
Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

rYişEdesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Uasınıcvi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

10-3-1936 Salı ( HE.RGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, l'.·1illiyetçi, Halkçı, Siy4lsi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 572 

Habeşistanda İtal)ran harekatı 
durduruldu ... 

Aımara 9 (A.A.) Havas ajansı muhabirinin blldirdiğ\ne gö· 
re : İtalyamn cenevreye verdiği cevaptan sonra Baıkumandan
lık doiu Afrikadaki harekatı durdurmaya karar verdiğini 
ve Mareıalm Aımaraya döndüğünü haber veriyor, bombardu- • 
mao tan:areleri üssülharekelerine çağmlmJftır, 

Kıtaat harekatı durdurmak üzere emir almııtır . 

İtalyanlara göre harekat durmamış? 
Roma 9 (A.A) Royter ajansının bildirdiğine göre: Söz 

ıöylemeye ııelahiyetli resmi bir zat bu sabah ıu beyanatta 
bulunmuıtur • 

(-Doğu Afrikada muhasamat ne tatil edilmff ne de fası· 
laya uğramııtır.) Bu beyanat Asmaradan gelen telgraflardan 
sonra Roma matbuat mahfellerlni son derece harekete dü· 

ıürmüıtür • 

Gemlikteki Kumla köyüne 
gidip· gelen ipekçilik enstitüsü 
müdürü Tahir Ertuğruldan i 
dut e ğaçlarına arız olan bas· 
talıklarla yeni ve tabii bir 
ıekilde mücadeleye baılanmıı 
olduğunu öğrendik . Kendisin· 
den aldığımız malümah ya
zıyoruz : 

Buna ba valisinde dut a
ğaçlarma arız olan (Oiyaıpla) 
haıereslnln tabii mücadelesi 
olan Parazitle mücadeleye bir 
kaç ıene evvel baılanmııtı. 
Parazit için Kumla köyü kül
tür yeri olarak seçilmiıU • İki 
senede bu köyde Pat azit kül· 
ltyetli ıurette çoğalmıı ve 
(Oiyaspis) i imhaya baılamıı
tır . 

Sarhoşluk 
1 

Hakaret ve J 
kavgalar 

Çırağ bey maballeıinden 

Tabir oğlu Mehmet, Hıdarhk 

maba.lleıinden Bekir oğlu İb -
ıahim, Pazarı esp mahalleııln· 
deo İbrahim oğlu Abdı, Gazi 
paoa caddesinde Muhsin Ha· 
san, Pmarbaıından Hakkı oğ-
lu Mehmet tarhoı oldukhrın
dan h ıldarmd• zabıtaca mu· 
amele yapılmııhr , 

Köprü baııoda yüksek 
kahvede Yeni mahallede otu· 
ran Rıza, Kayabnıında Hasan 
oğlu Cavid rezalet çıkaracak 

Şimdi buradan alınan pa
razitler Bursa, Mudanyıı, Ti· 
ril)'e, Karacabey, ve Orhan
gazi Gemlik, Abulyooda tev
zi edılmiotir . 

Oiyaspisin kat'i olarak 
mücadel~sini ancak bu ı>ara· 

zil yapabilecektir . 
Parazitle mücadele mas. 

rafsız ve külfetsiz diğer kim· 
yevi mevad ile yapılan mü· 
cadeleler muvakkat olduğun• 

dan ancak tesirleri o seneye 
münhasırdır. Halbuki parazit 
bununla mücadeleye ilelebet 
devam edecektir . 

Ve kal'i netice almacaldır 
bu suretle Bursa kozacılğını 

tehdit eden bu hastahğlD önü· 
ne g,.~·ilmit olacaktır . 

Parti müfettişi 
gitti • 

Bir müddetten b~ri ıehrı-
mizde bulunan Parti müfet
tişlerinden Antep saylavı 
Remzi dün lıtanbul yolu ile 
Ankara ya har.eket etmtıtir. 

