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Gazetelerimiz • • 
Gazetelerimiz, Türk harf· 

lerinin kabul ünden sonra tek
nik :yönünden; ıon basın ka
nunundan ııoora da içindekiler 
yönünden ileri bir düzenlik 
kazanmışlardır. G3zetelerimlz 
deyince İstanbul ve Ankara 
da çıkanlanlan kurduğumuz 

anlaıılmııtır, tftbii.. Diier il
lerde çıkarılan gazetelerimizi 
basın aracı, usta yazıcı yön
lerinden özürlü görebiliriz. 
Hiç kuşku götürmez ki bu a
landa onların d:ı içtenliği en 
yüksek değerdir ve en ufak 
gazetemiz dahi devrimin en 
candan yayıcısı, koruyucuıu· 

dur. 
Büyük gazetelerimizin tek

nik yönleri Avrupadakilerden 
hiç de aşağt değildir. Batı 
çe§nlsi taşıyorlar. Sekiz on 
saatlik bir zaman çevresi içi
ne sığdırılan yaman olduğu 
kadar ateşli bir çalışma, eli· 
nize en düzgün, zevlderl ok· 
şıyan bir lulılcta en aşağı dört 
büyük yaprak sunuyor. Yazı· 
ları parlak, böleleri (sütunları) 
göz alıcı, fotografları tam 
yerlerinde, çok temiz Türk 
gazeteleri.. .. O kndar ki insa
nm daha fyfsi can sağlığı .. 
Deyeceği geliyor ! 

Haftnlık, aylık dergilerh11iz 
ise uzun günlerde hazırlan· 
dıkları için cidden tekniğin 
en güzP-1 eserlı-ri ımyılabilirler. 

Yrıprak veya basım sayı

larının çokluğu sorusunun ge
nel kültür derecE'siyle pek ya· 

kından ilgili olduğu da şüp
hesizdir. 

İçindeki yazılara gelince, 
günlü!: gazetelerimiz de gün
del:k hadbelere pek önem 
verılmesi, en ufak olgunun 
«"n incf, en derin l önlerine 
kad r savsanmamııtıı gazete. 
cıliğimiz için kazanç, olgunluk 
sq.yılmalıdır. Bu. şu demektir 
ki Türk g-szetecisf uyamkhr. 

Baş Y"zılar, erkin, yetto· 
kin ye, zmanlarm kafalarından 
do~uyor. Ulusal hadiseler, ev· 
renır,el olgulnr baş bölclerde, 
anf\ politikamızın isabetli 
l<aynnğından kuvvet alınarak 
genitleniyor (le~rlh edllıyor). 
En değerli yazarların anlatık 
ları (fıkraları) ger gün siyasa!, 
ilimsel, sosyal konular ilze. 
rinde dökulen göz ıvıklarının, 
beyin projektörlerlrin verim· 

teridir. 

Tarih, edebiyat, fen, sos· 

yoloji, biyoloji, psikoloji..·· 
Vesaire gibi çeıitli konulardan 
parçalar, günlük, haftalık, 
aylak basında bol bol vardır. 

Uzuğ (ihtisas) dergileri ise 

her erlik (meslek) fçln bir ve 
bir kaçlar. 

Bizde tenkidin yok gibi 

görünmesi yakın çağlara ka
dar, onun kiılsel ihtiras kay
naklarından kopanlarına alı~

tırıldığımızdandır. Yoksa bugün 
tenkit vardır ve her i~i Türk 
gaz~tecisi doğruluk. iyilik, gü. 
zellik menıurlerından tüm bir 
özgürlükle geçirmektedir. Ga. 
zetelerln birinci, ikinci Hhi
felerlnde, hem de çerçeveler 
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ŞEHiR MEMLEKET DUYUML ,\il 
Parti başkanımız 

geldi 
Bir müddettenberi Anka

rada bulunan C. H. Partisi 
ilyön kurul baokanı aaylavl· 
mız Doktor Sadi Konuk dün 
gece şehrimize gelmitlir. 

Avrupaya giden 
bir kız talebemiz 

Üniversiteden bu yıl me· 
zun olan ilimiz Tarım dir<>k· 
törü Refct'in kızı Nezihe Av
rupa imtihanında kaunmıı 

ve Antrepo!ojı tahsili için 
İsvfçreye gönderilmesine karar 
verilmiştir. Hayan Neziheyi 
tebrik ederiz. 

Asri kaphca 
şirketinde 

Asri kaplıcalar §irketl ida
re meclisi baokanı Tecim ve 
Endüstri odası baıkam Bay 
Cevat; işlerinin çokluğundb n 
şirket başkanlığından çekil
mek zorunda kaldığını bildir· 
mittir. 

Yağmur başladı 
Günlerdenberi düzğün ve 

açık giden hava dün sabah 
bulutlanmış ve öğleden sonra 
hafıf şekilde başlıyan yağmur 

11kıama doğru şiddetlenmiş, 

gecede devam etmiştir. Ulu 
dağdan telefonla aldığımız 

mıılumata göre mevcut karın 
üstüne taze kar yağmaktadır. 

Yeni yağan karın irtifaı 

50 santimden fazladlr. Kar 
elan devam etmektedir. 

Nikahsız düğün ? 
Demtrta§ köyünden Nadi· 

deyi alacağım ! diye kandırıp 

biltrini fzaleden suçlu Hasanın 
tahkikatı bitmiş e\•reln ı Müd 
deiumumiliğe verilmi§tir. Müd· 
deiumumilikce bikrinin izale 
edildiği nbit görülerek Hn
samn muin.kemesi lü1umunu 
göeterir iddicıname. ile · evrakı 
sorğu hakimliğioe inde edilmfı 
ve bunlıuın medeni ni1cahları 
kıyılmadan diııi nkitlerini 
yapmaktan suçlu 11anılan Su
surluk imamı Mu tnfoyn atı· 

lan bu suç, mceleme so:'lunda 
belgPleriyle sütu\ bulmat{ığın · 
dan bunun hnkkınd,t cin men'i 
muh lteme kararı verilmesi 
istenmlıtir. 

bir rsszh 
Hacı Y akup muh Hesinden 

İbrahim isminde birinin; Ah
met pa§a mnlıallesfoden Ha
san oğlu hamırknr Rızanın 

ceketi cebindeki (5) lirasını 

çalıp kaçtığı z-bıtaya haber 
verilmiş ve İbra.him yakala. 

narnk Adliyeye verilmiştir. 

Suriyede mah 
olan Türk5ar 

Türk vatanda~larınm Su 
riye topraklarmdalti hakları· 

nın kot unmnsı ve mülklerinin 
kendilerine geri verilmesi İçin 

yapılması gerelti ifler hak· 

kında dıo bakanlığından il 
baylığımızn bir tahmat gel

miştir. __ ... _,._ --------e•ac--
Çocuk bahçeleri 

Nasuh pa.şn hamanıınm arka
sındaki evimin peoçercsinde oturu
yorum. Dışarda kırk elli çocuğun 
büyük bir neşe ve knlnbalıkla 

oynadıklarına, konuştuklarına, ba
ğırıp çağırdıklarına bakıyorum 

insanın işi gücü olmamalı da böy
le oturup saatlerce bunlara bak
malı. Hakillalen b2şh başın'.l bir 
alem. Dört beş ya~ıoda mini mini 
kız ve erkek çocuklarla on dört 
on baş yaşına kadar yarı delikanlı 
çocuklar küme küme kurdukları 

oyun partilerıne öyle dalmışlar ki 
kimse kimsenin farkında değil ... 

llunların toplandığı meydanlı

ğa gelince burası vaktiyle hükü· 
me\e ait beş attı evin yanmasın
dan yüı üstü bırakılmış bir yangın 
yeridir. U:.:un yıllardaııberi bo' 
duran burasını mahallenin bütün 
çocukları el bir!iğiyle bir alan 
haline koymuşlar, ne Uraydan 
iziıı, ne Tapudan kağıt alarak 
burayı kendüerine mal etmişlerdir. 
Sanka çocuklar bununla şunu de
mek istıyorlar. Madem ki siz bize 
istediğimiz yerde alanlar yapa mı· 
yorsunuz, hiç olmazsa biL şurada 

., 
içine konulan bölelere balcı• 

nız. 

