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Dikkat gözile 
Okunmalı! 

iıtanbulda çıkan [ TOP] Mec. 
muHı ıon ıayı11nda Almanyaya 
giden kayakçılanmtz için dikkate 
4eter bir yası yaznufıbr. 

Makaleyi ayaen bvaya ı;koyu. 

yoruz: 

Yolları açık olsun 
Kayakçılar gittiler .. 

936 Olimpiyadlarına itti· 

rAk etmek fçtn k11a bir ça · 
lıımadan ıonra ıeçllen kayak. 
çalar çarıamba akıamı Kon· 
wanıyorı~lle Almanyaya ha· 
reket ettiler. 

Ancak, iıtaıyona giden 
arkadaıımızın götüne lliıen 
bir noktayı burada yazmadan 
aeçemtyeceiiz. o da ıu: 

Almanyada, en güç ıpor· 
lardan birinde, bütün dünya_ 
dan gelmlt muıabaldarla çar
pııacak olan yaraıçıların Ü· 

çDncü •e Oç tdarectntn de 
ıldncl me•ktle ıeyabat etme
letidfr. Bu vaziyeti duyunca 
ilk aklrmıza ıelen sual ıu 
oldu : J\caba muıabıkları ida
recilerin yanında •eya idare
cileri muıal;ıldarm yamnda 
...,.hat ettirmefe imkan yok 

ınu :tdl? 

GNen atletlerin hpıt .. ,. 
-elt, ~inç .,...oe•r ..• Kwcltle· 
itle ..,..1 •ffl konaıtü. He· 
•Wll'"k .. al•ID 1~118'11Watwe,DI 
iliılt.tada ıtıeplanıyer : 
~ it tle .W.a .,.ek 1e· 

ntyfz ! .. 
•Halltkaten, dOn1anm en 

zer 'tporlanada o hiri olan 
kayak ıporunu A vrupada bile 
tan manaıile ,.epatillen pek 
azmiltlet -Tardır. Bug0n6n· kıı 
ıporhaTı ıamptyoôlannın ekıe
rltl Ştmal memleketlerinin 
sporcuları olup lıtellk de pro 
f eayoneldtrler. 

Gar:mlıe ıhlen eporc•rı
maıın oradaki merasimlere 
ııttiıik •ettikten ve Tlrk iMDi· 
ni etrafa tanıttıktan ıonra, 

muıabakalara rtrmeylp aeylrct 
••alyetlnde kalarak hu tıt 
yakından tetkik etmeleri en 
muvafık yoldur. 

Bu ıuretle hiç olmazsa, 
daha aceml•l oldukları bu ·ıu· 
bentn tace teferruabnı ~ren· 
mit ve .görmiiı olurlar ki : 
Bu, bizzat musabaka yapmak 
tan çok daha fafdeli olacak· 
tar. EaaHn ,apacapmız te
maılar etraf ıacla gtdealerln 
111Dumi kauaata da bu flkri· 
mlzl terviç eden bir mabtyet
teYır. 

*** 
Kıt olimpiJal:llarına fide· 

cek olan kafilenin birinci kıı· 
mınan çarıamba akıamı, ge
nel ekMter llyaıtn hatkan: 
htı ... ltmda v1ttiftni~•ZID!fbk. 

Bunlardan başka 
m•hid sıf.atıle Bursa 
dan Musa'nın gitmesi 
mevzuu bahsoluyor. 

Bu sporcu kayak 
sporunun memleketi· 

S:ıl "bive umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim BasımeYi 

Tanesi 60 Para 
[ilanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 536 

Almanya neler istiyor? 
Rayhştag mühim kararlar vermel{ 

üzere toplanıyor .. 
-o • 

Parfı 21 ( A. A. Radyo ) 

Övr Gazetesinin diplomatik mu 

hıbiri Hitlerin önümüzdeki nisan 

da Alman milletine müııteınlelı e 

ler isteyip istemediğini ve (Ren) 

de askerlikten tE:ctit edılmtı bir 

bö'ge bulnnınasmın Almen r· 
refile uzlaıtrrilma&l kabil olup 

olmadı~ım sormak içfn pilebhit 

yapılmak mümkün olup olma 

dığını Rayhıtag'dnn ıoracaHır. 

