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Dünya hadiseleri karşısında 
İstanbul Gazeteleri 

lıtanbul 8 (A.A.) Dört günlük bayram 11raaında lıtanbul 
ıeııeteltsri bütün dikkatlerini Avrupa'da olub biten değlıikltk· 
lere çenrmit bulunuyorlar. Ufuk'da yeni ıiyuet cereyanları 
belirmeye baıladıfını kaydeden Yunuı Nadi Cumhuriyet te 
Avrupa'nın ltalyan Habeı harbinden beri tereddüt içinde yu. 
varlandıtını, lnırlltere'nln bugün her ıeyden ziyade kuvvetlen
••Y• ehemmiyet verdlilnl, Franıa'nın ltalya'ya kartı takib 
edilecek ıiyaset itinde İngiltere kadar ileri gitmekten 11kılır 
ılirilodüfünü Almanya'oın bir aralık Franıa'ya el uzattıiını 
yazdıktan ıonra büyük devletlerin Milletler cemiyetini tutmak 
buıuıundakl iradeleri zaafa uğradıkca orta ve küçük devletlere 
düıen vazifenin daha zıyade birbirine yaklaımak olduiunu 
ıöyleyor Ye yeni muvazenenin baılıca temeli bu olacafını ilave 
edl1or. 

Aıım Us, Kurun'da ıon haftanın ıiyaıi tabllllerlni bülaıa 
Ye Ren'tn i11alinl , Lokarno andlaımaaının feıhl badl1elerini de 
ehemmiyetle kaydettikten ıonrft dfioya ıulhunu artık yeni bir 
..... aröre kurmak llzım geldttlnl ıöyleyor. 

Zaman, Almanya'nı11 art.k taarruza geçtlflnl ıöyleyor ve 
yazlyetin daha ziyade vebamet keıbetmemeııtni temenni ediyor. 

Milletler Cemiyeti Almanya'dan 
Renin tahliyesini istiyecekmiş 
Cenene 8 (A.A.) Mllletler cemiyeti konıeylnin perıembe 

slqü toplanmaıı muhtemeldir. Konıey Almanyadan t11al ettlfi 
Ren araı1&.lni derhal tahliye etmeıinl lıteyecektlr. Almanya 
kabul etmez1e Lokarn6 muahedeıl reımen tetkik olunacak •e 
Milletler cemiyeti pakbnın 17 ncl maddeıl kendiliğinden mer· 
lyete ıiHcektir. Allkadar hnkumetler ta1dlkln• karar verilme1l 
mnnaıtb ıörülen cesrl tedbtrlert aabt ılklnllk devam ettlfi 
mnddetce taıdlk edeceklerdir. 

Fransızlar Askeri tedbirler için 
Harbiye ve Bahriye bakanlarına 

salahiyet verdiler • 
Pariı 8 (A.A.) Bakanlar kurumu Alman muhtıraıını ka

biUO ıayrl kabil telakki etmeie, meaeleyl derhal milletler 
lf cemiyetine tevdie ve Lokarno mua hedeıini lmzalamıı olan 

devletlerle derhal mOzakereye girlımeye karar vermiıttr. 
Bakanlar kurumu, harbiye, bahriye ve hava bakanlarına 

ellYalİn tcab etttreceli ukerl tedbirleri almak ilzere salahiyet 
yermit ye General Maren tarafından hudut. muhafaza hattı 
ve "akerl hareklt hakkında evvelce veril mit olan kararları 
taavib etmlttir. 

lngiltere ve Almanların son 
hareketi 

Londra mahfelleri vaziyetten pek 
okadar endişe etmiyor gibi 

görünüyorlar • 
Londra 8 (A.A) Renin tıgall, Hlllerln nutku derin bir te

euOr yapmııtar. Herke1 vaziyetin vehametinl idrak etmekte
cllr. Siyasi mahfeller Almanyanın hareketini dofru bulma
malda beraber Rene anca&. bir kaç milfreze gönderildiffnl ve 
bunun ıulbu tebdid edici bir mahiyetle bulunmadığını ıöyle 

mektedlrler. 
:O.ı bakanhiı mabfelleri lnıilterenin tlddetli prote1toda 

bulunacalını IÖylemektedlrler. Fakat bu mahfeller büyük 
. Britanyanın Hitlerln teklifleri eaaıı üzerinde ve milletler cemi· 

yeti mürakabeıi altında müzakerelere girlımeye taraftar oldu
iu f ikrindedlrler . 

