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ismet inö ıtını önemli bir •• u yona 
Ağrısız 
Doğurma 
Sovyet Basımından ı 
Yazan : Doktor E. Komis 

--+--
Son za111nlarda Sovyet 

Sıhhat Halk Komileri Bay 
Kamlnaakiy batkanlıianda 

Tıbbi konseyle Sovyetler lav· 
t- ve ni••lye uzmanları ku· 
ruaıuı ve en bilyük doktorlar 
içtllQaı yapılmıttı. İçtimada 
ıOD yıl zarfında nalın Sver· 

dlof mantakaıanda ağrısız ya. 
palan doiumlar meıeleıi meW'• 

auubahs oldu . 

Sverdlof Lavta Niıatye 

EaetttlıüDÜ'l direktörü Prof. 
Lur1e doğum ağrılaralarının 

muhtelif ve zararsız uyuıtu 

rucu maddelerle keıtirmek 
uıullnü yalnız ıehirlerde de· 

iti, mıntaka hastanelerinde 
ve kolhoz dolum evlerinde 

de büyik muvaffakiyetlerle 
tatbtk edildiğini ıöyemlıtir . 
Prof Lurye ezeli iztiraptan 

kurtulaıuı analıia ıevloç bah· 

tede1tler• itçi ve kolhoz ka
dınların ID.lno.ı.t •e ıükran 
dolu mektuplarını içtimada 

akun~tw. IS•J ~mlnakty, 
Syerdlof Lavta Nisaiye enıti· 
tilıüaün ve Avrupada ancak 

le1a1lD kadıplar hakkında tat. 
btk edilen ajrısız doğumtarı 
f,kir ve çalaıan halk kiltle· 
lerl°'9 teımll eden Prof. Lur
)e'oln hizınetlerlni ve bu tarz 
doiurtmanın bütün Cumhurl· 

Jette tatbik edilmesi llızım 
gt!ldıllpi kaydetmlıtir • 

Alimler konıeyl, ebelerin 
doi4mlarda kullanabilmeleri· 

ae müaade edilmiı olan uyuı· 
turucu ilaçları teıpit ettikten 
aonra, yalnız doktorların kuL 

lana bilecek ilaçlar listeıini 

ayrıca yapmııtır. Bazı, henüz 

teferruatile tetkik edilmemJı, 

ecnlar 6zerinde ilmi tetkikat 
enıtitüJerinde incelemeler ya

pılmAıma doktorlarla ebeler 
için airı•tz doiurtma hakkın· 
da bir kitap baııtırılmHına 
karar vermlıtir . 

Ziraat bankasına 
bcNçlu köylüler 

Zira•t banka•ına borçlu 
olan k6ylQlere dair hilkilme
tlmlzin çıkardıfı kanun ilze· 
rlne ıtmdlye kadar bankaya --ınuracaat eden köylülerimizin 
pek az olduiunu ve muraca
at mOddetlnin bitmekte oldu
iunu öirendlk . 

llunua için ziraat bankası 
icap eden makamları haber
dar eımtıtir . Bankanın bu 

ıeeebbltQ üıerine Halk Par· 
tlıl teıktllta da derhal ali
kalanmrı icap edenlere teblt. 

ıat yapmıı; Halkevlnl de bu 
it etrafında harekete ıetlr
mltUr , 

nut la çtı •• 
<<Yeni 

barışı 
Türkiye doğduğu gündenberi milletlerin 

için çalıştı . Dün kahramanca vuruştuğu 

milletlerle bugün yakın ve samimi 
dostluklar kurdu . >> 

Afyon 24 (A.A)-Anadolu ajanııuın huıuaı 
muhabiri bildiriyor : 

ismet İnönü, Atatürk zafer anıtını açarken ıu 
nutku ıöylemlftir : 

" , "-Atz vatanda şiar, onünde toplandığımız ~nıt 
özel manalı yükıek bir belg dir. Bununla berabeı 
büyük Türk uluıunun bır lahza kendish:ıi toplı~ 
rak dütünmeıini dilerim. Kal'§ınızdnkl timaal, her 
hangi b r harbın zaferini ebediyete götürmekt n 
daha yü"sek ehemmiyeti haizdir. Bu, bir ask ri 
zaferin neticeaindeo bıııka bir ıey ifade eder. Bu, 
Türk kurtuluıunun hakiki remzidir. Türk kurlu
luıu büyük ulusumuz aleyhinde her huduttan ko
ca bir dünyanın hücumuna karıı Türk milleti ile 
ilgisini kaybetmlı ve harici müstevlilerle berabe 
olruuı bir idareye kar11, Türk milletJnln ffkirlerınJ 
kalın davarlar içinde hapseden kururıuvusta zin· 
danlarına kartı istiklal sonucu olarak tahakkuk t
mlıtlr • Milletin aıırlar ~üren iatfrapları buı <la 
durmuı, harici alemin bitip tükenmez zulüm 'e Baş Bakanımız General ismet lnönü 

latillları Kocatepeyi aıarak l milletlerin bar1tı ıç'n çalııtı . Btlyrik Başbıı{jıın etrafında • 
Af yon ovasına indiiimiz gilo Dün kahrı 1 vuru"tuğu Eter bu insani tdeallerJ-
denberl devrilip yıkılmııtır . ·mu.etlerle bugün yakın ve mize rağmen bu egnfı Türk 
TGrklerln Afyon ovasına in- ıamf mi dostluklar kurdu. Bu va tam yeniden bir tehlikeye 
mt'k hııımlelerl erıenekon ef- örnekdünyanın diğer bölgele· uğrarsa, Türk kurtulutunun 
saneıinl 20 nci uırda tahakkuk rinde çok gör üloıiyor. Bugün· ilk ıünlerlnde oJduiu gibi 
ettiren hakikibir tezahürdür. kn arıııuluıal kaygular bize vatan müdafaa11oa kadın ve 

Kurtuluı, Türk milletinin hemen yakından temas et· çocuk bütün millete alt bir 
kendi eseridir · mez. Fakat lnaanhğın dütü- vazife olarak kabul ed ceilz. 