Reyhıtag mühi:n kararlar 
vermek üzere toplantıya karar 

vermtıttr . 

Adolf Hftler 

Habeş imparatoru cenup ordusunu 
tensikine Vehip paşayı gönderiyor .. 

Aımara 21 ( A. A. Radyo 
ile ) fmp:ıratorun Raa Destayı, 
kendisini görmek için çağırmıı 
olduğu ıöylenlyor . 

Necaıioin, cenup orduıurıun 
tenıikioe Vehip paıayı memur 
etmeıl muhtemeldir . 

Aamara 21 (A. A.) Habeı 

topraklarında 1500 kilomehe
ltk blr aahada ıenlı bir iıtik
ıaf harekeli yıpılmııtır . 

1 

Vehlp P.rta 

Japonyanın Çin, Amerika, /ngil
tere ve Sovyetlerle münasebeti ..• 

Tokyo 21 ( A, A. Radyo ile ) bat bakan diyetin feıhedil· 
dtğlni blldirmiıttr . Fesi biden ev Yel dıt bakanı verdiği söy. 
levde : JaponyaDln Mançurintn müstakil bir memleket ola. 
rak lnkiıafı için or&daki huict ezmemı.ket imtiyazını tedricen 

tlıa edeceğini iöylemltUr . 
Çine gelince bakan , Japon ıiyaıaaının ıu noktaları hedef 

tuttuğunu kaydetmjılir. ı- ~in, Mançurıiyi tanımalıdır. 2 -Çin, 
Mançuri- Japon münaıebetlerinin tanzimi li\zımdır . 3 - Cin , 
komonfıt tehdidinden kurtarılmaladar • 

Bir Amerikan - Japon çarpıımaaına imkan olmadığını ve 
Japonyanın lngıltere tle olan an'aneYl dostluğu daha z:iyade 

lıli.h etmek istediğini beyan etmltllr . 
Dıı bakan söylevinde Sovyet - Japon miinaaebetlerinden 

bahtederken bu münasebetlere daima ( bir kelime anlatıla· 
mamııhr) ithaline çalaıtıAını ancak Sovyetlerin doğu Si bir ya· 
daki askeri hazırlıklarını~ Mançuko ve Japonyayı endtıeye dü. 
ıürdüiünü ve her fırsatta bu noktaya ıovyetlarin dikkat na. 
zarlarını çekmekten geri durmayacağını ıöylemiıtir • 

Cenevrede son durum .. 
Parlı 2 l ( A. A. Radyo ile ) Cenevre durumundan bahse. 

den Pött Parizyen gazetesi diyor kl ( Dünkü gün bir uzlaşnıa 
Ye bekleme günü olmuıtur . Onüçler komitesinin dünkü ka
rarları muhalifler istedift gün Jıtlfade edilmek üzere uzl•ı 
ma kapııını açık bırakmaktan ibarettir • 

mizde taammüm etme
sinde hem bilfiil spor 
yaparak hem de neş
riyatta bu!unarak bü
yük yardımlan görül
müş bir ~rkadaştır. 

Onun olimpiyadla· 
ra gitmesi her bakım
dan lüzumludur kana· ı 
atindeyiz .. 

