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Halkevimizin 
Yıldönümü 

Halkevimizin yıldönümü 
cuına günü parlak merasimle 
kutıanmııtır. 

Ankarada yapılan mera• 
•im radyo ile din1enmlttir. 
Bu münasebetle Halkevl tem• 
•il heyeti la rafından cumar
tesi günü gündüz ve gece 
0lnıak üzere Tayyare sinema· 
sında ( Özyurt ) piye;i iki 

defa temsil edilmiştir. Temsil 
ler çok kalababk olmuştur. 

Motorsuz 
Tayyare kulübü 
Ş"hrimizde Halkevine mer

but bir motorımz Tayyare 
kulübü açıJmıotı. İttanbulda 
Tayyare Makinist mektebin
de tahıilini bitirerek 3 sene· 
d-e Eskiıehirde çalı~an Tay. 
Yare Makinisti Au ya~nız ba. 
tına bir motorsuz Tayyare 
Yapmıştır. Bu Tayyare bu 
~üne kadar yapılan bütün 
Pllinörlerin hiç birine benze
nıemekte ve başlı bn~ına b;r 
huıualyet taıımaktadır. 

Bu buıuılyet: bir pJlitör 
aibt kanadını çupmadığl hal
de l'akıbin yapacağı vücut 
.buekettle uçuş yapabilmesi 
•e biç bir cer kuvvetine 
tabi olmadan kendiliğinden 

yerden· kalkabilmesidir. Bun· 
dan bafka ·Tayyare, cereyan· 
-llz havalarda da ıeyredebile

'Cektit-. Kanatlarda yapılan 
IDiitebarrik bir parça kohy-
lılda hareket etmekte ve ya, 
Pdan tecrübelerde Ta7yareyi 
lfaratle yerde sürüklemekte· 
dtr. Bir kitilik olan bu Tay-
yare kamilcm ahıaptır. İca· 
hında süzülerek arzu edildili 
zamanda harekete getirilerek 
bir yerden diğer bir yere . gi· 
debllmektedir. Tayyare timdi 
Ziraat mektebi civarında bu. 
lunmaktadır. l.Jçuı tecrübeleri 
)'akanda bitecektir. 

Motorsuz Tayyare kulilbü, 
. gü~el hava cereyanları olan 
Uludağdan çok b~ifade ede
cektir. Sporcu genelik için 
bu it de büyük bir istik bal 
Yadetmektedir. 

köy yatı 
Pansiyonları 

Vilayette açılan köy yatı 

Panılyonlarının sayısı 13 ü 
bulmuıtur. Bu pansiyonlarda 
l'aku hali yerinde olan köy
lGnün çocukları ücretle, fakir 
olanların çocukları da maarif 
lclareıi tar•fmdan okutulmak-
tadır. Maarif idaresi yoksul 
talebenin elblıe ve yemekle. 
ttnt temin etmektedir. 

Maarif müdürümüı bay 
~Fakır maarif sıhhiye niüfettiıi 
ile birlikte bu pansiyonlarda 
olcuyan talebeyi tef Ut ederek 
.. brimize dönmüt ve pansi· 
)onlarda. gırip vakası olup ol 
.._dıiını tetkik elmiıtir. 

Umumi meclis 
ı-opıanıyor 

Vlli.yet umumi meclisi bu 
lira l&at 15 te ilk toplantııı
llı IDecllt salonunda yapacak· 
tır, 

İpekçilikte 
Kondisyon 

Ticaret odamız; ipekleri~ 

mizin ve ipekli kumaılarımı
zın kalitesini teminde ehem· 
miyetli bir rol oynayacak olan 
kondisyon müessiseıini kur· 
maya karar vermiş ve bunun 
için İtalyadan makinelerini 
sipariı etmiştir. Ticaret oda
ıile bu işin mütehassısları 

kondiıyon nizamnamesini ha· 
zırlamışlardır. Kondisyon mü· 
essisesinin makineleri geldik· 
ten sonra satılacak ipek bal
yeııinin muhtelif yerlerinden 
bu da.iıenin Teknisiyen me
muru bir kaç tura alarak 
denyelerini, rutubetini, meta· 
netin,, rengini ve elestikiyeti
ni tayin ederek raporunu 
yazacakhr. Balya nunirolana· 
cak ve açrhraa belli olacak 
şekilde dört köıesinden mü
hürliyecek ve numarası rapo
ra kaydedilerek sahibine ve
rilecektir. Artık mal sahi bf 
bu ipek balyasını anbara ko
yarak elindeki kondJşyon ra · 
poru ile malını satmaya ko -
yulacaktır. Alacak. adamın 
ıtmdi olduğu gibi ipeği ve 
balyayı aörmeıine "iüzum kal· 
mıyacaktır. O, rlindeki rapor 
mucibince bu ipeği satın ala• 
cak ve isterse yine aynı ra· 
porla baıkasına aatacak. 

Görülüyor ki: Alınan ve 
satılan yalnız kondieyon ra
porudur. Mal; en son müıte• 
fiye kadar anbardadır. 

Hima.yei etfal 
kongresi 

Himayei etfal cemiyetinin 
konareıi, Necati bey enstitü· 
•ünde yaP.ılmııtır. Kongreyi 
valimiz bay Fazla Güleç idare 
etmlttir. 

Cemiyet baıkanı Doktor 
Rıza Tahir tarafından yıllık 

çahıma raporu okunmuı ve 
epeyce müzakereler olmuıtu·r. 
Bilha11a cemiyete· yazılı aza
nın sayısı az görülmüı ve bu 
bakımdan hem azanın, hem 
de ıelir mikdarının arttırıl

ması için birçok çare ve yol· 
lar üzerinde konuıulmuıtur. 

Maarif müdürü Fakir Er-
dem, görgülerine müıtenlt 

beyanatta bulunmuıtur. 

Nafia 
Baş mühendisi 
Nafia baş mühenditıi bay 

Asaf Tunçay, bazı tıleri hü
kumet merkezinde takip et· 
mek üzere Ankaraya hareket 
etmııur. 

idman yurdunun 
Balosu 

İdman yurdu kulübü niaa• 
nm dördüncü perıemhe günü 
akıamı Belediye salonunda 
btr balo verecektir. Bu balo 
için dün gece yurt baıkanı 

Turgut Alp Karatalın başkan 
lığı altmda bir komite çıdıt· 
maya baılamııtır. 

