
K~IDal 
~tatürk'ün 
Memleketinde 

programı, 

çwçeveal ve valltasile tahak. 
kak ettirebilmek için rey ve· 
rea mecltı~ bilfiil hilkmedip 
oau kooll'ol edebtle~q bü y6k 

bic: pal'tiDtn kurulması icabet· 
Uji çabucak meydana 'çıktı • 
•
0 <!:umhurlyet Halk Paıtiıi'nln 
,_.atılması ile bu ibtlyaca 

c:M•P v•rlldi ve TürkJye'de 
btl paıtt ıoa OD y1l zarfında 

Al••DJ' 'da Naat pattlılntn 
ve· italyada Fafi•t · partfılntn 
oynadığı role benzer bir rol 
OJD&cl& • 

Verilecek en mühim ka~ 
ı:arlar daha . evvel par· 
Unfn topla.ntıla.rmda tetkik ·ve 
t.eoıtb edtlaiklertnden dolayı. 
parlemanter münakaı~ları bu 
'y41zden hemen hemen lüzum. 
ıuı veya hiç olmazsa son de. 
~ece kotaylaım11 ve baıttleımtı 
oluyor. Bütün memlekette 

• .o • 
derfial budak salıveren bu 
~uvvetlt ıiyİui orgaolzm ı~ye• 
ılnde :ıabık imparatorluğun 
modernleımni f aaliyetl adeta ... 
ı-..nıl111oy ....... I. l,,1& oGı u.d.:1 d"ı -

··1~1e ~t~d1 ~;.' 
. . 934 Yıbma· baılangıcsna 

kedar ıamll olan ıelJmdeki btr 
dat1ıUlie nnaran, Biyük Mil· 
1 Mecllıl, her biri dört yıl 

ola• ilk Oç tqrii deYreai 
•rurtnda 2317 k~muo ve 1169 
k.,arname, yenl senede 300 
kanun ve karnnama ntıret• 
ıiift aemekttr kf' liafta tatili 
d• be1aba" katılacak olanı, 
her giin bir dan-e ilan etmtf 

etttror . 
Tür.k uluıunun ıekltni bat · 

tan bıt•• kı1lrakterinl ise bazı 
bakımlardan deiiıtlrmek gibi 
btr netic4'ye. varrnıı olan bir 

ubil refomdan b!z burad~ ··
dece en bariz ve en manidar 
~ları atacalız. Evvel& er
kekler Jçin fesi yasak eden 
ve 1apkayı kabul edenden 

bahıedelhn. Tabuına uzun 
. • ve aak&lı yaaak eden bü. 
. Jrık Petro'nun rdormuna. ben• 
zeyen bu reform, belki de 
~arplılara pek ehemmlyetaiz 
ıeltrt halbuki bu deiltlklik 
C.azl'nln yapmıı olduğu inli 1• 

.l&plarıo içinde neticeıi eo ıO.· 
~g)Q ve ağar olanlardan biri· 

air . 

Netekhİı, ilk ' olarali 
btmn baılıfimızı sif· 
81ef8 cesaret ettiği güne ka • 

· 1 r, tiGtfüı ıark birbirine düt· 
man olan tkt tarafa böUin· 
aııilj durnyordu : Biri müalil -
man Ommet, iktncili lıe lil· 

: iftttyan klflrler olmak (lzere 
yelidiıertne karıı duran bu 
lfft lkl ıuru~, btrbtrtnden 

( Sonu var ) 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Bastldıgı yer : Bursa Bizim Basımevi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumb1tçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 556 

·Dünkü Uray krulunda Göğüs göğüse harp 
Londra 14 ( A. A) f ~rp cephesindeki Royter muhabirinden 

gelen malumata göre : Ogaden de yeni bir muhabere olmuş· 
tur . Yakında buradaki hareketler inkişaf edecektir . Habeı 
mahfellerinde Tfgre cephesinde \ i Habeşlerin yeni bir taarruza 

