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Kış Olimpiyatları ve Biz ... 

Bu nüshamızın iki kö§e
sloe koyduğumuz haberlere 
göre : komşu balkan devlet. 
leri 936 olimpiyatlarına geniş 
bir kadro ile iılirake hnztr· 
lanmaktadırlar . 

cunun katılmaı;ına fedakarlık 
bile denemez .. 

Diğer taraftan Bulearların 
kış ve yaz olimpiyatlarına 

hazırlık için sarfedeceklerl 
l 00,000 levanın 50 bin leva· 
srnı kı§ olimpiyatlarına hazır. Yugoslav hükumeti bu 

olimpiyatlara (hem de yalnız 
h1ızırlnnmak fçin) bir milyon 
dinar (ki : bizim paramızla 

26,000 lira eder.) Sarfa knrar 
vermtıtir. Yoguslavya olimpi· 
yatlara (350) ntlet ve sokol 
aönderecektfr. 

• lık için aarf a karar vermeleri 
de gösteriyor ki : En yakın 

komıumuz Bulgarlar kış o· 
limplyatlarma çok önem ver
mektedirler. Bu itibarla on
lardan geri kalmaya asla 
gönlümüz razı dt-ğlldir. 

Bulgarlar fse : Olimpiyat. 
lara hazırlık için 100,000 leva 
sarf edeceklerdir. Bulgarlnr 
kıt olimpiyatları için de 
Avusturya dan getlrltılderi 

bir mütehaısısıo nezareti al
tında çalı§maktadırlar. 

Bu haberleri aldıktan son 
ra bir de bizim durumumuza 
göz atmak gerekiyor. 

Ya~ olimpiyatlarına itUrak 
edıp etmiyeceğtmiz. henüz ka· 
Uyetle belli olmamakla bera· 
ber kıı olimpıyatlarına küçük 
bir ekiple iıtirııkimiz artık 
bir emri vaki ve bir emri 
tabii halini a lmıf bulunuyor. 
Bu itllrakten maksadın; yur
dumuzda yeni başlayan bu 
güzel •porun durumunu t rt · 
malt fçln orada nasıl bir 
derece alacağımızı denemeye 
mi yoksa bu sporun bizde de 
bstlamış bulunduğunu g!1rp 
dünyasına tanıtmaya mı ma -
tuf olduğunu bilmiyoruz. 

Üçüncü nokta: Olimpiyat· 
lan görmek ve bundan yurt 
adına faydalanmaktır. Ekibi 
mlzde bu it için liyakath ola
rak yalnız bir kişi vardır : 
Dağc•hk federas'yonu Genel 
sekreteri ilync .. 

Dığel'ierinin her biri birer 
bnıka meslek için hazırlan

makta o n talebedir- Bittubi 
kendilerinden bu cephede 
istifade olunamayacak demek· 
tir. 

Türkiye'de geçen değişik 

sporlar arasında futbol bu 
günkü durumu • ile umumi 
efkardaki sempatisini kaybet· 
mtştir denilebılir. Dıı mem· 
leketlerde yapılan herhangi 
bir temnfi daha çok şahsi 

enerjilere dayanmakta ve 
almacak sor unçta blr 
çıralı ile en yakın ilgili btle 
mutabık kalmaktadır. Herhan· 
gi bir neticede efkarı umu· 
nJiye denilen geniş ve der n 
yığlpa dayanan hüküm daimtı 
ku vetlidir. 

Bu 6ebeple dir ki : Ulus· 
ların gözü önünde, çok genç 
bir çağda olan kayakçılığı ve 
ulur;al damgalı ekibi etili 
vermek bu spordan bekledi(!i· 
miz maksat ve rağbeti ölnür
müı olur. 

Bu organizasyonun n &ıl 

ve ne suretle bu günkü fekle 
kndar yükseldiğini bilmiyo
ruz, ancak bildiğimiz ıudur kt: 

Sinema perdesinden ulu
dağa fırlayan bu sporun 
bize en azı yirmi yıldanbcri 
uğraoan uluslar nrasında yer 
vermiyeceğine inanıyoruz . 

