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OblaMa Kültilr terblye.t 

Mektep 
coğrafyası •• 

N. R. KARATAY 
Geçen yaz , Manlaa eay

lan Klzım Nami Duru Bur
•J• ıelmtıtl • Sis araımda 
ilk okullarda aaıd bir colraf • 
1• okutulma11 ıerek oldufu. 
nu aalatb; clltlacMI hoıuma 
pttl • 

Onun fikrtace çocukları. 
mısa okutulacak colrafya , 
memleket colrafyaıı kuru , 
ao•uk, objektif bir bllat deni 
olmalaclır , Belki onların duy. 
pların• vuracak, benliklerini 
ltliyecek memleketin her kö. 
.-•ol, laer bucatanı H•direcek 
bt .. ı bir colraf1a olmaıı il· 
zamdır. 

Bu fikir, benim kanala· 
tama da okadar uyıun ıeldl 
ki neredeyıe hemen ilk mek· 
teplu için bir • Türkiye coı· 
rafyaıı" 1azmak beYeıtne bile 
kapıldım • o,ıe bir colrafya 
ki çocuk orada Ersurumu, Si· 
Ya11, Pana ora11•, Kop dai· 
-..., Erc:IJall, IUal 1n11alı , 
K~, '.__,. 
obrı.. llafl••••iltr 
, .............. 19 ..... imi· 

-· • Oraları lçindea 18Y• 
• • Da,...ale batlaaaıa, ru-
t mds ıl•ın v •ki ler , lilta
..es ..a. 1111tıı. 

Z.tea kpdl ltllsl_... 
fByle bir 16sclen ıeçlriraek 
alrQrilz ki memleket hakkın• 
dakl bedt .. I duypları bize 
zorla uberlettikleri denlerclen 
detti nlnelerlmladen, declele
rlmtzden, çevremizde dolaıan 
ı6zlerden, maaallar4an , K6r
otlu, Şah lımall , Atık ıartp 
ıabt kitaplardan aldılımızı 
ıörOrGa • 

Biltforua ki bazı tehirler 
kınbalar için e6ylenmlt ata 
ı&ı.ltrl var, tekerlemeler var, 
maniler, koı malar, t6rküler ..• 
yar. Niçin bunlar bir 11 Mem
leket colraf 1aıı • na ıtrme· 

ılo f 
Yurdumuzun tanınmıt 

dallar101, ovalarına, 1olla11nı, 
ıeçttlerlal, ıehlrlertoi HJra· 
,..n ( terennOm eden } koı· 
•alar, tGrkCller niçin bir T6rk 
eocutunun cotrafraılnda a. 
•mil bir 1er tutmaııa ? 
Meaell : Amaı1aaın bardala , 
ltlrl olmazsa biri daha .. Ka. 
ramanın ko1unu. ıonra tıkar 
07unu.. Geçti Borun pasarı 
IClr •t•ll Nilde1e . . GarOndl 
Slvaıın balları ••• Nerde Vao, 
Derde kınan ? •e1a nerde 
Van , nerde 70z beyılr ? ... 
Gtbl ıımtll 161le dO,Onmeden 
laatınma ıelen tekerlemeler, 
tlenlleblltr ki bizim bılıimlsln 
k6n0, mayaıını teıkil ediyor. 

Hele halk Ulrkllerl , des-
tanları HZ ıatrlerlnln koı-
maları tGmen tümen !... 

Şiir, Yakıa imana mutla· 
b btlıı Yerme• fakat duysu 
nrir • Meaell : « Karamanın 
koyunu, aonra çıkar oyunu! » 
tekerlemell bir çocutun kar. 

_..,. lldMt , .... _ 

...,, Sablbive umumi tılepiyat mücliirii 

Dervi' Edesen 
Basıldığı yer: Buna Bizim Baaımtvi 

Tanesi 60 Para 
[ilanlardan meauliyet kabul edilmez] 

( HERGON ) Sunada çıkar, Cumhuriyetçi, MiDiJetçi, Halkça, Siyui gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 505 

- ~ ~,;;,~': haftHI ., 1 
Altıncı tutum ve yeril mallar baftaıı din baıla

mıttır. Hafta din Hat 15 de Batbakanımız bmet ln · 
önO bJr aöylevle açmııtar. Bu ı6yleve ıebrlmtade C. H. 
Partili tarefma Cumarl7et meydanına konut.o rad10 
ile dlnlenmlfUr. 