Vatandaılar. kurtuluş,Türk nüı ve geçim tarzına yakın Bütün millet Baıbuğ Atatürk' 
milletinin kendi eseridir. Türk zamanda yeni bir lıttkamet ün etrafmda yekpare olarak 
milletinin kendi bağrmdan ye· bulunmazsa, ioaanlığın talil onun emrine ve onun zafer 
Uıtirdiği en büyük evladının yaman olacaktır . yolunda hareket edeceğiz . 
etrafında yekpare olarak ba-

Şımdi Türk milletinin ıra· 
t•ırdığı bir varlık mücadelesi- desinl bir daha ıöylemek ıçin 
dir. Türk milletinin istikbalde 
uğrıyacağı tehlikeler karflb1D· 
da nasıl hareket etmeıi ge· 
rektiğlni öğreten bir tecrübe 
hazineıidir . 

Dünyamn ufukları lmluiludur. 

bu toplantıdan istifade etmek 

isterim . Mtlletler nrasında 

emnlyet,her millet için ve 
umumi sulh için müsterek ve 

ameli olmalıdır • Mümkün ol· 
duğu kadar genit ölçü ve 
mümkün olduğu kadar genit Dünyanın ufukları yeni

den çok bulutlu olmuıtur . 
Bu karanlıklar içinde hiç • llftha fçin barıı ve güvenlik 

Edecek miyiz? Cevap ve
riniz . Bütün dünya çanlaauı . 
Ben de size cevap vereyim . 

Yeni tehlikelere kartı da mu. 
hakkak mu1.affer olacajız . 
Büyük bir milletln kendi kud· 

retinden ve kendi fedakirh. 
ğandan emin olması onun ar· 

sıuluıal alemde fa1rdah olma 
ıı için feyizli bir kaynaktır • 

tedbirleri bulmağa çalııalım. olmazsa bu nesil hayatı için Türkler anıhn önünden Türk 
barıı ve iyi geçim ümidi çı· Yoksa büyük bir aahayı yan- milletinin müdafaa11 için bQ. 
kacak mı? Bunu ynkm gün· gına maruz bırakıp bir kaç tün varlıklarını feda etmek 
lerde öğreneceğiz • Yeni Tür- parça evi kurtarmağa çahı· aıkını yüreklerinde tazeleye 
kiye, doğduAu gündenbert mak boş bir hulyadır . rek geçecekler.dır .,, 
iiıiiiliiiiiiiiiiiiiliiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiilıiiiiliiiıiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiıiiiiiiiiimiiıııiiiiiimıillliiıiiiiiiiıiiii .... 

Et niçin 
bukadar pahalı? 

Bu yıl kuzu etinin kiloıu 

elit kuruıa verilmektedtr • 

ev•elkl yıllara nlspr.tle bu 

ftyat çok pahalıdır . 

Çünkü : O yılluda eıka 

okka heıablle et 35 ve 40 

kuruıa idi . Ve ozanıan daha 

çok koyun kuzu ibracah ya

pıyorduk . Bu ıene ihracatı· 

mızın ne kadar oldufunu kal'i 

ıektlde bilmemekle berabeT 

umumiyetle et fiyatlarının 

makul badclbaden çok pahalı 

Bir doğum 

Buna Aıkerl ltıeıl mua

mele memuru Rıza Pamucian 

btr oflu d6nyaya gelmlıtlr . 

Yavruya uzun ömürler dile. 

riz • 

olduğunu görüyoruz. Fakir ve 

ete muhtaç olan halk ve bil-

ha11a çocuklar için lüzumlu 

bir ııdanın bu kadar pahah 

olma11ndaki aebep ve hikmet 

nedir ? acaba belediyemiz bu 

ite el koyarak fiyatları mak· 

ul bir hadde indtremezml ? 

Topçu atışları 
yapllacak 

1 - Hava yafmurlu olmadı
i• takdirde 30/ Mart936 pa
zartesi günü aaat 9,30 dan 
itibaren beı evler köyü ıima
lindeki ıırtlardan minareli 
çavuı Fethiye köyleri hattlyle 
bet e9ler çayır k&yü hattı 
araaındaki bölgede ormanla 
tepeye karp topçu atııları 
yapılacaktır . 

2 -Atııı müteakip batla

mamıı mermiye teıadüf eder
lerae bir kazaya meydan ve. 
rilmemek için köylülerin top· 
çulara mahlmat verme• 
lerl ve bu kabil mermllerele 
o namamaları • 

Bir tavzih 
ve bir cevap ••• 

Ticaret odaaıoın geçen nu .. 
hamızda çıkan tavzlhlmıt bir 
yazm vardı. Bu yaza ilZ•rlae 
alakadarlardan yaptıfımız et
raflı tahkıkatı da biz yaza· 
yorU;.(. 

Evveli tütGncGlertn tkUMt 
vekaletine geçen ıene yapllk· 
ları tikiyet üzerine ticaret 
odaıı bu tiklyete ittlrak et
mtı ve eıkJ oda bqkanının 

imzasını bayi tlkiyetnameyt 
dahi ihtiva eden dava enakı 
birinci iıtintak daireılne ve
rilmiıtir . 

Bu ıikiyet üzerine lkt11at 
vekaleti hatta buraya bir ık. 

tlaat müfettiıi aöndermtı ve 
tahkikat yaptırmııhr • Şimdi 
bu evrak üzerine müddei u
mumilikce dava bile açılmıı
hr . 

Binaenaleyh ticaret oda11 
baıluın1mız aibl diler bazı 
tavzih ve tekzip meraklıları• 
ceffel kalem tavzih yazma. 
ya kalkıımadan evvel verilen 
haberlerin aslanı aıtaranı iyice 
ve inceden inceye tetkik et· 
melerl ve ondan aonra kaleme 
aaralmalara daha doğru ola· 
cak ! ... 

