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Türkiyenin 
emsalsiz 

kalkınması .. 

1 

Basın Genel Dhei<\örlüğücün· 
Betkeler Servisinden 

( El11mkatlam ga:clcsindc11) 
Bütün ıarklılar, her han. 

gl bir Şark uluıunun muvaf · 
fakiyeU karfı1toda büyük gıp· 
te hiı\eri duyarlar • Şark u· 
)uslarını birbirine bağla)·an 
yalnız muhabbet ve karabet 
değil ayni zamanda menfaat· 
tir. Bir ıark ulusunun muvııf · 
f akiyetl diğer tark ulusları· 
nın da nynı sahada muvaffa
kıyet kabiliyetini haiz bulun
duklarına bfr delil teıkil eder. 

Bütün muhtelif ıark u 
Juılar•, Genel savaıtan sonra 
medeniyet sahasında muhte· 
lif derecede adımlar atmıılar. 
dır. Fakat bunların baı1 ve 
bunlarm plıtarı Türkiye oldu· 
ğu lokar \;dilemez. Avrupalı

ların "Hasta adam" ve "ölüm 
halinde adam" diye adladık· 
lan eski Osmanlı lmpa.r6\0r· 
luğ~, cesim, kudreıl , tetaretli 
ve durmadan çalııan l>ir genç 
olmuıtur. Her hafta, her gün 
telgraflar Türklyenin ıslahat 

yolunda ilerlemesl ve kuvvet
lenmesi hususunda alınan iç
timai, mllli ve iktiaadi teda
blrl haber vermektedir • A11I 
ıayinı takdir olan mesele 
Terkiyenln yaptıiı bütün kal 
kınmaların kendiliiinden ve 
hfç bir kimsenin yardımına 

mühtaç olmakı:zın yapılmak· 
ta olmasıdır . 

TOrkiye, her ıeyi kendi 
yapıyor . Eğer bazı ecnebi 
mOtehaaııılara mühtaç oldu§u 
vaki lıe de bunlardan yalnız 
muayyen bir iı ve muayyen 
bir zaman için istifade edil
mektedir . Türkiyf', hariçte 
hiç bir istikraz akdetmedi. 

Bununla beraber, Ana
dolu Demir yollarının lnıuı 
ve eıkl Demir yolarının satın 
alması için 32 milyon Sterltn 

harcetmlıtir · Bundan mada, 
Türkiye Ankaranın imarı, A· 
nadolu yollıırının infası, dô.
rülich:eler ve saire gibi mo. 
deren eserler inıası için, mil
yonlarca lira ıarfetmtıllr . 

Memleket zenglnlt>fmfı, 
Türklerin bankalardaki mev. 
duah 140 mılyon lirayı geç· 
mlıtir . Bu gibi hallere Os · 
mania İmparatorluğunda ıahit 
olmadık, 

Yeni TOrkiye, daha doğ· 
ruıu Kemalist Türklyenin yap· 
tıiı ilerlemeler her eahaya 
ve her meni ıubesine §&mil· 
dır. O kadar ıamildir ki, Oı
manlt İmparatorluğu zama 
nında, Avrupalıların, Rumla· 
rm, Yahudilerin Ermentletin 
ve Suriyelilerin yaptıkları fı· 

lerl bile Türklerin kendileri 
yapmaktadırlar . Dün gelen 
telgraflara göre, Türkiyede 
poliı teıklli.tında yeni reform• 
tar o kadar delerlididir ki 
Mmr Hilkflmetinin de bunla
ra tatbik etmek buıuıunda 

Soyguncuların i 
Kararı Kam tayda .... 

HASIN ARASINJ)A' 

( 1 s) G y&şında 
Ankarnda çıkan ve eski 

adı (Hakimiyeti Milli)·e) oh n 
(Ulus) ntkv.daşımız (16) yaema 
basmıştır. Milli mücadelenin 
ilk günlerindenberi yaptığı 

büyük ve verimli hizmetlerle 

Üç yıl evvel Orhaneli yolundl\ ıoygunculuk yapuken Jan· 
darma Hakkı onboşı ile Yiğit Ali köyünden Aliyi ve Adapa
zarı civarmda Nuri kaptanı ö'düren azılı ~erirlerden Rizeli 
Mustafa ile cinayet arkadaılarmdan Hüseyin, Bekir ve Hakkı 
haklarında eğır ceza m!\hkememlz tıırafmdnn veri,miıı ldanı 
kararı temylzce tasdik edJlmi§ ve lcamut!lyn gönderilmf§tfr • 1 

· göğsümüzü kab..ırtan bu az·z 
arkadaşımızı hnraretle kutJu. 
lar ve tük~nmez ömür dileriz. 