Komite ilk toplantısını diin 
gece Halkevinde yeprnııtır. 
Salonun cazı fıtanbuldan re· 
tlrllecektlr. 

1ramvay 
Yapılacak mı? 

Şehrimizde Elektrik tirke
ti tarafından bir tramvay ya
pılmaıı, tirketin 924 te nafia 
vekaletile aktettiği mukavele 
icabındandır. Gerek vilayet, 
gerekse belediye; ıirketin bu 
tramvayı yapmuma intizar 
etmektedir. 

Senelerdenberl geri bıra
kılmış olan bu İf tçin artık 
orta yerde yolların darlığt ve 
dönemeç verlerin yokluğu gi
bi mahzurlar da kalmadığın
dan bu ite bir an evel bat
lanması beklenmektedir. 

lodos 
Bir iki gündenberi ıehri. 

mizde ftdcletli bir lodos fırtı

nası hüküm sürmekte idi. 
Düo gece lodostan sonra yağ 
mur <lüımüıtür . 

Kutlu bir 
nikahlanma 

Hastahanemizin Röntken 
müteha111sı Doktor bay Ce
vat Talıslnin kızı bayan (Hale) 
ile (Cumhuriyet) refikimizin 
Ankara muhabirlerinden ve 
(Akba) kitap evl eahlplerln
den bay Adil Rıza nikahlan
mıtlardır. 

Kutlar ve kendilerine . tü· 
kenmez eaadet dileriz 

Doktor Tevfikin 
babaslle kardeşi 

öldü 
Şumnulu İıtlnyeli ogu\la. 

randan Hacı Naıit Beyin oğlu 
ve Bursanın sevgili doktoru 
Bay Tevfikin babası Hacı 

Ahmet ıle merhumun küçük 
o~lu ve <lok.tor Tevfikin en 
küçük · kardaıı Bursa orta 
mektep talebesinden Htkmet; 
Grip ihti!itı neticesi tutul
dukları Zatürreeden kurtula· 
mıyarak evve)ki gün ölmüt· 
!erdir. Ulucamide namazları 
kılınarak cenazeleri çok ka· 
labalık aile dostları ve Hik• 
metin mektep arkadaılarının 
elleri üzerinde taıınmış ve 
zindan kap111 mezarhiına gö• 

mülmüılerdtr, Mezarları ba · 
f ında yapılan dini meraılm · 
den sonra Hikmetin arkadaı· 
ları tarafından söylenen ha
zin ve heyecanlı hıtabeler 

herkeıi ailatmııtır. 

(Hakkın sesi) : İki acıya 
birden uğrayan Doktor Bay 
T evfikle kederli ailesinin le

essürlerine ittirak eder ve 
kendilerine en derin taziyet· 
lerini ıunar. 

Doktor Tevfikin 
Teşekkürü 

Babamın ve küçük karde
timb cenazeleri11de bulunan 
ve onları elleri üstünde taıı· 
yan dostlarımızla Hikmetin 
mektep arkadaılarına karıı 

duyduğumuz . minnet ve ıük
ran cluygularını gazetenizle 
kendilerine duyurmanızı diler 
ve tee&!ürlerimizi paylaıan ı 

deierli dostlarımıza ttrıekkür 

edertz. 
Doktor Tevftk •• alleıl 
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l"eni 
Saylav/arımız 

Yeni Saylavlanmızdan Dr. 
Sadi konukla eski belediye 
reisi Muhittin bu gün Anka· 
raya hareket etmiılerdir. İs
tanbul aaylavı bayan Fakihe 
de geçen baf ta lstanbula git· 
mittir. 

Bir otomobil 
Kurbanı 

Bursa 96 pilakaıını taıı· 
yan ve Sabrinin idaresinde 
lnegöle giden bir kamronet 
şehirden çıkmak üzere iken 
rotu kırılarak atpn::nı civa. 

rında bir evin dıvarma çarp_ 
mts ve davarın dibinde otu· 
ran üç kf şiden Mehmet oğlu 

Feyziyi ezerek derhal öldür· 
müttür. 

V aka mahalline müstan· 
tik ihsanla nöbetçi komiseri 
Latif ve zabıtai belediye ıey. 
rüıefer müdürü giderek milf· 
terek tahkikat yapmıtlardır. 

Lik maçları 
Sanatkarlar galip 

Lik maçlarına cuma günil 
baılanmııtır. Evveli Sanat. 
karlarla Demfrtaı ikincileri 
arasındaki mü1abaka Demlr
taılılar tam takım çıkarma· 

dıklarındım Sanatkirlurın hük 
men kazanmaıile neticelen· 
mittir. İkinci maç Sanatkar
larla Demırtaı birincileri ara 
ıında yapılmıı ve sanatkarlar 
bire kartı üçle maçı kazan• 
mıılardır. 

Tütüncülerin 
Toplantısı 

Bursa tütüncüleri geçen 
gün Valimiz bay Fazlı Güleç'ln 
baıkanlığı altında bir toplan· 
tı yapmıılardır. Bu toplanhda 
belediye rei~J, tüccarlar, tü
tüncüler ve inhiıarcılar bu· 
lunmuıtur. Toplantıda yeni 
kanunun tatbikatında kullanı 

lacak usullerin zürra ve tüc• 
car lehinde olmak Ozere da • 
ba az muamele ve sfiratle 
temin edilmesi kararlaımııtır. 

Kamgarn 
Fabrikası 

Şehrimizde kurulacak olan 
Kamgarn fabrikaıının yerini 
tespit etmek üzere Hereke 
fabrikası müdürü bay Retat 
bir heyetle ıehrimize gelmtı 

ve fabrikanın yerini teıpit 

etmiıtır. 

Adliyed~ yangın 
Başlangıcı 

Dün sabah tiddetlı bir lo
dos esmekte olduiu sırada 

adliye bioasmdaki bacalardan 
biri tutuı muıtur. Derhal ye
Uten itfaiye aleti ıöndürmOı· 
tür. 

Mudanya zabıt 
Kitibi 

Mudanya (Huauıl) Zabıt 
katibimiz Nuri terfian Orhan 
eli mahkemesi baık&tipliilne 
tayin edllmit ve yerai ·vazife. 
ıtne hareket etmtıttr. 