Efkarı umumiyenln bu 
gün elle tutulan sempatisini 
tabii ıekilde ve verimli oln -:. 
rak inkisaf ettirmek için alp 
tekniği esaslara dayanan o
kullarda kuıa kurslarla ve da
ha oz masraflarla ehliyetiiler-
den eleman .Yetiıtirmek ve 
bunların co,rafi durumu pek 
uygun olan yurdun değlıik 

Şu varki : Her iki bakım· 
dan da kıı olimpiyatlarına 

gldiı ve girişimiz ayrı ayrı 

ıeyl~rdir. Hatta btr üçüncü 
ıekil de vardır: Görmek \'e 
i&tif ade etmek.. Biz bu yazı. 
mızta her üç noktayı da ay· 
dınlatmaya ve bu spordaki 
durumumuzu anlatmaya çah
pcıı ğız Eğer maksat : Duru· 
mu tartmak \'e derece almak. 
sa göndereceğimiz ekip bu iıl 
görmek için ne sayı itibarile 
ne de teknik bakımından 
bJzi tamamen tatmin edecek 
mahiyette değildir. Muhakl<ak 
bu lüzum his ediliyorsa Bursa 
da olduğu kadar bilhassa 
Ankora'da da bu ekibe dahil 
olmayan kuvvetli elemanlar 
vardır. Hele Ankaradakiler 
Avrupa'da bile birçok seneler 
kayak yapmııludır. Halbuki ' 
bu ekibe giren dört kayakçı; 
kayağı daha geçen sene öğ
renmlılerdtr. Yok eğer mak• 
aat bu sporun bizde de baıla· 
dığını dü ynya tanıtmaksa r bölgelerinde lnsa hizmetlerle 

dinamik kuruluılar yapmak 
çok daha faydalı olur , 

HAKKIN SESİ 

bunu bE't kayakçı ile 
tanıtmaktan ziyade; Ulu-
sal ıereftmizi kolnbalık bir 
kadro ile Garmiıen'de ve 
dünya ulusları önünde temsil 
etmek daha dojru olur. Bu· 
nun için fedakarlıktan kaçın· 

maya mahal yoktur. Federaı· 
yon genel merkezi yalnız 

Bayramda Ankaradan kayak 
yapmak için Uludağa gönde
rilen kayakçılara 1000 lira 
vermlı olduauna göre elf lbe 
beı on batta daha fazla spor. 

1 Dıvar delen bir 
Hırsız 

Muradiye mahallesinden 
Azcp kapı sokağında 
Bakkal Vas.fın dükkanına, 
dıvarı delmek suretile bir 
Hırsız girerek 40 - 45 lira 
kadar bozuk parasile 25 30 
paket sigara alıp kaçmııtır. 
Zabıtaca takibatt başlamıştır. 

936 OJimpiyadı 
-- ··-

Yugoslavya 350sporcu 
gönd~riyor 

Be gr&d 4 ( A\;~nm ) 
Yugoslav olimpiyat komıtcsi 

ba~kam Dr. Hncinin (Vreme) 
gazetesine söyledi§ine göre, 
Yugoslavya bu sene BerUnde 
yapılacak olan olimpiyat o· 
yunlarma 100 atlet ve Soltol 
spor teıki .lt na mensup 250 
sporcu ile ııtırak edecektir • 

Olimpiyat oyunlnrınıı it· 
lir ak edtcek ol n Yugosl \'la 

atıet ve sporcul rmın ha:ı:.ır

lanmal r ıç1n l milyon di
nar s rh lecektir. Yugoslav· 
yn Bw ıtrı le Y in z futb:>l o-
yunların... iştir ak etmlyece:k
tir . ---
GARiP ŞEY 

abeş - ltalyan harbı 

, b ş erin Galibiyeti 
Adisnbaba 8 ( A. A. Radyo ile ) Henüz teeyyüt etmeyen 

bit haber€! göre Ras Destamn kuvvetleri yerli İtalyan kuvvet. 
lerini mnğlup etmişlerdir . 