( TOP ] Mecmuaıından 

Üniversiteliler 

bu gün geliyorlar 
---t-

Sömestr tatili münaıebe· 

tile Uludaida kıt sporları 

yapmak üzere bir kafilenin 

ıehrlmize geleceği haber ver· 

mftlik . Üntveniteliler Profö. 

sörlerinden bazılarlle birlikte 

l:u gün ıebrlmfze gelecekler· 

dır . 

lngiltere Krallığı tac 
Londra 21 ( A. A. Radyo ile ) Kral beşinci Jorjun dün 

gece on biri ellibeı ieçe intiıar eden ölüm haberi bütün in. 
eilterede derin bir acı uyandırmı§~•r . Prens Dögal sekizinci 
Edvar üovanile İngiltere krallığı tahtına çıkmııhr. Krallık tacı 
yeni krala bu gün 18 de Lortlar ve avam kamarasının yapa
cakları toplantıda devrilecektir . Kralın ölümü dolayhile 
her yerden baş snğlığı tel2rofları gelmektedir. 

İtalyanlar da k·ralın ölümünden müteeasİY ... 
Roma 21 ( A. A. Radyo ile ) Kral n ö1ümü büyük bir te

essürle haber alın:nıştır . Ölüm siyasal dtişiinceleri orta.dan 
kaldarmıı yalnız hisler hakim olmu~tur. Denilebilir ki bu ö!üm 
ulusal siyasa üzerinde müessir olacaktır . 

Paris 21 ( A. A. Rııdyo ile Gazeteler İngiliz kralının ölü
münü büyük bir teessürle haber veriyorlar · 

Bütün Habeşistan seferber .• 
Adisababa 21 ( A. A. Radyo ile ) Bu gün hütün Babetfı-

• tanda yeni bir seferberlik yapılmasann dair olan kararname 
imparatorun sarayı önünde okunmuıtu . 

lngiltere - Mısır itti( akı 
Kahire 21 ( A. A. Radyo ile ) Jngillz yüksek komiseri 

Mısır hükumeti tarafından 1930 muahedesine dayanarak bir 
İngiliz-Mısır ittifakı akdi hakkmda ingiltereye verilen nota
nın cevabını dün ckıam Nühas paıaya vermiıtlr • , 

Siyasal muhabirin duyduğuna göre İngiltere bu hususta 
müzakereye giri~meye hıızırdır . 

Su işi etrafında 
cevap 
-··--

Gçenlerd~ gazetemizde 
dilek mahiyetinde olarak \lir 
yazı çıktı. Bursadaki Gök de -
re ve Pımubaıı ıulıumın içile 
ınlyecek -evHfta buluuma-
11ndan dolayı temiz sularımı· 

21 çojaltmak fçtn Kara belen· ı 

deki iki memba suyunun bir 
aray& alınarak ıehre iı:ales\ 
yolunda ilgililerin himmetle 
tini beklediğimizi yazıyordu. 

Aarkaduıımız Musa Atnı 
bu yazıyı Mürettiphaneye ver
dikten sonra İstanbula gitmlt 

U. Fakat etrtesi gün Şarbay 

namına Zehra Rudunç imza· 
ıtle gazetemize bir mektup 
rönderlldi biz mektubu , bu 
itlerle alakadar olan ve yazı· 
nın ıahlbi bulunan Musa Ata§ 
gelinceyekadar De§r etmeyelim 
diye Belediyeye üç defa ha.her 
gönderdık. İsrarla(Neşredilsin) 
dediler ve ettik. Et tık ama, 
orta yerde asıl mevzu · hııl e
dilmedi zira daha dün dene
cek kadar kıs!\ bir zamC\n ön
ce Helediyenin su itleri dai· 
resinde it alm11 bulunan bir 
lıyaran kaleme aldıKt bir 
müsvedde, belkide alakadar
lar tarafından ıöyle üstün kö. 
rü okunarak veya hiç okun· 
mayarak imza edili vermlttir. 