--------·------' 
Lik ma~ları Baro seçimi J 

Acar idman 4 
Murad:ye spor O 
Demirt ş 5 

Bursada (Hakkın şesi) ga:ıcteıi 

Direktörlügüne: 

Muaddel Baro nizamna

mesinin 101 el maddesi mu-Akın spor O 
Pazar günü mıntık~ L k 

maçlarına devl\m edilmivt r 
Bu hafta hava güzel o\duğun 
dan iki maç yapılmııtır. F.11 

1 clblnce intahabat icrası fçin 
Baro genel toplantısı 3C/1/936 
Perşembe günü saat 15 de 
Buı sa Baro salonunda yapıla-

maçlardan birini Acar idman 
,,fıra karıı dört sayı ile di~e· 
rinl de Demirtaı sıfıra kar§ı 

beı sayı ile kazanmışlardır. 

Dün geceki yangın 
Dün gece lrgandı köprüsü 

civarında Selçuk hatun ma
hallesinde cami yananda Ha-
limin evinden bir yangın çık· 
mıı, evin üst kısmı yandıktan 
ıonra itfaiyemiz tarafında·n 

ateı söndürülmüıtür. Yangımn 
sobayı yakıp ateo\t mangala 

o Ja içerisine hlrakmaktan ile· 
ri geldiği aıılaoılmıştır. 

Doktor Münir 
Halilin hastahğı 

G;eçen hafta Gemlikte al 

tan dGıen Doktor Müoir Ha· 
lilin bir kaç gündenberi haıla 
olduğunu tee1111ürle haber al
dık. Hastalığının Tetanos ol
duğu ve attan düıtüğü zaman 
bu mikrobu aldığı söylenmek· 
tedlr. Buru'nın bu sevgili , 
doktoruna tifa dtler ve geçmlf 

olsun derız. 

Defterdarımız bir 
derece terfi etti· 

Haber aldığımııa göre : 
Vilayetimiz Defterdara bay 
Remzi bir derece terfi etmiş· 
lir. Tebrik ederiz. 

Otobüs çarpmış 
• Abulyond hanında oturan 
Abulyondlu Süleymaoa ıoför 

Hasan idaresinde bulunan ipe 
kiıe aid 212 numaralı otobüs 
çarpmıf ve Süleymarıı baım· 
dan yaralamııtır. 

nazarıdikkatını ::elbetmek is· 
te,lz. Çünkü bu yeni teşkilat 
arasında bir de ekonomik po· 
Ilı kurulmuıtur. Bu polis pi· 

yasalarda fiyatların ylikıelme· 
ılnln men'i yiyecek maddele· 
rin tağıiı edilmesi ve saire 
gibi itlerle meşgul olacaktır. 

Son ıenelerde Türkiyeyi 
ziyaret edenler, İstanbul poli· 
ıinio ıeraitinf, ve zekasını 
wet etmektedirler . Kemalist 
Türkiye bunu da l<Aft görme· 
uıektedir ve polis1erio vazife. 
(erine memleket hay.atanın bü· 
tün ıubelerine ait itleri de i · 

la ve etmektedir . 
İngilizler u muvaffakiyet 

muvaff akiyetten doğar n ve· 
yahut muvaffakiyelten dttha 
ylikıek bir muvaff aktyet yok· 

tur derler • 

cağından Baromuzda mulrny· 
yet avukat arko.daılarımızm 

o gün ve saalta hazır bulun· 
malarım dılerim. 

Baro baokanı namına 

genel sekreteri 

İsmail Hakkı karaca 

Abul'Yontlmlara 
erazi verilecek. 
Eeıkiden balıkçılıkla gtçl· 

nen ve bu yüzden zengin ve 

müreffeh bir hı. d y !şayan a 

bulyont köylüleri; son znmau · 

lard~ baltkç lıbn para etme· 
me11i ve harice balık ,gönde· 
rllmemui gibi muhtelif sebeb

ler yüzündeq fakir dü~müş

lerdi. 