Acıkh bir ölüm 
İstanbulda vuku bulan tram · 

vay kazasmda feci tekilde 

ölen kınalı zade ZühtünüD 
pek yakın akrabası olmasın· 

dan ötürü kederdide ailesinin 

matemine ittirak etmek üzere 

kocası bay Hilmi ile İstanbula 
giderek bayramın birinci günü 

Bursaya avdet eden Bursa 
müddei umumi muavini Edi· 

bin annesi Erzurumlu bayan 

derecede &arhoı olup polisin 
önilnden kaçmak ve bekçinin 
gözüne yumruk vurdukların. 
dan h&klarında muamele ya
pılmııtır • 

1 
Ana , Yolda kendisini üoüt-

Bir kavga 
34 ocü daire gece bekçisi 

Salih ve Mustafa aralarında 
çıkan kavga betieeainde Salih 
Mustafaya silah teıhtr ettiğin 
den ve Muıtaf a da Salibin 
baıından sopa ile yaraladığm 
dan her iklıide muayeneye 
aevk oluomuılardn. 

Bir yaralama 
Hoca Hasan mahallesinden 

Süleyman oğlu İsmail, Ahmet 
paıa mahallesinden dikkl 
lımaUt yaralamıftır. 

Bıçak taşımak 
Y eot m&halleden Mehmet 

otlu kahveci Rızanın bıçak 

taııdıiı görülerek bıçağı mü· 
ıadere edilmit ve hakkında 

muamele yapılmııtır. 

müı olduğundan müptela oldu 
ğu zatürreeden hekimlerin bir 

çok ihtimam ve tedbirlerine 
rağmen kurtulamayarak bay. 
ramın dördüncü günü vefat 

etmlı ve cenazesi layık oldu
ğu törenle pazar guou 
kaldırlare.k Hisar kabristanına 
pek kalabalık bir cemaatla 
götürülüb göz yaıları arasında 
defnedilmiştir. Merhum misline 
pek az tesadüf olunur Çok 
batırıinaa nazik hayır 

sever bir Türk anası idi. Pek 
kııa bir zamanda ·ölümü bü-· 
tün ahbab ve komıularmı de· 
rin bir kedere tıevk etmiştir. 

Mevla rahmet ve atlei keder
dideıile akraba ve ehibbasına 
ıabırlar verein , 

Bir dağcının 
tahassürü .• 

Kayak ve dağ sporunu 
Bursada kuranlardan ve bu
güa için Bursadan çok uzak· 
ta bulunan muhterem ve yük· 
sek bir mevki sahibi arkndaş· 
tan bir mektup aldık. Kayak 
ve dağ sporunun yükıek zevki 
ni ve heyecanım anlatım ve 
dağcılığa kar§ı duyulan hasre
ti gösteren bu mektubu aynen 
buraya koyuyoruz; 

Mustı Atno ka.rdat : 

Dağcılık havadislerini gü
nü gününe takib ediyorum . 
Almanya ıeyahatlarma ve 

müsabakalarına ait yazılarını· ı 
zı da çok merak ve dikkatle 
okudum. Yukardan aıağı ta• ı 

mamen hakl11mız. Bu iş, topal 1 
eıekle kervana karıımak nev- ı 

· inden oldu. Mamaf i biz, da· 
ha doğrusu ıi:ı gene bu güzel 
sporun kılavuzluğunu yapmak. 
tan ve buuun içın tuttuğunuz 
doğru yoldan ayrılmayınız . 

Bu spor, halkın her tabeka 
ıına yayıldığı gün birçok ahla· 
ki kötülükler ortadan kalkmıı 
halk arasında karııhkla sevgi 
ve aaygı yer bulmuı, kahve 
köıelerinde ılgara dumanları 

içinde hayatları kararan ve 
ıönen gençlık kurtarılmıi ·ı1e 1 

çelik vucuda sahip edilmiş o • 
makla beraber, güzel ve yeşil 
Bunamızda ekonomik bir var• 
lığa ka vuımuı olur . 

Biz bu maksatla bir araya 
geldik. Bu ite baıladık . Ve 
nihayete kadar ömrümüz ol
dukça bu uğurda çalışacağız. 