Su, Peçe, Çarşaf,[, Atatürk 
caddesi, imar işlerie esnaftan 
alınan ceza işleri ~rüşüldü. 

geçecekleri söyleniyor Habeş kıtalarınm iaşe ciheti iyi ise de 
ellerindeki cephane azdır . Harardaki Habeı kaynaklanna gö-
re : İtalyanlar sah günü akşamı Çepenli ve Saban nehirleri 
arasında bir Habeş müfre~esine hücum etmiıler fakat püs· 

Uray kurulu dün 15 de 
Reis vekili ec7acı Ahmet Öhe 
rin beıkanlığında toplanmıt 

eıkt zabıtan okunmasını mü. 
teakib yar urbay Zehra Bıı . 
dunç kalk>ırak c Çekirge otel
leri hakkında geçen toplantı · 
da ıöylediklerinin Hakkın seti 
gazetesinde bile yazılı olması· 
na rağmen zabıta geçmediğini 
söylemtı zabıta geçmesi karar 
laımııtır. 

Müteakiben azadan Ahmet 
Tevf ik'in blrl ıehtf suları, diğe· 
rtde ıebirin müstakbel plana 
ha.kkında ikt takriri okunmuı · 
tur. 

Ahmet Tevfij(; sular ko
misyonunun tedkiklerini uzun 
uzadiya anlatmıı memurların 
eıkiden kalma birçok kaynak· 
lar bulduklarıoı söleyerek 
bunların kırk blnlira ile ve 
demir borularla makıeme ka · 
dar ge~trtlmealnio . mümkün 
olacağını ıöylemiıtir. Ön(,imüz· 
dekt ıeneye kadar bu ioin iler
~emeıJni ehemmiyetle · tavıiye 
etmiıtir. Ahmet Tevfik 
komlsro JAD yaptığı . tedk~kle
re gore;. ~~oki:iere ~utat noaKı 

filltrenin hakikaten bozuk ol
duğunu ve bu fılitrelerin ya
pıla bilmeıl için birçok para 
sarfı icab ettigini bunun için· 
Cle kavak ı\iyile dİger menba 
sularınm bir araya getirllm~k 
sureti le tehire isalesinin proii · 
rama alıomaeı gerekdiğmi .., 
ıöyleİnlf tir. Gökdere euyunun 
da ihmal edim~mesini ve bu 
auile diğer ihtiyaçlam.ı temini 
cihetine gidilme.si muvafık O• 

lacağı kanaatını izhar etmiş; 
ayrıca komisyonun pınarbatl 

ıuyu üzerinde meıgul olduğu 
buhlardan bazılarına musluk 
konmasını, açık olan yerlerin 
betonla kapatılmasını ; baz, 
evlerdeki havuzların fazla su 
ıarfetinemesi için tedbirler a· 
hnmasına karar verildiğini a~
latmıfbr. 

Bunun üzerine azadan dit 
dQktoru Edip Rüttü söz ala· 
rak de~ittirki : 

_Bay Ahmet Tvfik'in 
takririblze komisyonun çalııma 
sının müabet netice1erinini gös 
termittlr. Bu vesile ile diğer 

bir meseleden bahsedece
ğim. (Hakkın Sesi) gazetesin· 
de gökdere suyunun kabill
ınrp olmadığı hakkında bir , 
rapor tlabl vetilmiı bulundu
tiına dair neıriyat yspılmıştır. 
Uray bunu tekzip etti. Şim· 
diki beyanattan öirenlyoruz 
ki : Gökdere suyu kabilitürp 
değildir. Buna karıı belediye 
ea1ahtyetdar kal~mler tarafın· 
dan yazılan bu gibi tekzible· 
rt ortaya atarken çok haHaı 
davranmahdır • Reia-S~lar 
~selesine önem veriyoruz • 

Şehirize bir mütehauıı da 
gelmt. Bulıi tedktk ediyo• 
ruz. 1urda bütün mahzurl8r 
ortadt kıldmlacaktır. Ceva

bını vro1tir. 