Halta mGna•Wde Halke•I temıtl kolu •• okullar 
tarafmclan Utuaal EkODOIDI Ye arttarmafa all tematller 
nrllecektlr. oa..-. lelbap ilk ............ ilk mllaa• 
men verllmlt Ye ,analar; Yeril mah, tuta• ve arttar• 
ma meYmları etrtfıncla yazılmıt ıUrlerl çok thel oku-
mutlar; Te..at .. bayllk bir muvaffaklretle baprmıt· 
lardır. 

;--=:==:::===·= .. ~-------·--
Ankarada Artırma haftası 

Ankra 12 ( A. A. ) Aarbrma Te ,.11 mal •·f tası bu ann 
aaat üçte Ankara H~ılHe ... --.. lı lnönilniin bir 
ıöylevile açılmqbr • tlreotacle Vek r , S.ylavlar 
Veklletltr ileri ıel..... ff çok k•labahk bulunmuıtur • .................... ~.-. ............... -~············ 
Mezbahamız fenni 
9ekle sokuluyor 

Mezbaha bina1ınıda fenni 
bir tekle ıokulma11 f çln ker 
fln J•pılmHı Uray encGme· 
Dince karar YerllmltUr. 

Nok1&oları ikmal edilecek 
ve buraya ıu ıetlrllecektlr. 
AJ11ca Mezlaabamn dahili Dl
••aa...U yapalmıı "bu DL 
•wme ma..t.k 11.alerek 
ta .............. 

A1rıça Ura,.nnz et aaklı 
için iki yeni kamyon 1aptar
mlfllr· Budan aonra llezba • 

·MUhendls Ziver 
Eaklden ıehrlmtzde bulu· 

nan Nafıa emrinde bulunan 
bilahara Isparta baı mlhen· 
diılttı Yeklletlne ıtden mi· 
bendlı Zt•er tekrar Naıfa em
rine Yerllmlı ye ıebrimlz eıel· 
mittir. 

Hava durumu 
Birkaç ıündenberl dOzailn 

ıtden hayalar eYvelkl ıan 

bozulmuı ve tehrlmlze yal· 
mur yalmııtar, Uludaldan te
lefonla aldıiımız malümata 
ıöreı Kirazlı yayladan zlne1e 

kadar kar yalmııtır. ı 

KAltHJUNCUK'un enteresan 
bir yazısı ikinci yüzdedir • 

Dal le 
gireni et 

büne 

Menlala baılanııcında 
Dal lcOIGb6nde kayıt muame· 
leal t..tlam11br. 

y,,ı kayt olun \nlar ara• 
ııncf' Haıtane Doktorlarından 
Ba71n Semahatla orman Di
rekt*Jll V ektik Hakkı ve re
fikatu Doktor Maaa Halil de 

u.r 
lclilel 

Şebrlmlmlsde bulunan 
Gemlik Mldd,i umua.t Ek
ıı ca ....._ ...... .. 11ı:e... S&tm.ldcltMle ta; 
buluadutu anlaıılmıı ve teda
viılne batlan•ıta. 

Kapatllacak 
Oteller 

Uray encumenlmtz ; Dok· 
tor tarafından nok1anları teı. 
plt edilen basa ban Ye oteller 
bu nokıanlann ikmali için bir 
ay mGblet vermlıttr. MOhle· 
tin ıonunda ikmal etaıe7en 
oteller kapatalacaktar. 

itfaiyeye-yeni 
hortumlar 
ahnacak ı 

Ura1 enclmenl; yanıın 

llndGrme DirektörlülGne Je• 
nl hortum •e saire ahnmaıı. 
na karar vermlıtlr • _ ...... _____ ......... _____ ........... -~ 

Ne Olusa .. 