Ne ll'e biz, bu ciheti mev· 
zuu bahs etmek istemiyoruz. 
Yalmz yazıda geçen bir kaç 
mtih'm noktaya temas edeceğiz 
tetkikatamız ve tahkikatımız 

bize anbtmııhrki : 
1 - Gökdere fihtreıi mlha

niki bir fılitredir kimyevi fiht· 
re değildir. Bu gibi mihaniki 
filitreier su~arın münhal emli
hasa üzerinde bir tesir yap
mazlar. ancak memba suluı· 
na sonradan iltihak eden ec
nebi maddeleri filftrenln inti
zamı nispetinden temizleye 

- Devamı ikinci yüzde -

DOGUŞLAR: 

Dışardan akisler 
( Top ) Mecmuasmm son 

sayısında kıt olfmplyatlarına 

dair bir yazı çıkmııtır. Bu 
yazıda adımdan - bir kadir• 
tinaslık gösterilmek süretile- • 
bahıedilmit bundan mütehaa• 
ıls olmadım değil... Çok; hem 
de pek ç.ok oldum. 

Cünkü: Bursa'ya mühim 
bir gelir kaynağı olmaya baı
layan Uludbğ'ı ttınıtmak Ve 
kıı Sporlarını yaymak yolun
da yıllardan beri Hem yurt, 
hem de meslek aıktyle pek 
çok çalıştım. Bend.en daha 
ziyade, hatta fedakarlık dtre· 
cesinde, çalııan aziz arkadaı· 
larım da Var ... 

Gerçi; bu yolda takdir, 
tevec:eüh ve iltifat bekleyen · 
lerden degiltz ama; Biz bu 

çalıımanın takdir edildiğini; 

ilk defa olarak; bizzat bu iıe 
el koymuı olanlardan, daha 
doğrusu, bu itleri kuı bakııı 
yukardan çc\•irenlerden değil 
de; bilakis hiç· ummadığımız 
bir yerden görünce doğrusu 

bir yandan memnun olduk, 
fak at bir yandan da böyle 
bir takdirin aksini Bursa dı· 
ıından dinlemekle mu start p 

olduk ... 
(Top) un Almanya'ya ve 

olimpiyatlara müşahit olarak 
gönderilmekliğim lüzumun
dan babı ediıine gelince: Bu· 
nu da top'tnn cvel bu tıleri 
kuı bakı§t tepeden çevirenle
rin takdirinden beklerdik. Ne 
çareki : Onları ilk günlerden 
beri bu mevzu etrafmda y1ıp• 
dığımız doğru ve haklı oldu
ğu sonradan da anlatılacak 
olan neıriyatla ürkütmuı bu
lunduk .. Tabii bundan son· 
ra biz de : Dağ bahislerine 
el türmemeye aht 
ettik .. Artık bu işi; Spor iı

lerimfzi yukardan çevirenlerin 
sevdikleri yapmalıdırlar .•. 

MUSA ATAŞ 



Sahife 2 

Su işi 
- Birinci yüzden devam-

bilirler. Binaenaleyh ıularm 

içerisindeki münhnl ıemlahanin 
derecesini ifade eden (Mikya· 
ıı ma) derecesini böyle filit -
reler asla deği§tiremezler. 

Şu halde, (Gökdere filit
reslnin muntazam i§lemeıi do· 
layiaile bu suyun mikyası ma· 
sının 15 den 6 ya indiği yo
lundaki iddianın saçmalığını 
fen işlerile alakadar olanlar 
ptk ala takdir ederler.B;z es
ki yazımızda gökderenin mik• 
yası masından bahsetmemiş , 
Bakteriyolojik tıthlil netic~sio

de yani ( Mikrobik tahlil ) 
sonunda içilmesi 1'abil olma
dığı anlaıtlan su demiştik. 

Çünkü : iki ay evvel de 
yazdığımız gibi gökdere suyu 
Hastanemizin Bakteriyoloji ha· 
nesinde tahhl edilm iş : Tahlil 
sonu litrede ( 1000) koli sa -
yılmıfh. Halbuki içilecek su· 
larm evsafl (100) koliye ka
dar olanlardır . O zamanki 
son tahlile göre koli sayısı 
(1000) olunca gökderenin içi
lebilecek bir su olup olmadı· 
ğmm takdirini şüphesiz ki bir 
ilk mektep talebesine dahi su
al edebilirsioiz • 

2- Devrengeç suyuna, is

mi meşhur olduğu için akalda 
kalan (Kavak) suyu karııtırı · 
lıyor denmiş • Ve bu da pek 
büyük bir hata imiş gibi yü
zümüze çarpılmış. Evet yalan 
değil de uf ak bir yanhş\ık ot
muı : karııan su (Kavak su 
yu) değil (Kavaklı) suyudur. 

