok siliyor
sunuz galiba, çabuk çürOrler., 

Yıllar geçer, bin türlü 
sıkıntı içinde ömrünüzü alan 
bu çürük evin on miıH paruıaı 
veriralniz, içiabdeki üı.üntü ya
şadıkça yaşar, bir türlü ıize uy· 
mıyan bu eve uyamaunnıı . Niha
yet, çok ııkışırsanıı başka bir eve 
göç etmeğe karar verirainiz. lnıan 
batına ifeleceği b·lmez, batka bir 
eve çıkmak, yeni bir maceraya 
atılmak demektir. Yeni maceralar 
uki ıztırabın11a yeoi bir yaprak 

Aybaşı olur olma:ı ev ıabibinin açar .. 
bal n batır ıormata g•lmeai Dagı 



Sahife 2 
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-Birinci yüzden devam--

Biz çocukluğumuzda dil 

ve Edebiyat dersleri de oku

duk, ama o da "Osmanlı dilin 

asıl terimiyle "Lisanı Osmnni,, 

ve ((Edebiyatı Osmaniye,, idi. 

"Lisanı Osmani)) de hakim 

olan kurallar Arapça, Farsça 

kuralJarıydı ve bize kendi 

dilimizi sevdirecek yerde A. 
rapların, Farsların dillerini 

sevdirir, onların olgunluğu 

ve derinliği karıısında bizi 

şaşkın bırakırdı. Son zaman

larda bile, dil bilginlerimizden 

Ahmet Cevadın «Osmanlı li

sanı)) adlı bir grameri vardı 

ki içinde Arapça, Türkçeden 

artık yer tutardı, her çocuk

ta şu kanağat meydana gelir
di ki iyi Türkçe bılmek çok 
iyi Arapça bilmiye bağlıdır. 
İçinde Arapça terkipleri, ma• 

Bursa Evkaf 
l\1üdürlüğünden: 

Tiril yede evkafa a
it zeytinliklerden. 1 G 
parçadan maada geri 
kalan bütün zeytinlik 
parcalarınn mülkiyeti 
satılmak üzre 2-1~· 
935 gününden itibaren 
l 5 gün müddetle mü· 
zayedeye konulmuştur. 
Artırma ve eksiltme 
günü ıs-12-93ö çar
şanba günü saat l'" de 
mudanAa evkaf daire-
sinde yapılacaktır. Ta
Jiplerin o günde geln1 
elt!rİ ve şartnameyi 

anlamak için o günden 
evvel memuriyetimize 
müracaatı ilan olunur. 

17- 14-10-6 
§ 

Kavalı ve kepezler 
maha 1 lesinde vakfa 
ait iki ev kiraya veril
nıek üzre ( tu) gün içi
n açık artırmaya kon
muştur. 13-t 2-935 
cumarteşi günü saat 
onda ihale edilecektir. 
tutmak ve görnıek is
t.i yenlerin evkaf idare
sine geln1eleri. ·J 2- 7-4' 

:Ui-

nası bilinmlycn fiilleri, heli· 
meleri olmıyan açık yazılara 

saygısızlıl.la balnlırdı. Hele 
«Edebiyatı Osmaniye)) ! Bu 
dersin en seçme örnekleri 
«Pndişahnnı izam !ı> bnkkındn 

yazılan lmsidelerdi. Nef'ıoln 

bilmem hangi padişah bak· 
kındo. yazdığı : 

Aferin ey rüıgarm §ehsü
varı safderi . 

Arın as oimdengeru t ği 

süreyyn cevheri .• 
Diye bı!ılıyan kasidesini 

ezberlemiycn çocuk knlmaz· 

dı. Sonro.dan öğreomf ştim ki 
bu kasidenin anlatt1ğ1 § y 

baıtan bava yalan dolanmış. 
Bu kaside herhangi bir tıava,ı 
kazanan bir hükümdara değil . 
düşman karıısında bozulup 
gelen bir hükümdara kıırtı 

tıöylenmiş ! 
Coğrafya dersi ise bize 

h!ç de memleket sevgisi veren 
bir der& değildi. Bir kere o-

Hakkın Sesi 

kutul n Coğrafya Türh" 
Cografyası , ğil, padişahle.rn 

alt olan memleketin Coğraf
yasıydı. Adına da (Vıcmaliki 
mahrusl\\ ~ahane) coğrafy .... sı 
derlerdi. Türkçesi (paditııhlara 
mahnus korunmuş memleket· 
ler) ! AHa h tçin •korunmuş 
memleket er! Bile bil.., nasıl 
ynlan söylerlerdi. Nasıl suç· 
suz, an kaf ları kandırırlaıdı, 
şaşılacak şey ! Bugün bütün 
hu karanlıklar aydınlnndı. 
Dil, 1arih, Edebiyat _dersleri-
n'n amaçlan daha iyi anla
şıldı. Yalnız kültür terbiyesi 
bcıkımındP-n bu derslerden 
bazıları üzerinde dvracağız. 