Yerli mah 
Yerli malının ahnmaıa, kullanılmasa ve koruaman ~in dera verecek 

delilim. Her aydm yurddq bunu keadi içlade aı çok fiuymut ve bunan 
deterine inanmıttlr. Belki dikkat edilecek bir aokta vardır. Her yıl 
yedi ıüıa ayırarak birbirimizi teıvlk ettitfmiı bıa ekonomi alanın~a bası 
yerlerde ötedenberi kullamlan maddelerin yeriae l>•tkalanm koyuyorn. 
lılueJi kahve ve ıuiııolarda kalan ve çay yerine ilıilm ve yelDİf veri
lir. Baaun b8yle olacajl da bir proıram halinde bildirilir. Fakat dikkat 
buyuruluna bu ifde du1dutumuz ribi hareket etmeditimiz rörillilr • 
Çay ve kahvenin kendileri yabancıdır. Halbuki içiodeki tekel' bizim 
m .1lımızdır. Bir limonata ve ıazoıua neresi yabancacbr? Hele ıhlamır, ıu 
kıt ıGnleriade en ıifalı terken kahve ve raziaolarda ocak yalolamıya • 
catı içi• ondan da mahrum kalacatıı. O halde herteydea önce Je41tf· 
miı H içtltimiz maddelerin huriı.t yerli ve banıileri yabaacacbr, 
oaları iyice bilmeliyiz. Difüom.U ki bir hafta tçinde aarfeclilen yGzlerce 
ve binlerce kilo teker Atılmıyacak ve bahçeelyle köyliiniln bin emekle 
topladıtı ıhlamura el •Brillmlyecek., Evlerimizde yeclijimiz ve ikram 
ettitimiı türlü tekerler ve tekerlemeler toptan yerli malachr. Bir hafta 
bualuı durdurup da yalaız Gdm ve yemft ikram Jtmek rerli MlzQatla 
ae demek oldutunu iyi aalamachpnm ra.terlr. 

lmttyaıb yeril malı cletil d">trudan clotnıya bu memleketin emetı 
olan yerli malı vardır. Eter bualar billnmiyor ve tammıyoraa JUnldq
lara tanıtmak ve lııllclirmek ıerektir. Soata daycWdanmı& yaptıldarımıu 
uymu ve iatedltfmlze kavupmarıs. 

İtalyan -- Habeş Harbi 
İtalyan uçakları bombalıyor, 

Italyanların rücat 
kesmiye çalışıyor 

Habeşler 
hatlarını 

··-Parlı 12 (A. A.) - Havaı aytan ltal7an uçaklarının DeHl 
Ye Avuua bölıelerlnde bilyilk bir fudiy.at ıastnmekte ve 
Erklnıharbtye tarafından yolların harita11 yap,lmak üzere 
fotoıraflar almakta olduklarını bildlrmekted:r. 

Clbutl 12 (A. A.)- ltalyan uçakları Habeı kuvvetlerinin 
btUOn 011ülbarekelerl ilzerlne bomba\ar atmıılardır. 

Adlıebaba 12 (A. A )- Avu11a ıultanı Yayu, kendiıine 
7apılan bütün tekliflere raimeo İtalyanlar tarafırıa ıeçınekten 
tmtlna ettfilndea ltalıanların Avuısa ile De11I araa1nda bir 
yol vacada ıetlrmek huauıundakl ıayretlerl engellere çarp
maktadır. 

Aımara 12 (A. A.)- ltalyan uçakları pröjöktörlerln yardı
mıyle bütün ıece Adiaababa'dan De11t ve Bölgede Ogaden 
cephesine dofru yola çıkmıı olan Habeı kuvvetlerini ara ıtır· 
mıılardır. Habeıler hal1an uçakları tarafından ıörülmemek 
için gündGzleri ıaklanmaktadırlar. 
Adıubaba 12 (A. A.)- ltalyan kuYvetlerl, rücat hatları 

daimi ıurette Ctmfca ve Oro11idekl Habeı kuvvetleri tarafın· 
dan keıllmek teh lidtne maruz olduiu için Oıaden cepheıln· 
deki ileri har~ketlerinl durdurmuılardar. ... 