Eıa1en Londranın aellhlyetli mahfellerl milletler cemiyeti 
paktının Yenay muahede.inden ayrılmHına taraftar bulunu• 
yorlar. Gazetelerin mutaliaııda çok ıtddetli delildir . 

Paris mahfelleri ve Renin işgali 
Parlı 8 (A.A) Sali.bfyetli mabfeller Almanyanın yaptıiı 

hareketin çok vahim aklıler yapacafını ıöylemekte ve Al
maayanın Rene ufak kuvvetler göndermek ıuretile yapblı 
hareketin hukuki yazlyetl deilttlremeyecellnl ilave etmekte. 

dtr&er • 

Budapeştede yürütülen mutalaalar 
Budap8fte 8 (A.A) Hitler!n ıon nutku dolayatle y6rQt6len 

9111tallalar Almaa7anın leblndedlr • 

Uludağ' da 
Bayram 

Bayram günlerinde Uludai 
büyük bir ıpor hareketine 
n bne olmuıtur. 

lıtanbuJ, Ankara ve Balı
keılrden relen muhtelif gu
ruplar kafile kafile daia çık· 
mıılar ve her lkl otele yer· 
leımfılerdlr. Parti milfetUıt 

ve Anteb ıaylavı Remzi ile 
~ıt ve Tokad eaylavı Silreyya 
lıbayımız Şefik Soyer, Gülha· 
ne proföaörlerinden Nüzhet 
Şakir de Uludağ'a çıkmıılar

dır. 

Bayramı!l ikinci ıGnü ak
ıamı Uludağ otelinde Tokad 
say!avı Süreyya Ye Rıza Der· 
vlı tarafmdan lıtanbul ve 

1 

Buru dafcıları ıerefine bir 
ıilvare verilmtı bu ıüvarede 

Parti müfettltl Saylav Remzi 
bulunmuıtur. 

Sporcular otelin salonunda 
dai kıyafetlerile danı etmiıler 
etlenmiılerdlr. 

Bayramın Oçüncü ıünli 

1abahı lıtanbul daicılanndan 
mürekkeb bir gurup zf r•eye 
çıkmı ıtır. Kayakçılar diler 
gOnler oteller clYarındakl ek
a ?rı!z meydanlannda ve yakın 
tepelerde kaymıılardır. 

Don de tıtanbul Alman 
llteıl taleleıt Uludai• çıkmıı 
1 ırdar. Bir hafta orada kala
caklardır. 

Üç gündenberl Uludai'a 
kar yalmaktadar. D6n 1&bah 
on iki kJıillk bir gurup otel· 
den kalkarak Cennet kaya 
ıırtları üzerinden ılı ve kar 
tf plıl altında orman lnltl yap· 
mıı ve Ktrazh yaylaya lnmlt· 
tir. 

Bayramda Uludağ'da btr 
kaza olmuı ve lıtanbul dal• 
cılık kulübü relıi Haltı Kay· 
nar'ın ayalı burkulmuıtur. 

Bu bayramm bilinçoıu 
kırılan üç kayak ve buı:kulan 
bir ayaktır. 

Bayram günlerinde beı 

yilzden fazla ıporcu Uludal'a 
çıkıp lnmtıttr. lıtanbul dalcı· 
11111 arasında Vali Muhiddin 
Üıtündağ'ın kızı Günıelt ile 
oğlu Metin ve Muhiddin Oı
tündai'ın kardeıt Hikmet de 
bulunuyorlardı. 

Likmaçları 
Ltk maçlarının ikinci dev. 

reılne dün Atatürk ıtadyo• 

munda baılanmıtbr • 
Acar idmanla Muradiye 

ıpor birinci takımları araıında 
yapılan maçı Acar idman ta
kımı bire karıı 7 1&yı ile ka· 
zanmiıtır • 

Akın ıporla Demlrtaı bi
rinci takımları ara1ında baı

layan maç bir devre de• 
vam ettikten ıonra yaimur 
yüz6nden tehir edtlmlıUr . 

E I 2!& 

Yunanistan 
kabinesi 

Atlna 8 (A.A.) Liberal ıay 
lav bay Sofoltı yeni kablne
nla teıklllae memur edllmlıtlr. 

Almanların Rene girişi 
Berlfn 8 (A.A ) bütün ıehlrde dün beycanlı tezahürat yapıl

mııtır. Baıbakanlık binası önünde toplanan halk kütleıl (Ren) 
martını ıöylemiıttr. 