kürtülmüşlerJtr . Ras nasyo kıtalarının Ogaden de kajn Ko
rattiyi işgal ile biten muharebede italyanlardan 83 İtalyan 
ve 150 Askarlinin öldüğü ve muharebenin saatlerce göğüs gö
ıe devam ederek İtalyanların bozgunu ile bittiğini bildiı ilmek-

Azlaı Riza Yücer: 

-hn.ze verilen gündem
lerde st k ve bol bol mü· 
nakale te1nesioe rastlıyorum, 
sekiz mıd~li bir gündemin 
alta maddt münakalGye ait. 
Gerçi dübi.nm hiç bir yerin· 
de ve · hiç>ir büdcesinde mü· 
na kale )PıJmadan olmaz . 
Fakat bim büdcemizd(:kl 
münekale>olluğu büdcemi:ı n 
pek uyguı olmadığma alamet 
sayılsa. ge!Kttr. Mesla: Re 
mezan ge\'ll bukadar ay ol
duiu hale ozaman atılan 
topların msrafına.. alt müna. 
kale ·elimi2' bu devrenin ilk 
toplantısınla değil, · sonunda 
geçiyor; lunlarm gelecek yıl 
büdcesi içn birer örnek olma· 
masını diltrlm demi~ ayrıca : 

--f zfn verirseniz gündem 
dıoında o~kla beraber bir 
li:aç dilekten a hs edec~ğim! 

..ı~ 

mittir : 
Zaman zaman burada top• 

lanay01', kararlar veriyoruz, 
bu kararlar elbette urbaylık 
ve •İaimi komisyon tarafından 
tatbik ve takip ediliyor. Ştm· 
dl mevzuu bahs edeceğim 

meseleler; belki doirudan 
doğruya birer belediye iti de· 
i ildtr • Daha ziyade Bursa 
oehir ve beled;yeainin lnkılap 
yolunda yaptığt hizmetler ve 
hamlelerdir bir toplantımızda 
çarıaf ve peçeyi yasak eden bir 
karar v~rdik. Bu kararın tatbik 
edilmekte olunduğuna şüphe 
yoktur . Fakat jş okadar iler· 
ledi ki : Peçe ve çarıaf artık 
bir Türkiye i§i olmaktan çık
tı • Bizi medeniyet ve inkılap 
yolunda kendUerine rehber 
tanıyan. açtığımız inkılap yol· 
Larından yürümeye baılayao 
Mmr İran ve Suriye gibi 
mftmleketler bile çarııaf ve 
peçeyi yasak ediyorlar. Bu 
durum karşısında sokaklarm· 
da hala çarıafh ve peçeli ka
dınlara rastlanması> gönlümü. 
zün ialemediği bir şeydir. Ve 
rilen kararın tatbikini hızlan· 
dırmalıyız. Ve mesel& beledi 
ye ile i§I olub da buraya ge
lenlerin çarıaf ve peçelerini 
atmadıkça itlerine bakmama. 
lıyız. 

Bir kararımız da öz dil me 
seleli üzerinedir. Türkçeden 
başka dille konuımayı bele
diye yasaklara arasına aldık. 

Baıka dille konuoanlardan 
ceza alacağımızl ilan ellik. 
Fakat hemeıı her gün hepj_ 
mlzin kulakları yabancı ko-

- Mabadl ikinci sahifede-

tedır • Hbetler ileri harekete devam etmek istemişlerse de 
tiddetli bir İ talyan mukavemetile karıılaşmışlard1r . 