Bir gUn gelecek ki : 
Olimpiyatlara göğsünıüz 

kabararak sporculanmızl gön
derip ıerefunizi oralarda da 
yükseltecegiz ... 

Cennet kayadan kirazlı 

yaylaya kadar yaptığınız or
man gezintisine ağzımın suyu 
aktı. üeo zavallı şimdi o gü. 
zel diyardan çok uzaktuyım. 

En büyük temennim bir gün 
gene aranızda olduğum halde 
Uludağda spor yapmaktır. O 
hayata dönmeden ölürsem 
gözüm açık gidecek . Hepıni
ze ayrı ayrı muvaffokiyetler 
diler gözlerinizden öperim •• 

Uray encümeni 
Uray encümeni dün Urbay 

Cemil Özün bavkanlığında 
toplantı yapmııtır. Bu toplan· 
tada Çekirgeye yapılacak olan 
aafalt ,yolun ihale edileceği 

söyleniyordu . 

Otobüslerin 
muayenesi 

Uray seyri sefer şubesi 

şehrimizdeki otobüslerin aylak 
firen muayenelerini ve temiz· 
lik kontrolunu yapmaya baı
lam•ıtır. 

Bir çocuğu kuduz 
köpek ısırdı • 

Mecidiye mahallesinden bir 
çocuğu .kuduz köpek ısırmıı

tır. köpek diri olarak yaka. 
lanmıı ve müıahede altına 

alınmııtır • 

İngiltere ve Alman muhtarası 
Londra 9 (A.A) Bay Eden, Lokarno misakmı imza etmiı 

devletlerin konfer&nsında hazır buluomak üzere sali günü Pa • 
ı·isc gitm .... yi kabul etmi§tir . 

Dün bütün gün Bay Eden ve İngiltere dı§ işleri bakanlığı 
erkanı Alman muhtarasına verilecek olan ve metni kabine 
tarafından kabul edilmiş bulunan cevabın tanzimini ikmal ile .. 
uğrs.Qmışlardır. Bununla beraber İngiltereoin hattı hareketinin 
ancak Paris kor ıeransından ve Cenevre görü~melerinden sonra 
tayin edeceği tahmin olunmaktadır • 

Londrada siyasi mütalaalar 
ve temaslar 

Londrn 9 (A.A) Siyasi mahfeller Almanya ile münasebeti 
kesmekdeose müzakereye glritlmenin daha doğru olacağı ka. 
naatindedtrler. Bazı nıahfeller Almanya hakkında şiddetli zecri 
tedbirler ta.tb:kini istiyen Fransanın bu maksadıni ehemmiyetle 
taavib etmemektedirler. Bay Hitlerin milletler cemiyetine avdet 
hususunda yaptığı teklif umumi surette memnuniyetle kartı
lanmıştır. 

Kral dün bay Bandolan'ı kabul etmi§Ur. Randolan Ren 
mınhkasmm Alman kıtaları tarafından işgali meselesi hakkm 
da hükumetin noktai nazarını Krala bildirmif tir. 

İngiltere rJPabinesinde Ren 
hadisesi konuşuldu. 

Londura 9 (AA.) kabine bu sabah toplanmışlar. Müzakera· 
tın başlıca mevzuu tabiatile Ren meselesi o)muıtur. Bay Ede· 
nin avam kamarasında ııöyleyeceği sözün umumiyetle malüm 
olandan fazla ileri gitmeyeceği zannedilmektedir. Yani Britan
ya hükumeti hadiseyi ciddiyetle nazara itibare almaktadır. 

Paris konuşmaları ilk merhaleyi teşkil edecektir. 

Paristen gelen haberler 
Pariı 9 (A.A) Bay Saro ve yahut bay Flanden yarın mec· 

liste her heyetlerin hareketi hakkında izahat verecaktir • 
Paris 9 (A.A) Bay F1irnden çar~amba günü ayanda Fransa 

Sovyet paktı hakkında izahat verecektir . 
Paris 9 (A.A) Bakanlar kurulu Lokarno paktanı imzalamıı 

olan devletler kooferanaımn yarın sabah dıt itleri bcıkanlığıo
da toplanmasına karar verilmlıtir • 

Fransızlar (Davamız haklı ve 
kuvvetlidir) diyorlar. 