N. R. KARATAY 
aş& 

KUT 
(Tefrika ız) 
Y azıçokluğundnn konma

mamııtır. özür dileriz . 

Evkaf Direktörlüğünden: 
bedeli 

muhanmeni mikdar 
Akarın nev,i No mevkii sokağı Lira züra 

Ev arasası 88-1 hacı ilyas M ve So. 300 832 
48 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 

» >) 90-27 hacı baba M. müftü So. 75 

)) 

)) 

)) 

)) 

37 
105 3 Hüdavendiğar M.beşevler 141 130,50 

ve hamili 
11 l·So hac1 seyfeddin incirli So. 2o 91,32 
155·9 mürekkepçi mürekkepçi 20 

camii 
157 2 meydancık M. mlktep S. So 183 
J5g 15 >) şible camii s. 160 324 
160 oo » mü celi iye M. Hürmüz S. 150 558 
161-4-1 » , camii So. ıoo 491,75 
162-19- ı ,, Mes'udu makremevi 20 119,50 

M.farın sokağı. 

Yukarda yazılı (IO) pnrça vakıf arsumn mülkiydi 
6-12-935 den 6-t-93ô1arihine kadar bir av müdd· 
etle açık artlrmaya suretile satışa çıkarılmıştır. ihale
leri 6-1-935 pazartesi günü saat 15 de burşa evlrnf 
idaresinde yapılacakbr. Artırma şartnamesini görmek 
\re almak istiyenlerin evkaf müdiriyetine mtlracaatleri. 

8 -12-17-21 

Karacabey Merinos Yetiştirme 
Müdürlüğünden: · 
1-Karacabey Harasında müteşekkil Merinos ye.1 
tiştİrme çifliği hayvanatına ait 1298 kilo meri· 
nos yünü açık arttırmaya konnıuştur. 
2· Yünler Karacabey t\-terinos yetiştirnıe çifligin· 
de teslim edilecektir. 
3-Arttırma 1-kanun sani 936 Tarihine ınüsadif 
çarşanba günü saat on beşte Bursada baytar mü
dürlüğünde toplanan çifJik satış kon:siyonunda 
olacaktır. 
4-Talipler muvakkat teminat olarak kırk liralık 
malsandığı makbuzu veya 2lı.90 nun1aralı arttır• 

K.ı b R ma eksiltoıe kanunu ınuktazasın<lan teminat ıne-
araca ey a-. 1 ktubu ibraz edecektir. 10-l&.-18~~2 ı.ıG 

rası MH d" l'' " 
nden :u ur ugu- Ahm_et ~~lik P~şa Hastanesi Baş 

f;I lhf . . Hekımlıgınden · 
ara ıyacı ıçın Cinsi Mikdarı 

alınacak (Seksen) Ton 
Muhammen bedeli Teminatı 

Lira K. 
yerli malı (Sömikok) 
komürü açık eksiJtlne
ye konmuştur. istekli
lerin 23-kanunu evvel 
935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 
onbeşte teıninatlarile 
birlikte Hara l\1üdür .. 
Jügüne müracaatları 
ilan olunur. 1 O 

Lira K. 
------~~------------~----

Paltoluk Kumaşm ı 10 adet 
dikilmesi 

27 5 00 
--

20 62 

Hastanemizde tedavi edilen hastalar için dikilecek pa· 
ltoların dikişi açık eksiltmeye konulmuştur. eksiltme 20-12-
935 cuma günü saat 15 şe kadar devam edecektir. istekli
ler tarafından verilen bedel Hiyık had görülürse aynı gün
de saat ı 5 de Hükumet dairesinde viıayet encümeninde 
kati ihalesi yapılacaktır. paltoların yatınız kumaşı hasta· 
neden verilecektir- Astar, düyme gibi masarifi ile diğişi 
mütehhide aittir. isteklilerin tayin oıunan günde dipozfto 
kağıtlarile beraber hazır bulunmaları ıazımdır. şartnameyi 
görmek istiyenler Başhekimliğe yahut vilayet encümenine 
müracaat edecektir. bundan ötürü para alınmaz. 10-15 

aş 

• • 
Hakkın sesi Gaıetnsi umumi 

neşriyat Müdürlüğiiııe 

Gazete· iz.in 31 -11 935 tarih 
ve 494 nushasıoda ( Mıntzıka Fud
bol heyetinden soruyorlar ) baş-