Tfgre cephesinden gelen bir yoku her gün cepheye yeni 
efrad geldiğini, bunların yüzde onunun erkek elbisesi geymit 
kadınlardan mürekkep olduğunu söylemiıtir • A&kerlertn 
manevi}atı mükemmel ve gıda91 iyidir . Yalnız cephane dar· 
dır . Habeşler, durmadan gelen takviye kıt'aları sayesinde 
yakında taarruza geçerek Eritre hududuna ka~ar ilerleyecek-
lerini ümit ediyorlar . Habeılerin maneviyata ltalyan uçakla. 
rınm tıııarriızlarandan sarsılmamaktadlr • Onlar harbi tüfeokle 
auogünün ı kazanacağını aöyliyorlar. • 

Habeşlere teslim olan ltalyanlar 
Adisababa 14 (A.A) Rasdeıta ; 600 Eritrelinio İtalyan or

dusundan habeşlere iltihak ettiklerini, ıilah ve cephanelerUe 
kendi umumi karargahına getirdiklerini bildirmiştir . 

Daha 3CO Eritreli de Habeılere iltihak ed !Ceğini bildir· 
miflerse de hnüi' gelmediklerinden bunların yolda kayıp ol· 
auıarı "sanılmaktadır . 

lstanbulda i zarar 
b·r ' o • 

mı yonu geçıyor 
lataııbul 14 (A.A) evvelki gec.eki fırtınanın yaptığı ~ahri· 

bat ve hasaratın genişliği gün geçtikçe anlatılmaktadır. letan· 
bul bölgesinde nüfuı t~yi_atı olmadı~ı anlaıılmıştır. Fakat ma.d 
di hasarın bir. . u ilyonu- g~çtiği tahmin olunuyor • 

tB-1~_:_.~,_~,.:i.h (9a) bişi Jnndu 
Sofya 14 (AA) Kar fırtmaaının tahribatı cümlesinden ola

rak 80 ceset daha meydana çıkarılmııtır • 

F ransada kraliyetçiler, sosyalistler 
Paris 14 (A.A) Sosyalist partisi lfd ... ri dün ak,am mecliıten 

evine dönerken otomobili, kraliyetçilerin gazetesi olan Akıiyon 
Framez muharrirlerinden birinin cenaze alayındaki otomobille 
karvılaımı§hr. Kralcllar bu sırada üzerine hucum ederek ken
distni şiddetle döğmüşlerdlr. 

Sosyalistler liderinin ıakak damarı kopmuş ve kulağı yara· 
ralanmıştar. Liderin uğradığı tecavuz parlamentoda ve Demok 
rat mahfellerde büyük bir tel!sıür uyandı mıştır . Hükumet· 
kralit teşekkülleri olan aksiyon Fransez ile diier bir gazeteyi 
ve aksiyon Fransez talebe birliği teıekküllerini feıh 

ve ilga etmiş ve merkE'zlerinde araıtırmalar yapmıştır. Liderin 
şapkasile kravatı aksiyon fransez merkezinde bulunmuştur. 
Halk partisine mensup yirmi şahıs dün akt11.m aksiyon franıez 
merkezine girmiıler ve orada bulunan birlik azasile dövüımür 
lerdlr. 

İçimizi sızlatan bir hakikat 
Dünkü İstanbul gazetele

r inin spor sütunları nı f nal 
eden haberler hiç şüphe yok· 
ki hepimizin içimizi sızlattı . 
Olimpiyadlara giden kayakçı-
l1trımız en basit bir yarış olan 
(İnit) müsabakasında sonuncu 
gelmişler ... 

Gerçi oraya giderlerken bi 
rinci gelecekler veya derece 
alacaklar dememlttik . Fakat 
sonuncu geleceklerini de hiç 
hatırımıza getirmemiştik ... 

Çünkü : Alın ıın bu netice: 
İlk defa Bursa dağcılık ku 
lübünün ortaya attığı ve he · 
men bütün matbuatın da id 
dia etUii gibi henüz kayak
çılarımızın bu yarışlara gire· 
bilecek durumda olmadıiını 

göst~rmf ştir . 
K )f olimptyadlarına fştira 

kimizin ya lmz bir fayda&1 ol
muıtur. Yeni türktyenin adı 

bfr daha dünyaya yaydmıı ve 

\ 
1 

1 

ı 

bizde de kayakçılık gibi en 
mütekamil ve ideal bir spo · 
run yeni bat lamıı olduiunu 
her kese tanıtmııtır . 