Sulh projesi beşler 
komitesine sevk ediliyor 

Londra 12 (-A.A) dıı itleri lakanlılı laıtllz-Fra11r projeıinlo, 
evvelce ltalya-Habet mH'eleainln tetkikine memur beıler ko· 
mttealne havale edtldlilnl ve loıtliz, Fran11z, TGrk, lspanyol 
ye Lehistan m6me11tllerlnden mürekkep otan bu komitenin 

••rn••-··••,........,· 
O..ıma.lekı ha&a toplauaHı mahtemel olan milletler tce-

ml1et1 konae1lnln lıe proJ•Y• ciddi ltf raslar ıerd etmeıl lhtt· 
mal dahilindedir. 

Sulh teklifleri karşısında Amerika 

Milletler cemiyeti emperyalizmin 
aleti mi olacak diyor .. ..... 

Parlı 12 ( A. A. ) ( Taymiı } in Vatlnıton ayları Fran11a 
loıtllz projeıtnin Amerlkada sarih ıurette fena btr teılr bı· 
rakmıı oldufunu yazıyor. 

Vatinıton 12 (AA) Senatör Boracb; lngtltz-Franıız Sulh 
teklıflerlnl t!ddetle tenktd ederek • f'fer ıazeteler tarafından 
bildirilen bu proje meydana gelirse, Muıolini Avrupanın en 

' 

kuvvetli ıabıtyell olacak ve milletler cemiyeti o zaman Em· 
peryaltzmln bir Aleti meıabeıine inecektir " demtıllr • 

Habeş imparatoru reddediyor 
Deul 12 (A. A.)- Habeı imparatoru Franıız - lnglllz sulh 

teklifini kat'i surette reddetmtıttr. imparator; Havaı ajanı 
aytarına demlttlr ki : 

• - Katlyen tahrik etmemfı olduiumuz kuvvet kart11ında 
boyun elmlyecelfz. ÇOnkCl : Bu cebir ve tiddete m6klfat 
vermek demek olacaktır . ., 

Mısır'da durum değişti 
Kahire 12 (A. A.)- Kabine lıtifa etmemeye, yaln1z 1923 

Temel ya1111nı derhal ladeten t~~ae karar vermiıUr. 

Mülkiyelilerin Bayramı 
Ankara'da evvelki gece Mü1ktye:lllerin toplantı11nda Baıbaka• 

nımız lırn.et lnöaü mnhtm bir ıöylev vermtı; Atatilrk de MGl
kiyelllerln tazlm\erlnl telırafla bildiren Baıbakan1mıza çok 
6ne11111 ye Her Türk için parola olacak ııarları lbtlv" eden 
bir cevap vermlılerdlr. 

Hakkın Seıl : Evvelki gece cereyan eden bu mesut bi.dlMJ l 
aJanıtan ancak dan akıam ıeç vakıt alabtldlk. 

Dai)cllara 
Uluclala yeni kar atmııtar. Pazar sabahı otonüıle Uludala 

çtkmak ııteyealerln yarın aktama kadar 130 numaraya tele-
fon etmeleri rica olunur. Kulüp ıenel sekreteri 

Muıa Atat 
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~ KARAB O CUK GÖZÜ İLE ~ 

Belanın 

en büyüğü! 
Hiç durmadan bir taraftan 

toplatılmakla, men edilmekle 
oğraııla dursun, mübarekler 
(!) tıpkı tahta kurusuna ben· 
zerler. Eni konu bir müca
deleden sonra ortadan bir 
müddetçik kaybolurlar. Fakat 
birde bakarsınız ki gene sağ · 
dan soladan önden arkadan 
yolunuzu keserler . Elleriyle 
değilse de gözleriyle Eözlerlyle, 
garip kıyafet ve ta v1rlar1yle 
yakanıza yapııırlar. Bilmeden, 
yılmadan, bıkmadan, utan· 
madan san'at vazifelerini 
yaparlar. Kimlerden bahset· 
mek istediğimi bilmem anla
dını~ mı : 