Alman kıt'aları üç ıehlre ıtrmtıler -.e halkın coıkun teza
huratlarHe karıılanmıılardır. 

Doıeldorfa bava kuvvetleri girmiıtlr . 

Renin 1.şgali ve Fransa 
Parla 8 (A.A.) Kabine toplantaaından ıon dıı bakanı Ffin• 

den gazetecileri kabul ederek Fran1anın m.uhahedelerla tek 
taraflı feıbine mani olmaya mecbur olduiunu ve bubale kar
t• mnıterek bir muhalefet yapılma11 için diler devletlerle te . 
muta bulunduğunu ıöylemiıtlr. 

Flanden bitlerin geçenlerde Parlı ıazetelerlnden biri 
vaıtaalle yaptığı Franıız-Alman yakınlaımaıı teklifinden 
ıonra berlindekl Franıız elçilinln bitlere böyle bir yakınlar 

manan hangi eıaılar dahilinde milzakere edllecegint ıorma1a 
memur edildifinf, bitlerin (Sonra cevap vereceifnl) ı6yle
dtilnl ve elçinin dün kendiıine dünkü nutkunu bir cevap ola· 
rak telakki etmek icap edlb etmeyeceiinl ıortiufunu ve bit· 
lerin (Evet) cevabını verdiıtnl ilave etmtıttr. 

Ren meselesinin Sovyet 
Rusyadaki akisleri 

Moıkova 8 (A.A ) Lokarno muahedeıinin fethi burada derin 
bir tee11ilr yapmııtır. Almanyanın bu hareketi Avrupa ıulbu 
aleyhine m6tevecclh tellkkl edilmektedir. 

Milletler cemiyeti konseyinin 
toplantısı. 

Londra 8 (A.A) Edenin 10 martta toplanacak olan ..Uet
ler cemiyeti konıeyl toplantııımn 12 marta bırakılmaıım lıt•· 
meal muhtemeldir. 

Y ogoslavya da kabine değişti 
Belgrad 8 (A.A) Kabine lıtlfa etmlt ve yeniden teıelddll 

etmiıttr. Bütiln eıkl bakanlar kabineye dahildir. Yalnız har
biye ve bahriye bakanlıiına genel kurmay baıkanı ıeneral 
Marki tayin edllmlıttr • 

Bombarduman korkusile 
Adisababa şehri boşaltıldı 

Adiıababa 8 (A.A.) İtalyan tayyarelerinin ıehlrl bombardu· 
ma edeceii korkuılle halk ıehtrl terk ettiilnden Adlıababa 
boı ve ölü bir ıebir manzaraıı göıtermektedlr. Diln ıece 1&at 
22 dr. münadiler imparatorun bu emrini ilin etmlılerdi : 

(Dün bava hucumu ihtimalini karıılamak 6sere yarın 1&at 
6 ile 7 den itibaren halk ıeblri tahliye edecektir. ) 

Bütün ıayfalara rafmen dün bombarduman yapılmamııtır. 

iç işleri bakanı Avrupadan döndü. 
latanbul 8 (A.A.) iç lıleri bakanı bay Şükrü Kaya tedavi 

için gttmlt olduiu Vlyanadan bu ıabab ıehlrlmfze danmOıtGr. 
.. ~ 
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Bayram 16nlerlnde ıehrt• ı 
mizde muhtelif ve canlı ıpor 

hareketleri olmuıtur. Bayra· 

mın ikinci gün6 Acar idman 

yurdu (8) takımı ile lneıöl 

takımı araıında yapılan fut· 

bol maçını Acarblar ilçe kar· 

ıı 6 ıayı ile kazanmıılardır. 

Bayramın üçGncO gün6 de 

Eıkltebir takımı ile Dura ıpor 

araıında bir maç yapılmıı 

Eıklıehir takımı bu maçı 

ııfıra karıı Gç 1&y1 ile kazan-

mııtır • 

Erteıl fla Dura ıpor takımı 

ile Karacabey takımı kartı· 

laımıı Karacabe1 takımı bl· 

rincl devrede çok ,Ozel bir 

oyun ıöıtererek Dura ıpora 

iki gol atmıtlaraa da ikinci 

devrede Dura ıpor iki ıol 

atarak beraberlill temiD et· 

mittir . Kararabeyll futbolcu-

lu enerjik 01namıtlar Te 

canh baıla çalıımıılardır • 

lıtanbul Güneı kulibi si• 
reıçllerlle mAıabakara ıtclen 

ıüreıçllerimf zden Acar td. 