Paris 9 (A.A.) Saro radyoya verdığı outukda demiştir ki: 
"Hükümet tehdit karşısında bet~ eğmemeye azmetmiştir. İstih
kar edilmek suretile Alman askerinin Ren kıyılarına yerleş
mesi müzakerata mani olmaya kafidir. Setrazborgu Alman 
toplarının ateıi altında bırakmaya nıyetinıiz yoktur. Davamız 
haklı ve kuvvetlidir. Onu müdafaa etmeğe kendi mukaddera
tamızla beraber Avrupa aulhuoun eaash unsurunu tla müdafaa 
ettiğimize itimadımız vardır. Fransız milleti bütün hoş kavga
ları birlarafa atarak hükumetin tutumuna yardım husuıunda 
müttefiktir ve müttefik kalacaktır. 11 

Fransız gazetelerin t svip ediyorlar. 
Parıs 9 (A.A) FranslZ gazeteleri hükümetin Almanyanın 

hareketi karıısında ittihaz etmiş olduğu hattı hı:ı.r.::keti tasvip 
etmektedirler . 

Fransızların askeri tedbirleri 
Paris 9 (A.A) Bakanlar kurulu vaziyet iktiza ettiği tak

tirde şark hududunda alınmıuı icap edecek mütemmim tel· 
birleri kararlaıtırmııtır . Mamafıh terhis edılmif olan efrat si
lah altına çağrılmıyacaktar. 

· Italyanların Almanya ya karşı 
hattı hareketi 

Paris 9{A. A) Övr gazetesinin {{omadan öğrendiğine göre : 
Fa,ist fırkası sekreteri İtalyanın Cenevredeki mümeRıillerine: 
Almaoyaya karşı ekonomik zecri tedbiler tatbikine muhalefet 
etmelerini emretmiştir , 

ita/yanlar hala Doğu Afrikaya 
asker sevkediyorlar 

Napoli 9 (A.A.) iki vapur bugüo 141 zabit ve 4Cı00 efrad 
alarak Doğu Afrikayu bereket etmiştir. Ayrica on vap•n ve 
bir tayyare nakliye gemiside yakında hareket edecektir • 

Yunanista11 kabinesi 
Atina 9 (A.A.) Bay Sofolisin, Bay Çaldarisle bir saat süren 

bir görüımeden sonra kabineyi te§İtilden sarfınazar ettiği söy
lenmektedir. 
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Dr. Münir Halil iyileşmiştir. 

Badema Kemafissabık Hastalarını 

kabule başlamıştır. 

Salb>ıro Zalho<dl Halk~an 
YERLi MALLAR PAZARI 

Kuyumcular Çarşııı Telefon 76 Bursa 

Bursa Tapusından : 
- Bursanın çıra pazarın

da kAin 47 kapu numaralı 
mutaf gedik ve zeminin se· 
kizde bir payı intikalen)a
nunun neşrinden evvel ev· 
latsız ölen hakkından vakfa 
mahlulen intikal eylediğin· 
den bahıile bu kerre evkaf 
idaresince bilmüzayide iha· 
lesi icra ve tapu senedinin 
itası talep edlımiş olduğun· 
dan tapu kaydı bulunmadı· 
ğından işbu bir hissenin ta· 
sarrufunun tahkiki için 
16-3-936 gününe müsadif 
pazartesi günü mahalli ne 
memur gönderileceğinden 
bu yerde alakası olanlar 
vana tarihi ilandan itiba· 
ren on gün zarfında ellerin
deki belgeler ile beraber 
taıtU idaresine ve yahut m3-
hallfnde bulunacak memura 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