Gazetelerimizin bugün be· 
ğenilmiyecek yönleri yoktur. 
Ôğünülecck yanları çoktur. 
En yaman tarafları da Ata· 
türk devriminin ba~arık un
surlara oluşlarıdır. Her gün bir 
çok daha yükselen Türk ga. 
:ıetelerine bizden giden yalnız 

ıaygıdır. 

TAHSİN UYGUR 

kendimizi eglendirecek bir yer 
yaptık .. · 

Urayın demir taş yakınında 
meydana getirdiği çocuk bahçesini 
sevinçle karşılarız. O taraflarda 
oluran çocuklar için ne mutlu . 

Fakat bizim mahalledekiler 
ancak bu y.mgın yerinden ba.ı:l:a 
bir şey göremıyecekier. Hele böyle 
bir yangın yerleri de o1mıy:m 
çocuklar, ya binbir insanın, hay· 
vanm ve taşıma vasıtalarının geç
tiği daracık sokak üstüne çıkacak 
veya evinin pençcresi ;ırkasındıın 

uzak daglara bakarak hürriyetin 
ne demek olduğunu düşünecek. 

sonra içıni çekecek· 

Zarıır yok, tam anlamıyla ço
cuk bahçesi yaptırmak kabil de
ğilse böyle uygun yerleri birkaç 
kazma kürek yardımıyla diııclt-

1 mek de bu memleketin çocukları 
için kardır. 

Şu yaugm yeri belli daha yıl· 
larca böyle kalacak ve çocuklar 
burada ko~uşacaklar. lien Uraydan 
bu yerin bir parçacık düzeltilme 
sıni istiyorum Sağda solda kaba· 
rık duran taşlnr düşen çocukların 

caolarinı yakmaktadır. Bu kadar
cık iyili{:i esirgenıiyelim. 

Dayı 

1 1
1 

A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 1 

İstiklal caddesi No ( 86 ) 1 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. ı 

İtalya uçakları de ik deş· olmuş 

çaklar 20,000 kişi i ir 
ordusun 'da · a iaı .. verd·r 

abeş 
iş ••• 

Ankara 19 (A . A.) Tigre cephesindeki Bnvns ajansı ayta • 
rının bildirdiğine göre yirmi ltolyan uçağı Mnkkıılenln güney 
doğusunda 20,000 kişi tahmin edilen bir Habes kuvvetini 
bombardıman ettiği sırada bütün uçaklar delik deşik olmuş

tur. Haheılere (GOOO) kilo bomba atalmış ve bu yüzden Ha
beşliler de büyük zayiat vermişlerdir. 

Habeslerin 
' 

mukavemetleri 
siddetlend· 
' Gece baskınlariyle 

· İtalyanları hıı palıyor 
Ankara 19 (A. A.)- jHa· 

vns ajan!ı aytrtrımnın Harar
da:ı bildirdiğine göre Ogadcn 
cephesinde (Oagabur) la (Go
rahi) arasında Habe§lilerin 
mukavemetleri gittikce art· 
makta ve ~iddetlenmektedir. 
Gece baslnnlnriyle İtalyanlara 
önemli zayiat verdirilmektedir. 

Çin de 
son durum 

Ankara 19 (A. A.)- Pe. 

kinden bıldirildiğine göre Çin· 
dekı Jeıpo Süel harekellnin 
başlmnı general Dailıı:ıre Ku· 
zey çın deki } erli avkeri eridi· 
nma. bir oltlmatom vermiş ve 
kendılerınden muhtar bir fe
deras~ on teşkili proJesıne 

mfüıait bir cevap vermelerini 
istemi§tlr. 

Jopon dış bakanhğınm bir 
mümr.ssili, J pou i\jtınsına bu 
projenin kuze}' Çını Nonkin 
den ayırmayı kal'Jyen gözet
medi-mi söylemiştir. 

Çin e seferber · :-.' 
Ankara ıfı {A. A.) - Pe

kinden bil dit irılc!iğ.ne göre 
Mançakn seferberlık ilan et
mitıtir. 

Nez eye .. arş 
en iy· çare er! 
Artık havaİatin kül rengi 

solmaya ha§ladı. Kı~ mevsimi 
bizim memlekette üzüntü 
mevsimidir. Herkes kışın gel
mesinden değıl lafını etme· 
sinden bile korkar. Odun ifı

zım, kömür lazım, yiycceh 

içecek ve bir sürü giyecek 
lazım .. Bunların hepaini çtkış · 
tırmok d ğmc lınbnyiğ1tin 

harcı değildir. Bunlar neyse 

ne ama, şu kı§m hastalık
ları, h le boğaz, burun ağrıs1 
ofmtlsa gene her şeye gönül 
bağlnmak zor değıldir. Esanen 
kışın gelmesini de bunun için 
sevmeyiz. 

Kış günleri en çok lrnrku· 
lan hastalık nezle ve soğuk 
a1ğinlığıdır. Burun ve boğaz 
dııardan giren mikroplara ya. 

tak vazlfealnt görür, ilk hae. 

Avrupa s a ga· 
şa a ? 
Hir Alın ı n gazetesi 

neler yazıyor ? 
Anhara l 9 (A. A.) Zec• 

ri tedbirlerden bnhsP.den Ber
liner tagbelat gazetesi 18 son 
teşrin tarihinin Avrupada cid
di ! 'lrga~nhklarn 'yol açabile. 
ceğint ve bu tedbirleri ablu· 
kanın taklbetmeıi muhtemel 
bulunduğunu yezmakll\dır. 

·skan. siyasamız 
ve 
ç 

nüfusumuz 
11nen 

Ankara 19 (A. A. )- · Ka
mutayın dünhü toplnntısınd 

ıshfı.n kanununun müzakeresi 
esnaııında iç işleri bakana 
Şükrü Kuya; Türkiycnin fs· 
kan r.iyasuının umumi hatları 
iskfın işlerinde gözetilen mak

sat ile bugüne kndar bu yol· 
d başarılmış işler etrafında 
izahat verirken dışardaki 
Türklerin buraya gelmesinin 
umumi nüfus siyasamızın 

csaslnrından olduğunu kaydet· 

mit ve Cumhuriyet devrinde 
y~ni 923 den bugüne kadar 
membketimize 400,000 ni 

mübadele suretiyle 650,000 
muhadr geldiğini ve iskan 
edilecek muhacirlerle Trakya 
nüfusunun İstanbul hariç ol
mak üzere yakında bir mil· 
yona çılrnrılo.çııgmı söylcmıştir . ._ ... __ 
talık bur dnn bn~lar. Rütu
b ti ve dönek ha vnl ı ı olan 
yl""rlerde i e hunr.lan çok sa
kıum k gerektir. Çünkü bütün 
hastelıklnr bumdan gelir. 
Eğer bunun ön üne geçilirse 
diğerlerinden korkulmaz. Nez• 
le başlarken bir ku ğınhk 

olur, vücut uyuşur gibi hır 

hal alır "·e sonkt kan damar· 
larda donar, ba§ta bir agrı 
olur. Bu sırnd alın n ilaçle
rın hepsi kam rnıtmak ve 
devranı artır.ırak vücuda ge· 

Uren mikropları öldürmek 
içindir. 

Falcnt ilaçların tesiri zora
ki o'ur, vücut bir taraftan 
iyileşirken bir t raftan da 
hernp olur. En iyi teda\•i 
~eldi vücuda 2.arar ermiye
cek tabii maddelerle o1nnı<lır. 

Kendinizde bir parça kır
ğınhk duymaya ba~ladınız mı 
bir parça konyak alınız. Bu-

-Devamı ikinci sahifede-
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N~·1leye l·aı şı en 
iyi çardt-r 

- Birinci sahifeden dcvam
nu ç~yn karıştırmak daha i) l 
gelir. Fnkat daha iyi l b r 
cezvede bir parça oarabı dar · 
çınla kayn tip çmektir. Kcy
namış ıarap çay gibi fçılir· 

O kadar zor def:ildfr. 
Evlerinde lıazır §arap bu· 

lamıyanlar iç;n limon knbuğu 

ile darçın kayn tmak da fay· 
dalı olur. 