ırrs r 

Grip azaldı 
Vtli.yet ıuhhat miidiirü Dr. 

Ali Kemaldeo aldıiımız ma
lumata göre tehrJmbde Grip 
azalmıftır. ihtilat ııeticeıi bir 
kaç ölüm vakuı olmuısa da 
bunlar her zaman olan vaka
lardır. Mekteplerde de haata· 
lık kalmamıt gibidir. 

Gripten korunma 
Kalabahktan ıakınmak, 

nezleUlerden korunmak, soğuk 
almaktan çekinmek, sofuk 
hava cereyanlarından kaçmak 
hamamda uzun müddet ka
hp üıümeje yol açmamak, 

yorgun ve zayif bulunmamak, 
aı tuzlu ıu ile burunu yıka· 
mak, çocukları korumak ve 
öpmemek, aym mendili kul
lanmamak ıuretile korunulur. 

Tedavisi: 

Yatakta istirahat, ~yalıları 

ııcak ıuya aokup terletici 
ilaçlarla terlemek. .Ateflt za. 

manlarda yalnız meyva suları, 
çay, ıhlamur, ıüt, yofurt, 

hoıaf, çorba, et ıuyu gibi 
gıdalan almak. 

Ôkıürüie karıı ökıi.irük 
kesici ilaçlar kullannıak. Bu· 

run kanamasına karıi be bu· 
runa pamuk sokmak veya 

oksijenli suya batRılmı.t pa. 
mukla buruna tıkaç yap~. 

Alız ve boğazın temizHii i~in 
yüzde on nltpeUnde. ıula~
dınlmıt oklfjenlJ ıu ile gar. 
gara etmek. 

Bu gibi tedbirlere riayet 
etmek ıartlle, haıtalık, iht1-
llt yapmadan iyi okır. 

Aksu köyünde 
Kadln azalar 
Akıu k5yilnde yapJan 

muhtar ıeçlminde muhtarl'ita 

ıene bay Mustafa ıetirilmfJ· 
tir. Bu seferki . seçimde ihti-

yar heyetine iki de kadın 

ıeçilmittir. Bunlann adları 

Ş.zlye ve Eminedtr. Her iki 

bayan dün, muhtarla beraber 

valimizi ziyaret · etmtılerdtr. 

Mudanya gençliil 
Mudanya (Huıuıl) 

Kazamız Halkevi temıil 
ıubeai üyeleri son z.amanlarda 

aralarına bir kaç kadın üye 

alarak temsillerine devam et• 

mektedir. Geçen gün Mudanya 
da temsil edilen .. Kozan oilu,. 

piyetl salon hınca hane dolu 
btr halde ıeyredilmiı bunu 

müteaklb aynı piyes. Tirll1e 

nahiyesinde de tekrar edilmtı, 
gençlerimiz her iki temıif de 
de tamamtyle muvaffak olmuı 
ve ıiddetle alkıılanmıılardır. 
Daha birkaç ptyeı Gzertncle 
de provalar yapılmaktadır . 

ı0t;;.~;-~;:-1 
1 Yazan: MÜSA ATAŞ 1 
1 Gelecek sayımızda ................................. 



Sahife 2 

Geınlik lcra ınemur
luğundan: Ha:)-460 

Bursada müflüs Salih ve 
Kadri namına ifUls idaresi 
vekili Avukat Hakkıya waa 
masarif 520 lira 83 kuruş 
borçlu Gemlikte Tapu me
muru Mahmudun 4-4-932 
tarihinde birinci derecede 
ve altı ay vade ile ipotek 
eylediği tapunun Birinci 
Teşrin 929 tarih ve 5 nu
marasında mukayyet Hami
diye mahallesinde ev ve 
mnğazanın 12·2·935 tarihin
de 1500 liraya Gemlikte 
Aliye ikinci derecede jpot ~k 

ettirilen mağaza ve evin 
sağı Hacı Mehmed ve el
ye\'m Mehmed solu yol 
arkası Aliye önü yol ile 
mahdut olup 86 metre mik· 
darında altında büyük bir 
zeytin mağazası ve dcru· 
nunda yedi adet zeytin kabı 
ve üst katta üç oda ve bir 
sofa ve bir mutfak bir ap
desthane mevcut olup evde 
6 lira icarla Gümrük mer· 
kez memuru Abdulkadir o· 
turduğu ve 2500 lira kıy .. 
metinde bir bap ev \'e ma
ğaza açık artırma ve peşin 
para ile satılmasına karar 
verilmiştir. 

1- İpotek sahibi ve a · 
tacaklılar ve diğtr alaka. 
darların infak hakkı sahip-
1 erinin işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarının husu
sUe f aJz ve masarife dair 
olan iddiaları işbu il4n ta
rihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
icra! dairesine bildirmeleri 
aksi takdirde hakları tapu 
sicillerile şabit olmadıkça 

satış bedelinden ve paylaş· 
m~smdan harıç kalacaklar
dır. 

2- Artırma şartnamesi 
Gemlik ~icra memurluğu o
dasmda işbu iU\n tarihin· 
den itibaren on gün müd· 
detle herkesin görebileceği 
için açıktır. 

3- İhale 25·3·935 tari· 
hine müsadif pazartesi gü
nü saat 14 de Gemlik icra 
memurluğu odasında icra 
kılınacaktır. Şu kadSlr ki 
tayin olunan işbu zamanda 
artırma bedeli gayri men· 
kulün muhammen kıymeti· 
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde .son ar· 
hranın taahhüdü baki kal· 
mak üzere artırmanın on 
beş gün daha temdit edile
rek 9. 4- 935 tarihine müsa· 
dif salı günü saat 14 de 
Gemlik icra memurluğu o· 
dasında 2290 numaralı~ ka· 

~ 

nuna tevfikan teklif olunan 
bede\ yeminli iiç ehli vu
kuf tarafından takdir olu• 
nan kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde 
ihalesi icra kıhnacaktır. 
Bulmadığı takdirde satış 
beş sene müddetle tecil 
edilecektir. 