§ 
Bursanın satıca sungur 

mahallesinin bakırcılar çar
şısında sağı şerif hüseyfn 
veresesi solu tabak hacı 

itJrahim arkası haydar paşa 
ÇarftSı önü yol ile çevril 
urgancı zeminin &5 paydan 
62 buçuk payı evkaf idare
sine ve iki buçuk payı fat
ma seyyideye ait olduğun
dan bahsile tescili ve aha· 
ra satılması taıep edilmiş 
ve tapu kaydıda bulunama
mış oldugundan tasarrufu
nun tahkiki için 16-3-936 
gününe müsadif pazartesi 
günü mahalline memur gön· 
derıileceğinden bu yerde 
allkH1 olanlar varsa tarı 
hi illndan itibaren on gün 
zarfında ellerindeki belge 
ıer ile beraber tapu idare
sine müracaat eylemeleri 
llln olunur. 

§ 
Bursanın menzil hane 

önünde klin ve 207 kapu 
No. lu hüdavandigAr vakfı
ndan olan nalbant zeminin 
dörtte bir payı mahlülen 
evkllf idaresince bilmüza· 
ylde ismail hakkı kızları 
ismet ve nimet Üzerlerine 
satılmış olduğundan tescili 
bildirmiş ve tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan 
tasarrufunun tahkiki için . 
16-3-936 gününe müsadif 
pamrteıl günü mahalline 
memur gönderileceğinden 
bu hl sse hakkında tasarruf 
ldd1a edenler var ise tarihi 
ilanından itibaren ıo gün 
zarfında ellerindeki belge
ler He beraber tapu idare· 
sine veyahut mahallinde 
bulunacak memurd müra· 
eaat eylemeleri ilin oluııar 

-........................................ ,. 
iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kor.abanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komiayooculuk ve 
taahh6t itleri her nevi 

maden k6m6ril ıatııı 

On yon 
Sjgorta Acenteliif 

56-150 
...................................... 4 

,. .. ., .......... ., .. .. 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -· ... 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa kart111 No. 30 -·-

Hastaların1 hergün kabul 

eder . Telefon 64 

.,W'W'W''WW'W'W'W*W'W'W 

Bursa Tapusıodan : 
Bursanın çeltık köyün

de koca bahçeler nam bağ
lar mevkiinde şarkan emine 
kızı tatma şimalen hacı m 
ehmet kızı bayrfye cenuben 
yol ile çevrili t'vvelce bah· 
çe şimdi tarla hacı mehme· 
din ceddlnden intikal etmek 
suretile malı iken 30 yıl 
evvel öldüğünden bahsla v
erese tarafından intikal ve 
ahara satışı talep edilmiş 

ve tapu kaydıda bulunama
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki için 19-3-936 
gününe müsadif sah günü 
mahalline memur gönderi
leceğinden bu tarlada ali -
kası olanlar var fse tarihi 
il Anından itibaren on gün 
zarfmda ellerindeki belge 
ler ile beraber tapu idare · 
sine ve yahut mahallinde 
bulunacak memura müraca· 
at etmeleri ilAn olunur. 

§ 
Bursanın menzilhane 

önünde kain ve 207 kapu 
numaralı hüdavendfgAr vak· 
fından olan nalbant zeminin 
dörtte bir payı mahlülen 
evkaf idaresince bilmüzaye
de ismail hakkı kızları is
met ve nimet Üzerlerine 
satılmış olduğundan tesçill 
bildirilmiş ve tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan 

tasarrufunun tahkiki için 
16-3-936 gününe müsadlf 
pazartesi günü mahalline 
memur gönderileceğinden 
bu hisse hakkında tasarruf 
iddia edenler var ise tarihi 
ilAnından itibaren 10 gün 
zarfında ellerindeki belge· 
ler ile beraber tapu idare· 
sine veyahut mahallinde 
bulunacak memura müraca. 
at eylemeleri llAn olunur. 