Eraztleri olmadığından zi· 
raatçl\ığe de uğraş\mıyorlar· 
dt. Bu vaziyeti gören hükll
metiml:ı; epeyce nufuı;u olan 
bu büyük köye erazl ve~mek 
surclile yardlmda bulunmaya 
karar vermiştir. Yapılan tedki 
kat sonunda çatal ağıl l<öyü 
el varında biraz toprak temtnl 
kabil olacağı görülmüıtür. 
Bu haber köylüyü çok sevin. 

dlrmlttir. 

ir sarhoş 
Hoca haaan mahallesinden 

Akif Ômer adında.biri halkın 
rahatını bozacak derecede 

sarhoı olduğundan hakkında 
zabıtaca muamele ya pılmışhr. 

Halkevinde 
Profösör Bravnın 

konfer~nsları 

Üniversite proföııörlerin· 
den doktor Bravn ve profösör 
dolıtor Osman Şerafettin ~t!h. 

rimlze gelmiılerdlr . V c pro

ffüö:r Bravn dün akıam saat 
l 7 de Halkevinde c< Buhoık 
hastalıkları mevzuu etrafında 

bir konferans vermiı » konf e
r ansı profösör Oıman Şerafet· 
tin Türkçeye çevlrmi§Ur. 

Konferansta ıehrimizdeki 
doklo:hrla bir çok dinleyici 
bulunruıtur. İkinci konferans· 
da bu gün verilecektir. Bursa 
doktorları ıehrimtzde bulunan 
p ofösörler ıerefine dün gece 
Çekirgedeki Gönlü Ferah ote· 

linde bir ziyafet veraıtılerdlr. 

Gür Ses 
Ordu da çıkan (Gürses) 

arkadaşımız da (1 t) }'aşma 

baımı~ttr. Bu özlü ve ateşli 
arkadaşımızı ve Gürsesln e
nerjik baş yazarı Ali Rıza 
Gü•soru c:ından kutlularız. 

y n ari i 
iç İ§teri Bakanlığt Basın 

Genel Direktörlüğü tarafından 
h~r ay ne~rolunan (Arın tnrihi) 
nin 23 ncü sayısı da çıkmış

tır. Basın genel dlrektorlüğü. 
nün hadiseleri ve düny vu. 
kuatını günü gününe hem de 

büyük bir itina ile takib ede· 
rek bize hazırlayıb &unduğu 

bu değerli ve faydalı esere 
son sayılarda lçerde olub bi· 
ten kültür hareketleri de J)fi., e 
edilmiş bulunduğundan (Ayan 
Tarihi) artık büsbütün zen
gin!eşmiolir. 

(Çığar) 4 yaşnıda 
Ankara'<la çıkan bu genç

lik ve fıkir mecmuası (34) 
ncü sayısı ile ( 4) ys şına bas· 
mıştır. Çığırın bat yazarı de
ğerli arkadaşımız Hıfzı Oğuz 

Bekte; yurdumuzdn gençlık 

içln en güzel ve özlü bir mec
mua Upl yaratmaya muvaffak 
olmuş bir gençtir. 

Nnkara'da; bu inkiliip veh· 
rinde kendisine çok tanınmış 

ve kıymetli imzalardı yardım 
etmekle ve (Çığır) her gün 
biraz daha zenginle§mekte ve 
biraz daha olgunlatıb güzel
Jeımektcdir. 

Çığırı ve onun değerli ve 
duygulu bn~ yazarı Hıfzı Ôğu 
zu cnndan kutlularız. 

(Ülkü) 
Ankara'da çıkan Halkev· 

lerl Mecmuası (l.Jlkü) nün 35 
ncl sayısı ç.l(mı~tır. Bu sayıda 
da bir çok değerlt ve özlü 
makaleler vardır. 

Uludağ da dünkü 
Spor harekeii 
Dün U!udaıı'Ja büyük bir 

spor hart>keti olmu§tur. Evvel 
ki gün öğleden sonra Bursa
d !ln 40 ki§ilik kadınh erkekli 
bir kaf ıle otobüslerle Uludalu 
çıkmıştır. Sporcular geceyi 
Partinin kayak evinde geçir· 
mtşler ve düıı al<ı~m ıehre 
dönmüşlerdir. Dün ubah da 
20 kittlik iki kafile yaya ola
rak Uludağa çıkıb fnmfıtir. 
Ayrıcii İstanbuldan gelen Ünl 
versite profesör ve talebt Je. 

rlnden mürekkep diğer gurup 
dA Uludağ'da spor yapmakta· 
dırlar. 