1 tal yanlar zeh ir]i gaz kullanıyorJar .. 
Dessi 8 ( A. A. Radyo ile ) Denycn bölgesinde İtalyanla

rın beyaz duman halinde dağılmakta olan zehirli ıazlarla do· 
lu küçük fıçılar attıkları bildiriliyor . 

İngiJiz somaJisi bombard.man ediln1emiş .. 
L<Jndra 8 ( A. A. Radyo ile ) İtalyan uçaklarının bazı İn

giliz somallsi kabilelerini bombardıman ettiklerine dair haber· 
ler teeyyüt etmemiştir • 

Kızılhaç delegesi Habt: şistanda .. 
Adiııababa ( A. A. Radyo ile ) Kızılhaç delegesi buraya 

gelml~ ve İsveç kızılhaç hastanesi bombe.rdımlinı hakkında 
tahkıkata ba§lamı§lır . Hastanenin hakikaten ıüel hatlardan 
uzak olduğu ve çok zarar gördüğü meydana çıkmııtır . 

Habeşistanda yağmurlar başladı .. 
Dessi 8 ( AA. Radyo ile ) Son yağan yağmurların, gerek 

yeniden m,, hsul alıp iaşeyi kolaylaştırması, gerek ıslak toprak· 
larda motörlü İtalyan kuvvetleri itlemedikleri halde Habeı 

Kanunlarda bahar piyadesinin kolnylıkla yürüyebilmesi gibi sebeplerle Habeılerln 
Bu yıl çok şiddetli ve sü- lehinde olduğu bildirilmektedir • 

rekli bir kış olacağını tahmin Kızıl baç· başkanına süel nişan .. 
edenler galiba çok yanıldılar. Adisababa 8 ( A. A. Radyo ile ) Kızılhaç hey'etl baıkam-
İstanbul gazetelerinden biri na imparator namına dıo itleri bakanı tara(ından süel haç 
domuz dalağından ağır bir verilmiştir · 

kış olacağ•nı iddia edeuıerle talyanlar Habeş milletini imha 
hnklı olarak alay ediyordu. 

Çünkü: Hnftalardanberi gü- etmek İstiyorlarmış •• 
neşli ve ılık giden havalar; ( 
bu iddialar.o bugün için boşa 

Cenevre 8 A. A. Radyo ile ) Habeıtstan tarafından mil· 
letler cemiyetine gönderılmiş olan notada : Dono ve Dakka 

çıktığını gösteriyor. i 
Butta talyan uçaklara tarafından Klzılhaç sıhhıye heyetlerinin Fn t işiQ glll'b:; hav far 

ı . l 1 , bombardıman ed:lmesi ve bu u<ra \darın boğucu gaz kuUama-
u .. ~· c ' ·· Q -- mey il veren ları protosto edilmittir . 
ağaçlar da aldandılar ve he -

Habeı notası ltalyanlar tarafından beynelmilel mukavele. men tomurcuk salmaya hazır_ 
landılar. Netekim dün seksen ı lerle harp kanunuÖ bozulması hakkında tahkikat yapılma11nı 

istemekte ve İtalyanların matbuatla ilan etlikleri albi Habeı 
yaşında ihtiyar bir zat t:linde 

milletini imha siya ~ asını gütmekte olduklarını ilave etmektedir. 
tuttugu bir iki erik çağlasıoı 
göstererek bize dedi ki: lngilterenin emniyet siyasası .. 