Çarşıda 
bir facia 

Bir kaç ıün it buJamadı 
ğandan aç kalarak karaıının 
entariıinl ıatmak üzere Ka· 
yan çarı111na giden Oımaa 

iımlnde biri bu entarlJi Sa· 
dullah adında bir hammala 
.attırmak lıtemlı •e ıattıiı 
takdirde kendlıine bet kuruı 
verecefini vadetmiı ..• 

Sadullah entariyi bir ha~
li aezdirdikten ıonra ıatama
dıtı için Oımana iade et· 
:nlı ..• 

Fakat o ıırada Oıma• bir 
müıterl bularak entariyi kırk 

kuruıa ıatmııllr. lıte bunda• 
ıonra bir ka •ga baılamıt ve 
Sadullah, Oımandan ayak eme 
ğine mukabtl beı kuruı lıte· 

mtıttr. Oıman bunu vermemlı 
vermeyince Sadullah küfür 
etmeye batlamıt; neticede 
beı kurut yitzünden delil de 
daha ziyade karııına küflr 
edildlii için kızan Oıman bı
çııl1nı çekerek bammal Sa. 
dullahı iki yerinden alır ıu· 
rette yaralamııtar. Y arah baı. 
taneye kaldarJlmıı Oaman da 
tevkif olunmttur . 

Tediye günü için 
bir şikayet - -Mal müdürlülü haftanın 

pazarteal ve per19mbe ıilnlr 

rlnl tediye glinil olarak kabul! 
ve llln etmlt oldufu halde
bu perıembe aünG Qlecle• 
akıama kadar etbabı meMllh 



Sahife :? 
j '*1li""t*W -·=· 

Birinci yüzden devam -
koridorlarda bekleşip durmuş· 
lardır. Çünkü : Tediye günü 

olduğu halde tediye emirle· 
rine imza koyacak olan mal 
müdürü pul saymakla meıgul 
olmuıll r . 

Bize bildirilmiş olan bu 
tlkayet hakhdır. C.ürıkü : Pul 
ıayımı baıka bir gün içinde 
yapılmak pek ala mümkün
dür . Tediye günü ilan edilen 
bir günde sabahtan akşama 
kadar bir itle meıgul olmak 
ve eıhabı mesaliyi bir gün 
orada ayak üstü bekletmek 
doğru değildir . 

Karacabey 
Harası müdür
lüğünden 

Harada yetiştirilen 
yedi baş muhtelif ırk 
dölcü kırak ve taylar 
toptan ve perakende 
satılacaktır . 

isteklilerin her gün 
haraya tnüracaatları 
ilan olnnur. 

18-'2' -~5--28 

Karacabey 
şarbay lığından: 

Belediyenin parça
lar mevkiinede ( yüz 
ektar ) erazisine iki yıl 
müddetle ve ortakla
ma suretile Çeltik eki-
mine açık artırma ve 
uzatma müddeti içinde 
istelsli çıkmadığından 
1 Nisan 936 Çarşamba 
günü saat ı 6 da kat'i 
ihalesi yapılmak üzere 
pazarlıkla artırmaya 

konulmuştur. isteklile
rin 600 lira teminatla . 
rile o gün ve saatte be
lediye encümenine mü .. 
racaat etmeleri ilan 
olunur . 2n -28 

Kültür direktör
lüğünden: 

Necati bey kız Ens · 
titüsü için 20 bin kilo 
senik gürgen ve 20 bin 
kilo da senik meşe o · 
dunu açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

Şartnamesini gör· 
mek için Necati bey 
kız Enstitüsü direktör
lüğüne başvurulması 
ve bu işi yüklenmek 
isleyenlerin 8 Nisan 
19a6 Çarşamba günü 
35 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya 
banka mektubiyle saat 
15 de kültür direktör· 

DOKTOR, OPERATÖR 
Sadi Ras·m 

Hastalarını her gün, Setbaşında Emek 
Apartımanı ikinci katındaki 

muayene~anesinde kabul edrr . 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 

936- 26 Bursa•11n büyük 
susurluk köyünde.· Kasım 
oğlu Ahmet kızları Emine 
ve Fatma beyinlerinde mÜŞ· 
terek olup kabili taksim ol
madıgından şuyuunun izale
si için sahlarak bedelinin 
hissedarlara payıaştırılma . 
sına 14-2-936 gün ve 936 
988 saydı ilAmla karar ve
rilen adı geçen susurluk 
köyünde sağı yol solu Mus· 
afa arkası Yusuf evleri öt· 1 
nü yol ile mahdut ve (300) ! 
lira kıymeti muhaıninel i ve 

1

. 
41 kapu numaralı bir ev ta· 
rihi Handan itibaren otuz 
gün müddetle açık artırma· 
ya çıkarıldığından taliplerin 
kıymeti muhammine sinin 
yüzde yedi buçuğu nispetin~ 
de pey akçalarile beraber 
Bursa sulh hukuk mahkeme-
sine gelmeleri ve artırma 

29-4-936 tarihine rastla
yan Çarşanba günü saat 15 
de Bursa sulh hukuk mah
kemesinde yapılacağu.dan 

almak isteyenlerin o gün 
hazır bulunmaları ve şart
name tarihi ilandan itiba· 

ren herkese açık bulunduğu 
mezkur günde artırma be
deli gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 
yetniş beşini 6ulmadığı tak
dirde son artıranın teahhii· 
dü baki kalmak üzere artır· 
mamn on beş gün daha tem· 
dit ile 15-5-936 tarihine 

Bursa ikinci hukuk 
nıahkemesinden : 

936-326 Bursanm yıldı· 
r1m mahallesinden Abdür 
rahma kızı hanife tarafın. 

dan açılan ispatı veraset 
va gaipJik davasınrn icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
sinde Bursanın yıldırım 

mahallesinde uzun sokakta 
ıo No. ıu evde mukim iken 
harbi umumide (334) sene
sinde askere gidüp bir da
ha gelmeyen ve hayat ve 
mematı meçhul kalan Ab· 
dürrahman oğlu Ahmedin 
hayat ve memahndan ma
Jümaddar olanların mahke-
meye ihbar eylemeleri için 
kanunumedeninin (32) inci 

maddesi mucibince bir sene 
müadetl e Hanına ve muha-
kemesinin 937 senesi şubat 
gayesjne taHkına karar ve-
rildiğinden ber mucibi ka· 
rar mumaileyh ahmedin ha· 
yat ve mematından maıü
maddar olanların mahkeme· 
ye ihbar eylemelerı zım

mmda bir sene müddetle 
Han olunur . 