İıte : İçimizin Slzısım, itin 
bu cephesi teskin ve teselli 
ediyor . 

Fakat ıunu da. ıöyliyeylm ki: 
Bize ve hepimize kayak ho
calığı etmit olan Herbert Ri
del, Türkiyeyi olimpiyadlara 
iştirak ettirerek bir taıta iki 
kuş vurmuı ; hem büyükieri
mize kendini tamtmıı hem de 
Türkiycde bu spora ön ayak 
olduğunu göstermekle Alman. 
yada kendisine hususi bir 
sempati ve alaka temin et. 
meye muvaffak olmuıtur . 

Ne yapalım hazan mtlyon• 
larca intanın alakadar olduğu 
bir iti böylece bir ferdin du
dakları ucundan fırlayıverecek 
bir kelime istediği tarafa çe· 
l<er sürükleye bilir. M. ATAŞ 
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Sahife ::! 

Kahveden 
Anlıyanlar 

Kuru kahveci 
Meh.met. 

. Ef. Mahdumlarının Kahvesi~i · ihtira sla 
ararlar. Bursa acentesi: Atatürk Cadde si 

Postahane karşısında 

HAk1orsi 

~ 1 Bursa kültiDirektö1 lüğünden : 
1 Muvakkat tahr ' 

Teminat 
Ura 

bed 
Lir 
67~etre uzunluğunda işalabile!1 demir 

·na tezgfthı 
775 01etre uzunluğunda iş alabilen de· 

r torna Tezgfthı 
Küçük apartıman altı"nda No 30 

' Bursa · AS.SA. 

· ı 13 so- 25 santim kutrunda Amer~kan ay-

' / Bursa bölge ::t okulnna gererken y"ukar-
Buf sa Şarhay ltğından : 

1
da cins,mikdar,eıf ve tahmiaj. bedelleri yazılı 

AL.KD. dan: Yangın söndürme müs liki torna tezgahe iki amerıkan aynası için 13 
tahderuleri jçfn 27 çift çiz- 1 b 9 • - .. 1 · d l 

(322) ton arpa sa
tun alınacaktır. tahmin 

menin açık eksiJtme müdd- şu at 36 gunu wanın bozu ~a~ın an ve yo -
eti on gün uzahfarak eksi· lann kapanmasn1n ötürü istekh çıkmamış ol· 

. edilen bedeli 15295 li
radır. numune ve şart-

· itme ve üstermesi 24 şubat duğundan ikinci fa olarak bir hafta daha uza- · 
936 pazartesi günü saat ıs 1 dıl ınJş ve ~O şub~93ö perşenbe günü saat on 
te yapılacakhr. beher çiftin . • .. 
muhammenl 13 Jlradır. is- / ?eşte ıhalelerı yal~cağından o gun ve saatta 

namesi bursa SA. AL. 
l{Q. dadır. eksiltme 

17 şubat 93H pazarteşi 
günü saat 16 da hur
sada Tophanede. SA.
AL. 1{0.da olacaktır. 
el<siltme kapafı zarf 

t~_k l iler n~~une ve ş~rtları j ıstekliıerin ilba.yl ı binasında kül.tür direktörlü· 
goraıek lçırı her iş saatında ı.ğü nde toplanac::komsivona haş vurmaJan 1-1 
uray muhasebesine ve ek· 
siltme saah,ndaiı önce 27 Ji- / iddiaıarrnı evrakı nispite· ,wwwwwwwwwwww 

ralık ,muvakkat teminatlari- I lerile işbu ildn trlıirııen DOKTOR 
Je uray komsiyonuna gelsi- itibaren 20 Gün içıle icra Ahmet Sela.A mı· 
nler. , ı - ı ! daire~ine biJdirmeıi aksi 

haıde hakları tap&Sicilleri· ( KARABONCUK) 

usuliyle olac~ktır. mu 
vakkat teminat 1147 

Bursa İki~ci b·ukuk 
Mahk~~sinden: 