Bu hafta ilk defa olarak 
dağa çıkan Burulı bayanlarıo 

kıt tıporlarında çok muvaffak 
oldukları ve bunu çabuk öğ. 

rendtklerl ıöylenmektedtr. 

aaş zammı 

San'at mektebi muallim
lerinden İhsan Torolun mantı· 
na 30 lira zam ynpılmıthr. 

Tahsil!ni Fransada yapan 
bu değerli genci tebrik ede. 
riz. 

Bir izah 
Geçenlerde « Hakkın se. 

ıl >> nde Bursadan Olimpiyat· 
lara kimsenin gönderilmemeıi 
etrafında çıkan yazıyı « Cum• 
huıiyet » e naklederken bu 
makalenin altına yaptığım bir 
ilavede : Olimpiyatlara i§tirak 
etmemizin doğru olmadığı 

etrafanda ortaya ahlan noktai 
nazarın ve bu noktai nazar 
etrafında yapılan neşriyatın 

spor teşkilatı rüesasım kızdır· 
dığım ve bu 11ebeblc Bursadan 
kimsenin gönderilmemesini 
temin elUklerini iııUhbar 

atıma atfen kaydetmiı· 
tim . 

Bu kayıt üzerine evvelki 
gün Bursa spor mmtaka11 
reisi bay Tahir Ertuğrul bana 
telefon ederek "Olimdiyatlara 

Bursadan Müıahit gönderilme· 
s\ taraf darı olduğunu, böyle 
bir vaziyetten haberdar bu
lunmadığını, hatta ıııhse n mü· 
ıahlt gönderilmesini pek arzu 

· ettiğini,, söyledi . 

Evvelii bay Tahir Ertu

rutun bu arzusuna teıekkür 
ederiz. Saniyen yazımda ge• 
çen « spor tef kil atı rOesaıı » 
kaydının Buna spor mmtaka· 

sına ait olmayıp A. k tradaki • 
ler olduğnu izah ederim. · 

« Cumhuriyet > iazeteıi 

Buna Muhabiri 

MUSA ATAŞ 

~ K'>LA Y ve YENi ~ 
yemekler yapınız! ----Tepsi makarnası 

Ölçüleri : 
500 gram irmik makannaaı 
200 n tereyağı • 

125 n kıışer peyniri. 
6 tane yumurta. 

100 gram galeta tozu. 
Toz 
Yapılııı : 

Mak&rnalar tuzlu ıuda 

haıtanır. Ate~ten alındığ va
hıt-kabarmaıı için-10 daki
ka kadar tencerede ağzı kapa 
la bırakılır. Sonra kevğirde 
süzü1ür. Üatüne aovuk ıu gez· 
dirilir. Tencereye alarak 80 
ğram - Erimi§ - tereyğa ilave 
edilir. Karışhrup 6ovumağa 

bırakılır. Busırada da kaşar· 
peyniri redelcnir kalan lere
y ğm yarısile tepsi yağlanır. 

Biraz birakup sertleıtirilir, Oı. 
tüne galeta tozu ekilir • Yu. 
murtalar telle köpürtülür l<a
ıarpeynlrile beraber makarna· 
ya karııtmhr. Y ~ğlanmıı tep. 
siye 4 -5 sırntim kalınlığında 

-Teılye dökülür-delikli kep· 
çe ile- düz~ltllir. Üstüne ga
leta tozu vebiraz kaıarpeynirl 
ekilir . - F'mdık böyüklüğün· 
de- tereyağı parçaları serpİf· 
tirilir fmnda pffirilir. Çıkınca 
istenilen büyüklikte ke11ilüp 
tabala geçirilir. Çok 11cak o· 
larak sofraya verilir. 