loegöl sulh hakimli
ğinden : 

936/ 1 Genci köyünden k· 
mail Oğlu Salih ve mehmet 
emin kar11ı penbe ve oğlu 

Mustafa ile ayni köyden Muı-

Orhangazi ic ı a ~1e
rnurlugundan : 

935-585 Gemlikte 9e. 
miçlt Osmana borçlu Orhan 
gazinin gemiç köyünden Ra· 
şit oğlu Mustafanın borcun
dan ötürü mahcuz olup pa
raya çevrilmesi tak~rrur 
eden ilç yeminli ehli ;ıkuf 

tarafmdan her dönümiıne 6 
lira kıymet konula .. Orhan~ 
gazinin gemiç köyünden 
oda ortası mevkiinde ve 
şarkan kerametli İbrahim 
veresesi ~imdi hacı erenle
rin Mustafa garbı karsaklı ı 
Mevlüt cenubu hacı kara 
Mehmet tarlaları hudutları 

ile mahdut ( 21 dönüm tar· 
lamn ) borçluya isabet eden 
10,5 dör.ümüne sekiz lira 
kıymet konulan gemiç kö
yünün yeniyol üstü mevki
inde vaki şarkan İbrahim 
veresesi garben karsaktı 
Halil oğulları şimalen yol 
cenuben Veli veresesi hu· 
dutları ile mahdut (t 1 dö-

1 nüm tarlanın) borçluya isa· 
· bet eden nısıf hissesini ve 

yine üç yeminli ehli vukuf 
tarafından her dönümüen 
yedi lira kıymet konulan 
Orhangazinin gemiç köyün
de kör kuyu üstü mevkiln· 
de vaki şarkan İbrahim ve
resesi garben yol şima!en 

kerametli Hüseyin ve yol 
cenuben t orçlu mustafa tar
laları hudutları ile mahdut 
( 93 dönümden) borçlunun 
hissesine isabet eden kırk 
sekiz dönüm tarla ve yine 

iiç yeminli ehli vukuf tara
fından her dönümüne alta 
lira kıymet konulan gemiç 
köyünün kör kuyu mevkii 
altında vaki şarkan Mustafa 
garben şimalen Bayram 
Mehmet cenuben umı:mi yol 
hudutlarıyla mahudut (27 dö
nüm tarlanın) borçluya isa· 
beteden nısfıki yokarda 
mevki ve hudutları yazılı 

dört parça gayri menkulde· 
ki bm çlunun hisseleri açık 
arttırmaya konulmuş olup 
30 - 4.-936 tarihinde rastla· 
yan perşenbe günü saat 14 
den 16 ya k~dar dairemizde 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 

936 - 27 Curıanın arap 
mebmet mahallesinden Eıref 
oğlu İbrah .m ve kara şeyh 
mahallesinden ıahbender zade 
ölü N ~ız karısı Hasibe ve 
klzı Nebile beyinlerinde müş~ 
terek olup kabili taksim ol· 
madığından ıuyuunun izalesi 
için satılarak bedelinin hi11e
darlara hi11eleri nispetinde 
paylaıtırılmaıına 25 -1-936 
tarihi ve 936- 768 numaralı 

ilamla karar verilen Borsada 
mecidiye caddesinde sağı Hu· 
lusi oğlu Nafız arkau evvelce 
Agah timdi lbrahtm dükkan· 
ları önü mecidiye caddeılyle 

mahdut çelebi ıultan vakfm· 
dan 1200 Ura kıymeti mu· 
bammlneli ve 171 kapı nu
maralı üstünde iki odası bu-
lunan bir dükkanın tamamı 

tarihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık arttırmaya Çl

karıldığımlan almak isteyen
lerin kıymeti mukadderesinin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde 
pey akçalariyle beraber Bursa 
sulh hukuk mahkemeıine gel
meleri ve ihale 28-4- 936 
tarihine rastlayan ıalı günü 
saat 15 le Burıa ıulb hukuk 
odasında yapılac4ğından mÜf· 
terilerin o gün mezkur mah · 
kemede hazır bulunmaları ve 
ıartname tarihi ilandan itiba
ren herkeze açık bulunduğu 

mezkur günde arttırma bedeli 
gayri menkulün muhe..mmen 
kıymetinin yüzde yetmif be
şıci bulmadığı takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırmamn on beı 
gün daha temdit ile 14-5-
936 tarihine rastlayan per-

ıembe günü ayni saatte mez· 
kl\r mahkemede gayri men· 
kulün en çok arttırana ihale-

si icra kılınacağı ve bu bapta 
bir güna itirazı olanların 20 
gün içinde evrakı müıpite ile 
bildirmeleri aksi halde hak
ları tapu kütüğü ile sabit ol-

rastlayan cuma günü ayni 
saatta mezkuı mahkemede 
gayri menkulün ençok arh
ana ihalesi yapılacağı ver 
bir güna itirazı olanların 

yirmi gün içinde evrakı 
müsbite. ile bildirmeleri ak
si halde hakları tapu kütü· 1 

1 ğü ile sabit olmadıkça satış 
bedeli paylaşmasmdan geri 
bırakılacağı ve belediyeye 
ait delU\liye rusumu ile iha· 
le karar pulu ve tezkere 
ve ferağ barcı .müşteriye 
ait olacağı ilin oıunur . 

taf a kızı Fatma ve Süleyman 
kızı Ane Hakkı kızı Bahriye 

ve Mehmet kızları asiye ve 
emine ile mü§tereken müte 

sarruf oldukları genci köyil 
hududunda kain çukur tarla 
namile maruf Şa. ali.ettin Ga. 