4- Artırmaya iştirak 

için gayri menkulün yüzde 
yedi buçuk nispetinde pey 
akçası \'eya milli bank le· 
teminat mektubu tevdi et· 
meleri Hlzımdır. Alıcı ar· 
tırma bedeli hari~im.te ol~
rak ihale karar pulları ve 
yüzde iki buçuk dellAlfye 
rusumu ve tapu ferağ harcı 
versneğe mecburdur. Daha 

. . , - - - -
-- - . - - ----- -------- - -

Hakkın Sesi 
rs:tt•• ıı sea ı tt• +e 

Gribe Karşı 

KATAGR-P 
Kullanınız . 

Karacabey harası müdürlüğünden 
Haranın yedi yüz on aJt! kilo yarın1kan mc:

rinos ve yüz elli bir kilo kıvırcık yapağası pa
zarlıkla satılacaktır. "ralipferin 2H şubat H3:) 
salı günü saat on dörtte Bursa Baytar nıüdür
lüğünde bulun111aJarı ilan olunur. 

~ 
Harada tcşckl\ül etlen ~leı·iııo~ ycti~tiı·u ıe ı;ifı ligi 

ilııivacı i<•i1t on ndct 'iiJ.. ~ıı·~ıha~ile oıı · ntle kn!"unı . " . . 
\'c yiı·mi be~ ı..ısı·ah. toptan Ye tH•ı·akcnd<~ ~uı·eLile 
ve aleni eksiltme u~ulilc Hiiihayaa t)ıJilPc·ektir. İ:-'l<!k

lilt1rin tcrnioatlarile uil'liktc 16-~li.u·t-935 ClllWll'lt!:-;İ 

giinli saat ou nJtıda lforatla huluumafarı il:hı ol11rıur. 
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Bursa belediyesinden : 
Cinşi ve mahiyeti l\1ikdarı Lira 
Buşakle kapağı 300 03 

Bursada su tesisatındaki buşakleler için 300 ta -
ne:kapak pazarlığa konularak pazarlık isi 3- --3 
935 pazar günü saat 14,5 ta belediye dairesinde 
yapılacaktır. istekliler şartnaıueyi ve teferruatı 
nı görüp işi anlamak icin her jş günü ve saa
tında komisyon kütipliğine ve pazarlık saatın· 
dan az öncede ( Kanun dairesine.le ) a liralık 
muvakkat tcminatiylc Eksiltme komisyonuna 
gelıneleri duyurulur. 

s s 
Cinsi ve mahiyeti ~1ikdarı Lira 

1 ~}() Piriz 100 
Buşakle ıuo 180 

114 Kelepçe ve civata 1 UO 
Akn1a musluğu ) 200 
Tevkif muşluğu ) 

1 ff{! 

H74. 
Burada yazdı n1alzen1eJer ayrı cı yrı şartname

lerle pazHrlalda alın:ıcal \e pazarlık 3-3-935 
pazar günü saat 14,:1 ta bnlecl_iye dairesinde ya· 
pılac.ıktır. istekliler şartnan1eyi ve tefer:uatını 
görüp işi anlanıak için her İş günü ve saatında 
komisyon l<tıtip1iğinc ve pazarlık saatından az 
öncede \kanun dairesinde) 1 a şer Jirahk nıuv:ık 
kat tenıinatiy)e ek iltme kon1isyonuna gelmele. 
ri duvurulur. 
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fazla malCtruat almak iste· 
yenler 935-40 No. lu dos
yasına müracaut eylemeleri 
iU\n olunur. 
aza yrz--- - :an a 

Bursa sulh hukuk 
ınahkemesinden : 

tl35-38 Buna tütün inhi

ıar idareai vekili Kirman ta· 

rafından Bursanın maksem 

mahaJleıinde l\lehmet ojilu Oı· 

man aleyhine açılan alacak 

davasının gıyaben icra kılın

makta olan muhakemesinde 

müddaleyhin ikametgahının 

meçhulfyetlne binaen Hlı.nen 

gıyap kararının tebliğtnc ve 

muhakemenin 6 4-935 inci 
çumartesi sünü eant 14 de 

, -
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talikine karar veri miş oldu
ğundan işbu tarıhi ilandan iti 
baren bet gün zarfında hakkı 
itirazınızı iı;limal etmez ve 
yevnıi muayyende gelmediği

niz takdirde müddeinin iddia· 
sını kabul etmij addiyle hük· 
müolunacağma natık i§bu gı· 

yap kararı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur 

Bursa ikinci sulhhukuk 
mahkemesinden : 

935 -16 Bursa tütün in· 
hisar idaresi vekili avukat 
Zekeriya ve kiimiran tarafın. 
d11n Bunanın fodra köyün
den Sl6 senesi zürraından İs
tanbullu Salim aleyhine açı· 
lan alacak dava11nın müddea 
aleyhin ikametgahimn meç· 
hul~yeline binaen yapılau teb 
ligat üze,rine gelmediğinden 

hakkında gıyap kararı aadır 

olmuı ve gıyaben icra kılınan 
mahkemede müddei vekili id
diasının ispattan izharı acizle 
yemin teklif eylemit ve gıyap 
kararı dahi tebliAi edildiği 

halde ielmemiı olduğundan 
müddealeyhe müddei taraf an
dan teklif olunan yemini se. 
kiz gün zarfında kabul etti
ğini ba iatida mahkemeye be 
yaıı eylemeıi için tebligat ifa. 
sına ve muhakemenin 8 - 4 
935 pazartesi günü saat 14 
de talikine karar verilmit ol
duğundan Jıbu tarihi ilandan 
itibaren ıekiz • gün ~arf ında 
teklif olunan yemini kabul et 
tiğinizi ba istida beyan eyle· 
meniz iktin. eder akıi takdir 
d• yemini kabulden imtina 
addiyle hükmolunacağını na
tık ııbu ilan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere Han olunur 

- ._ 3 --

Bursa ikinci hukuk 
mahken1e~inden : 