Dilençilerden ! 
İki güodenberi lstanbulda 

idlm. İstanbulda gözüme ilişen 
birkaç şey doleyisiyle doğrusu 
Bursamıza ve Şarbaylığımıza 
karıı derin muhabbet ve say
gılarım bir kat daha arth, 
Bunlardan birincisi İstanbula 
çıkar çıkmaı dilençilerle kar• 
ıılaıml\klığım, ikincisi o gece 
argın yorgun tam tatlı bir 
uykuda iken aynalı penbe 
derler bana temposunda evin 
camlarını zıngırdatan sahur 
davulu ile uyanmaklığım, 

üçüncüsü de sabablayin güğü
münde halis süt yazılı sütçü· 

den içtiğim sütün hala mi · 

demde açtığı bir meydan 
muharebesiyle çarpıımakh

ğımdır. 

Bursamızda sahur davulu· 
nun kaldınlmeaı, sütlerin ol. 
dukça içilebilir bir hake 
bulunulması, he!e dilençilerio 
pek göze görünmez olmaaı 

bir yeyip de bin şükür edile
cek hallerden olduğuna siz de 
inanın. 

İstanbul'da görüştüğüm bir 
k11ç arkadaı da dilençilerden 
çok bizar olduklarını söyle
mekte idiler. Bu münasebetle 
ıize karaboncuğun ikinci fık
raınnı anlatayım : 

1- Kolu sakat bir dilençi 
btr düzüye yırtık elbisesinden 
çıkardığı sakat kolunu gö~te· 

rerek karaboncuktaa sadaka 
istermiı. Her ne kadar kara
boncuk inayet oıa !.. Filanlar· 

- BirJnct yüz:len devem -

pe kafo mda ne derin izler 
bırakır , ne bugu)u bafaller 
uyandırır. 

Erzincanda bir kuı var .. 
Kanadında gümüı var ... 
Çoktan bir haber yoktur .. 
Elbet bunda bir it var .. 

Türküsünü Erzincan hah. 
sini okurken öğrenen çocuk 
kendi içiuden, duygusundan 
en derin yerlerinden oraya 
karıı bir i)gi hasıl oldu~unu 

sezer • 
Yay laların içinde :Erzu

rum yayla .. Şehirlerin içinde 
Konyad•r Konya .. 

Türküsü, .. Gez dünyayı, 
seyret Konyayı ! " tekerle
mesi ! Daha : 
Karamanı kaldırsalar, 

İçine gül doldursalar .. 
Ôdemiı kavakları , 
Dökülür -yaprakları .. 
Şu Bursanın kestanesi , 
Okka çeker beş tane!li .. 
Adananın yolları taşlık .. 
Yeıil olur Sandıkhom bü· 
beri ... 
Kızıl ırmak sen mi aldın 

telli gelini ! .. 
Daha böyle neler neler 

var . Hele bu yıu:ıda halk ~a-
Mtml. 

la dileııçiyi batından savmak 
iıtemiıse de küs dinlemiş olan 
dilen çinin sır na ııklığından 
kurtulamıyacağını anlıyan 
karaboncuk artık dayanama
mış ve dilençiye : 

- Allah aıkma ne sırna
şıp duruyorsun yahu ! Senin 

kolunu ben mi kırdım, dem't · 
2- Gene bir gün kara 

boncuğa bir dilençi gelerek 
kendisinden kırk kuruş sada
ka htemif. Böyle ilk perde· 
den kırk kuruı tıtiyen dılcn· 

çiye rastlamamış olan kara· 
boncuk bunun sebebini sor
muı. Dilençi de: Bugünlerde 
başına kırk bela gelecek de 
ondarın defolmaH için 
demi§. 

Bu söz üzerine karabon
cuk derhal bir kuruı Ç'kara. 
rak dilençiye toka etmiş. 

Dilençi : Hafliya b•mun 
otuz dokuzu deyince kara -
boncuk: 

- Hele ou belaların C'n 
büyüğü olan biri defolsun da 
otuz dokuzuna Allah kerim 
demlı. 

KARABONCUKOGLU 

ş !. 

irlerinjn
1 

karaca oğlanın, dert· 

linin , İmrahın , Zihninin .. . 
Şiir!erfne biç dokuomayorum, 
o ayrı bir bahis olacak ! ço-
cuk demek «Hayal makioesh 
demektir . Hani : 

Bir dokun bin ah dinle 
kaseJ f ajfurdan ! 