manb HOaeytn blrlncllllt ka· 
SaDIDlftlr • 



Sahife~ 

l~ursa Urbayhğ1ndan: 
Yer satışı ilanı: 

Altıparmak caddesinde 
Mal iye memuru H. Hüsnü
den satın alınan yerden ar
tan 55 M2. arsa, açık artır
ma He satılacaktır. beher 
metro murabbaının muham
meni ıo liradır. Muvakkat 
teminat 4 t,25 liradır. Arhr· 
ma ve üstermesi 16 mart 
936 pazartesi günü saat ıs 
te Urayda komsiyon odası
nda yapılacaktır. şartları 

anlamak icin iş saatlarrnda 
Uray Muhasebesine ve ar· 
tırma vaktinde komsiyona 
istekliler gel sinler. 
29-3-9-13 

. § 
Yer satışı ilana: 

Altıparmak caddesinde 
Mübaşir Necipten alman ye· 
rden artan 62 M2. arsa, a
çık arttırma ile satıhkbr. 
Beher metro murabbaının 

muhammeni 10 liradır. Mu
vakkat teminat 46,5 liradır. 
artırma ve üstermesi 16. 
mart. 936 pazartesi günü 
saat 15 te Uray komsiyoniı 
odasında yapılacaktır. şart

ları anlamak için fş saatla
rmda Uray Muhasebesine 
ve artırma vaktinde komsi
yona, istekliler gelsinler. 

29-3-9- 13 
§ 

Yer ~alışı H. 
Hisarda kavaklı yolu 

üzerindeki 20 M2. mezarlık 

yeri, açık artırma ile satı· 
lacaktır. Muhammeni, 40 ti· 
radar. muvakkat teminat 3 
liradır. artırma ve üsterme· 
si, 16. mart. 936 pazartesi 
günü saat 15 te Urayda k
omsiyon odasında yapllaca· 
khr. şartları anlamak için 
her iş saatında Uray Muha
sebesine ve artırma vaktin
de komsiyona, istekliler g
elsinler. 29-3- 9 - 13 

§ 
Yer satışı ilAnı: 

Altıparmak caddesinde 
yağcı salimden alınan yer· 
den artan 413 M2. arsa, a
çık artırma ile satılıktır. B
eher metro murabbaının m· 
uhammenf 12 liradır. Muva· 
kkat teminat, 372 liradır. 

artırma ve üstermesi 16 -
3-936 pazartesi günü saat 
15 te Uray komsiyonu oda· 
sında yapılacaktır. şartları 

aolamak için iş saatlarrnda 
Uray Muhasebesine ve ar
tırma vaktinde komsiyona 
istekliler gelsinler. 

29-3-9-13 
§ 

Yer satışı H. 
Başçıl ibrahim camii b· 

ilişiğindeki 467 M2. mezar
lık yeri, açık arttırma ile 
satılıktır. Muhammeni, be· 
her metro murabbaı 150 
kuruştur. muvakkat teminat 
5254 kuruştur. artırma \le 
üstermesi 16.3.936 pazarte
si günü saat 15 te Uray k· 
omsiyonu odasında yapıla

caktır. şartları anlamak için 
iş saatıarımta Uray Muha 
sebesine ve arttırma vaktin· 
de de komsiyona , istekli· 
ıer gelsinler. 

29-3- 9-:13 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

Karacabey 
Harası ltrlüdü:r

lüğün.den: 
Hasad z:ı nıanı k u 

llanılrnak üzere alına
cak dört hin kilo orak 
ipi ile onbirbın kiio b 
alya telinin eksiltmesi 
talip zuhur etn1ediğin
den 21 mart 9:16 CU· 

martesi günü sa~t on
beşe uzatılmıştır. istek
lilerin balya teli için 
yüzer lira orak ipi icin 
doksan lira muvakkat 
teminatlarile eksiltme 
.günü Harada bulun
malan ilan olunur. 