HAYRiYE; 



Sahife 2 H::ı kinn Sesi 

Burs1 Tapusından : 

K ı·ıı 1 lı / ~ci 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

Bursanın l<üçük bal ı kJı 
l<öyür ün taş köprü mevki · 
inde şarkan ali köle dağlı 

hasarı veresesi ve l'.ız mus· 
taf veresesi garben ıaz 

mustafa veresesi şimalen 
yol cenuben Hız mustafa 
ile çevrili tarla ve köy içi
nde sağı yol !'"olu bela me· 
hmet srkas1 nıustafa kamil 
önü yol ile çevrili ev ıaz 
vur.usun intikaren rrah iken 
blr sene evvel ölmesile ve· 
resesine intikal eylediğit'· 
den bahasla tescili talıp e
dilmiş ve t:opu kavdıdA bu · 
lur• amamış oldugundan ta
Strrufunun tahkiki içln 7-
2 -936 Gününe müsadif cu
ma Günü mahalline memur 
gönderileceğinden bu yerde 
alftkası olanlar var ise ta. 
rihi Hanından itibaren on 
gün zufında ellerindeki b· 
ef gel er ile beraber tep;.ı id· 
aresfne ve yahut mahallin
de bulunacak memura mü. 
racaat eylemeleri iJAn olu· 
nur. 

(6~) Scnedeııberi şöhretini mahafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalıların 
da içebileceğini yeni açılan acentesi müj
deler. 

Atatürk caddesi poıtane karşısında No. 30 

Bursa Şarbaylığından: 
Atatürk caddesinde Ho· 

catabip araJ ığı başında sO 
M2. arsanın temliken satışı 
13-2-936 perşenbe günü 
saat 15 te açik artırma He 
yapıl.acaktır. muhammen be· 
deli 2671 liradır. istekliler. 
kroki ve şartları anlamak 
için her iş saatında Muha· 
sebeye ve artırma saatın~ 
dan önce 201 liralık muva· 
kkat teminat makbuzu ve· • 
ya banka mektubu ile Uray 
komsiyonuna gelsinler. 
27-30--2-5 . 

~ 

Gübre satışı ilanı ; 
Mer,a mezarlığında top

lanmış olan gübreler, 30. ı-
936 perşenbe günü saat 15 
te pazarlıkla ve peşin pa· 
ra ile satılıktır. Muı·ammeo 
bedeli 100 liradır. istekliler 
şartları anlaruak için Uray 
muhasebesine ve pazarlık 
saatında Uray komsiyonuna 
gelsinler. ı-ı 

§ 
4060 tane muhtelif am

pül aç1k eksiltme ile alına
caktır, eksiltme ve üster· 
mesi 6.2.936 perşenbe günü 
saat 15 te yapılacaktır. mu
hammen bedel 1818 liradır. 

Şartname içfn her iş günü 
ve saatında Uray Muhase
besine ve üsterme saatın· 
dan önce 13'1 liralık muva· 
kkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ile Uray 
komsiyonuna istekliler gel
sinler. 21 -23-25-27 

Mudanya Evkaf 
Direktörlüğünden : 

1- Tirilya nahiye· 
sinde marmara mevki
inde Evkafa ait l No 
l L No kadar zeytinlik 
parçalarının ınü1kiye-

Karacabey e
rinos Yetiştirme 
Çif liğinden : 

Yün satışı 

~1erinos yetiş' irme 
çiftliğl hayvanatına 

ait 1 :!HS kilo merinos 
yünü F> şuhat 936 tari 
hine müsadif çarşanba 
günü saat onbrşte Bu 
rsada Baytar nlüdür·· 
lüğü dairesinde açık 
eksiltn1e sureti le satı. 
Jacağından taliplerin 
sözlı geçen günde 70 
lira ınuvaki<at temina
tla muracaatları. 

~ô-~lı.-~2-"20 

tinin Sat ;~ı için kcı pn 1ı 
zarf usulü i!e artırına
ya konulınuştur 
'2- bu ze yti nJi lder bir 
n1evkide ve 5353 
çtan ibaret olup 
lıanımen bedeli 
Jira 10 kuruştur 

ağa· 

111U· 

7151 

3 · İhale günü !1.'ı.936 
pazartesi günü saat 15 
te n1udar.ya Evkaf da
iresinde ya pılactı ğın · 
dan Taliplerin buna 
ait şartnan1cyi görn1ek 
isteyenler rnemurluğa 
nıflracaatı 
4 ·raliplerin ihaleden 
bir saat evvel kapalı 
zarflarının mahalli ko 
msiyona gonderiJmesi 
iJan olunur. 
25-"l.7-30-t 

Bursa İk:nci hukuk 
mahkernesinden: 