Bunları içtikten sonrn ya· 
tıp terlemek ıyidir. Nezle 
olanlar çay içmemelidir. Hep 
ıhlamır içmek, katiyen soguk 
su içmemek nezlenin ça.bıkca 
geçmesi için yapılacak birinci 
tedbirlerdir. 

Herkes ke:ıdi sıhhatındaki 
noksanları dnha iyi bılir. Ya· 
ımız yapılacak ııleri ıhmal 

etmemek lazımdır. 
Dediklerimizi deneyin her 

halde f aydassım bulacalnınız! 
Nezleye tutulmamanın diğer 

bir çaresi de kapalı odalar da 
kalın elbiseler, mantolar ve 
paltolarla oturmamaktır. Asıl 
yapılacak ff içeriye alııan 

vücudu dışarı çıkarken koru· 
maktır. Bir çoklarımızın nezle 
ve boğaz olmasının sebebi 
budur. Kıt günleri sıcak oda. 
da yatmak da zerarlıdır. Ya· 
tarken sıcak olan oda bıraz 

sonra soğuyunca insan şifayı 

kapar. F. D. .. ,,.._~ 

Bursa sulh HukuK 
Mahkemesin ıen: 

n: J-5 i 
Bursada veledi lıal>ip ma

ilal/eslnde Çardak sokcı/\la 11 
11w11cıralı evde ()[uran Huri
ye ve ıisküdarda ilısaniy de 
avcı sokafiwdrı 2 mwı ırah 
evde oluran ibralıim Hakl\ı 
beyinlerinde muş/erek , lup 
lwlıinmesinden dolayı şııyu· 
ıumn isalesi için saillik pa
rastmn hissederlııra lıisselui 
nis/Jetınde paylaş lırılmasma 
21-8-!J:J/) f/llll lJC 93)-1() 
58 mımaralt ılamla karar 
verilen adı geçen ııelcdi /ıa. 
bip rıwluıllcsindc nda 33 ~ da 
sa!Jı J.1 parsel solu Huş ·ı ib. 
rahim soka,qı arkası 9 par

sel Abdullah ve k emal evf Pri 
ünli veledi habip s Jka}l ile 
rııcılıdul 14 parsel ve 8fJ l li
ra kiymeti ımılwmmincli bir 
cu tarihi ilawlcm itibaren SO 
gün muddcll' Açıl\ arlirma· 
ya çılwnlclı!/uııırın t a / ip 
olanlarm lı.ıymeli muluım- ı 
minesinin yu:.de yedi l uçu!]u 
nishetirıde pey akcaları ile be· 
raber Bursa s11l/ı lwkıık ma· 
lzkemcsine gelmeleri ve ar/11·- 1 
ma 20- 12 935 larilıiI t' ras 
llayan cllma gıimı saat 1.'> le 
J1ursa Slll/ı fıu/mk odasl!ldCl 
yapılacafjwdan taliplerin on 
gı in me:kıi r ma/ıl,emede ba
:ır bulurımulan ıı şurlıwme 
tarilıi iMndan ilıbaren her 
kese açık bul11nd11fi11 mc :/,ur 
ucinde arlu nw bedeli !J l!Jrı 
111cnlmlwı mulwmmen Mum
clirıin yıi:dc yetmiş beşim bu· 
lmaclığc takdirde arlrrmamn 
son taalıtidıi baki /dılmak u:; · 
re artırmanın 15 yun daha 
temdit ile (i _ J _ 93,j larilıine 
raslayan pazartesi gwui cym 
saalda me=f\ur mafıl,unede 

gayrı menim/un en çuk artır· 
ma ihalesi icra kıluwca{jı ve 
blcdiyeyc ait dellaliyeye rıi.m· 
mu ile ilıale /\arar pulu ve 
le:kcre ve feraii harcı rmişlc
riye ait olacağı ilan olunur. 

Zira t n kas nd ki 99l 
numaralı he p c:üı.d mmı 

kaybE:ltim. Hükmü olmadığı 

ilan olunur. 
Yusuf o lu Hüse ın 

Satılık hane 
Setbaşında Al<demı r.1 

hahallccinde 6 oda mutbah 
terkos suyu ve el ktrıği havı 
hane satılıktır. Talip o! n\ar 
Taht kalede K re t ci ME>h· 
met t·fendi} e müraca t rı. 

1-3 
But sa ık' c· H· 1i ı 

1'1ahken1c~lnd t : 

9 '5-13i8 J w·sumıı Lç im· 
zcılar mahallt·sindcn llalil /,ı· 

zı ve bıLrlıan li.ansı ş fıl'\c: 
larajrndan mısi Aoyunden 
tlllI"tiafcı ojltı l urlwn aleyl i 
ne açılan Boş uınuı davası 

ıı:erme m:aleylı Bıirlwn na
muza 9onderılen dcweliye 
mumaileylırn on Sl'flC evvel 
\oyu Lcr/:lc s mlı m rlmlc 
gıldi(jinden hl<i le/Jlıfj rade f,ı· 
zrıdcğuıdaıı ilc1rıcrı ve ılsalrnn 
davetiye febligrne ı e muha/,e. 
nzc.ııin 5-1 ~ V:JJ saul 1 l 
ahkuıa karar ver ilmiş uldcı

gw1dcın her mucıbı /\arar 
mıiddeaaleyh urlwn yulwr
da ya:clc yun ve saalla rııa

hl\cmeyc yelme:, veya tara
fmdan baroya l.ayılli bir vı
/,tl rıondcrmcsse lıu ,fdnda 
/a:u11 yel 11 muamelenin yz_ 
yabcn yap lacafjı t blt.i ma 
J,arııuıu kaim olma/, ıi:re 

:tein ulunu r: 

Bursa ~aı b· ) 10 1 1dan 
Alalurk cuddesıwlc arsa sulı ı 

11111lıa1111ıw11 i 
LU I 1 fi l'Cl 

.. llalurk caddesinde lloş 

/\adem emmi aralıfjl haşrnda 

80 melro mtıral>lım ars ı le· 
mli/·en saiilı/.lı r •. )- 12-!J.i.) 
perşerıbe gwıcı suul 1.., l 
açık arlırma vı.: nsfı:;rme işle· 

rı yupılacal\lır. ima, fal ye· 
rıier. "' v .ı ı ~arlnamcyı g6-
ı nu k ıçin ha ış y mli ve : ,_ 
utuıda llray ımılws ' swc ve 
artırma smılwdrrn onı.:c de. 
2o1 lu alık ı ı c cc \/,al l mitral 
maklw:u u. y ba ıhı ııı ,f,/u. 

bu ıle uray J omsuyorıL111u ge· 
isini r. 'iU 'i+ ~l:>-1 

Gemi k c ·a 
1\leınurh g ıııd· n : 

35-620 Miilğa Genılık 
eytam ıdarc sine izafeten 
hazinei maliyeye 79 lira 30 
ı.uruşa dorçlu Umurbey kö· 
yunden Eyiıp oğlu Rlzanın 
Must f nm Tapunun 11/2/3· 
41 t$lrih ve 12. 11 . ıo numa 
rada mulrnyyı.!t üç parç zey
tinliğin iki paydan ikipayı 

bir sene müddetle ipotekli 
o'up müddeti hitam bu muş 
ve scıtılmast mukar e umur 
bey köyunde hamaal altı 

mevkimde şarkan hacı H$1· 
sanın h fız Ahmet veresesi 
şimalen Eyübün oğlu Riza· 
nın Mustafa garben yol ce· 
nuben hacı Alinin veresesie 
çevrilmiş iki dönüm zeytin· 
Hğin üç paydan iki payı ve 
tamamı 10 li n kiymetinde 
ve yme a pa ık me\ ki nde 
şarkan top ı Os nan şiwa en 
muhacir Mehmet ali vere. 
s :ı::tf gtırben HaliJ çavuş oğ 
ıu İbrnhim cenuben Halil 
versesi il"' çevrilmiş ıo dö
nüm mikdarındaki zeytinli-

uç p yda i i p yı 'e 
.<ıun ı (J 1 · rr kıym tinde 

v • yine çıft , alan mel\iın· 
d ~arka baş l<atfp Ahmet 
ercs .. si ve Ali şimalen Ali 
onb vı vereı; si garben cam 
gözun ibrahım ccnuben baş 
ltatıp zeytinlilderılc çevrilmıı 

t. dönum zeytinliğin üç pay. 

u •• i payı ve tamamı 125 
lıra hym tınd"' bulunduğu ye· 
m nl üç eh'i ~ukufun takdi
l ınd n n ştlm § ve mezkür 
uç parç.ı z ytınlık nç arttır. 