9-20 ,, . ..,, . 
Karacabey Şar
baylığından: 

Belediyenin Bursa 
keçidi nıevkiinde (yüz 
elJi hektar) çeltik eki
lecek erazi kirasına ve 
parçalar mevkiindı=(Y
üz hektar) eraziye eki
lecek Çeltik ortakla
ınasına isteldi çıkma 
drğtndan 17 Mart H36 
salı günü saat on beşe 
uzatılmıştır. Bur S ·t 111-

evkii kirası pazarlıkla 
ve parçalar nıevkii or
taldanıası açık Cl rttu·
ma ile ibale olunacak
tır. isteklilerin kira için 
( 450) lira, ortaklama 
için ( 600) lira teminat
lariJe o gün Belediye 
encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

9 - l '~ 

Milli Emlak mü
dürlüğünden : 

1- t 50ti2 Jird G4 ku 
ruş bedtli keş;fJi Yeni
şehir hükumet kona
ğının ikmal irşaat• "28 
şubat 930 tarihinden 
itibaren kapalı zarf u· 
sulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Eksiltme lö Ma· 
rt 9~J6 pazartesi günü 
saat ·14' de ya pıJacaktır 

3- Yenişehirde mal. 
müdürlünde mütf şek
kil komisyona yüzde 
yedi buçuk teminatı 1n
uvakkate ile birlikte 
müracaatları ve teklif 
mektuplarının t 6 Mart 
936 pazartesi günü sa· 
at 1 tt. de riyasete ve· 
rilmesi. 

4- Şartname ve p· 
rojeler yenişehirde m
almüdürlüğünden alı
nabileceği gibi Bursa 
nafaa başmüdürlüğü
nden de alınır. 

9-11 - 13-15 

Hakkın Sesi 

Gemlik Hukuk Hakim
liğinden : 

Gemliğin umurbey kö
yünden Süle}'man kız1 Ha
ticenin kocası davalı o kö. 
yden Elazizli Süleyman a
leyhine açtığı boşanma da· 
vasanda davalının yeri bel
li oJmadığrndan İlanen ya· 
pılan tebliğata rağmen m-
ahkemeye gelmediğinden 
ğıyabmda duruşmanın icra
sına karar verilmiş ve du
ruşmanın 16-3 936 pazar· 
tesi günü saat 10 a bıra
kılmış olduğundan o gün 
davacının ismlerini yazdır· 

drğı şahitleri d;nıeneceğin
den mahkemede hazır bu-
hmması ve beş gün içinde 
itiraz hakkını kullanması 
gelmediği taktirde davacı

nın iddiasını kabuı etmiş 
sayılarak bir daha mahke· 
meye kabuı edil miyeceği 
tebliğ yerine ilan olunur. 

§ 
Gemlikte büyük kumla 

lı Mustafa oğlu Saidin ka-
! rısı davah o köylü Yusuf 
kızı Emine aleyhine açtığı 
haysiyetsiz hayat sürdüğü· 
nden dolayı boşanma dava
sı üzerine davahnm yeri 
belli olmadığından ilanen 
yapılan tebliğat üzerine m
ahkemeye gelmediğinden 
gıyabında duruşmanm icra
sına karar verilmiş ve du
ruşmanın 16-3 -936 pazar· 
tesi günü saat 11 re bıra
kılmış ve o gün davAh ib· 
raz edeceği ceza ilAml tet
bik edileceğinden beş gün 
içinde hakkı itirazını kolla
ması ve mahıteme günü ge· 
lme~iği takdfrde davacının 
iddiasını kabul etmiş sayı· 
ıarak bir daha kabul tdil-
miyeceği tebliğ yerine ilin 
olunur. 

Bursa lkinci Hukuk 
Mabkemesinden : 

936 - 332 Davacı Bursa
nın Veledi kurt mahallesin .. 
den Arif kızı Gülizar tara
fından kocası O. mahalJe
den Şibin karahisar1J Mus-

• tafa aıeyhine açılan Boşan· 
ma davası üzerine müdde
aaely h Mustafaya ilanen ve 
ilsakr n davetiye tebliğ edil· 
dfği halde mahkemeye gel
madiğinden beş gün zarfın
da hakkı itirazın• kullan
mak üzre gıyap kararı teb .. 
liğine ve muhakemenin 
13-3 - 936 saa lO na tali
k1ne karar verilmiş oldu
ğundan bermucıbi karar m
umaileyh Mustafanın yukar
da yazılı gün ve saatta biz· 
zat veya tarafından baroya 
kayıtlı bir vekil göndermez 
ve beş zarfında hakkı iti
razını kullanmazsa bir da
ha mahkemeye kabul olun· 
mayacağı gibi hakkrnda Ul
zıru gelen muamelenin gıya
ben ifa kılınacağı tctbliğ m· 
akamına kaim olmak iizre 
iHln olunur. 
2 ·- -.................. 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı _ ... 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