!JS5 - :2i ,i rakı} susur/uk 
/\r1riycsi11de11 .ı;(i/eyman /a:ı 

/ıı"is11iyc laru!rnd<1tl lı·ocusL o 

köyden ibrulıim oı/lu /ıalil a· 
leylıine ilwmt• eylcclifii ilılar 

dmıaswrn icra kilwmctlıla u
lan 111ulıakt!mcsi11cle mıiddea· 
afııy/1 Jrnlilin 111ı ı /ı<1lli ikameli 
meçlml kaldıfj111dr111 bt'§ !Jlİll 

içimle /wkkı iliru:uu kullcın. 
mal\ ıi::ere ild11cn ue ilsakwz 
gıyap karan ichl(ijinc ve mu
ha/;cmeniıı 12-3-!J,'J.) saat 
14 de talikine karar vcrilmfş 
oldufiundcm her ımıcibi karar 
beş gı'in içinde /ıakkı ilira:ı
m:d Jmllanma: veya tayin kt
luwn yti.ııdc tarofım:clan bir 
vekil yönderrnedi,<jini: ııe bi:
:al gclmecli,</ini: lakdirde Jm
kuk usul mahkemesi kıu1111111-
ııuıl 405 408 inci maddelerin 
de 1111/rıclcric lıt1kt"imlcrin ifa 
ve tatbik olwwcafjı ieblifj ma 

Bursa İkinci Hukuk 
nıahkemesin<len: 

H35-i~· 
Bursamn Maksem ma

hallesinden Halil oğlu Ta· 
hir tarafından karısı Reyhan 
paşa mahallesinde hamnru 
sokağmda şerbetci ve tat
lıcı Mehmet nezdinde Şeri· 
fe aleyhine açılan boşan
ma davasının icra kılınmak
ta olan muhakemesinde Şe
rife namına gönderilen da
vetiyenin bila tebliğ iade 
kılındığından mezbureye 
ilanen ve ilsakan davetiye 
tebliğine ve muhakemenin 
I O-Mart-9J5 pazar günü 
saat ona bırakılmasına ka· 
rar verilmiş oJduğunnan 
ber mucibi karar müddea. 
aleyha ŞerUenin yukarda 
yazılı gün ve saatta rmıh
kemeye gelmesi ve gelme
diğ~ takdirde takdirde hak· 
kında lazım gelen muome· 
lenin gıyaben ifa kılınaca~ı 
tebliğ makamma kaim ol· 
mak üzere ilAn olunur. 

§ 
ü3a-SS 

Veledi kurt mahallesin
den cami sokağında 16 No. 
da Arif kızı Gülizar tara
fından kocası müddeaaleyh 
aynı mahalleden ŞebJn ka· 
ra hisarlı Mastara çavuş 
aleyhine açılan boşanma 
davası üzerıne[müddeaaley
he ilanen ve ilsakan dave
tiye tebliğ olumtuğu halde 
mahkemeye gelmediğinden 
beş gün zarfında hakkı iti· 
razım istimal etmek üzere 
ilanen ve Usakan davetiye 
tebliğ olunduğu halde mah
kemeye gelmediğinden beş 

gün zarf f nda hakkı itirazım 
istimal etmek üzere ililnen 
ve ilsakan gıyap kararı teb· 
J iğ ine ve muhakemenin 
6-3.935 çarşamba saat ona 
talikına karar verilmiş ol
duğundan ber mucibi karar 
mumaileyh Mustafa. çavuş 
yevmi mezkur ve saatta 
mahkemeye gelmesi ve gel
mediği takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmı· 
yacağı gibi hakkında Ulztnı 
gelen muawelei kanuniye· 
nin ifa kılınacağı tebllö 
makamına kaim olmak üzre 
ilt\n olunur. 

s s 
Oöa-12u 

Çekirge kalaycı çıkntz· 
zında 7 numaralı hanede 
Beytiye tan·fından Ahmet 
paşa mahallesinde gaip· Ali 
Galip aleyhine ikame eyle
diği ihtar davnsının müd· 
deaaleyhin bilA sebep müd
müddeinin evini terk eyle· 
diği anlaşılmış olduğundan 

bir ay içinde hanei zevci
yete avdet etmediği için 
ihtarname tebliğine ve mu· 
hakemenin 25-3·935 saat 
14 d~ tali kına karar verıi
miş olduğundan tarihi ifAn· 
dan itibaren bir ay içinde 
karınız] müddeinin evine 
avdet etmeniz ve etmedi
ğiniz takdirde hakkınızda 
Ulzım gelen mu:ımelti ka
nuniyenin ifa kılınacağı 
tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilAn olunur. 

il 

/\auıırıa kaim olmak ıi::ert 
il{w olunllr. 



Bursa SuJlı Hukuk 
hakimliğinden: 

929-4246 
Bursa inhisarlar daire· 

Sinin eJvan bey mahallesin
den Abdullah oğlu Süley
ınan aleyhine açtığı ve 
mahkemenin 4246-929 nu· 
ınarasında mukayyet bulu
nan alacak davasının cer· 
Yan eden muhakemesi ne
ticesinde gıyaben 270 lira
nın yüzde beş :ücreti vekA · 
Jet ve 18-12-· 929 tarihin
den itibaren faiziyle btrlik· 
te ma masarifi muhakeme 
tahsiline ı 6-7-930 tarihinde 
karar verildiğinden işbu 
ilan tarihinden itibaren iti· 
raz olunmadığı takdirde 
hükmün katiyet kesp ede· 
ceği tebligat makamma ka· 
iın olmak üzere ilan olunur. 

§ 
932-16 

Bursa inhisarlar idare
resinin Nilüfer karyesinde 
Ali <>{Jlu Mühtedi Ahmet 
aleyhine açtığı alacak da· 
vasının ı 6-32 sulh hukuk 
lllahkemesinde mukayyet 
davasının ceryan eden mu
hakemesi neticesinde gıya
ben 247 liranın ma masari· 
fi muhakeme tahsiline 21-
9-932 tarihinde karar veril
diğinden işbu illin tarihin
den itibaren 15 gün içinde 
itiraz olunmadığı takdirde 
hükmün katiyet kesp ede
ceği tebligat makamına ka· 
iaı olmak üzere ilAn olunur. 

