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Kam al 
Ata ·ürk~ün 
Memleketinde 

• 
Yazan : Hanri laporte 
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Muıtaf a Kam al , Ankara 

lzerioe yQrüyen Yunan ordu. 
ıunu evveli durdurduktan 
ıonra , o n 1 a r a karıı 
(23 ağuıtoıtan l3 eylül 1921 'e 
kadar ) arka arkaya 23 giın 
ıüren meıhur Sakarya zafe
rini kazandıktan sonra , bu 
tarihten itibaren 12 ay geç· 
medeo baıladıiı kurtuluı ese· 
rlnl Dumlupınar zaferiyle ta· 

mamlantlı • 
Generalin , dünyanın bü

tüo erkanı harbiyelerioin hay 
raolığını celbedecek parlak 
aekeri dehasını gösteren bu 
lkloci hareket , Yunan ordu. 
ıunun Jcat't mağlübiyetl He 
neticelendi . Düımanın pek 
küçük bf r kımı kurtulup, lz
mir'de derin k-.rgaıahk tende 
~apura binebidiler. lıte fena 
techiz edilmff, yarım yamalak 
talim ıörmüf, fakat tıpkı hl· 
&im eıki <'IADI culotten ları
mıza benzeyen,t.oıukaddea va. 
tan ateıile» içleri yanan 90.-
000 Türk, bugün bile elan 
lkendlnl tophyamamıf 150.000 
klıillk muntazam bir orduyu 
parçalaauıtı • 

Bundan ıonra, artık askeri 
faaliyet safhaaı kapanıyor . 
Akdenlze varılmıı, vatan kur• 
tarılmııtır. Şimdi savaı ada· 
mının eserini takip edecekdir. 

Buıün, Bakanlar Konseyi 
Baıkanı olan General İımet 
tarafından fevkalade bir ma· 
baretle idare edilen Lauıanne 
andlaıma11, kazanılm'f olan 
muazzam askeri ztıferl ı·esmeo 
teyit ve tevsik etti. Muaaır 
tartbin en büyük vak'a ve ha· 
dlıeleri hatırlara pek g(iclük · 
le nakıolunablllyor; bu itibar· 
la, ıu ciheti hatırlatmanın 
faydah olacafına kaniiz : 

Müttefiklerle Türktye ara· 
ııada kararlatllr&lıp 20 ağuı . 
toı 19lü'da Padiıab tarafın· 
daP tmzalanan Sevree andlaı
maaı, hakikatte hiç bir zııman 
tatbik edilmemlttlr, zira bu 
•ndlaımayı imzahyacllk kafi 
derecede devlet bulunı\nıamıı· 
tar. İıte bu boıluğu dolduran 
ye yeni Tiırkiyenin hakiki a,. 
nuluıal kaideyi eıuiyeıfnt teı· 
kil eden Lausanne andlaımuı 
olmuıtur. 

Alakadar partiler arasında 
bulunması l&zımgelen uzlaı
mayı temin etmek hayh müı· 
kOI oldu. Mamafih, iki çetin 
celaeden ıonra, 24 temmuz 
1923'de •ı•iıdaki eıular üıe· 
rio.de uzlaııldı : 

Eıkt hudutları içerisinde 
kalan Yunanistan, Küçük Aı· 
ya'da her türlü nufuz mınta· 
k .. ını kaybediyordu . Türkiye, 
Arabiıten eyaletlerinden ta· 
mamen vazgeçiyor, (mamafih, 
yent bilkumetln kabul etti il 
Ttırk nuyoııa lizm prenupl , 

-Mabadı ikinci aahffede -

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

er iş desen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Basınıevi 

Tanesi 60 Para 
fİlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 554 

Kar fırtınası baş a 
Dün İstanbuldan vapur gelmedi 

civara işleyen otobüsler kara 
saplanıp ' kaldı .. 