Bursa Orman Direktörlüğüliıden : 
muhammen kıymeti Muvakkat temi· 

beher M3 b~ nat 
____ .....;...._.......:~- ~'!.s~ buLu.!'~~ğl!_Y:-e_r ___ L_ir,a kuruş Lira ku!~'-

Çam kereste} bağh hancısı 17 00 20 79 
İdris çavuş 

Çam tahta Sülüklü Kö. . 13 00 1 26 
hakkal Mehmette 

Göknar" Teşvikiye kö. 12 00 o 81 
Mehmette. 

Meşe kömür Polis kara. Kilosu 1,50 
ı,50 

1.50 

2 
2 
4 

72 
59 
95 

2300 >) 

44os 

1540 

1240 

• 

)) 

j3ndarma » 

Şehir içinde 
yedi eminlerde 
keste1, barak farkı, 1,00 
İğdir, susurJuk köy· 
lerinde. 
Dag akça, Balyaz, 
köylerinde 

ı.oo 

ı 16 

Q 93 

K ıçö k oln1asından ö türü Hazine nanuna tutulan yukarıda yazılı 
kereste ve n1angctl kömürleri 9-3 -93G gününden itibaren 24-3-936 
salı güoü saat 1 ;> d~ ihalesi yapıJmak üzere on beş gün müddetle satılı
ğa çıkarıln1ıştır. Alacak olanların. sözü geçen gün ve saatta Bursa İs. 
met Paşa caddesinde Orman Direktörlüğünde toplanacak olan komis- ~ 
yana teminat makbuzlariJe birlikte gelmeleri ve fazla ma1fımat edinmek 
isteyenlerin her gün Orman Direktörlüğüne baş vurmaları lüzumu 
ilan olunur. · 10-13-16-19 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. ı 5 
1 Her türlü hastalıklar muayene I 
\ ve tedavi olunur . 

/ GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimlze bir htzmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
fa-...••••n•••• 
Kayıp cüzdan 

ve Mühür 
Maaş cüzdanımı müh· 

rümle beraber kaybettim. 
yenisini çıkaracağımdan es· 
kisinin Hükmü yoktur. 
Nüzhetiye köyünden Musta
fa oğlu Rüstem 

Bursa 1 kinci İcra Me
murluğundan : 

936 - 126 Hırdavatcı Os
mana olen borcundan dola· 
yı bursanın çıra pazarında 

24 sayılı marangoz abdul· 
lahm imalathanesinde ıq ~v-
cut ve borçluya ait bir adet 
motorla beraber avrupa m
amulAtı tabanca boya ma. 
kinesi 16-3-36 günleme· 
cine müsadif pazartesi gü
nü saat 13 de yerinde kati 
ol arak satılacağından istek· 
li olanların o saat ve yer
de bulunmaları i!An olunur. 

§ 
Bursanın gazi akdemir 

mahallesinin çekirge cad· 
desinde asri kaplıca bitişi· 

ğinde ibrahim vehbi evi 
önündeki Beledıyeye aid 37 
23 metre yol fazlasının hu
kuku tasarrufiyesi hakkın· 
da tahkikat yapmak üzere 
24-3-93& gününe müsadif 
sah günü mahalline memur 
gönderileceğinden bu yerde 
tasarruf iddiasında buluna· 
olar var if;e ellerindeki bel-
geler ile beraber on gün 
zarfında tapu idaresine ve 
.yahut mahaılinde bulunacak 

l 
memura müracaat eyleme 
leri UAn olunur. 

! 
1 
\ 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza 

atan büyük el olacaktır.. 1a~N~X;1•ş 
. ' 

' ··?~ .... ,_..~ ~- . . ; ,. _.' ,. .• 

Bizim Basımevi . 
l •i- • ... . 

Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa: DP.fterdarlık arkası.No22 

Telefon - 130 

En şif alı kaplıca 
Çekirgetle 

Keçeli 
hamamıdır 

İçinde ıon derece temiz ve tif alı çelik suyu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni btr kiracı tarafından bOtün nokaanları ta. 

mamlaoarak bahçesi düzeltilerek sayın balkımız11ı açal

mııtır • Hamam ve banyo müıterllerinden bahçe için 

duhuliye ahomaz • Ftatlarda hiç deltıikltk yoktur. 