Salih oğlu Mustafa Şi. Bektr 
Ce. Emine ve asiye tarlalarile 

mahdut iki dönüm üç evlek
bir kıt'a tarla ile ayni köy 
hududu dahilinde karye civa -

rı mevkiinde kain ıarkan Is · 
mail çavuş garben yol ıima· 

len kavaz İsmail Ce. Bekir 

tarlalarile mahdut iki dönüm 
iki evlek mikdarmdaki keııta~ 

birinci açık arttırması icra 
edilecektir- arttırma bedeli 
kıymeti muhammenetıi yüz- · 
de 75 ni bulnıadığı takdide 
mezkur gayri menkullerdeki 
borçlunun hissesi ihale o
lunmayarak en çok arttıra· 

nın taahhüdü baki kalmak 

madıkça satıı bedeli paylaı · 
masandan geri bırakılacağı ve 

belediyeye ait dellaliye ruıu

mu ile ihale karar pulu ve 
tezkere ve ferağ harcı mür 
teriye ait olacağı ili.o olunur. 

Hursa U rbayhğından: 
Bursa şeherine bir canavar 

düdüğü, açık eksiltme ile 
ahnacaktır. Düdüğün sesi 
sakin havada 8 ve rüzgara 
karşı 3,60 kilometreden işi
tilecektir. Muhamrueni 1200 
liradır. Şartname bedelsiz 
verilir. Dışarısı için 6 ku
ruş posta pulu ıazımd1r . 

nelik kabili taksim olmadığı 

ve birinci kalemde ya~ıh tar. 
laya 50 ve keıtaneliğio 150 
lira kiymetl muhamınineıiode 

olduğu keıfen anlaıtlarak sa
t.imasına karar verilmif ol-

makla talip olanlar birinci 
artbrma günü olan 30/3/936 

tarihine müsadif Pazarteıi gü- 1 
on ıaat 14 den 16 ya kadar 

şartlyla 8-5-936 tarihine 
rastı ayn pazartesi gün ii sa-

lüğünde toplanacak · 

İstekliler şartname için 
her iş saatında Uray muha· 
sebesine ve 2 nisan 936 

perşembe günü saat 15 te 
2490 sayılı kanuna göre 90 
lira muvakkat teminatları 

ile Uray dairesinde komis· 

yon odasına gelsinler. 1 -1 

hazır bulunm~ları ve kıymet 
muhamminenin yilzde 75 fini 

bulduğu takdirde ihareı kat'l· 
yeıi icra edileceği ve akıl 

halde 2 ci arttırma günü olan 
15 /4 / 936 tarihine miiıadif 
Çarıamba güoü ayni saatlar· 
da loeıöl sulh hukuk mehke. 
meslnde hazır bulunmaları 

ilan olunur • 

at 14 den 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak olan 
ikinci açık arttırma netice
sinde müşterisine ihale olu· 
nacaktır. Sattş peşin para
ile olup arttırmaya iştirlk 
etmek isteyenlerin mezkQr 
gayrı menkullere takdir o· 
ıunan kıymeti muhammene
nin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
akçesini veya ululsal bir 
bankanın teminat mektubu-. ! 
nu hamil bulunmaları Ulzım 
dır. Hakları tarıu sicilleriyle 
sabit olmayan ipotekli aıa. 

caklıJar ile diger aldkadar · 
ların ve irtıfak hakkı sahip· 
terinin bu haklarını ve hu
susiyle faiz ve masrafa da· 
ir olan iddialar1nı ilan tari
hinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile 

birlikte dairemize bUdirrue

leri Ulzımd1r. Aksi takdirde 
hakları tapu sicilliyle sabit 

olmayanlar sataş bedelinin 
paylaşmasmdan hariç kalır· 

lar borçlu Mustafanın Gem· 

lik ziraat bankasına 510 li· 
ra brrçJu olduğundan 2814 

No. kanunun 10 cu madde
sine tevfikan müzayede ne· 
ticesinde banka alacağının 

tamamtnı geçmiş ise teci
min devam edeceğini ferag 
harcı dellAliye resmi müş

eriye aittir. Müterakim ver· 
gi bedeli müzayededen ten· 
zil olunur. Daha fazla ma-
10.mat almak isteyenlerht 
1-4-936 tarihinden ftiba· 
ren her kesin görebilmesi 
için dairede açık bulundu
rulan arttırma şartnamele· 

rile 935-585 No. dosyada 
mevcut vaziyet ve takdiri 
kıymet zabtı görüp anlaya
bilecekleri illn oluuur. 

komisiyona gelmeleri 
bildirilir. ~5-~8 
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irmik pudingi 
Ölçüleri . 

1 Litre süt 
ı 00 Gram şeker 
180 ,, İrmik (ince) 
Bik fiske tuz • 
Biraz limon kll)buğu (Sarı· 

ktımı) 

~ Yumurta sarısı . 

150 gram marmelat 

Yapılışı: 

Süt, ıeker ve limon kabu
jıyle kııynatahr. Buıırada ya• 
vaı yavaı irmik serpilir. Dur
madan lrarııtırilır . Bir kase
de yumurta sarıları iki kaıık 
ıovuk su ile çarpılır . ve Pu
dioga ilave edilir • İyice ka
rııtarılır . Isla tılmıı Puding 
kalıbana doldurulur • Sovuk 
su içeriıioe bırakılır . Yaram 
ıaat sonra bir kompoatu ta
b~gına çevrilir . Sulandmlmıı 
marmelat veya çikolatla süs· 

lenir • 
İstenirse marmelat veya 

çikolataya bir iki kaııta rom 

ilaue edile bılir . 