3 - Karabelende biz en mü· 
him ( 2 ) membadan bahset
mittik. Su iu·arı aklınca bize 
den vererek (19) memba ol
duğunu fıaret etmfı ve bunu 
bizim cehaletimize hamlet
mek ieteml~ .. 

Evet (19) değil hatta 
(59) memba vardır. Fakat ala. 
kadar makamlar orada iç\le. 
bilecek evsafı haiz ve suları 
bol iki memba gördüklerini 
söyledikleri için bizde o ka
darım saymıştık . 

Binaenaleyh Belediyeye 
intiaabından beri ödevinin 
dörtte iiçüoü Numarataj itle· 
rinde geçiren bu ken· 
di kendine ıu mühendisinin 
yıllardanberi halline bir türlü 
imkan bulunamayan su j§inde 

ba~kalarma akıl verecek de 
recede böyle bir zeka kudreti 
göstermesine doğrusu hayran 
olduk . 

''** mw 

Karacabey Me
rinos Yetistirme 

' 
Çifliğinden : 

Yün satışı 

l\1erinos yetiştirme 
çiftliğı hayvanatına 
ait 1298 kilo merinos 
yünü f) şubat 936 tari 
hine n1üsadif çarşanba 
günü saat onbeşte Bu · 
rsada Baytar müdür
lüğü dairesinde açık 
eksiltn1e sureti le satı . 
lacağından taliplerin 
sözü geçen günde 70 
lira muvakkat temina
tla muracaatları. 

~6-~4-22-'iO 

"aı·acabey /-}a
rasından: 

Haranın İkibin yediyüz 
doksan kilo kıv ırcık ve ya
rırukan Yünlerin aleni artır
ması 23 kanun san1 936 pe
rşenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. muvakkat te
minat olarak Yüz yirmi lira 
alınacaktır. muhammen kıy-
meti beher ki losu Elli dört 
kuruştur. İstekli! erin temi-
natıariJe birlik te artırma 

günü Harada bulunmaları 

i fan olunur. 
6- ti -- 16 - ::..2 

s 
~ 

Harada yetişen 1934 doğum· 
lu dört baş safkan ingi liz 

tayınm aleni aı·tırrna usu· 
ıile satışı 23 kanun sani 
936 perşenbe giinü saat on 
l~eşe uzattlroıştır. teminatı 

muvakkate olarak (Yüz yet· 
miş ) lira alınacaktır. istek· 
ıilerin ter.ıir.atlarile birlikte 
satış günü Harada bu1un 
maları iltln olunur. 

6-11-16-22 

§ 

Haranın ihtiyacı olan 
bin lirah k defter ve evrakı 
matbuanın baskı ve teclidi 
aleni el< sil tmesi 23 kanun 
sani 936 perşenbe günü saP.t 
on bire uzab l mıştır . Temi· 
natı muvakka te olarak yet
miş beş lira alınacaktır . 
is!ekliJcrin teruinatıarile bi· 
rlikte ilı~ le gü nü harada 
bulunmaları iHln olunur. 

6-11-16-22-

§ 

Haranın İsmet paşa me 
vkiinde Bin dönümlük pirinç 
ortaktan a ekimi aleni iha
lesi 23 kanun sani 936 per· 
şenbe günü saat on dörde 
uza tılmıştır. teminatı mu-
vakltate o1ar;ık iiçyüz lira 
allnacaktır . isteklilerin şa
rtnamelerini İstanbul Bursa 
Baytar MüdürlÜltlerinden 
alabilirler. taliplerin temi
natlarile birlikte ihnle gü -
nü Hamda bulunmaları ilan 
olunur. 