- Seksen senedir böyle Londra 8 ( A. A. Radyo ile ) Hava bakanı Gembriçte 
şey görınedim. Kanunlarda verdiği bir nutukta müıterek emniyet nazariyesini mildafaa 
kış yerine baharın hükütt.& ve beynelmilel i11lerde münferit hareket fikrini reddetmlıttr. 
sUrdüğünü bu elimdekiler isbat J ·ı· d y d 
edıyor. işte size gazeteye ngı iZ Onanması UDanİstan a •• 
ynzılacak tabiatın garip bir ) Atına 8 ( A. A. Rad}'o ile ) Dün buraya gelen dört insi· 
havadisi. Hakikaten havalar ı·z harp gemisi Hork adasına demlrlemltlerdir . Atlantlk fllo-
böyle giderse birçok meyva 1 suna meoıup bir gemi He bazı harp kruvazörlerinin de bu ay 
ağaçlarının birdenbire Bay içincle Yunan sularına ge)c:celcleri bıldiriliyor. Eleftron Vima 
Musolini gibi yollarını sapıta - gazetesi bu ziyaretin, son manevralarda yoru\muı olan müret· 
rak feci bir akibete uğrama· tebatı dinlendirmek maksadile yapıldığ•m ve Yunan limanları· 
yacakları ne malum?.. na mürettebatın alışkın olmasının istirahat için bu suları ter-

Keri~a n halisin 1 ~c~i-he~s-eb_e_p~o-ld_u_~-u~nu~y-a_z_ıy~o_r_·~~~~~~~~~~~
babası ş~hrimizde ; DOGUŞLAR = 

Dünya güzeli Keriman 
1 Belediye za hı tası böyle olur .• 

Halisin bab8'8ı Halis Ece §eh. 
rimlze gelmi§tir • Bay Halis 
Bursnda Kerlmanın sıhhah 
hakkında muhtelıf suallere • 
moruz kaldıgmdan dün bize 
demlilirki . 

" - Keriman sıhatta ve İstnn· 
buldadadır zan ederim bu su. 
alleri b zırlayan 

çıkan hl\ber ve 
gerektir ·n 

bir gazetede 
resim olsa 

gözünden yarala· 
m ş .. 

Sarı aptuHalı mahalle
sinden 13 Y• §ında Mehmet 
oğlu irfan isminde bir çocuk 
Remzi oğlu Erdoğanla oyna· 
dıkları bir tnrad ta.ıln gözü· 
nün Ü&lünden yaralamıştır . 

bir Sarhoş uk •• 
Dün gece zabıtamız Ra· 

if isminde birinin sarhoı ol· 
dujunu görerek hakkında mu· 
amele yapmııtır . 

Dün gece Çekirgeden Buraaya geliyordum . Bindiğim oto• 
büste bir yabancı kadınla birkaç erkek senli benli konuıuyor· 
lnrdı. Kadının söyledikleri biraz açık saçıktı . O sırada oto· 
büse g ren ismini bilmediğim kendisini tanımadığım bir Bele
diye zabıta memuru kadına : 

-Rica ederim bu kadar açık saçık konuımayınız. Nezahe
tinizl muhafaza ediniz ! 

ihtarında bulundu. Ve kadın Burı~aya kadar yerinde bOzülOp 
olurdu . Belediye zabıta memurunun bu hareketi doiruıu çok 
hoıuma gitti. Adım dahi öğrenemediğim bu zabıta memurunu 
bütün dfger memurlaramızın örneği saydım. 

* * Bu hadis? bana bir fey hatırlattı : 
Mesela: Sokakta karımzla veya kızınızla geçerken, bazın 

öyle terbiye düşkünlerile karoıletırsımz ki bunlar birbirlerine 
değil kaleme hatta ağza alınmayacak açık , iğrenç ve lnaana 
tiksinti veren küfürler savururlar . Mazı yaramaz mahalle ço
cukları bile böyle şeyler yaparlar • 

Kulaklarınızı tırmalayan , yüzünüzü kızartan , ruhunuzu 
inciten bu küfürlere karıı biç bir ıey diyemfzdniz. Çnnkil : 
Söylediğiniz dakikada bu küffirbazlar daha lğrenclnl suratınıza 
fırlatabilirler . 