Bursa Tapu Müdür
lüğünden : 

lıa bey köyünde köy içi 
mevktiode sağı hacı Osman 
vereıeıi solu hacı derviş evi 
arkası ahmet veresesi önü yol 
ile çevrili ve Hasan oğlu Muı -
tafanın caddesinden intikalen 
kaldığı ve 335 y1lmda ölme· 
aile mirası ikieci karısı Cemi
le ve kızı emine ile kendin
den evvel ölen diğer oğlu Ha· 
sanın evladları Memet ve Ce
mile ve Cem•leninde 337 yr 
hnda kocaıız ölmeııle kızı 
Fatma ve Fatmanın da 341 
yılında kocasız ölmeıile ev-
latları büıeyin ve mehmede 
kaldığandan bahıla intikal ve 

ahara satııı talep edilmif ve 
tapu kaydı da bulunamamıı 

olduğundan tasarrufunuu tah
kiki için 9 - 4 - 936 gününe 
müıadif Perıenbe günü ma
halline ~emur gönderilecailn -
den bu tarlada alakın olanlar 
varise tarihi i\anından itiba· 
ren on gün zarfmda ellerinde· 
ki belgeler ile beraber tapu 
tdareıine ve yahut mahallin
de bulunacak memura m üra· 
caat eylemeleri ila n olunur, 

Hırdavatçı i\bdullah 
iffas idaresi 

Tuz pazarında müflis hır
davatçı A bdullahm ikinci ala· 
caklılar toplanması 27 Nisan 

936 tarihine rastlayan pazar 
teıi günü saat 17 ye tensip 
edtlmit olduğundan alacakları 
evvelce kabul edilen alacak 
laların o gün ve saattıı koza 
hanında ~8 l numaralı yazıha· 
nede hazır bulunmaları ilan 
olunur . 

fürk llava Kurunıu 
Ba~kanhğından : 
Müddeti bitmekle arttırA 

maya çıkarılan Tayyare Sine

ına bioasa altındaki Tayyare 

otobüslerinin iıgal ettiği yazı

hanenin haddılayıkıoı bulma

masından artırmaya muddetin 

on gQn daha temdit edildiği 

ve Niıanın 6 ıncı Pazartesi 

liinü 111at 17 de kat'i ihalesi· 
ntn yapılacağı ilan olunur . 

Cumhur· et 
Hal k partisi 
Geml ik kaza 
başkanhğından : 

Hakkın Ses1 

aracabev 1 a-.., 

rasz müdr.lr 1ü 
., ~· d g·un en: 
( Kapalı zarf usuiile 
eksi~tme ilanı ) 

28-3-1936 

Y ERLi MALLAR PAZARI · 
Kuyumcular Çarşısı Telefon 76 Bursa 1 -Yapılacak iş 

Genılikte Atat.ürk hey
ke Ji yanında (57 70) Jira 
(80) kuruş l~eşifli C H. 
P arti konağıdır. 

4:! Şartname, keşif· 

name, pi lan ve re~im
Jer, BLarsa İ l ve G~rn. 
lik İ lçe parti başkan· 
hklarına ve g alatada 
Minerva hanında (3~) 
sa_ 1ıda Minıar bay Ab
dulJah Z iyaya n1üra 
caat la görülebilir . 

Hara ihtiya cı için 
ikiyüz on. üçbin kilo 
yulaf, yüz on fıçbin ki
lo arpa, elii üçbin ki!o 
nu~ır ve on dörtbin ki · 
lo bakla kapalı zarf u· 
sulıle eksiltmeğe kon 
muştur. Bu işlerin hep-

ı Bizim Basımevi ---

3 - İş; açık eksiltme 
iledir. Ve eksiltn1e Ni
sanın (l 6) cı Persenbe . 
günü saat « l 5»de Gen1-
lik Urayında yapda
caktır . 

si için iki bin lira ıı!u
vakkat ternioat altna
caktrr. Yulafın kilosu 
na altı buçuk kuruş 

mıs1nn kdosuna beş 
buçu kuruş arpanın ki· 

' luı;;una altı kuruş hc1k~ 

lanın kilo.,una beş bu
çuk kuruş muban1men 
kiyn1e t takdir edilmrş-

t-. -Muvakkat temi- tir. Eks1ltıne Karaca-
nat akçesi (±32)1İra <8 J) bey harası n1erkez bi- ı 
kuruştur . nası içnde vapı)acaktır 

5 - İstekli ler o gün : Eksiltn1e günü l 7 Ni ~ 
teminat akçesinden 1 san 936 cuma günü sa
ba şka hususi şartoa- at onbeştir. İsteklilerin 
mede kendile rinden is· o gün ten1inat ve vesa .. 
t ... nilen fenni ve mail ikkrile birlikte harada 
ehliyet nameleri g öster- bulunmaları ilan olu· 1 

mek mecburiyet inde- nur • 
<lirler • ~5-28-1 --~ 

6 -Yapıya lazım 

knın, kireç taş ve tuğ· 
Ja partice temin olun
muştur . 

28-1- 4-8 

-
Bursa Askeri 

alm a satın 

komisyonundan 
Bursa, Mudaova ve .,, 

Bandırma Gazinolan 
için 170 ton Un satın 

alınacaktır . 
Talunin edilen be· 

deli '22418 liradır. 

Şartoaınesi Bursa sa
t ı n alma kornisyonun
dadır · E ksiltme ·16-~ 

936 peşembe g ünü sa
at 16 da Bursada As
keri satın aima ko
misyonu binasında o
lacaktır . Eks iltn1e ka~ 
pa lı zarf usuliledir. 

Muvakkat teminat 
1681 lira :3a kuruştur 

tekl ı f tnektupla rı 16--
4 - 9a6 perşemhe saat 
on be~e kada r salın al
ma komisvonuna ve. .., 

rilmi ş olacaktı r · 

Karacabey Ha
m üdürlü -rası 

ğünden: 

Haranın kendi ihti· 
yacından fazla mutdi
fu!cins (on dört bin 

kilo çelt1 k tohumu açık 
artırma usulile satışa 

çıkarıJmrştır. Satış gü
nü 1 (j Nisan 936 Per-

şenbe gt1nü saat on 
beştir. Muvaki·at temi -

nat olarak (yüz on) lira 
alınacaktır . ı\tuham-

rnen kiyınet olarak ki· 
lo~una on kuruş t 1kdir 
ediJmiştir . 

İste ki ilerin eksi1tme 
günü teıninat ve vesa· 
iklerile birlikte harada 
buluıunaları ilan olu 
nur. 

25-28-1-4 
• TT' YY • • V 'f' Y~ 

İş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü ıatıı ı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

61 - 150 

*W M 

Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar. 