Evvelki gün yatmurla ha ı- \ovada kalmıotar • 

layan ve dün gece yar11ına Şehirde nakil vasıtaları ft· 
doğru kara çeviren hava, dün lemi,lir . Fakat kar yüzürı-
sabab Bursalıları yataktan den bir çok semtlerde foaliyet 
kalkar kalkmu: bem beyaz hemen durmuo gibi bir man· 
bir çehre ile kartı1adı . zara almıohr . 

Dün sabahtan akıama kil- Eu sene havaların ılık bir 
dar durup dinlenmeden müte· bahar gibi gidişinden ihtiyat 
madlyen kar yağdı . ıız davrananlar dün oduı:t kö-

Kar fırtınası ı~hirde pE"k mür tedariki derdine dftımfü. 
o kadar şiddetli olmamakla. lerdi • Fakat aksi gibi bu se· 
beraber civarda ve . yüksek fer de köylüler ıehre gelme· 
mıntakalarda kuvvetli tipile· diğincleo odun kömür bulmak 
rin hüküm ıürdüğilnü göste· müşkiil olmuıtur . 
rtyordu : Bunun için dün Ka- Karh havadan en çok fa. 
ra köye giden otobilsler daha tifade eden ve ıevinenJer 
kazaoct baymnda kara ıap- mf'ktep çocukları ve kayakçı· 
lanmıtfar ve yollarına güçlük . lardır . 
le devam ederek lnegöle var- Dün akşama doğru kayak· 
mrılar mamafih Kara köye larmı omuzlarında taoıyara k 
gidememiılerdir . Kara köy• Temenyerlne ve batka f stika · 
den Bur!laya gelen otobüsler- m !tlere kayak yapmaya giden 
de Pazarcıkta kalmıılardır . bir çok aporcular görünüyor· 

Karacabey, Bandırma, Ba. du. Bu kayakçtlardan bir kıs· 
hl<es;r poıtaeım yapan otobüı- mı Tem•n yerindeki yokuşta 

ler SülüklÖ karakolu civaı in- kayıp eylenlyorlorlardı . Bu 
da Bandırmadan gelen bir o· arada bir çok g~nç kızlar ve 
tobüsün kara sap!andığım gö. baynnlRrda vardı . 
rerek geri dönmüılerdir . Bazılara k a Y a i ı ilk 

Dün Yalovaya ve Mudan- defa ayaklarına geçirdikleri 
yaya İstanbuldan vapur gel- halde çok muvaffak oluyor· 
memlıtir. bittabi buradan gl- lardı . Hasıla dün §ehrimlzin 
denlerde vapur olmadığından manzaruı tam bir dağ ve kış ı 

&'eri dömüıler bir kısmı Y il· sporları ı~hrini andmyordu. 1 

lstanbulda korkunç bir: 
karayel fırtınası oldu 

lstanbul 12 (A.A) Aylardan beri bahar ha·v.uma alıımıı 
olan lıtanbulda dün gece saat 22 de baılayao kavvetli bir 
karayel fırtınasile tiddetU bir kıt hüküm sürmeye başlamııtır. 
Krırayel fırtınası git gide hızım artırarak gece saat 24 e doğru 
1aatte ( 110) kilometreye çık mı ıtır • 

fartınanın ıehir dahilindeki tahrlbatl kayda değer derece· 
de büyüktür • Bir çok ağaçlar devrilmrı, baza evler vıkılmı~ 
hatta bir apartımaoın çatısı ve yeni yapılmakta olan diğer bir 

apıutımanm cle iki katı uçmuıtur • Kar, dün geceden beri 
fuıltıaı'Z bir surette yaimaktadır • 

Rasathanenin verdiği malumata göre : Havada değiıiklik 

otmayacaktır . Yalnız f ırhoa gtltikçe hafiıle1eıcekUr . 