§ 
985-8 

Bursa tütün inhisar ldareai 
Yekm Kamran tarafından 

Makıem mahaUeılnde {~ No. 
evde Ata aleyhine ikame ~O· 
lunil.o alacak davasmın icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
•inde müddeaaleyhin lkamet
gi.hanın mechullyetine binaen 
ilanen tebligat ifa edildiği 
halde. gelmediğicdeo gıyaben 
Yapılan muhakemesinde müd· 
deinin iddifuına dair ikame 
eylediği ıahitleri dınlenilmi§ 

Ye müddeaaleyhe bt'~ gtin 

zarfında hakkı itirazım isti
mal etmek üzere gıyap kara. 

rının tebliğine ve muhakeme· 
tıin 6· 4-U~l:J tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14 tali . 

kına karar verilmiş olduğun
dan tarihi ilandan itibaren 
beı gün zarfında hakkı itira
ltaızı istimal etmez ve yevmi 
hıuayyende gelmediğiniz tak
dirde müddeinin iddiasıdı ka· 
bul etmit nazariyle bakılaca
iını natak iıbu gıyap kararı 
tebliğ makamına kaim olmak 

(iz:ere ilan olunur. l 
§ 

• Burıanın Dogancı köyün· 
den Salih ~oğlu İbrahim ve 
HGııamettln oğlu Arif vereıe· 
lertnden Na:ıire ve oğlu Hü
-.,IDettin tarafından karyed• 
hır hap hane ve ala bayır· 
la.randa ve viranlarda ~ve dnz 
bağlarda ve kara yapraklarda 
V'e. olu yol ve kördük! ve aa -
llla.lı \re Nilüfer ve beot ba· 
tında ve ada deresinde ve 
kara düz mevkilerinde t 3 
Parça erazl ile karyede bir 
e" muamelesi inlikallye icra 
~tUrnıekte olduklarından kayt· 
t •rt bulunamıyau tıbu mallar 
t;ln tahkUıatlna 7 ·3·935 rOnQ 

Hakkın Sesi 
ıli'. 

Bursa vilayeti nafia 
başmühendisliğinden : 

Karacabey Bandırnıa )'Olunun 23 kilon1etre
sindeki fJ03 Jira 56 kuruş keşifli kenar ayakları 
kargir ve üzeri ahşap tab1iye1i Yenice köprüsü
nün fenni şartnamesi veçhiyle onarılması yani 
ahşap tabliyesinin betona tahvili açık eksiltme
ye konmuştur. 

Eksiltnıe müddeti 1 i-2 93?5 üen ı O nıart 
935 e kadardır. ihale ise 1 O n1nrt 93:1 pazar gür. ü 
saat 1a de Vilclyet encün1eninde yapılacaktır. 
Fenni şartnanıe keşif ve proj 0 si Nafia dairesi o· 
den bedelsiz alınacaktır. istekliler keşif tutan.
nın yüzde yedi buçuk nispetinde tenıinat gfrs
termeğe nıecburdurlar. istekliler kanuni ikanıet 
gah sahibi olmakla beraber ticaret odasında 
kayıtlı ve mali kutreti haiz oJduklannı ispat 
edeceklerdir. şirket ise idare n1erkezinin bulun· 
duğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 
ticaret odasından veya sair n1akamdan şirketin 
kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ~_,-csika 
göstereceklerdir. 1-2 

s s 
Yollarda çalışacak Nafia silindirleri içia ~00 

ton yerli kömürün şartnanıesi veçhiy le alınması 
eksiltmeye konmuştur. 

İstenen kömür kandilli veya ;:onguldak hav
zasından o1acaktır. 

Eksiltme müddeti 17-2 -935 den ıo mart 935 

e kadardır. ihale ise ıo mart 935 pazar giinü sa· 
at (l!i) de Vilayet encümeninde yapılacaktır. 
şartnan1e Nafia dairesinden bedelsiz alınacaktır 
kömürün beher tonuna 14 lira fiyat takdir e
dilmiştir. istekliler 210 lira teminat götermeğe 
mecburdurlar. 

istekliler kanuni ikametgf\h sal.ıibi oln1f1 kla 
beraber ticaret odasında kayıtlı ve mali kudre .. 
ti haiz olduklarını ispat edeceklerdir şirket ise 
idare merkezinin aulunduğu yer mahkemesinden 
veya siciline kayıtlı ticaret odasından veya sair 
makamdan şirketin kayıth ve bale faaliyette 
olduğuna dair vesika göstereceklerdir. 1-2 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden : 

Haranın mali olan bursada inehey çarşısın
daki 22 numaralı bjr adet dükkanı kirava veri -., 
lecektir. taliplerin 2G şubat 935 sah günfı bursa 
ba_ytar müdürlüğünde bulunınalaı ı ilfın olunur. 

3-3 
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DOKTOR H. SUAT 
Gazipaşa caddesi Osmanh 

Bankası karşısında 

Perşembe günü yoksulları ikiden altıya kadar parasız bakat 

· • • ·' • ·,..">: •·r. · ..... -.·-o,. ... , ... , .ıı.,.t..r~;;c• • 
' ~ ·: ~, • --.. • y+ ' I ·" "'" ... f• , I" • • ;_• "tf~"t ;1f!'1_..,~;ı: .• ~ • 

ıP' 

Busra belediyesınden .· 
<:insi ye mahiyeti Mikdarı l .. r. kş. 
l(unı ve çakıl 100 m ;),, 1 ()~' 40 
Kökdercden filtreler için iri kurn ve çalul 

toplayıp nakli işi, şartna1nesi dairesinde açık 
eksiltmeye konulup eksiltme işi ö-3-905 çar
şaınba rrünf ~aat ı '•· te b("ledive dair(·sin<le va-0 ., . 

pılacaktır. İstcI~Jilcr şartnaıneyi ve teferruatını 
görfıp işl anlanıak için her i~ günü ve saatınc.la 
komisyon katipliğine ve ek~iitme saatından az 
önce d""' (kanun dairesinde) i 3 liralık rnuvak .. 
kat teminatiyle eksiltnıe komisyonuna gelnıe-
leri duvuruhır~ 2-3 

"' 

Cinsi ve mahi\reti Lr. Kş. 
J 

Duvar inşası 172J 915 
Deveeilerde yapılacak çocuk bahças1 duvar

larının inşasına ait eksiJtnıe müddeti on gün 
uzatılarak bu İş yiııe açık eksiltn1cye konulup 
eksiltıne işi ~7--2--9~i5 pazar günü saat 10,:> 
da belediye dairesinde yHpıiacaktır. istekHler 
şartnemeyi ve teferruatını görüp işi anlamak 
için her iş günü ve saatında komisyon kfıtipli· 
ğine ve eksiltnıe saattından az önce de ( kanun 
daire-sinde) 130 liralık muvakkat ten1inatiyle 
eksiltıne koınisyonuna gelmeleri duyurulur. 