ına. ve pe§in para ıle sıtıla_ 

t 1 c ktır. 

l ipotek sahibi ve nla· 
Cu klılar ve dığer ala im darla. 
rm irtifak hakkı sahiplerinin 
IDbu gayri menkul üzerindeki 
ha klarımn hususi} le faiz ve 
~ rafa dnır olnn iddiaları 

iıbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün ıçmdc. evrak müs· 
bıtcleriyle içra d resine bıl · 
dtrmeleri aksi halee hakları 
tapu sicı!lerriyle s bit olma. 
dıkça satış bed .. lind n ve pay
laşm dan harç kalacaktır. 

2 Arltırm<l ~ıır namesi 
Gemlık icra memurJuğu oda· 
sında işbu ilan tnrihinden on 
gün müddetle her kesin gör
mesi iç"n nçıktır 

- lhale 20/12/635 tarihine 
uut gelen cuma güou 1; t 14 
de Gemlik icra memurluğu 
odasında ıcra J:ıfınıı.c kt r. Şu 
edarkt tayin olunan ı~bu za

mand arttırma bedeli gayrı 

menkulun muhammen luyme· 
Un yüzde yetmf~ beşi bulma 
dığı ta.kdırde son arr ar mn 
taahhl!du ba ı kalmak üzre 
l rttırmanan on be~ güo daha 
terndtt edalerek 4/ J /935 tari
hine rast gelen cumartesi gü. 
nü aaat onda Gemhk icra 
memurluğu oJa~ınd 4280 No . 
lu kanuna tevfikan te 1 f olu
nan bedel yeınh h uç lıli vu· 
kuf terafmdnn t kdfr oluı an 

kıymetin ~ uzde yetmış be§i 
bulduğu takdırde ihalesi ıcra 

kıiınacaldır. Bulmadı ak

dirde satlş beş sene müddetle 
temdıt ed,l cektir. 

- Aıttırmaya i~ rnk için 

gayrı menku un n.uharnen 
kıymetin yuzde yedibuçuk nis
betıııde pey n ~çnsı veya mıl
li banka t mınnt mektubu 
tevdi etmeleri lazımdır. Alıcı 
aı tt rma bedeli haricinde o!a 
rak fh le <.ar r pc ları ve 
yGzcıe ı . buçul... d lalil·e ru
suu u ve t pu ferağ harcı ver· 
mege mecburdur. D ha fazla 
malur..'lnt isteyenler 935/620 
No. lu dosya .. ile memurfyeti
mize muracaat edebilirler. Ve 
ihaleden beş gün sonar te~çıl 
için tapu; a teskere yazılac ğı 
ilan olunur. 

s s 
Mülğa eytam idaresine iz f et· 
le Hazınei malıyey 62 lira 
96 kuruşa bo> çlu umur bey 
köyünden H cı lı o lu Ah
medin t punun 8 l 1 340 
t rih ve 11 numarada muka . 
yyet zeytinlığl ipotek e~dırdi
ği ve sabim sı mu rnrrer olup 
umurbey 1-ıöyünde ek b ba 
mevkinde ş ;:n k o liacı mcs· 
lafa şimalen unımügülaün ga
rben fatma zebra cenuben 
yol ıle n oh ut 1 ·ı dönüm ıki 
evlek ze~ tinhğlne J Oo lirn ye
minli üç ehlı vul uf t rafın. 

dan kıym t t kdir olunmuş \ 

v mezkür zeyt nlik açık ar- ı 
tırma ve peı' para ila satı· 

lacaktır. 

ursa 1 nci EY"kek lisesi müdür
lüğ·ünden: 

Haz r n 't>' Ey uJ 1935 uigunluk sınavlarında 
bütün gurupld rdan rnuvaff ak olupta yalnız bir 
ders guruhundan 111uvaff ak ohnıyanlarla eski 
tali 11atnan1 hükümlerine göre Lise mezuniyet 
in1tihan.· rına girınekte olupta hütün guruı \ r· 
dan nıu van·ak oldukları halde yalnız hir ders 
gurubundan kazanamıyauların il.·inciteşrin ayı 
içinde bu yıl iç'n bir defa daha olgunluk ve 
rnezuniyet SH avlarına girmeh·rine l{ültür ha
kaı lığınca izi o ver 'n iştir. 

Yazılı ve söllu sınav günlerini gösteren cizel · 
ge okulunıuz salonunda asıln:ıştır. 

~özlü olgunluk sına vlartnın aş~ğıdaki günler 
de yapılacağını önenıle bi!dirıri ın. 

~~-11-9:)5 cun1a günü Fen kof unnn Fizik. 
Kiın)a ve Riyaziye; Edebiyat lpolunun FeJseft!
içtinıaiyat v~ Edebiyat gurupları. 

30·11·93?1 Cumartesi günü Fen kolunun Tıh · 
bi ilimler ve Edebiyat kolunun tarih gurubu. 

llcıı·<ı Diı·ckt()ı·liiğ·iiııtleıı 
iara birincilik mektebi talebeleri ihtiyacı için 

40 çift Fotin,'~0 çift çizme , 4.0 takHn kışlık el· 
bise,40 takın1 palto açık eksiltme usuliyle satın 
alınacaktır. fsteklilerin muvakkat teminatlariyle 
birlıkte eksiltme günü olan ~6.Teşrinsani .. 93:l 
tarihine rnusadif sah günü saat oobeşte Hara 
r\ Üt - rlür-,üne tnuracaatları ilan olunur. ~t· 

rm• z. .. :a oW 'FA as;;: ç ''± u+ W•QM il.,..... 

Evkaf Direktörlüğünden 
ı 6-11 - U:J5 de ihale ediieccğ·i ilan olunan kö. 

s lt·r nıahaLesinde )azlar hanı sokağındaki arsa 
nıa mülkiyetiile İstekli çıknıadığından bir ay 
içınde pazarlıkla satılacdktır. görrnek ve alnıak 
ist iye ılerin h r gun evkaf idaresine gelmeleri-

1-fpotek sııhibl ve alacaklı

lar ve dlfier alakadarların ir
tifak hakkı sahiblerinin if bu 
gayri menkul üzerindeki hak· 

larımo hususiye faiz ve mas· 

rafa d~lr olan iddiaları fşbu 

ilan tarıhinden ıtibaren yirmi 
gün içinde ev ak müıbitelerile 

cra dairesin" b:!dirraelerJ ak· 
sı halde hnklıırı tapu ~ic'lleri-
1 ! anbit olmadıkca .at•ı bede· 
iınden ve paylaı m&dan hariç 

kalacaktır. 

2 Artırma şartnamesi gemlik 
icra memurluğu odasında iş 

bu ilan tarihinden itibaren on 
gün müddetle her kesio gör· 
mesi ıçın açıktır. 