Bu ıöz hayal için da.ha 
iyi tanıyabilir! Fakat ergin 
adamların hayali bir toprak 
çanak he line gelmiıtir. Asıl 

taze çocuğunkini mağfur ka· 
seye benzetmek gerek. · 

Bir arkadaş anlatıyor : 
Çocukluğumda Rumelinin bir 
bucağında idim. Blrgün saz 
çalan bir adam vıı türküyü 
söylf yordu : 

Atırdılar karlı da dağdan. 
Keıııten hey 1 Aradan uzun 
yıllar geçti. Bursaya geldim. 
Ketiıi gördüm. Fakat çocuk· 
luğumda ititmif olduğum o 

türkü sihirli perdeııi arkasın

dan gördüğüm hayal liu gör · 
düğüm ketlt dağından daha 
canlı.8 daha çekici, daha fİİr 

, ve füsun ile dolu .• 
Ya biz öyle değil mi ? 
Drama köl?rüıünden Hasan 

gecemi geçtin ? 
Ne zaman bu türküyü 

itthem vatan içimde tel tel 
ayrılıyor, kopuyor gibi ruhum 
sızlar. Oruı Arnavutluk filan 
değil, benim içimde bu türkü 
iie vatanlaımıı, benliğime 
karışmıı, hayır benliğimi 
yuğurmuştur. 

N. R.KARATAY 
re 

Mudanya Evkaf 
Müdürlüğünden 

Tirli yede evkafa a
it 13,ıt1-,l5,16,l7 , ~5 No 
Ju zevtinliklerin mül· _, 

kiyeti satılığa çıkarıl
mıştır. t 7-12 - 935 ça 
rşanba günü saat ı ~ te 
ihale edikcektir. alma
k görmek istiyenlerin 
M 1ıJanya l~vkaf me~ 
murluğuna müracaat
Jeri . '18 -~~- i-13 
s-r=s-r= 'WMIT n: 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbatmda 

12-18 Kanunu evvel 19JS Ulus;ıl biriktirme haftasıdır. 
Şimdiye kadar ınilyonlarca vatandaş İş bankasında bir kumbara 

hesabı açtırmışlardır . 
Siz de bu hafta içinde bir hesap açtırarak tasarrufa başlayınız ! 
Bankadaki hesabınız sizin en vefalı kara gün dostunuz sizi refaha 

ulaştıracak en kıynıetli arkadaşınızdır . 
Ha!kın11zı tasarrufa tc şvik iç!n 'fürkive İş Bankası kumbara bt

sabı sahiplerine s~nede '20,000 Jira il<ranıiye dağıtınaktadt . 
1 Haziran, l ~f cnımuz, 1 Eyf üJ, 1 Kanunu evvei, l Şubatta ikişer 

bin ve 1 Nis:lnla t 1,eşrini evvelde de beşer bin lira dağıtıyor . 

• ur 
1$ 

an ası 

Bursa l apusından: 
Burs.anın İğdir köyünün 

köy içinde sağı sahibi se
netbahçesi sofu aşıkan oğ · 
lu abdi arkası sahibi senet 
önüyol ve dere ile çevrili 
Ev. ve şarkan ömer çavuş 
garben dere şimalen musta
fa oğlu halil cenuben sahi
bi senet eviJe çevrili bah
çe ve küplice roevkiinde şa- ı 
rkan vakıf çayırlık garben 
mehmet çavuş şimalen va· 
ktf çayırlık cenuben E ııin 