936-310 çekirgede yu· 
karı mahallede 9 numaralı 
hanede aziz kızt hamdiye 
tarafından mudanyada hina 
inşa. t mütahhfdi mehmet 
oğlu emin kalfa aleyhine 
ikame eylediği boşanrra 
dava~ın·n yapılnfakta olan 
muhakemesinde davalı cmi· 
ne gönderilen davetiye bu
lunmachğından davetiyenin 
bita tt bliğ iade edildiğin· 
den mahalli ikameti mec
hul burunduğundan Hanen 
ve ilsaken davetiye tebliği· 
ne ve muhakemeye gelmez 
veya tarafınızdan bir vekil 
göndermtdigfniz takdirde 
hakkınızda lazım gelen mu· 
ameJei kanuniyenin ifa kı
l rnacağı tebliğ n akamına 
kaim olmak üzre iUln olu· 
nur. 

İn~göl Asliye hul\ uk 
ı\'lahkeınesinden : 

936-23 lnegölün cerrah 
ı,öyünden Mehmet karısı 
F•-ttma tarafından Cerrah 
köyiinden kocası Yakup og
lu Mehmet aleyhine açtığı 
bosanma da\·asrnda davalı· 
nı~ ilrnmetgahı meçhul. hu· 
Jurıduğu Namına gönderilen 
layiha sureti ve davetiye 

-------~----,----, 

1 R 1 s u K u T 1 Y:ız,:ın ı 1 
nluabclığım vardır, fakat §'m· 
diye it adar Ca vf denin bana, 
bahusus daireme geldiğini gör. 
memfttim. Dikkat ettim hal 
ve tavurları bı}h51sa ıınnıı le· 
mas eden mevzuları bulması, 
mtitemadlyen muhavereyi sa· 

i oman 1 1 A. Turgut 1 
---------------
ıevgl ile seviyor.. Görmeyor
musun NOzhct iki ııy içinde 
kaz ne halde .. Ben de bir haf
ta evel ıarkına vardım. Ba
bası bu meseleyi açmamıı ol .. 
saydı gene anlamıyacaktım ya 

ne fıe. 

Nüzhet hayretle ıordu : 

- Babası mı. 

-Babuı ıöylediya. Zaval. 
lı adam çok sevdiği bu kızın 
perlıan halini • sararmıı çeh
resini gördükçe çok üzüliyor. 
Ve bana gelerek dert yanıyor 
du. Daha o zaman mühim bir 
ıeyler söylemek istediğini an. 
lam11tım. Nihayet gf'çen hafta 
bütün her ıeyf anl&ttı. Ve bir 
çare butmajı, ıeninle görilı-

mekllğlml; tnvnuut etmcklilii- na intikal eltlrmeel tabii bir 
mi rica elti. düşündüm . Bir harelcet değildi. Hem sonra 
hilfta mütemadiyen Lununla ' gayet serb t sl ve eç le: konu. 
nıeşgul oldum. Nıhaye ~ karar 1 ıan Cavidan eana temas eden 
verdim •. Bu müddet zarfınrla mezularda kıznrı\'or, kekeli· 
onlar hergün ielip gidiyordu. ' yor, heycnnlnnayor , çehresi , 
Hatta Cavidan bile. ıeıi, biltün her oeyl deitııyor· 

- Cavidan ca ha. . du. Anlamı~tım ki, bu vakıt· 
- Neye hayret edlyora m .. 81Z ztyaretile seni görmek ve 

Pek tabii bir ıey. A§k•n ne ıenin hakkında benden malu· 
olduğunu bilmiyor gibi ııöyli- ' mat olmak fçi.n gelmi§tir. 
yorsun Nüzh ~t • • Hakiki bir Bfraz evci nııanlısından 

nıkta ıeven bir kalp insara niçin aynld ğını ı;ormufu"'. 
herf~Y her§eyi yaptırır. Evet Sonra söylerim demişt'm. [il· 
Cavidan da geldi.. Amma bu mem artık sebebi izaha lüzüm 
meseleye dair bir §CY ıöleme· varm? Anhyursun değllmt?. 
di. Ben hcrıey bildiğim için Nüzhet cevııp vermedi • 
onun bu ziyaretine baılca· ma· Aolıımı§tı. dalgın vaılyelte 

na veremedim. Vakıe. blr nz - Bitmedi 

Bu sa .,,ız .. 
Oğretmen Oku-
lu irelltörlü
ğünden: 