:, -ıhaL 20. - 12 935 tarihi· 
ne rnst gelen cuma günü gu· 
at 14 de gemlik icra memur· 

luğu odasında icra kı ın cnk· 
tır· §U kada.rkı t yin olunon 
ivbu znmando. artırmıı bedeli 
gayri menkulun muhamme11 
kiymethı yüzde yetmi§ be~i 

bulmadığı takdirde son artır. 

mamn taahhüfü b ki kalmak 
üzre artırmanın on bet gün 
daha temdit edılerek 4- 1 9-
36 tarıhine rast gelen cuma· 
ertesi günü saat onda gemlik 
icra memurluğu odıu:ında 2280 
no. lu kanuna. te f ken teklif 
olunan bedel yeminli üç ehli 
vukuf tarafından takdır olu
nan kiymetin yu:ı:de yetmlt b. 
ulduğu takdirde ihalesi icra 
kı . ı:ıacal;ttr. Bulmndığı takdir
de s!ltıs beı ee.n_ müddetle 
temdlt edilecektir. 
4 -Arthrınn f tir •k işfn ga
yri menkuhın muhammen kıy. 
metinin yüzde yedi buçuk niı
betinde pey akcıut veya mil-

.-s:ırn: m .,,.sn,-

• "'~.:·~~· .l.J ,'• . .:• ·f\ .. ·.~··· 
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Cı,41\.A.AA,A.AA,AAA 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 .. -

HastalarıDI hergün kabul 

eder . Telefon 64 

VG'ldZIWWWWW'WW .... 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü 
~~'. . .... ''*', (, . ,J · - t 1 '\,. • ' 

Pekkal 
yerli mürekkebi 

il b nka teminat mesktubu te
vdii etme!erl lazımdır. Alıcı 
artırma bedeli haricinde ola
rak ihale karar pulları yüzde 
iki buçuk dellaliye rusumu ve 
tapu ferağ harcı vermeğe me• 
cburdur· daha fazla malumat 
isli yenler 935 617 oo. lu do· 
syasile memuriyetlmize mura

cı t edebilirler ve ihaleden 
beı gün ıonra tescil için tap
uya teskere yazılacaiı ilan 
olunur. 
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-ı Sahibi ve umumi Neşriyat mlidürü 

Derviş Edesen .. 
Baı.ıldığı yer: Hursn Bizim Baıınm:vi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyct kabul edilmez] 

21-11-935 Peı §emb~ 
Telefon No 130 Üçüncü sene No. 486 

ŞEHIRMEMLEKET DUYUMLARı/ l_N=-a~-~:-t:a----;·-
1
_ -A_J A __ N_S _T_E L_G __ R A_F_L_A R~I ___ , 

Kazani mektebin· 
d~ Hırsızhğa 
teşebbüs 

Dün gece saat 24 de fıt· 
kırık mrthalleıindeki Kazani 
ilk okulu baı öğretmeninin 

odasına bahçe tarafındaki 

pençereden beliniz bir hırsız 
girdiit ve baı öğretmenin 

çekmeceıinde kitap aatııından 
biriken 40 - 50 lira kadar 
parayı almak maksadıyle çek. 
mecenln kmlmak suretiyle 
açıldığı fakat paraların gün. 
düzden baş öğretmen tarafın· 
dan Alınm•§ olması dolayısiyle 
hırsızın bir ıey alamadığı za• 

bıtl'l ya brldirilmfıtir. Gece tı

kırtı üzerine uyanan okulun 
hademesi ortalığı ara§tırmaya 
baelayınca huaızm savuşmuı 

olduğu da !Öylenmitıtir. Zabi· 
taca olrnl l önetged ile birlik· 
te tahkikata btşlanmışhr. Ru 
hırsızın okul içinde para bu
lunduğunu pek iyi bilen biriıi 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Fabrikalarda 
ÇP.hşma saatları 
V€: küçük çocuklar 

Bazı fabrlkalarımızm on 
iki yaı:ndan küçük çocukları 
çalıştırdıkları görülerek Müd 
deiumumilikce bu gibi fabrika 
uhfplerJ hakkında tahkikat 
ve la~tbftt yapılmaya baılan· 
mış olduğı.ı bazılarının da fnb. 

rıl<alarda çakıma saatlerinin 
haddindttn fazla uzun sürdüğfi 
görülerek ayni ıekllde mua · 
tnele yapılaceğı haber alın· 

n11~lır. 

Takke geymiş 
Ndmaıgah mfthallcıinio 

melLtep ıokn~ında J 5 numa· 
utda oturan Omer oğlu Yusuf 
ismınde birinin §ııpka kanu
nuna muhalif olarak Takke 
geydiği görülerek haklnnda 

kanuni muamele yapılmııtır. 

Elektrik fabrika
sındaki irıza 

düzeltildi 
Elektrik fabrikasının nıo. 

torlarından birinin bir arıza 
yüzünden muattal kaldığını 

ve yedek motorla umumi ce· 
rey anın verildiğini, ancak f ab· 
rikaların üç gün ıçin günde 
beıer saat eksik çalı§maları 
tebliğ edildiğini bildfrmittik. 
Öğrendiğimize göre bu arıza 
İstanbuldan gelen bir usta ile 
buradaki Elektrillcller tarafm· 

dan ıüratle yapılmış ve bu 
hal üç gün yerine bir gün 
devam ettikten sonra ıslah 
edifmjıtır. 

Göğdare suyu 
hakkında Rapor 

Geçen sayımızda bildirdi· 
ğimlz gibi Göğdere suyunun 
içilmeye salih olmadığı hak. 
kında bfr rapor verildiği 
tahakkuk etmektedir. 

Göğdere suyunun kilomet
relerce mesafeden ve açık 
olarak gelmesi; bundan sonra 
Şelale yanında doğrudan doğ· 
rudan doğruya borulara alı· 
naralı: aüzme havuzuna gir

mesi dolayısiyle dağlardan ve 
geçtiği yerlerden toz toprak 

ve uzvi mevat gibi ıeyleri 

beraber getirmekte olduğu ve 
iyi aüz.ülemediği anlaıılmııtır. 
Bu bakımdan halkımızın bu 
suyu kaynatarak soğuduktan 

sonra içmesi kendi sailığı 

noktai nazarından faydalıdır. 

Uludağda kar 
Şehrimizde 
Yağmur 

Evelki gündenbcri ıehı·I · 
mizc yağmar yağmnktadır. 

Şehre yağmır düf\!rken Ulu· 
dağEt. da kar yağmıt ve yeni 
karın irtifaı bir metreye yak. 
laımııtır. Bu yüzden hava 
soğumuştur. 

----~· .. ··--·-·--------.----
J a p o n -- Ç i n i ş \İ n d e 

Amerika; İngiltere ile hemfikir ... 
Ankara 20 (A A.) Vaıinglondan blldirildl~ine göre: lngi· 

llz P-lçisi dı§ b!lkanlığıyle Uzak ıarktakl Japon nufuzu altında 
yeni bir devletin vücude gelmesiyle hasıl olan duru:n üzerinde 
görütmüıtür. Amerikanın yakında durumunu tayin ve bu hu· 
susta İngiltere ile hemfıkir olarak h11reket edecektir. 

' • '=DAdCıLARA·-
Uludağda kar vaziyeti ; 
~ t .. _.nW'llli .... ır=z=:,:9 

UJudnğa taze kar yağmıştır. Otel civarında karın irtifaı iki 
tki metredir. Kar mıntakaıı Do1ubaba'dan baılamaktadır. 

Dolubaba'dan sonra Karabelene kadar otobüsle gidilebilir. 

Pazara Dağa çıkış: _______ ._; _______________ . .._. 

Kayakçılar pazar sabahı saat 6,30 dıı Şafak otelindeki 
kulüp binası önünden otobüslerle Uludo.ğa hueket edecekler· 
dır. 

Cumartesi gününden de bir kafile 4'Elına çukuru>> yolundan 
çıkarak yeni otele gidecektir. 

Pazar sabahı çıkacak olan daecılarınl3C numaraya telefon 
etıaeleri rica olunur. 