Bulgaristanda hüküm süren k1ş 
Sofya 12 ( A. A. ) Bulgaristamn her tarafında tiddetti 

b ir kış hüküm sürmektedir • Bazı nehirler taımıt ve sular or. 
talrğı basarak lıvorite yakınlc:.rında bir köprüyü sıirüklemek 
ıuretile Nevrekopla Sofya arasında muvasalayı durdurmuştur • 
Ayni zamanda her tarafta devam eden zo rlu ka fırtınaları 

şimendifer münakaJelerinf keami§tir . 

İngilterede sovuktan 14 kişi dondu 
Loodra 12 ( A.A. ) İngilterentu her tarftfmda dündenberi 

ıtddetli bir fırtma ve dehoetli sovuklar devam etmektedir • 
Sovuk 14 kitinin ölilmüne sebep olmuıtur • 

Lehistanda derece sıfırın altında (30) 
Varıova 12 ( A.A. ) Sovuk o kadar ıiddetlidir ki : Şimal 

bö1gestndP. derece sıfırdan ıııağı otuza kadar düşmüıtür . Kar 
tlmendlfer münakalatına t-ngel olmaktadır • 

Fırtınanın Mudanyada yaptığı tahribat 
Mudanya l 2 ( Hususi ) Şiddetli bir kara yel fırtınası dün 

gece burada oldukça tahribat yapmıı 12 ev ve bir depo yı. 
kılmıı, deniz kenarındaki barakaları sular denize sürüklemiş
tir. Bu arada bir de kasanın denize sürüklendiği söyleniyor . 
Bundan fevkalade teliı ve heyc>cana düıen ıahil balkı ıehfr 
dahiline htf&nmıtlardır • Ziraat Bankaaı da evrakını baıka ye• 

re taıımııtar • 

1-Iabeşistanda bo bardımanlar .. 

Cenevre l 2 ( A. A. ) Bu gün haber alındığma göre : son 
günlerde habeşistanda bir kaç mıntakanın bombardımanından 
ba~ka bir şey olmamııtır . Evelld gün D fyeyi bombardıman 
eden hava fıloıunun kuma ıdanı, Habe§-Ha.lyan harbmın baş
ladığı güne kadar milletler ce.miyeH maiyetinde silahları bı
rakma vazifesine ı:ne ur bulunan tayyareci yüzbaşısı Vati• 
karmis'tir . 

Bari 12 ( A. A. ) Dün buradan doğu Afrikaıına mühim 
bir sıhhiye müfrezesi hareket etmiştir . 

Japonya dünyayı korkutuyormu.? 
Parfs 12 (A.A) Bir siyasi müşahit Havas ajansı muhabirine 

ıu sözleri ıöylemiıtir : 
(-Japonyanın takip ettiği siyasetın peşinde hasıl plan haki· 

kl ekil taayyün etmiştir. Büyük Britanya Japon emperyalizmin in 
tehdit etmekte olduğunu artık anlamııtır) 

Bu sf ya6i müıahid bay Dikmanın Japonya seferinden on gün 
kadar evvel söylediği bir nutukta (Jepon militariıllerioin taar
ruz siyasetinin Japonyanın vaziyetinde akisler yapmasından 

korkan müteaddit sefirlerin üzerinue tesir bırakması ihtimali 
olduğunu söylemiş ve sulh isteyen devletlerin müşterek emni
yetini tesis etmek üzere fazla gayrette bulunmaları gerekdiği. 
nt ilave etmiştir . 

Fransada manevreleır başlıyor 
Paris 12 (A.A) Sü bakanlığı 1936 yıh içerainde üç mühim 

askeri maoavra yapılacağını haber vermektedir . 

Sovyet maraşalının iyare leri 
Parfs 12 (AA) Mare~al Paçoliski dün uzun uzadıya uçak 

fabrikalarını ge?.miotir . Sonra da ha va erkanı ha rhi} e reisi le 
öğle yemeğini yemiştir . Mare~al Moskovaya dönüşünü bu 
hafta sonuna tehir etmittir . 