Binaen aleyh Polis ve Belediye zabıta memurlarımızın , 
bütOn bu gibi sokak ortasında açık konuıanları terbiye .ve 
nezahet yoluna ıokmalarını dileriz, MUSA ATAŞ 

• 
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Bulgarlar da iştirak 

edecekler 
Sofya 4 ( Akıam ) - Bul

ga rolimpiyat komitesi baıkanı 
Stefan Çapraşikofun söyledi· 
ğioe göre, Bulgarlar bu sene 
Berlinde yapılacak olan olim
piyat oyunlarına iştirak ede
ceklerdir • 

Bulgar ıki oyunlarına ha· 
zırlanmak içio A vuaturyad an 
getirdikleri mütehassısın ida· 
resinde Vitı balkanmda ta
limler yaptsktan ıonra ayın 

dördü ile sekizi arasında Sa
makof kasabasında bir müu· 
baka yapacaklardır . Burada 
ıeçileoler Berline gönderile
ceklerdir . 

Bulgar olimpiyat komite· 
sinin son toplantısında, hazır· 

lık icin hükumetten J 00 bJn 
leva istenilmesine karar veril
miıtir . Bunun 50 bin levası 

olimpiyada ittirak edecek ski 
sporcularının hazırlanmaları 

içio harcanacak, kalan yarısı 

da atletler için ıarfedilecektir . 
Olimpiyada itUrak ede· 

cek olan Bulgar atlet ve apor. 
cuları burada harıl harıl ça
llııyrlaor · --··-
iki kişi yaralamış· 
lar •. 

Selimzade mahalesinden 
Hüınü ve yıldırım mahallesin· 
den iki kişi, yine yıl· 
dırım mahallesinden Hüseyin 

ile Keri ın is ninde iki 
kişiyi yaralamışlar ve üstelik 
küfür etmiıler . 

Vaki tlkayet üzerine zabıta· 
ca haklarında tahkikata baş · 

lanmıoır . 

Bıçak taşımak •• 
Nalbant oğlu mahallesin• 

de taı kapı sokaiında oturRn 
Mehmet oğlu İbrahimin bıçak 
taııdığı görülerek hakkında 

muamele yapılmııtır . 

Özür dileriz : 
İk:i gün evvel ( Elektrik 

sosyetesi ve Bursalılu ) bat· 
laklı yazımızda bazı tertip 
hataları olmuştur. Bunlarm 
doğrularını yazıyoruz : 

Üçüncü satırda ( bakanlı
lığı kelimesinin ıonuna (tara-

fından ) konacaktır . 54 üncü 
satırda (sınıfındadır) kelimesi 
{şekildedir) 63 üncü satırda 

(bulundurulması) kelimesi (bu 

lunduru]marnası) 93 üncü sa· 
tırda (yapacağı) kelfmeıi (yap· 
mak) olacaktır . 1O1 fnci sa. 
tırda (giriımiş) kelimesi (gir. 

mittir. 109 uncu satırda(imma) 
kelimesi (amma) 137 inci ıa· 
tırda (ihtiyacına) kelimed (th 
tiyaca olacaktır düzeltir ve 
özür dileriz . 
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1 DOKTOR 1 

, Ahmet Selimi ' 
[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

solrnğı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bJr hizmet 
olmak üzere P.azarlesl ve 
peşembe günleri muaye_ 

ne ücreti : 

50 Kuruş 

• e 

İpotekti bulunan gayri menkulün Tapu senedinin 
Senet No. 

208 

" 

Borçlunn ismi ve ikamP-tgahı 

İbrahim paşa mahaJlesinrleo Lütfi 
oğlu bay Dr. Şefik Lütfi 

CiDsl Miktarı Köyü 

Tatarlar halen OE::f· 10564 M.M. Vnkı f Su
tali bahçesi surluk 

Tarihi No. 