lıklı ve Dcmirtnş spor Fudbol ta· 
hm Kapt;ını A f ırgat Pakdor 
imzalı yazıyı okudum. Dern t ;;ah· 
ıi)cti mııneviycsi namına b jaunt
tn bulunmagn ve gazetelere yazı 

yn%mağa niumname .ucibincc 
yalnız dernek reisi Selahiycddardır 

bu itibarla birinci Fudb.:>l takım 
lrnptnnı Bııy Turgudun dcrnelc nn
mma yazı yaznı ya ve beyanatta f 
bulurımnğn snlahiyeti olmadığı ci-

hetle kıyme:ıli Gazetenizde neşre· 

dilen mektubundn Mıntaka Fudbol 
heyetinden vaki bu ııor1'unun der· 
nek namına olmayıp şahsına ait 
olabileneğini bidirir sonsuz say
gılarımı sunarım. 

Demirteş spor derneği birinci 
Bcşknnı Sadık Yücel 

7 Birinci 1d\nun 

cı h ölüm 
Eski Bursa saylavı Avukat 

Oamnn Nuri İstanbuldtı yapılan 
bir nmeliyntı müteakip ölmüştür. 
Haluk ve münevver bir z.at olan 
Osman Nuri bir müddet Tec'm ve 
Endüstri odamız n başkanlığında 
bulunmuşj son zamanlarda da 
sıınnyi birliğinin başkanlığını yap
makta idi. Henüz: genç denilebile
cek bir yaşta ölümü hem bir 
kayıp l m de bir acıdır. Ailesine 
ve çocuklnrı Doktor Şahapla, 

F uada taZİ) etlerimizi sunarız. 

Üç ayhklar 
Mütekait, dul ve yetimler" 

ait üç aylıkların verilmesine 
ev iki gün başlanmıştır. 

Tevziat bir iki gün daha 
devam edecektir. 

Sarhoşluk 
Dcm!rtaı mahallesinden 

Hfüeyin oğlu Ahmet ile Na
mazgah mahallesinden Hasan 
oğlu Muhsin adında iki kiti
nin sarhoı oldukları görüle· 
rek zabıtaca yakalanm1şlardır. 

umbara ikramiyeıer.ini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı •.• 

Bursa İkinci Noter
liğinden: 

Bursa'da Okçular'da 17 
No.lu diikkt.n:.ta kösele ve 
kundura levazımı ticaretiy
le iştfgftl eden İsmail oğlu 
Mehmet Turan, işbu dük-
kanda mevcut ticari eşya 
ve malzeme ile demirbaş 
eşyayı kamilen Bursa'da 
Bilecik mahall sinde Bile· 
cik sokağında 5 No. lu ev-
de oturan Emin oğlu Mus
tafa pinti,ye satarak devr 
etmiş olduğundan işbu dü 
kkdnda ilgisi olanların bu 
ilan tarihinden itibaren 15 
Gün akşamına kadar mura-
caatJarı tarafından rizası 
iizerine ilan olunur. 

Bursa l"apu l\lüdürlü" 
ğünden: 

Bursanın Ebceıer köyü· 
nün köy aiti mezarlık ya
rımda hacı ramazan tarlası 
solu mezarlık arkası kaya 
ali ile çevrili değirmen al
oğtu osmanm ccddinden in· 
tikal etmek suretile mah 
iken 35 yıl önce öJmesile 
veresesine intikal eylediği
nden bahsla kısmen intika· 
h:n tescili istenilmiş ve ta
pu kaydıda bulunamamış 

olduğundan tasarrufunun t
ahkiki için 5-1-936 Günü· 
ne müsadif pazar Günü m
ahalline memur göndeı·iı e-
ceğinden bu yerde aUlkası 
olanlar var ise tarihi ilan• 
ından itibaren 10 Gün zar
frnda ellerindekei belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
ve yahut mahallinde bulu
nacak memura müracaat ey· 
lemelei ilAn olunur. 

Bursa Sulh Hukuk 
Hakinıliğinden: 

Muradiye mahallesinde 
29-9-935 günü ölen İbra· 
him oğlu Şükrünün terekesi 
14-12-935 tarihine rasla
yan Cumartesi günü Saat 
13 de batpazarı . çarşısında 
açık artırma suretile satı· 
lacağmdan mal almak isti-
yenlerle verese ve alaka· 
darların o gün mezkQr ma-
halle gelmeleri lüzümu iUln 
olunur. --..... ,~ 

DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 

ı 
istiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

WVWWWW'WW'WW'WW' 

1 DOKTOR 

ı ' 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahallmize bir hizmet 

o\mak üzere pazartesi ve 
· peoembe günleri muaye

ne icreti : 

50 Kuruş . ......... ,., ... ,. .. 