9-3-1936 

16 Mart U36 da müsabaka ile ·18 ~8 yaş a
rasandaki orta mektep l!lezunlarından öO hara
ket şakirdi alın~caktır. imtihanda müsavi dere· 
cede kazananlardan lise mezunları ve ecnebi li
san bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar 
terhis teskeresi ve askerlik yaşındakilerde şube
nin resmi bir vesikasını göstereceklerdir. Talip
ler bir istida ile Ankarada Umumi Müdürlüğe 
ve İstanbul, lzmir, Adana, Kayseride işletme m· 
üf ettişliklerine ve Mudanyada işletme amirliği
ne müı acaatla mektep diploınası, Nuf us cüzda
nı, askerlik vesikasının istasyon müdür1erince 
resmi müberle musaddak birer suretini ve polis 
veycı belediyeden bir hüsnühal ilmühaberini is, 
tidalarına lef f edeceklerdir· inıtihanlar Ankara 
ve işletn1e merkezlerinde yapılarak kazananla
ra şiındilik 40 1ira ücret verHecek ve Hazi~an
da a7 liraya çıkarılacaktır. Taliplerin imtihan 
yerlerine gidip gelmeleri parasız temin oluna· 
caktır. 9-12 

YERLi rttALLAR PAZARI 
Kuyumcular Çarşısı Telefon 76 Bursa 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 

933-59 Buna evkaf J.da
reıiyle marangoz Ahmet ve 
hafız iımail ile İbrahim kuı11 
Eıma beyinlerinde müıtcrek 

ve 2-6- 936 tarih ve 930 -
241 l numarala bir kıta ilam 
muclhince hissedarı mezburun 
aralarındaki şuyuun izalesine 
karar verilen Buraada bakır· 

cılar çarııamda safı mukad
dem çilingir karabet, halen 
metruke ve ııolu mukaddem 
bakırcı dtmitri halen metruke 
ve solu mukaddem bakırcı 

Dimitri halen metrulte ve orkas1 

Haydar paşa çarşısı ve önü 
yol ile mahdut :ıemioi 200 
lira ve gediği üç } üz lira 
kıymeti mukadderelı bir bap 
bakırcı dükkkamnın zemin ve 
gediğinin tamamı tarihi Jlin· 
dan Hibaren 30 gün müddet
le açık a·ttırmaya Çlkar\ldı· 

ğmdan tnhp olanları Bursa 

sulh hukuk mahkemesine kıy. 
meli multadderelerinin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey 
akçalariyle muracaat eyleme
leri ve bırakma 13-4 - 936 
tarihine müsadif pazarteıi gü· 
nü saat 15 de Bursa aulh bu. 
kuk odasında yapılacağından 

almak isteyenlerin o gün mez. 
kür mahkemede hazır bulun· 
maları ve oartname tarihi 
ilandan itibııren her keıe açık 
bulunduğu ve iıbu günde art
tırma bedeli gayri menkulün 
muhammen kıymeUnio yiizde 

yedi yetmiı betini bulmadıiı 

takdirde arttumanın son ta. 
ahbüdü baki kalmak üzere 
arttırmanın 15 gün daha tem· 
ditle 29-4 - 936 tarihine mü· 
ı l.dlf çarıamba günii ayni sa
atte mezkur mahkemede gay. 
ri menkulün ençok arttıraoa 

ihalei icra edileceği ve bu 
bapta bir itirazı olanların 20 
gün içinde evrakı mQeplte ile 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahan• No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahbtıt ıılert her ne"I 

maden kömürü aatııı 

Ün yon 
Sf gorta Acenteliii 

55-150 
Ilı. .... A, ................................. 4 

wwwwwwwwwwww 

DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayan ahalimize bir hi2ımet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
---------·-· 

Terzi Bayan .ara· 
nıyor 

Eskişehire gidebilecek 
yalnız dilbaz ve genç kız 

veya orta yaşta bir baya
na ihtiyaç vardır arzu eden 
lerin aşağıdaki adresle mek 
tuplaşarak anlaşmalara. 

Eskişehir şimendifer Fabri
kası muhasebe Memurla-
rından Hulusi 9- 12 

bildirmeleri ve akel halde 

tapu ıiciliyle sabit olmadıkça 

ıatıı paylafmaBından hariç 
kalacağı ve belediyeye ait 

delliliye ile karar pulları ve 

ferağ harcı müıter1ye ait ola• 

caiı ilin olunur • 