İsabey dö- 28-5-934 282 
ıümü 

" 
" " " " 
" ,, 

" " 

" " " 
,, 

" n " " 

" " 3 te 1 hissesi 5740 M.M. 
Tarla clyevm 7 od3lı 2484 M.M. 
tütün vagonu 

Tarla halen ıeftalt bftbçesi 57 40 M.M. 
Tarla 64 Dönüm 

" ., 

" 
" 

" 
Köy içi 

İsabey doıümü 
Hamamaltı 

" ,, 

,, 
1-12-932 

338 
338 

394 
405 

Bankamızd,1n bnrç aldığl parayı vadesinde ve yapılan tebligata göre de müddeti içinde ödemediğinden ötürü yukarda 
adı yazılı borçlunun bankamıza binnci derece ve birinci sırada ipotekli ve gene yukarda cins ve mevkii ve miktarları göste
rilen ve huduttan tapu sentlerind<? yazılı gayri m enkulleri 1697 sayılı kanuna göre bir buçuk ay zamanla açık artnrmaya 
çıkartılmı~tır . Arttırmaya girm~k isteyenlerin yüzde 7 ,5 nispetinde pey parasını vermeleri lazımdır. Bu gayri me~kullerin. iha· 
leleri 24 Şubat 936 günlemecinc rastlayan pazartesi gü ü saat on beşte yapılacaktır. Ve ıarhıamede 6-1-936 gunlemecınden 
itibaren her kesin görmesi f ç lo Bankamız kapısına aıılınıştar . Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Bankamıza gelip sorma . 

lar1 ilan olunur. . ---~~~~~-~~~~~~~'=""!~~~~·~~~~ -----~ .... ~ICi>:IP'~·--_,_,,..,.. __ _,,_ _____ ~~.... .. 

Bursa birinci Sulh Hu
kuk l\lahlcen1esinclen : 

936-19 l\1art 932 yılin 
de satılmış (86) adet keç1 
bedelinden (167) lira (67) 
kuruşun esa,etcn ve kefa
leten mahkeme masrafı ve 1 

vekalet ücrctilc birlikte ta
lebile davacı bursanın tah
ta kalede koyuncu MehmE:'.t 
vekili avuknt Ahmet Tevfik 
tarafuıdan ıstanbulda süllii
cede mezbahada ruslarm 
ortakçısı bursalı Recep ve 
kefiJi bursada kayan çar
şısında kasap Şefik aleyhi· 
ne açılan davanın bakıJmak
ta otan muhakemesinde = 

davacı vekili asıl borçlu 
olan recebe diğer davah 
Şefigin kefaletini ısbattan 
izharı aczederek yemin te
klif etmiş ve Şefigin ikamet· 
gahı meçhul olmasına bina· 
en yemin icin ilan~n dave· 
tiye tebliğine ve muhake
mesinin 4-2-936 tC\rihln.e 
raslayan salı günü saat 14 

qe bırakılmasına mahkeme
ce karar verilmiş olduğun
dan karar mucibince muma· 
ileyh Şefik o giin ve saatte 
yemin etmesi için mahke
mede hazır bulunmadığı ta
kdirde yeminden kaçmış sa
yılarak davacının iddeasrnı 
kabul etmiş sayılacağı da
vetiye makamına ka!m ot · 
mak iizre ilan olunur. 

~ ~ 

936-~g7 MüvekkiJinin 
davah zimmetinde matlubu 
bulunan (137) buçuk liranrn 
mahkeme masrafı ve vekd
let ücretHe birlikte tahsili 
talebile davacı bursanın ta· 
hta kalede kasap Rasim ve
kili avukat Tevfik tarafm
dan bursailın kayan çarşı· 
sında peynirci Hasan oğlu 

İbrah·m aleyhine açılan da
va11ın gıyaben balcılmakta 

o!an muhalcemesınde davacı 
vekili işbu iddeasmı isbat
dan izharı aczederek dava
lıya yemin tekıif etmiş ve 
davalının ikametgahı meç
hul bulunmasıoa binaen ke
ndisine bir ay müddetle 
ilanen yen in için davetiye 
tebliğine ve muhakemesi
nin 4 - 2 - 936 salı günü sa· 
at 14 de bırakılmasına ma
hkeıuece karar verilmiş ol. 
duğundan rnumaileyhin mu
ayyen gün ve saatte yemin 
etmesi için mahkemeye gel -
mediği takdirde yeminden 
kaçmiş sayılarak davacının 
davasına sabit rıazarile ba
kllacağı ilan olunur. 