Bursa : Defterdarlık arkası No22 

Telefon - 130 
ı.ı;:·~:r.;.r,<-~ "' . -~.. • - "' • • • ~ '!71W;:::;r.;,- ~~r,llıi!'ı• ~'W"r.. ;"' 11 '"ı . ..J.' • '#' . ..,.;:· ,...; .. ,_.,:.. . ' 

.... ,,... ~ •••• ~· fi\.~ ._... ·" • • 

En şifalı kaplıca 
Çc.kirg·etle 

keçeli 
ha~ ıdır 

İçinde son d erece te miz ve şifah çelik suyu bulunan 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları ta

mamlanarak bahçesi düzeltilerek saym halkımıza açıl

mıştır . Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fiatla rda hiç değişiklik yoktur. 

1( U~dağ'a ~:;., il 
22- Şubat - 936 Cu

martesi günü öğleden son

ra saat 13 de Uludağa 

çıkmak isteyenlerin Cuma 

günü akşamına kadar isim. ı 
terini dağcılık kulübü baş · 

kanı Saim Altıoka, F ort 

acentesi Tayyar Akkeski- 1 

ne ve matbaamıza bildir· 

meleri rica olunur . 

kulüp genel sekreteri 

M. ATAŞ 

Ulu~ağ Oteli 
Yaz 

Kış 

Acıktır . • 

..................... 
DOKTOR 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her tiirlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur . 

1 GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir l\izmel 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
------------

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Bizinı Matbaa:karşısı No. 30 -· ... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 28 - 4-- '11 - 15 ............................................... ' 

Servisi 

Arsı Ulusaldır 
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Karacabey Harası 
merinos yetiştir· 
me çiftliği müdür

lüğünden 

Merinos yetişetirm 
çifti iği koyun sütleri
nin 15· Nisan-936 tari
hinden sağım sonuna 
kadar istihsal olunacak 
çiftlik ve yayla koyun 
sütleri 6 . Ninan· 936 ta· 
rihine müsadif Pazar· 
tesi günü saat 15 de 
Bursada Baytar mü · 
dürlilğü dairesinde 

açı_k arttırma usulile 

satılacaktır . 

Beher litresi altı 

buçuk kuruş muham
men kıvmet takdir e

dilmiştir . İsteklilerin 
240 lira muvakkat te'

minatlarile birlikde 
arttırma günü Bursa 
da Baytar müdürlüğü 

dairesinde teşekkül e
decek satış komisyonu
na muracaatları ilan 

olunur. 
18-21-25.-28 

Bursa inhisarlar 
müdü:ılüğünden 

Hr.ıkkın Se i -
Bursa kül -·r d. ·ek öı lağıi d n 
Muvakkat teminat tahmi 1i bed 1 ru d. rı cinsi 

Ura Kr. Lira Kr. metre 

126 00 1680 00 400 < ri Juımaş (h:u ci eJbi~efit1 içın 
38 25 510 850 Haki kten (Dahıli « « 
38 25 510 850 Siyah « (İş elt>isellği için 
28 13 375 oo ıooo Amerikan bezi 

Bursa bölge san'at okulu taJebelerine gereken 
yukarda cins, mikdarı, ta.hminı bedelleri vazıh ,,, 
dört kalem eşya i 6-3-9:3f) gününden başla-

mak üzere on beş g.ln nıüddetle açık eksiltmeye 
konulmuştur . Eks1:tn1e ~0-3-- 936 Pa1artesi 
günü saat onbeşte İl aylık binasında Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. İstekliJerin 93G 
Ticaret odası vesikaları \'e )'Üzde 7 ,5 rnuvaı{kat 
makbuz veya mektup!aı iy1e yukarda sözü ge · 
çen gün ve saat a Kültür direktôrluğünde top-
lanacak komisyona ve şartnaıneJerini o-örmek 
• ö 
ısteyenlerin her gün San'at okulu yönetgesine 
baş vurnıaları. 

28-3-1936 
, ...... •ant- -

'"jursc ~ erinos Yetistirme Müf et-, 
ı alma l(omisyonundan 

Cins Vf' mahiyeti mikdarı 

Adet 

Aıat ve levazımı 8aytariyeye 
ve Eczayı Tıbbiyye 

55 

Tahmin bedeli 
Li. Kr. 

1392 32 

Açık eksiltme usuliJe eksiltmeye konulup 
eksıltme ışi 3-4-9;J6 cuma günü saat on beşte 
Bursada Ata 'fürk caddesinde Merinos Yetiştir
me Müfettişliği dairesinde yapılacaktır. İstekli
ler o gün mal sandığına yatıracakları yüzde 7 ,5 
teminatı muvakkate akçesi makbuzu ile komis · 
yona nıüracaat edebilirler . Şartname ve tef er
ruatını görüp anlamak için de her gün çal1şma 
saatında ~1üfettişl' < 'dare memuruna ve ~ksilt
me saat ında az ö tJ ede eksiltme komisyonuna 
gelnıeleri bildiri) r. 18-21-2!>-28 

Bursa Uraylığından : 
l 8 - 2 l- '2 5-2 8 Yerleri Cinsi Mikdarı Muhammen 

Bursa Merinos yetiştirme müfet- Altıparmak Cad. arsa 413 M2. 4956 lira 
.. ,, ,, 62 M2. 620 ,, 

tişliği satın alma komisyonundan: .. .. .. ss M2. 550 ,, 
Beheri Yukarıdaki arsalar ayrı ayrı satılıktır. Almak isteyenler 