• zm 

Kulü;J genel sekreteri 
MUSA ATAŞ 

p 

1 

Konuşurken aramızda en çok 
kullandığımız kelimelerden bir 
tane61i de "karakter., dir. Karak· 
terin manası birini diğerinden a· 
yırmaya yarayan hususiyettir. O 
halde, birini digerind~n ayıran pek 
çok şeyler olduğuna göre o şeyin 
birçok karakterleri var demelctir. 
Fakat hareketJerfoi beğeamediği· 
miz baı.ı insnclara "karaktersiz! ,, 
deriz Bununla o adamın hakıkn

tcn kıır.tktcriııin olmadığı aalaşıl· 
maz. Karaktersiz, diye ayırmak da 
o :ıdanı için bir lrnrakter ~ayılır. 
Y2Jmz sosyete hayatına girmiş 
insanlımn düzğün yaşıuna ve baş
kalnrıdın iyılıgini kolJıma gıbi 
baıı hareketleri 'ardır ki. gttıu: 
sosyete bak.mından, eğer o insan 
herkesin iyiiildel'İne uygun yaşı

yor ve hareket edıyorsa o adam· 
da bir "karakter,, vardır, denir. 
O halde, buradaki mana bir şahıs 
diğerlerinden ay)rmay..ı yarayan 
bir hu .. usiyet d~ğil, herkeJte bu
lunan hususiyetin o adam la b..ılun 
ması veya bulunillamasıdır. 

llu kabil insıınlar daima bir 
türlü olmıızlar. Bir kısmı v.ırdır ki 
onun karaktersiz olup olm:ıdıgı 
yüzünden ve en küçük hareketin
den bdli olur. Bunlar bazan bu 
hurnsiyetlcrioi kendıleri de bılirler 
ve başkalarından saklamaya lüzum 
görmezler. Böylderi:ıden sakınmak 
mümkündür. Ufak bir iki deneme 
iyi bir fikir verir, siz de h~reket

lerioizi ona göre taozi~ edersiniz. 
O kadar korkulu deği~dirler. 

Bunların diğer bir türlfü;ü var· 
dır ki bunlar gö:ünüşt en büyük 
ksrakter sahıİ>i,iq. hususiyetini 
taşırlar, sosyetenin bütün ıncelik
leriyle hareket eder görüoürler. 
Bunlar da yaptıkla'rl hnreketin ya 
farkında olurlar veya olmazlar. 

Farkında olmıyanlar aldıkları ter· 
bıyentn icabına göre hareket edi
yorlar demektir. Böyle insanlara 
"otomatik,, denir. Yaptıkları hare
ketleri ve işleri biler~k yapıyor ve 
bunda kendi menfaatlarını daima 
göz önünde tutuyorlarsa bunlardan 
çok korkulur. l:Jun'ar bazan en 
büyük bela olurlar. Çünkü bela 
olduklarını maskeleyecek öyle sos· 
yete adapları bilirler ki • Bütün 
dolandırıcılar iıte böyledır. 

Dagı 
. ..,.._. 7 

Bekleyiniz! 
Cumartesi günü akşamı 

TAYYARE 
Sinemasında 

GALA Müsameresi 
1 

WONDERBAR 1 

Cumarteıi ak§~mına kadar 

Çin Prensesi 

TURA.NDOT 

DOKTOR 
A. Adil 

1 
-ı 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 1 

·abeşler İtalyanlardan 
Bir şehiri geri aldılar 

Şimdi İtalyanlaı·ın arkasını 
çevirmiye çalışıyorlar 

Ankara 20 (A. A.) ".oyter aj!lnsımn Harrardan bildlrdiğfne 
göre : Habeıler Aylayi İtalyanlardan geri almı,tardır. Vakttle 
İtalyanların el "nde bulunan bazı mevzileri ellerinde bulundur
maktadırlar. Habeşler şimdi Anale civarında İtalyanların ar
kasını çevirmiye çulıımaktadırlar. 

Çinde muhtariyet 
ihareketi suyamı düştü? 
Japon generalinin teşebbüsünde 
muvaffak olamadığı bildiriliyor 

Ankara 20 (A. A) Şangaydan hildirildiğlne göre Japonya. 
nan oltimatomuna Çin hülcümetl henüz cevap vermemCttir 
Pekindeki diplomatik müme:ısH!eri teıebbüııte bulunmuılardır. 

Pekinden bildirildiğine göre de : Japon eenerali teıebbürun-· 
de muvaffak olamamtıtır. Muhtbriyet harekeUnin tamamiyle 
suya dü§tüğü sanılmaktadır. 

Bir habere görede istlklil kabul ediliyor 
Ankara 20 (A. A ) Pekindf'n bildirildiğine göre: Kuzey Çfn 

makamları kuz~y Çinin ekonomik ve ffnansal alanda nıüıta
kil o!arak bir f ederasyan halinde toplanması projesfni kabul 
etmiıtir. 

Dünkü Kamu tayda 

Askerlik mükellefiyeti ve deniz 
m e n s u b 1 a r ı k a n u n 1 a rı 

müzakere edildi 

Ankara 20 (A. A.) Kamutay bugünkü toplantısında deniz 
mensublarına mahsus yemek ibedell, deniz altı gemilerinde 
müstahdem gediklilcrle erbaılara ve erlere verilecek hazır 
gıda oakeri farklar dahilfndeki kara, deniz, hava mOtehasaııı 
subaylarına verilece!t ihtisas yevmiyesi hakkındaki kanun la
yihalarının birinci müzal<erelerinl yapmııtır. Askerlik mükelle• 
fiyeti kıtnunuoun bıızı maddelerinin değl~tirilmesine aft kanun 
layihnsının da ikinci mü:T.akeresl yapılarak kabul edilmiştir. 

icra vekillerinin toplantısı 
Ankara 20 (A. A.) İcra vekilleri heyeti dün İsmet İnönii· 

nün ba~kanlığında toplanmıı, muhtelif i~ler üzerinde konuı
muş ve bu işlere ait kararlar ,.termi~tir. 

Bursa Defterdarlığından: 

İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. / 

1
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ı\liinhal Bulunan ~1ustnfa l<enlal paşa 1\ılaliye 
Dairesinin ~iO lira maaşı aslisi olan 'fahsil nni
f ett işliğine yüksek ınektep ile 1-Iukuk rnezunları 
tayin edileceğinden ~özü geçen n1tktep mezun· 
tarından bu rnernüri yete t a!ip olanlann sıhhat 
raporu. 'ıl1t'ktep ve hüsnübai ş3hadetnao1eleri ve 
şin1dİ)'C kaJar başka bir yerde iş görmüş İse ça 
hştığı daire ve nıüesseden alacağı vesika ile bir
likte Bursa Def terdarhğına ınuracaat ey)en1ele
ri ilan oJunur. 

Kultür Direktörlüğünden 
Orta okullar pansiyonun erzak ihalesi 22-

1 l-63a Cuma günü yapılacaktır. İlan olunr • 
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Genılik İcra 
~ten1urhığunda n : 
35-623 1\lül~a cytaııı itlaıc· 
sine 11:·1fctle ııaziııeyi maliyeye 
106 liı ·a 40 kurıı-.·ı hordıı ıı-.. .. 
mıır hey kı>yi"ıııdım Miiralıiı 
ibl'alıiııı nglu AlımeJiıı jpotck· 
li hcş kıla zeytiııliklcriudcıı ıki 
ı tı ı;aııın :-;atılına~rna karnr ve
riler ek ııınuı hey kuyüııde du
hek ta-. mevkiiııde ~:u kaıı gu
rcü t bınaıı ~iıııalen iıı ·e eh· 
ındr ojlıı r.ı~it kızı iıınrnıigül
sCın g::ırheıı yol ceııııben onı ·
l'İn ali ile ınalıdut lııı· donı1ın 
zeytinlik 150 lim klym •tiı.de 
ve gene ı\kbabt\ ıncvkiindc 
-.·Hk::ıı ı ::-alıibi senet *i ıııa len 
sol'lanııı Ali pa~a. gaı ben lla
l'izc rcıııılıeıı yul ile ırı:ılıdııt 
i"ıı_: LWlek ınikdaıı ztıvl inlik 15 
lira kıyınetiııde lmlurı;luğıı ye
miııli üç ı?lıli vııkufıııı takuı. 
ı irıdeıı aııl;;ı~ılmış YC mczkiir 
iki (?arça zeytinlik aı;ık artııı
ma ile ::;atılacaktır. 
ı -İpotek sahibi ve alacak-
111 ar ve Diğer alakadarların 
irtifak hakkı sahiblerinin 
işbu garı menkul üzerinde· 
ki Haklarının Hususiyle Fa
iz ve masrafa dair olan id · 
diaları işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gön jçinde 
evrak müsbiteleriyle icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakıarı tapu sicille· 
riyle sabit olmadıkca satış 
bedelinden ve paylaşmadan 
hariç kalacaktır. 
2-Arttırma şartnamesi Ge· 
mlik icra memurluğu oda-
sında işbu ilan tarihinden 
itiharen on gün müddetle 
her kesin görmesi için açı
ktır. 