§ 
936-1 Müvekkili idare. 

nin bir kıta senet nıucibin-

ce matlubu bulunan (1814) 
kuruşun mahkeme masrafı 

ve vekalet ücretile birlikte 
tahsili talebile bursa inhi
sarlar baş müdürlüğü vekil 
leri avukat zekeriya ve ka· 
mı an tarafmdan bursanrn 
doğan bey mahallesinde re
nçber Ali İsmail ve kefili 
Recep oğlu Besim aleyhine 
açılan davanın bakılmakta 

olan muhakemesinde: dava
lılardan Besimin vefatiJe 
varisi anası Cemilenin ika
metgahı meçhul bulunması
na binaen davacı vekilinin 
talebil~ kendisine bir ay 
mühlet verilerek tebliğat 
ifasına ve mahkemesinin 
13-2- 936 gününe raslayan 
perşenbe saat 14 de hıra· 

kılmasına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan karar 
mucibince o giin ve saatte 
mezburenin mahkemeye ke. 
ndist veya tarafından musa· 
ddak bir veltil göndermesi 
ve aksi takdirde muhakç· 
mesinin yokluğunda bakı . 
iacağı davetiye makamu1a 
!<alm olmak üzere yayllır. 
CISllllllliitffflfW!!i&MW'**VM il $& ı *Will' 

Bursa sulh hukuk mahkeme
sinden : 

935- 67 Bursanın Veie
di yaniç mahallesinden Me. 
hmet oğlu lsmail ve kız ka· 
rdaşı İsmet ve Hafize be
y inlerinde müşterek olup 
şüyuun izalesi için satJJaral< 
bedelinin hissadarlara hıs· 
seieri nisbetinde paylaştı
rılması na 20- l 1-935 gün 
ve 935 - 2362 sayılı Hamla 
karar verilen adı geçen ve· 
ledi yantç mah1:1Uesinden 
sağı ve önü yol solu Habi
be ve topcu Ahmet veresesi 
Ayşe evleri arkası arabacı 
Hafız Ali ve kirazlt köylü 
Hacı dolma ve kısmen Deli 
öa.er ve vebbi evleri ilema
hdut (IoOO) lira kiymeti mu· 
kaddereti ve (7) kapu nu
maralı bir evin tamamı ta~ 
rihi ilandan itibaren otuz 
gün müddetle açık artırma
ya çıkarıld,ğrndan almak is
tiyenlerin kiymeti mukedde· 
resinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetir;de pey akçalarile 
beraber bursa Sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
artırma l 1-2-936 tarihine 
rastlayan salı günü saat 14 
de Bursa Sulh hukuk mah
kemesinde yapılacağından 
almak istiyenleri o gün me
zkür mahkemede hazır bu
lunmaları ve şartname ta· 
rihi ilandan itibaren herke
se açık bulunduğu ve o gün 
artırma bedeli gayrlmenku· 
Jün muhammen kiymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulma-

"YY"T.:'f'YYT'T'T"f'Y""I 

İş Bürosu 1 

: Fahri Batıca 1 

i Kozahanı No. 221 TeJefo.a 95 

1 Ticaret, komisyonculuk ve 
ta.a"hüt işleri her nevi 

maden kömürü salıt1 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

i 16-150 
.... 4. -4. 4. 4. 4. 4. 4 4 4. 4. A.A 

l{ayıp Şahadetn~ rne 
Bizim Mektepten aldığım 
şahadetnameyi kaybetdim. 