2-2 

As. Sa • .1-\l. komsiyonundan: 
Ayrı ayrı şartnan1elerle 2000 '2200 metre çu

kur ova fabrikası 3400 4000 metrede bakır köy 
fabrikası bezinden açık eksiltme ile alınacaktır. 
Çukur ova bezinin beher metresi !14 bakır köy 
bezinin 32 kurua tahnıin edilmiştir. Nürnunc ,.e 
şartnameler sa. al. komsiyonunda görülür ek
siltme 13 ınart U3a çarşamba günü saat lu de 
'f ophanede satın alma komisyonunda olacaktır 
i\1uvakkat teminat 152 lira 10 kurustur. t-!3 

~ 

§ 
Bursada,ki lot'a ve müesseseler için ( 15000 ) 

kilo yoğurt açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
öeher kilosunun tahnıin edilen b::deli 11 kuruş . 
tur. Şartname satın alma komsiyonunda görü
lür Eksiltnıe 13 mart 93n çarşamba günü saat 
11 de tophanede satın aln1a komi~yonunda o)a ... 
caktır. J\1uvakkat teminat 120 lira 75 kuruştur 

l-3 
§ 

Bursa AS. Hastahanesinin hidroterapi ve n1c
kaııoterapi pavyonunun noksan kalan İnşaatı 
açık c:-ksiJtn1e iJc )raptı rılacak tır. l(eşif hcdel i 
4000 liradır. keşif defteri satın a]n1a kon1siyo
nunda görülür. Ek~.ilenıe 12 mart 93~ salı o·ünü ..., 
saat 15 <le tophanede satın aJn1a komsiyonuoda 
olacaktır. !\'iuvakkat ten1inat ~300 liradır. Ek
sif tcneye gireceklerin inşaat işlc·rini ynpmağa 
muktedir oiduklarınit dair beltdiye ' 'eya n3fja 

fen dairelerinin Ye~ik~' arını gfü,ternı~leri la . 
zımdır· ı - 3 

, ' 
~9) - ı· Z 1., M ''~ ~ ~ 
~ ~ Diş Tabibi 

Edip Rüştii 
~ l\llatbaa ~ 
~ Ucuz, ~ 
T Thm~, ~ 

Bııı·s<ı-Setlt<ısı 
.:> 

tapu memuru geleceğinden ı memura müracaatları ilan 
bir iUna itirazı olanlıırm 1 olunur. 

~ ~ (;) 1 ~~ T 
~'~Hernevi bask§ işlerini süratle yapar(o~ 
r~~ Bursa Defterdaı-lık arkası Telefon No 130 ~9~ 



Bursa Aslıye t inci 
Hukuk mahkemesin
den: 932- 1 a?' 

Bursa Defterdarlığı Milli Emlak 
Miidürlü ğünden 

1- Eksiltnıeye konulan iş ( Yenişehirde inşa 
olunacak hükünıet konağı hafriyat, taş ve tuğ
la duvar ve heton ve betonarme ve kalıpları 
inşaatı: Kt:şif bedeli ( ·10000 Lira 
~-Bu işe ait 5artnan1eler ve evrak şunlardır. 
A : Eksiltme şartnamesi 
8 · Mukavele projesi 
C : Nafia ·işleri şeraiti umumi\'esi 

"' E : Hususi şartname 
F : Keşif C"dveJi, silsilei fiat cel\'e)i 
G: Proje 

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

3 -Eksiltme 16 - 2 • 93a tarihinden 9 .. 3 · 93a 
cumartesi günü saat 1 a de Yenişehirdc ınalınü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4-Eksiltme açık eksiltme ile yapılacaktır. 
~-Eksiltmeye girebilmek için isteklinin i 50 

lira muvakkat teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki aesikaları haiz olup göstermesi 
lazımdır .. 

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

2-Ticaret odasına kayıtlı oJduğuna dair vesiaa 
2-3 

Bursanın Arad Mehmet 
mahallesinde Hasan oğlu 
AH adına açılan ve 31 KA· 
mınuevvel 932 tarihinde 
hesabı kesilen ve hesabı 
cadsl müfredat cetveli mu· 
clbtnce tahakkuk eden (altı 
Jiz altmlf beş) lira borcu
a•n faiz ve masrafile bir· 
ilkte elde edilmesi fçln 
borçlu Ali tarafından iş 
baamıaa rehin edilen 222 
dane mefsuh Hüdavendtglr 
ıeyrf sefaf n şirketi hisse 
seaedlyle yirmi altı dane 
Rumeli Şimendifer tahville
rinin bankı tarafından sa· 
tılmaıı için izin verilmesi 
ve borçlanan ikametgahın· 
da olmadıfaı ve bulunduğu 
yeri bilen bulunmadığı ci
betle ticaret türesinin -ı67 
lacl maddesi mucibince ga· 
zete ile llAn suretiyle tet>· 
ltgat Japllau' if bankası 
Bana \ubeal Avukat Hulusi 
tarafından 11tenmekle ilAn 
suretiyle tebligat yapalmış 
ve borç!a yine gelmemi' 
•e ttba ıatıa lsteQf noter· 
den -ddak mukavele· 
name ft ayma taabbit 
mektuba ve hesabi carisi 
llatesf ne dayaamıı oldu· r---lll!!ll.,.!!!l!l!!!l!!!l!l!!!!lll!!!M!!!!!!!!!!!!!!!!N!l!l!l!!!l!!!!l .. !!9!1!!1!!!!!~!!!!!!t 
tadan ticaret tiiretiala 
788 tacı maddeslae UJQUD 

balanmuı ba tahvil ve se
aedatı .1atmakta bakanın 
lillblyetl önceden kabul 
ellllmft oldaiuadan b• •· 
IAblyet ftfllUe •ukOr tab-
vllltM •talıp .._a bltl
rlllMll için lf baHuı 
...,. fubeli çevlrgeallgiae 
mtzanlYet ....... in -ve 
latıpa Banada koza banın· 
dl •~ tadbfae raatıı· 
ı• cı•ı•tesl giai -t 
ı' de J8'll1111111aa ve kara· 
nn lllaıadın itibaren üç 
g8n lçlatle mahkemeye cel · 
bl IGNHfle ltlnz yaplldı· 
........ binin katlletece• 
if ae 18 · 6 • 932 tarihinde 
mahkemece karar verildiği 
illa olanar. 