Şamda asayişin muhafazası 
Berut 12 (A.A) Dünki'ı gün mlemeketin her tarafında sü

kCınetle geçmittir . Bu gündeon itibsren Şnmda anyJşin muha· 
faza sına süel bakı nlığı memur edil mittir . 

aşbakanuk 
müsteşarı g·t i . 

İki 8ÜD ön~e vehrimtze 
gelml~ olan sayın baıbakanlık 
müsteşarımız ve eski valimiz 
Kemal Gedeleç Asri kaplıca· 

lar §irketinin umuırıi toplantı· 
sında bulunduktan sonra dün 
sabııh kar fırtınasına rağmen 

Yalova yolundao lstanbula 

ir kız açnrma 
vak' ası 

Şeyhsabit mahallesinden 
Hüsyin oğlu Sadık isminde 

biri, ayni mahalleden Ali kızı 

338 doğumlu K amile'yi kaçır· 

dığı Zabıtaya şikayet edilmit· 

tir . 

Sadık yakalanarak hak-hareket etmiştir . Mamafih 
vapur gelmediğinden bizzarur kında muamele yapılmayn 
kalacakları zan olunmaktadır. batlanmıştn· . 

-----------ecı-·--GÖRÜŞLER, DÜŞÜNÜŞLER mi lazım geleceğini şaşırır. 

Yallıış bı•r Bizce bir müessesenin ha-
vadis vermeme i o müessese-

zı• hnı· yet nin lehine bir hareket değil 
bilakis aleyhinedir ama işte 

Bir çırpıda okuyııverdiği- bunu anlatmak pek gi ç bir 
niz dört satırlık bir haber ve- şeydir. Çünkü : Gazeteci ken· 
ya hadise-nin nasıl, ne şekilde disine verilmiyen veya verilmek 
ve ne kadar zorlukla almdığı- istenmiyen bir haberi bebem· 
nı, üstelik bunun çabucak o· hal sağdan soldan soruşturup 
kunabilmesi maksadile kısal· tahkik etmek zaruretindedir. 
tılması yolunda yapbğımız bu· 1 O zaman elde edeceği malii. 
dam:ı ameliyesini ve zülfiyare 
dokunmasın diye üzerinde gös mat (Yanlış da olsa) g-azeteye 
terdiğimiz itina ve ihtimamı girince bir sürü tavzih, tekzib 
bilseniz ve bunları sıra ile ta- ve cevablara yol açılmış olur 
kib etseniz muhakkakki : Ga- ki : bundan kimin zararlı çıka. 
zeteci1iğin zannolunduğu gibi cağı meydandadır. İşte: ilk ba. 
kolay birşey olmadığını derhal sın kurultayının üzerinde en 
tasdik edersiniz. cok önem ve özen vererek 

Evvela gazeteci bu haber· durduğu ve büyüklerimizin de 
leri toplamak için gezmek, hak vererek tasdik ve kabul 
konuşmak, her kapının man· ettikleri mesele budur; 
dalını çalmak ve nihayet kan (Gazeteciye haberi siz ve· 
ter içind matbaaya gelip on· rioiz ki: hem doğru olsun hem-
ları yazmak mecburiyetindedir. de maksadınıza hizmet etsin! ) 
Halbuki: Gazeteci bazı yer 
lerde ve bazı müesseselerde Hayıı- biz öyle yapmıyoruz. 

k Böyle işlerde gazeteyi ve ga· öyle manzaralarla karşılaşır i: 
hazan en basit ve alelade bir zeteciyı en başda hatırlayaca~ 
haberin bile adeta mahrem ğımız yerde bilakis onu kapı 
tutulmak istenmesi karşısmda mızın eşiğinden bile çevirmiye 
buna ac1makmı yoksa gülmek çalışıyoruz. M. AT AŞ 