As. Saf> Alma 
komisyonundan 

(9000) kilo süt sa
tun alınacaktır.. tah · 
min edilen bedeli 810 
liradır. şartnamesi sa
tun alma ko. dadır. 

eksiltme 23-- 1 - 936 pe· 
rşenbe günü saat 16 
da Tophanede SA.AL.
KG.da olacaktır. ek-

yenisini alacağımdan Eski· siltn1e açık olarak ya
sinin Hükmü yoktur· (Bizim pıJacaktn~. ınuvakkat 
mektepten) Cemile . teminat 60 lira 7 5 ku-
l{aylp Şahadetname ruştur. &.-9-14-1 D 

istanbul şehzade başı csuc~ım:::ıı ___ Slill __ __ 

onuncu ilk mektepten 935 J Mili Emlak Mü
senesi aldığını şahadetaa· , 
meyi kaybettim. yenisini dürlüğünden : 
alacağımdan eskisinin Hük
mü yoktur. 
Müdrike Kupa_y 

~ursa İkinci Hukuk 

L\iahkeınesinden: 
936-149 

Dvacı Bursanm Demir 
taş mahallesinden sabun 
hane sokağında 4 No. evde 
ali kızı Nimet tarafından 
ıwcası miiddelayh tahta 
kalede dikici Ismail bin mu
stafa aleyhine açılan ihtar 
davası üıeı foe M;aleyh na
mına gönderilen davattiye
nin bila tebliğ iade kıhndı. 

ğrndan ilanen ve ilsakan 
davetiye tebliğine ve muha
kemenin 2o-ı -936 saat ıo 
na bırakılmasına karar ve· 
rilmiş olduğundan ber mu
cibi karar mumaileyhin yu
karda yazıh gün ve saatda 
mahk<?meye bizzat gelmez 
ve ya tarafından baroya ka · 
yıtll bir vekil göndermezse 
hakkında lazım gelen mu
amelenin gıyaben ifa kıluıa· 
cağı tebliğ makamına kttim 
olmak üzre ilAn olunur . -dığı takdirde son artıranın 
teabhüdü baki kalmak üzre 
artırmanın on beş gün daha 
temdtd ile 28-2 · 936 tari · 
hine rastlayan Cum~ günü 
aym saatde g;ıyrimenkuliin 
en çok arırana ihalesi ya
pılacağı ve bu babda bir 
gür.ıa itirazı olanların yirmi 
gün içinde evrakı miicbite 
ile bildirmeleri aks~ halde 
hakları Tapu kütiigü ile sa
bit oJmadıkca sahş bedeli 
paylaşmasından hariç hıra· 

kılacağı ve Belediyeye ait 
dcllaliye Rusuaıu ile ihale
karar pulu ve tezl\ere ve 
ferağ harcı alıcıya ait ola· 
cağı idin olunur. 

Maliye dairesile şube
lerin kışlak odun ihtiyacı 
nın temini için eksiltmeye 
konulup eksiltme siiresile 
on ğün uzatma süresi için
de isteklisi çıkmayan 40,oOO 
kilo mikdarında ğürgen odu· 
nunun 3-2-936 tarihine 
kadar bir ay içinde pazar
lık suretile eksiltmesi yapı
lacağından istekliJerin şart
namesini ğörmek ve pey 
sürmek üzre milli eml4k 
idaresinde müteşekkil artır
ma ve eksiltme kuruluna 
müracaatları. 28--9 

Bursa ·r &.. pusından : 
eursanın soğanlı köyü

nde sağı şaban çavuş solu 
ali oğlu ali arkası ali on· 
başı önü yol ile çevriJi ev 
ali· oğlu küçük mehmedin 
intikal etmek suretfle mali 
iken 12 yıl önce ölmesile 
veresesine bedel intikal kı· 
smen ahara ferağı talep 
edilmiş ve tapu kaydide bu
lunamamış olduğundan ta
sarrufunun tahkiki Jçin 
18- 1-936 gününe müsadif 
cumartesi Günü mahalline 
men:;ur gönderileceğtnden 
bu evde al4knsı olanlar var 
ise ellerindeki belgeler ile 
beraber tapu idaresine ve 
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eyleme
leri itan olunur. 
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