3-İhale 2o-t2 -935 tarihi·' 
ne rast gelen cuma günü 
saat 14 te Gemlik icra me· 
murluğu odasmda icra kılı· 
nacaktır. şu kadarki tayin 
olunan işbu zamanda artır
ma bedeli gayri 01enkutun 
muhanmen kiymetin yüzde 
yetmişbeşi bulmadığı taktir· 
de son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzre arhrma· 
nın on beş gün daha temdit 
edilerek 4- 1-936 tarihine 
rast gelen cumartesi günü 
saat onda Gemlik icra me· 
murluğu odasında 2280 No. 
ıu kanuna tevfikan teklif 
o:unan bedel yeminli üç eh· 
lı vukuf tarafından takdir 
olunan kıymetin yüzde yet· 
miş beşi bulunduğu takdir
de ihalesi icra kılınacaktır. 
Bulmadığı takdirde satış be· 
ş seee müddetle temdit edi· 
ıecektir· 
4- Arttırmaya iştirak için 
gayrı menkulun Muhamn·en 
kiymetin yüzde yedibuçuk 
nisbetinde pey akcası veya 
milli banka teminat mektu
bu tevdii etmeleri lazımdır 
Alıcı artırma Bedeli harici
nde olarak ihale karar puf. 
ıarı ve yüzde iki buçuk del 
Jaliye rusumu ve tapu fe
rağ harcı vermege mecbur
dur daha fazla malumat is
teyenler 935 - 623 No ıu do
syasiyle memuriyetimize 
müracaat edebilirler ve iha· 
leden beş gün sonra tescil 
için tapuya teskere yazıla· 
cağı ilAn olunur. 

~ 'S 
935 609 Mülğa eytam ida-

reılne izafetle hazinei maliye· 
ye 56 lira 96 kuruıa borçlu 
Umurbey köyünden kara Ta· 

hır oilu H€lleyin ve HaliUn 

tapunu 1/t~/335 tarih •e 20 
numarada mukayyet bir kıta 
zeytinliği iki sene müddetle 
ipotek ettiği ve müddeti hitam 
bulmut ve satıfması mukarrer 
Umurbey köyüode klzılcık di· 
bi mevkitnde ıarkan talibin 
Mustafa garben Münibin Rıza 
ıimaleo hemtlı eıi Şe.ıife cc
nuben deli Süleyman ile çev
rilmit bir dönüm iki evlek 
mikdarında zeytinliğe yeminli 
üç ehli vuK.uf tarafından 2CO 
lira kıymet takdir olunmuı ve 
mezkür zeytinlik peıin pıno. 

ve açık artırma ıle aatıll\

caktır. 

1-İpolek sahibi ve alacakh
lur ue cli{jer cılnkmlarların ir
lif ak /ıakl•ı salıiblerinirz işim 
yayn menkul li::.erindchi lırı

klanmn lwsusiyle fui::. ue ma
srafa dair olwwn iddiaları 

iş im illin tarihinden itibaren 
yirmi !Jllll içinde evrak müs
lıile.leriyle birlikle icra daire
sine bildirmeleri aksi halde 
lıaklnrt lapll sicilleriyle snbil 
olmadıkra sallş beclelinde!l ve 
paylwpnadan hariç k.alacakltr 
'2-:lrllırnw şartnamesi Ge
mlik icra mcnmrhı!fu odasm· 
da işlw il<ln larilıinden ifi
lmren on gtin mıid defle her 
kesin y<irmesi için nÇikllr. 
:1-ilıale ~O 12 -935 larihi
ne rast gelen cuma gıiuü sa-
at 1 f de Gemlik icra memur 
/uyu odasrnda icra /\ılwaca
klır. şu kmlcırki tayin olı111wı 
iş bu :amanda arf Lrnw be
deli gayn menim/un nıulıan· 
men kiymr.iinin yt1:de yef 111İş 
b< şi /JııLmadı[jı lakdirdl' son 
artırmanın laalwdıi baki ka· 
lmak t"i:re orlırnıcwın 011 beş 
gtlrı cl<llw temdit eclilerek ·1· 
1 = 93f; tarihine tarihine rast 
yelen cuma ertesi gıimi saat 
onda !JCmlik icra mcmllrlu[]ıı 
adasında 2280 No. lu kamı
na lcufikan teklif olunan be
del yeminli Liç ehli vukuf i<ı· 
rafından lakclir olunan kıy-
melin yıi:de yetmiş beşi lml
du!]ll takdirde ihalesi icrfl 
kılırwr.uktır. Hulmadı!Jt lak
clircfo satış beş sene mtiddclle 
temdit edilecckdir. 
·1 -.\rltrnıaya iştirak için ya· 
!J l'I 111c11 /\ll I wı ili ı ı l w mm en 
kıymetin yıizde yr.cli />uçuk 
nisbl'iincle fJ!'!J akrası veya 
milli banl•a teminat mcklubıı 
levcli dmeleri la:mullr Allcı 
cırlırma bedeli haricinde ola-
rak ilıale karar pııllan ue 
yıi:dc ikibııçıık del/aliye nı-

s111111 ı ve lopu f cra.<t Jıa rcL ve
rnıe!Jc mccbllrdur. daha .fa:
la nuılumal istiyenler 9,'J5 6'J!I 
110. lu dosyasile 111e11111ri
yeli111i:e muracnal edebtllrler 
ve ihcıleden beş ytin sunrcı 

tescil için tapuya teskere ya
czlaca[jı ilan olunur. 

* 35 629 Gemlik mülga ey-
tam idarHine izafetle hazlnei 
maliyeye 116 liret 44 k uruıa 
borflu Hamldtye köyünden 
Hasın oğlu Celalin ipotek et. 
tlrdtii tadunun 28/1/941 tarjh 
ve 7/32 ve 8/27/132 numara· 
de mukayyet iki parça bahçe 
bir sene müddetle ipotekli o 
lup bu kerre satılmasına ka
rar verilen Umur bey köyün· 
de arpalık mevkiinde 144 se· 
hımden 30 sehlmlnin ıarkan 

kör Mehmet garben Memlt 
ıtmalen lımatl çabuı ve yol 
cenuben Mehmet vereseleri 

tarlaları ile mahdut üç dönüm 
bahçenin tamamı elli Ura kıy· 

-metinde ve yine arpalık de· 
re mevkıinde ve vine ayni 
hudut da hılınde bahçenin 144 
sehimden l 14 ~eh imi ve tl\
mamı 50 lira değerinde bu· 
lunduğu veminli üç ehli vukuf· 
)arın ta.kdirindt'!n 11nla§tlmıı 

ve mezkur iki parça emvah 
gayre mekule pe§in para ve 
aç k artırma il J aattlacaktır. 

1- İpotek nhibi ve ala· 
caklslar Vt! diğer alakadarla
rın irUfıık hakkı sahiplerinin 
işbu gayrı menkul üzerinde 
k ı haklarının· hususiyle fa
;z ve masrafa dair olan id 
diaları işbu ilftn tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrak müsbiteleriyle icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu ~iciııe

riyle sabit olmadıkca satış 
bedelin den ve paylaşmad. 

an hariç kalacaktır. 
2-Artarma şartnamesi Ge
mlik icra memurluğu oda 
sında işbu Han tarihirıden 
itibaren on gün müddetle 
herkesin gorruesi için açık· 
tır. 