Kahveden 
Anlıyanlar 

~ Kuru kahveci 
Mehmet 

Ef. Mahdumlarının Kahvesini ihtirasla 
ararlar. Bursa acentesi: Atatürk Caddesi 

Postahane karşısında 
Küçük apartımanlar altında No 30 

Kamil Atatürk'ün 
Memleketinde 
-llrtncl ıabtfeden devam
yabancı arktan olan bu top
raldarın terkini kolayleıtın-
1ordu) buna mukabil bOtftn 
Şarki Tarazya'yı Meriç'e ka
dar ıerl alayor, lmroz ile Boz· 
ca adalarına da ıabip oluyor· 
clu. KapltOllıyonlar in, tama· 
men lll•edlllyordu. Ehemmi
yeti ıon tlerece ıümullu olan 
ba Yakıa TürkG kendi yurdun
da &mir kıllyordu. Turkiyeden 
hiç bir harp tazminata lıtentl • 
mtye1.ekt1. Boiazların kontro· 
lu için a11ıuluı•l bir komlı • 
yon teıtı ediliyor, fakat' Tir
kiye bunun rtya1etlnl atacaktı 
Mazide mlıll Ye •ukuu olamı
yan bir teJ kablltnde, Yuna· 
nlıtan'da yerl•ımtı bulunan 
TOrklerla bepıt KOçük Aıya' 
da oturan Yunanlalarla mGba· 
dele edilecek, •e ana vatan• 
lan tarafından verilecek bir 
tazminat alacaklardı. Eu ıu · 
retle, yeni TGrk rejimi dev· 
letler taraf andan bilfail tanın 

mıı olurordu ki, bu elbet mGı· 
takbel dabıll reformlarsn mu· 
vaffaldyetl için ea11lı ve mll· 
bım bir noktaJdı. 

DlttlnGlmelerlle m6keael 
bir ıurette tatbiile geçirilme· 
lerl hemen bir olan bu reform· 
lar, artık dikkate deler bir 
lattzam ile birl>lrlerlnl takip 
edecekler. E9Yell, 1922 ilk. 
klnuada, Ankara 8616k MJI. 
let Mecllıl tarafından reJle 
kabul edilen Padltab'ın azli, 

{ So:ıu var ) 

Bursa AS.SA. 
Al.KO. dan: 

Bursa, Mudanya ve 
bandırma garnizonları 
için 39000 kilo pirinç 
satun alınacaktır. tah 
min edilen bedeli 8580 
liradır. muhtelif gar~ 
oizonlara ait pirincler 
ayrı ayrı taliplere iha
le olunabilir. numune 
ve ıertoamesi satın al
ma komsiyonundadır. 
eksiltme 26-2-936 
çarşanba günü saat 16 
da bursada tophanede 
satun alma komsiyonu 
binasında olacaktır. 
eksiltme kapah zarf u· 
suliyledir. muvakkat t 
e ninat 6.\.3 lira 50 ku · 
ruştur. teklif mektup 
ları ~6-2 - 936 çarşan
ba saat 15 kadar sa tun 
alma komsi vonuna ve· 
rilmiş olacaktır. 
8-t3-t8-'8 

Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

Keten Satışı 
Hara ihtiyacından 

fazla (onbin) kilo ke 
ten 22 şubat 9!l6 Cu
martesi günü saat on 
birde Aleni artırma u-
suliyle Hara merkezin. 
de satılacaktır. Beher 1 

kilosuna Altı kuruş kıy· 
met takdir edilmiştir. 

tenıinatı muvakkate 
olarak (kırk b.ş) L1ra 
alınacaktır. isteklilerin 
artırma güni"• kanuni 
vesikalarile birlakte H 
arada bulunmaları ifan 
olunur. 
~-13-17-·ıı 

Hursa bırircı Sulh hu
kuk lJakiml ğ' nclen : 