6- 11--16-22 

DOKTOR 
Ahmet eUimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her tüdü hııetalıklar muayene 

ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahalimize bir hizmel 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
~ .. IŞ Ür.,.o~~ .,...,...! 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 1 

taahhüt iıleri her nevi ı 

maden kömürü satıoı 

Ü yon 
Sigorta Acenteliği 

1 

.~-~5~ ..................... ... ) 

Hf.l k'k ın Sf! s1 

Bursa Def terdarlığın~an • • • 
Yunan B<tn~<a1arındaki Ecnebi Döviz ı\levJu-

atının. drahmiye çevriln1esioi nıecburi kılaı. 1 a· 
l ğıstos 9 ~~5 tari hli muvakkat kanununun Ecnebi-
1 lere tea lluk eden 4 üncü maddesinin tatbikine 
1 ait yunan hükı.in1etince çıkarılan 9 birinci teşrin 
: 935 tarihli kar.ırname ıakkında harici ye veka
: letioden alınan tahrirahn bir sureti aşağ dadır 
itan olunur. 

Yunan Bankalarındaki Ecr.cbi Döviz veya 
chango n1ev<luatının dra[ımiye Çevrilmesi ı\lec. 

buriyetin1 koyan l ağıstos ~35 ğünlenıeçli ve m
ı uvakkat k~ nununuu 4 üncü maddesi bazı şartlar 
l<lnh 'Jinde Jt kan yunanlı olmayan ecnebileri bu 
mecburiyetten istisna etmektedir. Bu '"üncü ma~ 
dd~ .ı in ta tbi kat ın ai t olarak çıkarı lan 9 birinci 
i f ş 1 ı n 9a!) tarihli ve kararnnnıe sözü g\.·çen ec
nebilere 8 ikinci kanun l 936 dahil ğünlemedne 
liadar aşağıda yazılı vesikalarla nıe:vduatlarının 

J bulunduğu bankalara n1uracaat ınecburiyetini 

1 

yôkfemektedir. 
1-- ()Nisan ı D:32 Günlenıc eine kadar Bankalara 

l vat!rı1nıış olan mevdua tın a.) ecnebiye ait . oldu
ğunun ,b) ecnebinin ırkan yunanlı olmadığını ,c) 
ecnebinin 9 Temmuz 1932 tarihinde Daimi ola
rak Ecnebi n1emlekette oturur bulunduğunu g ö-
sterir mudıin oturduğu yerin ait olduğu yunan 
konsolosluğundan bir vesika 
~ı- mudiin yunnn istana ğirip ğirmediği ve ğirdi
ğ .;e ne zaman ğirip ne zanıan çıktığını ve yuna
nistanda ne kadar nlüddet kaldığını göiteriei o
larak yunan dahiliye nezaretinin ecneb1Jer ser
visinden alınn1ış vt!sika 
8- ikinci kanun ı 9:36 ğiıniemecine kadar kendi
lerine ibraz edilec~k bu vesikalar üzerine ecnebi· 
nin muvakkat kanununun istisnasından i~tif ade 
edip etmiyeceğini kestirmek bankalara ait oJa· 
caktır. 

I 
\ 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek def terine imza 
t b •• "k f f kt TÜRKiYE İŞ ( an . uyı.ı e o aca ır • • eANKAsı 

Bursa ili Bayındırlık ••••••4 ••••• 

d DOKTOR 
Direktörlüğün .. en: CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Be on Arme Köprü İnşaatı 
Eksiltme ilanı 
Nafıa vekaletinden ~ 

Bursa VHAyetinde Bur· 
sa l{aracabey yolu üzerinde 
(60 200) Lira keşif bedelli 
Karadere ve hanife köprü 
leri inşaatının kapalı zarf 
ust.dile eksiltıresi 27.l.936 
farihH pazartesi günü saat 
16 da Nafıa VekAlcti Şose 
ve ttöpriiler reisliği eksilt· 
mc komsiyonu odasında ya· 
pılncaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve bu· 
na müteferri diğer evrak 
(301) kuruş mukabilinde 
Şose ve köprüler reisliğin-
den alınabilir. 