Bursa kız öğretmen 
okulu için alınmasına 

1üzüın görülen 180 ~00 
çift ayakkabı 23-1. 9:30 
tarihinden itibaren yi
rmi gün ınücldetle ınü 
nakasaya konulmuştur 
talip olanların ş~raiti 
anlaınak; numun<'sini 
gönnek üzere her gün 
kız öğretn1en okuluna 
ve eksi'ltmeye İştirak 
etn1ek içinJe şubat1n 
l ~ inci çarşanha günü 
saat ikiden dörde ka · 
dar bursa kültür dire 
ktörlüğüne n1üracant· 
]arı ilan olunur 
2- l'l 1 ~· i-· i) -u- 9 

As.Sa.Al. vo ... 
dan: 

13ursa , M uda nva ve ,, 

Bandırma garnizonları 
için alınacak o!a n 51 
ton bulgurun U - l -H3 G 
günü yi:ıpılan eksiltme 
sinde verifen fiat gali 
görülmüştür. pazarlık
la alınnıa k frzere istek
J ilerin mu,•alckat tt\
n1inatJa 3 şubat ~3ö 

pazartesi günü sr•at 1 () 
da SA.AL KO. da bu· 
lunnıaları. 
~G - 1 93G 

zirine "ubaşiri tarafır.dan 

verilen meşruhattan anlaş1l 
mağla davacının taltbiyle 
iltlnen tebligat yapılmasına 
hükyerince karar verilmiş 
olduğundan duruşmanın m· 
uallak bulunduğu ı 1.2.936 
tarih cumartesi günii saat 
JO da inegöl asliye Hukuk 
mahkemesinde bizzat hazır 
bulunması veya tarafından 

vekil müdafi göndermesi 
ve mazer etinden mahkeme. 

27-1--J 936 

yi ha be: dar ey' emesi ve 
aksi takdirde gıyat rnda du. 
ruşmaya bakılacağı \'e i.Jıu 
tebligatın gıyap kararı teb. 
ligi makamına kaim olacağı 
Han olunur. 

§ 
935-426 oozüyük pazar 

cık nahiyesi emir cedit ma· 
hallesinin to No ıu hane
~inde kayıtlı olup eıyevm 
intgölün tekke köyünde na· 
lbant hakkı evinde mukim 
aı : kızı ayşe bursanın bü· 
yük susğurluk köyünün 612 
No lu hanesinde kayıtlı 
inegötün ttkke köyürıden 
ali oğlu mP.hmet aleyhine 
açmış olduğu boşnnma da
vasının davalı namına gön· 
derilen istida sureti ve da-
vetiye zirine yedi seneden 
beru davalı tagayyup edup 
ikametgahı rnechul bulundu 
kari);e heyeti ihtiyariyesi 
ve mübaşirin derkenarmdan 
anlaşılmakla talep vechi ile 
davahya iUlnen tebligat ic
rasına hak yerince karar 
verilmiş olduğundan duruş· 
ma günü olan 11-2-936 
satı günü saat ı 4 de ine göl 
asliye hukuk mahkemesinde 
bizzat hazır bulunması ve 
ya tarafından vekil müdafi 
gönderilmesJ hazır bulun
madığı ve vekil müdafi gö· 
ntiermediği takdirde g1yab1- · 
nda duruşmanın devam ede· 
ceğl ve işbu teblf gafın gı .. 
yabında kararı teblığı ma · 
kamına kaim olur.acağı ilan 
olunur. § 

936-5 inegöıün Einan 
bey mahalJesinden ejder kı · 
zı ve mehmet karısı hatice 
aynı mahalleden kocası e
min oğlu mehmet aleyhine 
açdrğı boşanma davasında 
davalı namına Çlkarılan da. 
veliye de ammaileyhin ika· 
meti mechul kaldığı muba
şlrf tarafından verilen me-
şruhattan anlaşıtmnsınn ve 
davacınrn talebile ilAnen 
tebligat yapılması takarrur 
etmiş olduğundan duruşma
nm bırakıldığı 11- 2 - 936 
tarihine müsadif sall günü 
saat lO da inegöl asliye h
ukuk mahkemesinde hazır 

bulunması ve}·a tarafından 
vtkil müdafi göndermesi 
vegelmedlği ve vekil mü
dafi göndermedigi takdirde 
gıyabında duruşmaya bakı· 
lacağı ve işbu tebligatın 
gıya p karArı teblıgı maka. 
mana kaim olmak üzere ilAn 
olunur. 

u gün kumbarasına para atan 
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