- - - --- -- - - ---

Bura Tapu müdirlü· 
fünden: 

Barsaaıa Çekirge ma 
bılleslıden Mehmet kızı 

Refia Buna Hacı Osman 
baOlan11da baba ve anasın· 
dan kılma bir kıta tarlası
•• ...... yuaJma11n1 iı· 
tedl. 811 yer için bir hak 
tetereaıer vır ise 5 3-935 
tarlldae müudlf sah günü 
,..balllae gidecek tapu me
...,... Ye pbat tarih 
mezktnlml nveı Bana tapu 
ldar•fne ...--u ... Hin 
olunur. 

Sellhattln zı,a 
Ecz•h•n••I 

Bursa - Setbaşı 
R(çeteleriniz sür'at 
le yapılır. 1 emizJik, 
ucmlük bathca tt· 
anmıZdır. 

Karacabey Harası 
MiJdll.rliiğiinden : 

Haranın layla ve ova koyun sütleri (l) mart 
935 den sağımın nihayetine kadar olmak üzere 
aleni satışa çıkarılm1ştır. Taljpler~n teminatla
rile birlikte !6 -şubat 935 sslı günü.saat on 
dörtte Bursa Baytar müdürlüğünde bulunmala-
n iJAn olunur. § 3-3 

Haranın dokuz baş Safkan lngiiiz tayları 
hepsi birden veya ayrı ayrı surette pazarlıkla 
satılacaktır. Alıcıların her gün için Ha~aya mü· 
racaatlan ilAn olunur. 3-3 

§ 
Otuz yedi metre mikabı çatı kerestesin aleni 

münakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin ek .. 
siltme günü olan 2•i şubat 935 sala günü saat 
on dörlte Bursa Baytar müdürlüğünde bulunma 
ları ifan olunur. 3-3 

bursa inhiaarlar ba, mfJdiJrlil
flJnden: 

inhisarlar idaremizin Gemlikte yaptıracağı 
18716. lira 42 kuruş keşif bedelli yaprak tülün 
ambarı inşaatı H 3 9:J:; sah günü saat l ?> t.ie 
lstanbulda Cibalide inhisarlar umum müdürlüğfı 
levazım müdürlüğü binasında toplanan salJn 
alma komisyonunda ihal~si yapılmak üzere 16· 
2·93?> den itibaren münakasaya konulmuştur. 
İsteklilerin ş~rtname ve teferruatını 94 kuı uş 
bedel mukabilinde baş müdürlüğümüzden alabi
lecekleri ve ihale gününde ve gôsterilen santte 
lıtanbuldaki satın alma komisyonuna müraca-
tJarı iJAn olunur. 2- 2 

Bur•a evlıtıf ınü:tlü:rlüfünclen: 
Küçük balıklı köyünde Aakfa ait ( t3 ) rlö. 

nüm kavgalı tarla demekle belli tarlanın mül
kiyetı satılığa çıkarılmıştır. 

12-3- 93' salı günü saat 15 de evl<af müdü
riyetinde ihalesi yapılacağından taliplerin o gün 
ve o-uatte miracaatları. 
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Bursa belediyesinden : 
Tahmin veya keşif bedeli 

Cinsi ve ın:lhiveti I.Jira Ku. 

Korkuluk inşası 1.\aO 

Devecilerde <·ocuk 'bahçası korkuluklarının 
inşası, proje, l\.cşif ve şartnamesi <.lairesinde açık 
eksiltmtye konulup eksiltme işi 2i-2-93a çar
şamba giinü saaa 15 te belediye dairesinde ya· 
pılacaktır. istekliler şartnameyi ve tef e~ruatını 
görüp işi anlan1ak için her iş günü ve saatanda 
komisyon katipliğine ve eksiltme saatından az 
ön~e de ( kanun dairesinde ) 1 1 O liralak muvak 
kat teminatiyle eksiltme komisyanuna gelme· 
leri duyurulur. 3-3 · 

§ 
Lağım inşası 99 96 

. 
'fekke nıesc,,ıit mahaHesinde Cumhuriyet ca<f· 

desinde çılunaz sokakta )ağım inşası. keşfi ve 
~artnanıesi dairesinde açık eksiltmeye konulup 
eksiltme işi 27-2-835 çarşamba günü saat 
14,5 ta belediye daire-,inde yapılacaktır. İstekli
ler şartnameyi ve tef crruatını görüp işi anla
mak icin her iş günü ve saatında komisyon ka
tipliğine ve eksiltme saatından az önce de ( ka
nun dairesinde ) 7 ,N liralık muvakkat temina· 
tiyle eksiltme kom!syonuna gelmeleri duyµrulur. 

3-3 
§ 

Belediye gazino binasının 8331 62. 

kalan inşaatı: 
Belediye yanındaki gazino binasının ıeeı-Lka

lan inşaatı, proje, keşif ve şartnameleri daire
sinde açık eksiltmeye konulup eksiltme işi 27 -
2-935 çarşamba günü saat t 4 te hefediye dai 
resinde yapılacaktır. proje, keşif, ve şartdame 
6.2 kuruş karşılığında isteyene verilir. isteklikr 
şartnameyi ve teferruatını görüp iıi anlamak 
için her iş güoii ve saatıoda komis.yon kltQ>li
ğine ve eksiltme saatından az önce de ( kanup 
dairesinde ) 625 liralık muvakkat teminatiyle 
eksiltme komisyonkna gelmeleri duyurulur. 

3-8 

Satılık Radyo, Piyano 
6 Lambalı Alnıan marku bir Hadyo ile ).,,_ 

rausız mnrkah bir piyano sutıhktır. Almak i~

ıeyt'nlerin ( lp~kiş) fübrikasmda doktor Buy 
Ruclolfa miiı•neontları. 3-4 

'!'- ~ • . .... ~··. . . -

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbJrası olan çocuktur . . 

Türkiye it bankası 