1 Mu va kat teminat ( 4260) Li
radır. 

Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane: 
Bizim Mathaa karşısı No. 30 ........ 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

İsteklilerin yapmış oldukla· 
rı işlere ait vesikaları ek· 
siltmeden en az sekiz gün 
evvel göstererek Nafıa ve
kal etindcn ehliyet vesikası 

almaları Ulzımdır. 

Teklif mektuplarının 27.1-
1936 pazartesi günü saat 
<15)e kadar Ankarada Şose 
ve köprüler reisliğine veril· 
mesi lazımdır. 

4-ıo-16-22 

22-'1-1936 

B rsa Tapusından : 
Bursanın Dağınık servi 

mevkiinde şarkan haJU oğ
lu mehmet veresesi garben 
dedfi mehmet veresesi ce
nuben muhacir ibrahim şi· 
male;ı muhacır ahmet vere-
sesi tarlaları ile çevrili 

' 2757 metre tarla ve şarkan 
derdli mehmet veresesi ga~ 
rben yol cenuben ahmet s ~ 
alt şimalen ramazan oğlu 

hüseyin tarlalariyle çevrili 
3676 metre tarla atadan ge
lmek surr-tiyle Üsküdarlı o· 
ğf u pazvant mehmet oğlu 
İdrisin malı iken 327 yılın
da öJmesile veresesine in · 
tikal ve ahara ferağı Ualep 
edilmiş ve tapu kaydıda b · 
uıunamamış olduğundan ta
sarrufunun ahkiki için 
1-2-636 Gününe müsadff 
cumartesi Günü mahalline 
memur gönderileceğinden 

bu arazJde alakası olanlar 
var ise tarihi ilanından iti· 
haren 10 gün zarfında elle· 
rindeki belgeler ile beraber 
tapu idaresine ve yahut 
mahalline bulunacak memu .. 
ra müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

~ ~ 

Bursanın hamanıh kı · 
zık köyünde sağı evvelce 
etem şimdi mehmet kızı ze
hra arkası evvelce koca aı i 
şimdi aygır oğlu ismall so ... 
ı u ah met şimdi ramazan k
arısı haUce önü yol ile çev
rili ev kara osman oğlu 
mustafanın eeddinden inti
kal etmek suretiyle malı 

iken ölmesile veresesine 
intikal ve ahara satışı talep 
edilmiş ve tapu kaydıda 

bulunamamış olduğundan 

tasarrufunun tahkiki için 
2-2-936 Gününe müıadlf 
pazar Günü mahalline me· 
mur gönderileceginden işbu 
ev.de alakal tasarrufiyesl 
bulunanlar var ise tarihi 
ilanından itibaren on gün. 
zarfında ellerindeki belge
ierl e beraber taku f da resi·. 
ne ve yahut mahallinde bu· 
ıunacak memura müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Zıraat Bankası 
bursa Şubesin
den: 

Z1raat Bankasının 
Bursa,daki yeni binası 
için elektirikli donan .. 
ma tesisatı yaptırıla
caktır. şartnanıesi BaA 
nkanın bursa şubesin
dedir . Arzu edenlere 
gösterilebileceği gibi 
bir sureti mektupla da 
gönderilebilir . keşif 
bedeli altıyüz Jiradır 
bu tesisatı yapmak is
tiyenlerin 1 şubat t 936 
cumartesi günü saat 
( 13) e kadar Bankanın 
bursa şubesine teklif 
nıcktuplarını gönder· 
meleri Jazımdır Fenni 
ve müsait teklif der
meyen edenlere ihale 
olunacaktır. 