ı oğlu abmet veresesile çev
rili tarJa ve burgazlar me
vkiinde şarkan angar oğlu 

abdullah garben nıustafa o
ğlu halli şimalen halil ça
vuş veresesi cenuben mu· 
stafa oğlu halH ile çevrili 
Bağ ve aym mevkide şar

kan kAhya oğlu ismail ga
rben yol şimalen yol cenu
ben halli oğlu ismail ile çe· 
vrili bag ve çalca dere~inde 
şarkan dağ garben yol şi

malen latif oğlu basan ce
nuben hasan oğlu mehmet 
ile çevrili tarla ve aynı 

mevkide şaakan dağ garben 
dosyalı ismail şimalen ko· 
ca ali vereseleri cenuben 
yor yol He çevrili maa ça · 
mhk zeyt!nlik ve orta yol 
mevkiinde şarkan yol g1r· 
bt-n yusuf çavuş veresele. 
ri şimalen mehmet çavuş 

oğlu ali cenuben bekir me
hmet ogJu hüseyfo ile çev
rili tarla kıhcı oğru ahme· 
din ceddinden kalmak su
retüe mah iken ölmesiJe 
veresesine intikal e-y1ediği
nden bahsta tescili talep e· 
dilmiş ve topu kaydıda bu
lunamamış olduğundan .ta. 
sarrufunun tahkiki icin 22-
12·935 gününe müsadif pa. 
zar giinü mahalline memur 
gönderileceğinden bu yer
lerde alakası olanlar var 
ise tarihi ilanından itibaren 
on gün zarfında ellerindeki 
belgelerle beraber tapu ida· 
resine ve yahut mahalHnde 
bulunacak memura müraca
at eylemeleri flan olunur. 

Bursa Sulh Hukuk 
~lahkemesinden: 
935-lı3 

Bursada istanbul Baya· 
zit paşa Mahall~sinda Bag
çen Mustafa oğlu Ali ve ç
irağ bey .m~haUesinden m· 
ustafa kızı nesibe beyinle· 
rinde müşt~rek olup kabil 
taksim olmadığından şuyu-

ün izalesi için satılarak be· 
detJnin nis~edarlara hisse· 
leri nisbetinde paylaştırıl · 
masma 20-4-935 gün ve 
935-164 sayılı ilamla ka· 
rar verilen adı geçen ista 
nbul bayazit mahallesinde 
sağı Ali solu vahitdin mü· 
frez evleri arkası götükçü 
mehmet çayuş evi önü yol 
Ue mahdut (l 5o) lira kiy
meti muhammeneli bir pa-
rça arsa tarih ilandan iti
baren 30 gün müddetle aÇtk 
artırmaya çıkarıldığından 

almak istiyeolerin kiymet 
muhanınıenisinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pay ak· 
çalarile beraber bursa su
lh hukuk mahkem~sine ge
lmeleri ve şartname tarih 
ilandan itfüaren herkese a. 
çık bulunduğu ve bırakma 
ı 7-1-936 tarihine rasla-
yan cuma günü saat 14 de 
Bursa sulh Hukuk odasın . 
da yapılacağından - almak 
istiyenlerin ogün hazır bu
lunmaları ve o gün artır
ma bedeli gayri menkulün 
kiymeti muhanmcnin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta-
kdirde artıranın son taalı · 
üdü baki kalmak üzre ar
ttırman10 15 gün temdltiyle 
3-2- 936 tarihine miisadif 
pazartesi günü aym saatda 
gayri menkulun en çok ar
ttırana ihalesi icra kıhna-
cağı \'e itirazı olanlarm 
20 gun içinde evrakı nıüs
bitesiyle bildirmeleri aksi 
surette hakları tapu götü· 
ğü ile sabit olmadıkça satış 
bedeli paylaşmasından harıç 
kalacakları ve belediyeye 
ait dellaliye rusumu ile i
hale karar pulu ve ferağ 
harcı alıc1ya ait olacağı iUln 
olunur, 

Artırma ve tutum haftası 
münasebetile : 

P«ıı·ıı lıiı·ikt. iı·ıııc tliiŞiiıı
ccsiııiıı g·elişiıııiııc yar
flı111 etuıek arzıısııııda 

l>ulııııtın 

Osmanb Bantası 
1906 Seııesiıılle .kııı~ınıış 
<•ldıığ·ıı kuııılıaı·ıı ıısulii
ııii tekraı· )Tİiı·ii tıııeyc 
lıaşlaclığıııı sayııı halka 

lıil<liı·ir . 
iş hakkında bilgi elde et

mek isteyenler ; 

Osmanlı Bankası 
kişelerine baş vurabilirler . 