3-İhale 20- 12--935 tarihi · 
ne rast gelen cuma gunu 
saat ondörtte Gemlik icra 
memurluğu odasında icra 
kılınacaktır. şu kadarki ta· 
yin olunan bu müddet için
de artırma bedeli gayrı me 
nkuhrn muhamen kiynıetin. 

tin yüzde yetmiş beşi bul 
madığı takdirde son artır

manın taahüdü baki kaımak 
üzre artırmamn on beş giin 
daha temdit edilerek 4- 1 · 
935 tarihine kadar rast ge
len cumaertesi günü saat 
tO da gemliK icra memur· 
luğu odasında 2280 No. lu 
kanuna tevkif .ln teklif ofu
nan bedel yeminli üç ehli 
vukuf tarafından takdfr ol
unan kiymetin yüzd.? yet
miş beşi buduğu takdirde 
icra kılınacaktır· 8ulmadlgı 
takdirde beş sene müddetle 
temdit edilecektir. 
4-Artırmaya iştirak ıçın 
g~yrı menkulun muhammen 
kıymetinin yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde pey akcası 

veya milli barıka teminat 
mektubu tebdili etmeleri la· 
zımdır . Atıcı artırma hari· 
cinde olarak ihale karar 
pul Jarı ve yüzde iki buçuk 
nisbetinde dellaliye rusumu 
ve tapu ferağ harcı verme
ğe mecburdur. daha fazla 
malumat isteyenler 935·629 
dosyasiyle memuriyetimize 
muracaat edebilirler· ve a· 
haleden beş gün sonra tescil 
için tapuya teskere yazıla
cağı ilAn olunur. 

§ 

35 628 Mülğa Gemlik ey
tam idaresine fzafetle hazinei 
maliyeye 85 lira 93 kuruta 
borç\u Gemlikte dava vekili 
Mehmcdin ipotekli tapunun 
12/6/ 340 tarih ve 8/27 No. lu 
bir kıta zeytinliği iki sene 
müddetle ipotekli olup bu 
kerre müddeti hile m bularak 
1&tılm• 11 mukarrer yazır ova 
mevkif nde §arkan Hasip tar· 
luı garbtn orman ~imalen ls. 
tavraki zeytinliği ceauben or · 
man ile mahdut bir dönüm 
iki evlek zeytinliğe yeminli 
üç ehli vukuf tarafından 100 
lira kıymet takdir olunmuş ve 
meıkür zeytinlik açık arttır

ma ve peıio para ile ıatıla · 

caktar. 

2 J İkinci Tçşrin 
&-fi ::s ıs 

Bursa Def darlığından: 
l~ornanya Hüktinıeti ile ahiren akdolunan ki

~ir.inı: rı:ukavelc namcsine bağlı protokola göre, 
ı kı huk un1t t <1 r.isında menşei iki crıem:ekct olup 
rnuka velesi ni n mer, iyete vaz,1 tarihinden ev\•el 
her irinin ül:{csine idhal edilmiş ve asmanı hu 

1
t u ihe k~.dnr hak s_a~ib~e~İnc ödtnn1en1iş bnJn 

ın 111 ernt ıa bedellennıu ık~ nıenıleket 1 hraç ban
kalarına yatıfılark takas ve mahsup edilmek su
retil~ tasfiyesi kar~rlaştırılnvş olduğundan ge
r .!k oankalar nezdıode ve gerekse eşhaz nezdin
de bulunan bu kabil borçların ~ür,atı mün1kinc 
ile ihraç bankalarına yatırılması iktiza etınekte
dir. 
!::Sinan aleyh bu nevi nlatbuatın merkez bankası
~ yattrılması llızun1unurı şd1rimiz bankalarına 

~İr si~küle:Je ve ithalatcılarla da gazetf•lerde il
:tn edılnıest lüzuınlu gıirülrnüştür. l\.luktazasınııı 
ıf ası ve neticeden malumat itası rica olunur. 

-

Bursa Şarbaylığından: 
4H32 l kilo arpa eksiltınesi , 

.u.ray Temizlik işleri hayvanarımn bu ~eneki ihtiyaçla
r~ ıçm 43321 kilo arpa açık eksiltme ile ahnacaktıt. bir 
ktıosunun muhanmeni 5 kuruştur. eksiltme ve üstermesi 2 
12. 935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. istekliler~ 
şartları anlamak için her iş günii ve santmdan önce de 
163 _liralık muvakkat te:ninat makbuz uveya banka mektu. 
bu ıJe Uray komsiyonuua gelsinler. 17-21-24- 28 

1 - İpotek ıııbibi ve ala· 
çaktılar ve diğer alakadarla • 
rm irtifak hakkı sahiplerinin 
iıbu gayri menkul üzerindeki 
haklarının hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları 
itbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde. evrak müs
biteleriyle lçra dairesine bil · 
dirmelerl aksi halec hakları 

tapu siclllerriyle sabit olma· 

dıkça satıı bedelinden ve pay· 
laımadan hariç kalacaktır . 

- 2 Arttırma şartnamesi 

Gemlik icra memurluğu oda• 
aında işbu ilan tarihinden on 
gün müddetle her kesin gör-

mesi için açıktır 

- İhole 20/12/635 tarihine 
rcıst gelen cuma günü saat 14 
de Gemlik ic ra memurluğu 
odasında icra kılınacaktır. Şu 
kadarki tayin olunan işbu za. 
manda arttırma bedeli gayrı 

menkulun muhammen kıyme· 
tin yüzde yetmiş be~i bulma 
dığı takdirde son arrtıramn 

taahhüdü baki kalmak üzre 
arttumanın on beş gün daha 
temdit edilerek 4/1 /935 tari
hine rast gelen cumartesi gü. 
nü ıaat orıda Gemlik icra 
memurluğu odaşmda ~280 No. 
lu kanuna tevfikan teklif olu
nan bedel yeminli üç ehll vu· 
kuf tarafından takdir olunan 
kıymetin yüzde yetmiı be§i 
bulduğu takdirde ıhalesi icra 
kıhnccaktır. Bulmadığı tak
dirde satış bet sene müddetle 
temdit edilecektir. 

- Arttırmaya iştirak için 
gayrı menkulun muhıımen 

kıymetin yüzde yedibuçuk niı
betinde pey akçası veya mil
li banka teminat mektubu 
tevdi etmeleri l azımdır. Alıcı 

aı ttırma be.deli haricinde ola 
rak ihale karar pclları ve 
yüzde iki buçuk delaliye ru-
sumu ve tapu ferağ harcı ver · 
meğe mecburdur. Daha fo ... la 
malumat isteyenler 935/628 
No. lu doeyasi!e memuriyeti 
mize muracaat edebilirler. Ve 
ihaleden bet gün sonar teıçil 
için tapuya teıkere yazılacağı 

ilan olunur. 

Ka vıp Cüzdan: 

7 teşrinisani 935 tarihin· 
de içinde 46 lira ile Adapa· 
zarı emniyet benkası ine -
göl şubesinin 17 - ı 1 - 929 
tarih ve 61. no.ıu senedim 
ile 153 liralık Hükfimetten 
alacak senedim ve 15 lira
lık dlğer bir senet nufus 
cüzdanım, Askerlik 'vesikası 
yol vergisi istisna vesikası 

ve saire bulunan cüzdanım 

kaybolmuştur. yenilerini al
acagımdan eski senetlerin 
Hükmü noktur. 

İnegölde Orhaniye mahlJe
sinde saraç Hacı Etem, 

Bursa Birinci SuJh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Müekkilleri idarenin usu
lsus kesilen odun sebebiyıe 
hukuku şahsiyesi olan 1105 
kuruşun mahkeme masrafı 
ve vekalet ücreti ile birlikte 
tahsili talebi ile davacı bu
rsa orman idaresi vekili 
avukat sadık tahsin efe oğ· 
lu tarafından halen bur~a-

nın İkbal oteli Müsteciri hii· 
seyin ve katibi mehmet ale 

yhine açılan davanın bakıl
makta olan mahkemesinde 
davalılardan mehmet aley
hin'! gönderilen dava arzu. 
halinde ikametkAhi mechul 
olduğu beyanı ile bila teb
liğ iade edildiği anlaşılma

sına binaen davacı vekili
nin talebi ile ve kendisine 
bir ay mühlet verilerek il-
anen teblikat ifasına ve ma
h~emesinin 13- 1 ı -936 gü
nu saaf 14 de bırakılmasına 
mahkemece karar verilmiş 
olduğundan muayyen gün ve 
saatda davalıların bizzat ge· 
lmesl veya musaddık bir ve· 
kil göndermesi aksa takdir
ec mahkemesinin gıyabında 
bakılacağı davetiye maka~ 
mınn kaim olmak üzre uan 
olunur. 