936-129 Müekklll or· 
man idaresinin u cuısüz ke
sHen odun sebebUe hukuku 
şahslyesl olan 44o0 kuruşun 
mahkeme masrafı ve vekA
let ücreti ile birlikte tahsl · 
it talebi Ue davAcı bursa 
orman idaresi vekili avukat 
sadık tahsin tarafendan ye
nfşehirfn mar?noracık kö
yünden veli oğlu Mustafa 
ve osman ve Hüseyin, Meh· 
met, ve Ahmet aleyhine 
acılan davanın gıyaben icra 
kıhnan mahkemesinde da· 
vacı vekıli Jşbu fddfası bu
rsa sulh ceza mahkemesi· 
nin 933-2 numarah dosya
sında mevcut zabıt varaka
sı ve tahdidi mücazat r po· 
ru ile fsbat edeceğini be· 
yan ve meskOr dosyanın 

celp ve tetkiki iç n mahke
me 24-3 936 tarihine mü. 
ıadif salı günü saat 10 na 
tayin edilerek davahların 
ikametgAhı mechul oldugu 
anlaşllmasına binaen kendi
lerine bir ay mühlet veri 
lerek HAnen gıyap kararı 

tebliğfne ker1tr verflmU ol·
duğundan usulen itiraz et
medikleri ve muhakemenin 
btrakıldığı gün muhakeme· 
de bizzat veya bil vekAle 
hazar bulunmadıkları takdir
de vakıaları ikrar etmiş sa· 
nılarak bir daha mahk me· 
ye kabul edllmtyeceği gıyap 
kararına kaim olmak üzere 
UAn olunur. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

Hakkın Sesi 

Bursa birinci Sulh hu
kuk A1ahkemesinden: 

Müekki iyenin ba tapu 
mütesarruf otdugu Bursanm 
ahmet p şa feneri muhaı e 
sinden bir bab evin t h -
y si ve n hk~me m2sarif i
ıe vekaı ti ücretinin t hsill 
talebUe davacı bursanı n ah
met paşa fenad mahalle 
sinde fatma vekili avukat 
esat tarafından aym muhal· 
lede lskender oğlu halil a. 
leyhine açılan davanın ba
kılmakta ol n mahkemesin
de dava11 hal'le gönderhen 
dava arzuhalfnin muma He· 
yhin mezkür evde bulunma
dığı mmtakası mubaşirinin 
meşrtthatmdan anlaşılmış 
olmağla davacı vekilinin ta
lebile kendisine bir ay mü· 
hlet verilerek ilAnen tebll· 
gat ifasına ve mahkemesi· 
nm 24-3- 936 tarihine mü· 
sad'f sah günü saat Jo na 
bırakılmasına mahkemece 
karar \'eriln fş olduğundan 
kar r mucibince muma ile· 
yhin muayyen gürı ve saat• 
e bir zat veya tarafından 
musaddek bir vekil gönder 
mediğl takdirde mahkeme
sinin gıy~bında bakllacsğı 
dav tiye varakasına kaim 
olmaK üzere ifAn olunur. 

Bursa Tapı 1'1üdürlü
ğunclen: 

Senetsiz tasarrufattan 
teselli istenilen bursanın 
narlı dere köyünde çaylık 
ve kör kuyu mevkilerınde 

şarkan osman oglu abmet 
garben ahmet og' u kAmil 
ve Ömer og • mehmet ~ 
len yol cens\ben emin oğlu 
İsmail hududjarı ife çe\lriU 
tarla abdullahdan intlkalen 
abdüıkerJme kaldığı ciheti~ 
tapu kaydı bu unmadığından 
tahkikat yapmak üzere 20-
2-936 günüe tesadüf den 
perşen~ e gü11ü yerine bir 
memur gönderHeceğinden 
bu g yri menkul hakkında 
itirazı oJenJarın tepu müd 
ürh ğüne ve· yahut o gün 
gelecek memura müracaat 
etmeleri rüzumü ilAn o unur 

§ 
Senetsız f esarrufatdan 

tescili istenilen bursanın 
Narlı dere köyünde kavak 
dibi mevkli11de şarkan tabir 
oğ1u riza garben gazı oğlu 

~elim şirnalen dere cenuben 
selim oğlu ali ile çevrili ta· 
rlayı ali kızı tatmadan ga
yri resmi sahn almak sure
tile ismail oğıu aıl uhtesfn
de tapu kaydı bulunmadığı· 
ndan yerinde tahkıkat yap .. 
mak üzere 20 2- 936 gün· 
üne tesaduf eden perşenbe 
günü bir memur göı derile
ceğlnden bu gayri menkul 
ile aJAkadar olanların tapu 
müdürlüğüne ve yahut ge 
lecek memura müracaatları 
uan olur ur. 