Cinsf Adet Lıra kr. Tutarı her iş saatıı da Uray Muhasebesine ve hizalarında yazıh 
~~~~~~~~~~~~~~~~L~ir_a_k_r_. ~~ muhammen bedellerin yüzde yedi buçuk nispetinde mu-
Ma karisör 2 2850 00 5700 00 vakkat temirıatlariyle 20-4-936 pazartesi günü saat ı 5 
Kamyonet te pazarlık yapmak üzere Uray komisyonuna gelsinler. 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup eksilt- § 
me işi 10-4-936 cuma günü saat 15 Bursada Ölçü ve tarhlaran ~ıra numarasile muayene gününii 

k 
gösterir cedveldir . 

Atatür caddesinde Merinos yetiştirnıe l\.1ınta- Sayıdan Sayıya Tarih Gün 
ka ~üfettişliği dairesinde yap1lacakt1r. Pu1Iu ,~~.~~75~~~~~~~~~~~~~~~ı Nisan 936 Çarşamba günü ak~amına 
teklif kağadını bir zarfa koyup kapayarak ve ! 76 150 2 « Perşembe << 

42i lira 50 kuruşluk mvakl<at teıninatı l<apalı j 151 225 3 « Cuma « 
1 mektup)a ayn hir zarfa koyup kapayarak ek- ;~~ ~~~ : : ~:::~!:~f :: 

siltme günü saat 1 ö şe kadar nıakbuz karşılı- 376 4.,0 7 " Sah c' 
451 525 8 ç ğında komisyon reisliğine ver111eleri ve şartna 526 600 9 ; P;;::::a : 

Bursada Demirtaş şi· meyi ve teferruatını görüp anlamak için her iş 601 675 ıo « Cuma • 

mendüfer istasyonun- günü ve saatında müfettiştik idare memuruna 676 750 11 
« Cumartsf « 

dan inhisarlar baş mü· ve ~ksiltrne saatından az önce de eksiltme ko- ~~~ :~~ !~ ~~ ~=~ertesi :: 

dürlüğü depolarına ve misysnuna gelmeleri bildir. lir . 1-2 901 975 15 ,, Çarşamba « 
belediye gazhanesine • • • .. • 976 to50 16 « Perşembe .. 
ve bu depolarla beledi- Bursa Merınos yetıştırme muf ettış- 1051 1125 11 « Cuma « 

1126 t2o0 18 ,, Cumartesi « 
ye ~azhanestnd~n yek~i 1 fiği safın alma komisyonundan : 1201 1275 20 « Pazartesi (( 
ğerıne ve demırtaş şı- Cinsi Adet Tahmin bedeli Ölçü, tartı ve aletlerin 936 senesi yıllık bakısı ı Nisan 
medüf er anbarına bir 936 günlec.necinden başhyarak 20 Nisan 936 da bitecektir. 
sene içinde nakledile- Lira kr. Bu zaman zarfında yukarıdaki cedvelde yazıldığı gibi 

A1At ve edevatı 201 kalem 3913 62 numara sırasiyle ve günlerinde ölçü sahiplerinin Uray 
cek mamul tütün, si- Baytariye ve ayar işyarllğma baş vurar11k muay~ne ve damğalarını yap· 
gara, içkiler, ispirto, Eczai tıbbiye tırmaları ve müddet geçtlkten sonra vaki olacak müraca-
suma ve barut ile av Açık eksiltn1e usulile ek iltnıeye konulup ek- atlar kabul ed!lmiy ceği gib i alakalılarm ölçüler kanunu-

·ı · · 1 O 4 93(' - - t , 5 t B 1 na tevfi rnn ceza görecekleri duyrulur. 
malzemesi ve patlayıcı s1 tme ışt - - . ) cun1a gunu saa ı e ur- wee: • 3RıJ": 

maddeler ve boş kap- sacla Atatüı•k caddesinde nıerinos yetiştirnıe 1 

ıar ve levazım nakliye müfetteşliği dairesinde yapılacaktır. istekliler ! Bursa merinos yetiştir memülettiş-
ücreti 20 Mart 936 gü· o gün mal sandığına yüzde 7 ,5 temi na ı nu- ı ı · ... • t l k . J 
nünden itibaren 20 gün vakkata akçası makbuzile komisyona muraca- ıgı sa ın a ına omısyonunaan : 
müddetle eksiltmeye at edebilirler . Cinsi ve mahiyeti miktarı tahmin bedeli 

konulmuştur . Eşyayı Şartname ve teferruatını görüp anlan1ak 
mezkiırenin muham- içinde her gün çalışma saatında müf ettişiik 
meo mikdarı 5948 l 5 idare memuruna ve eksiltmeden az ö·1cede ek
kilodur. İstekliler şart- l siltme komisyonuna gelmeleri biJdirilir . l -2 
naneyi görmek üzere d r. el l ., _, 
her gün ve eksiltmeye Bursa eTte ar ıgınaan : 
iştirak için de ihale İsmi San'atı Ticarethanesi 

tarihi olan ( 8 Nisan Vahit Bıçkıcı Çıra pazrında 38 No. 
lf~l6 ) Çarşanba günü Yukarda ismi yazıla miikellef hakkında ı numaralı tem· 
saat ı (j da 33 Jira 15 yiz komisyonunda sadır olan Jcarar ikametgahı meçhul ol

ması hasebile kendisine tebliğ edilemediğinden hukuk 
mahkemeleri usulü kanuna tevfıkan ihbarname makamına 

kaim olmak iızere mezkür karar hükumet koridoruna asıl
mış olduğundan iUln tarihinden on beş gün zarfında itiraz 
edilmediği takdirde vergisinin kat'iyet kesbedeceği ilAn 

kuruş teminatı muvak
kate akçesini müstas
hiben bursa inhisarlar 
baş müdürlüğüne gel-
meleri. 1-1 olunur. 

Sun'i tohumla istasyon 
labortuvarı çadırı 

adet lira kr. 

8 l120 00 

Açık eksiltme usulile eksiltmeye konulJJ.P 

eksiltme işi 6-4.-936 pazarertesi günü saat 1 t> 
de Bursada Ata ürk caddesinde merinos yetiş . 

tirme dairesinde yapılacaktır . 

istekliler o gün mal sandığına yatıracakları 
yüzde 7 ,5 teıninat muvakkate akçesi makbuzile 
komisyona muracaat edebilirler. Şartname ve 

teferruatını görüp anlamak için de her ~ün ça
lışma saatında müfettişlik idare memuruna ve 
eksiltıne saatinden az öncede eksiJtme kömisyo. 
nuna gelmelerj bildirilir . l 8-2 ı -2?i-28 