§ 
Bursarıın dere pınarı ve 

kadı köşkü mevkflnde şar· 
kan kltip salim garben se-
rvlnaz oteli kiracısı afi şl· 
maıen dobruca yolu ve em 
vali metrüke cenuben eskf· 
el oOlu iııımaU ile çevrili 
uç dönüm bir kıta baOın 
muıtefa (beyden) haricert 
iftira etmek ıuretıre mab· 

t3-~-t936 

Bu gDn kumbarasına para atan 

küçük el, Yarın çek defterine imza 

atan büyük el olacaktır •• 

En şif alı kaplıca 
Çekirgede 

Keçeli 
hamamıdır 

İçinde ıon derece temiz ve ıtf alı çell~ fUJU bulf,lllu 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bltGn nolııanları ta. 

mamlaaarak hıhçeıl dlaeltllerek aayın halkımıza açıl· . 

mııtar • Hamam ve banyo müıtt1rllerlnden bahçe lçlD 

duhuliye alınmaz • Ffatlarda hl~ d~lıtkhk 1oktau' • 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Riintıen Mütebusısı -. -

Mua7eaeban : 
Blalm Matbaa kartı•ı No 30 ....... 

Hastalannı heriÜD kabul 

eder . Telefon 64 

WWWWWUWWWWW'W 

,. 't' 't' 't' .... 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Ko:ıahanı No. 221 Telef n 95 

Ticaret, komisyonculuk Ye 

taabhOt itleri her neYI 
maden kömürü aatııı 

On yon 
Sfıorta Ac~ntellfl 

38-150 
.................................. 

~:t o: m::u.ıedln *IJ':e- I 
sinde iken 23 yıı önce öl- ~ 

meslle karısı f tma ve oğ 
lu ısmalle intlkul eyledığin· 
den bahsla lntikaıen tescili 
ve ahara sabşı taıep edilmtı 
ve tapu kaydıda bulunarua
mış olduAundan tasırrufaı· 
nun tahkiki icin 25-2-936 
gününe rnüsadlf sall günii 
mahalline memur gönderile· 
c ğinaen bu baOda alAkaıı 
01anlar var ls-e tıırlhl illnı· 
ndan itibaren ıo gün zarfı· 

nda ellerindeki belgelerle 
beraber tapu idrresfne ve 1 
yahut mehalllnde bulunacak 
memura müracaat eyleme~ 
rl ııan olunur. 

Ahmet Selimi 
(KARASONCUKJ 

Nasuhpafa Hama• 
sokağı No. 15 

Her terlG baıtafıklat mua1ene 
ve tecbı.t oluaur • 

GECe VE GONDOZ 
SaJın aballmlze bir htz•e 
olmak Oaere pazarteal •• 
peıembe ahlerl muaıe

ne Gereli : 

50 Kuruş ......... .,,.,, .... ( ........ ..---.-.-.-:s=ı t 
( ----~---~ 

Bilmiyenlere ; , 
Ku1umcular Çarpmada : 

YERLi MALLAR PAZARI t 

t Sabri Zahid Haksal ; 

f Mağazasında : 
Her çeıtd yeril tlolmmalu 

•udır. 

GOzEL,UCUZ,DAYANnui 
Telefon : 76 t 

l-ı ô ~· i~Ot81i 
1 

Yaz Kış 
açıkbr · 

Servisi 
Arsıulusald r. 

• 