926-323 bursanın umur 
bey mahallesinde fabrika-Hra 13 kuruştur. teklif 

mektupları 17- 2- ~~3() 
pazartesi saa t onheşe 

) tor hacı sabri fabrikasJnda 
'!lüstahdem ibrahim kızı ze
tnep tarafından mahalli ik
ameti mechul kalen kocası 
intizam mahallesinden iken 
s~ferberlikte askeresevk e
dilen süleyman oğlu tablk 
osmanın arasındaki feshi 
nikah davasımn davalının 
gıyabında yapılan muhake. 
me neticesinde mecelJenin 
J 818 cJ maddesi mucibince 
nafakanın tahsili müteazslr 
olduğundan müddeiye nıez · 

kadar SA. AL. KO.na 
verilmiş o!acaktır. 

1- !l - 11-16 
~ 

( 200) ton yulaf sa-
tun alınacaktır. tah
nıjn edilen bedeJi 9000 
liradır. nuınune ve şa
rtnamesi bt..?f'".:JQ s~.-

AL.1{0. dadır. eksilt
me 17 şubat 936 pa
zartesi günü saat t G 

da bursada Tophane 
de SA. AL. 1{0.da o
lacaktır. el< si itme ka
palı zarf usuli y le ola 
caktır. muvakkat te
m~nat 675 liradır. te
ldif mektupları l 7-2 · 
936 pazartesi saat on
beşe kadar SA. AL. 
KO. na verilm İş olaca, 
ktır. 

İnegöl Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

kabil taksim olmadığın 
dan ötürü şuyunun izalesi 
fçin satılmasına karar veri
l en si nan bey mahallesinde 
sağı yol solu hafız basan 
arkası hacı mehmet önü yol 
iıe çevrili 1000 Ura kıymet· 
li bir ev sahlıp paraya çe
vrileceğinden arthima be
deli yüzde 75 bulduğu su
rette birinci ihalesi 2 Mart 
936 pazartesi günü saat 14 
de yüzde 75 ş; bulmadığ1 
tekdirde ikinci arttırması 
18 mart 936 çarşanba günü 
saat 14 de icra edileceğin .. 
den isteklHerin yüzde 7,5 
pey akçalarile inegöt mah
keme başkatibi yahut bele
diye dellalına muracaatları 
ilAn olunur. 

L .... - -'*"J .. .. ~ .. . "' u• auıLuaKı 
nikAhın vezhine 27 haziran 
926 tarihinde karar veritmiş 
olduğundan müddeti kanu· 
niyesi zarfında temyiz etm
ediğiniz takdirde hükum k
espi katiyet edeceği iJAn 
olunur. 
m H'we az• ır w ww 4 • 

Bursa İkinci İcra Mc· 
n1urluğundan : 

934- 2784. Yeşil mahal
lesinde ince aralık sokağın · 
da J 8 nu 1 arada yakup kızı 
sabriyeye izafeten vekili B· 
ursa avukat l a rından Hasan 
Bahriye 118 lirn 26 kuruşa 
borçtu degirmrnli kızık kö
yünden Mehmet kızı kaya 
ve ismail 0ğlu ahmet ham
dioin işbu borcunun te~ini 
için mahcuz olup satılması
na karar verilen bursanm 

I değirmenli ktzık köyün<~e 
alan altı mevkiinde Tapu
nun defter 49 sahife g tarih 
8-7-932 d e kayıtlı şarkan 
taşlık, garben kayden kel 
mustafa şimdi ali bey oğlu 
osman şimaten Hüseyin btı 

hçeleri cenuben ismaH bah· 
çesi ile mahdut kayden l 
dönüm (2> evlek halen 1 d· 
önüm (3) evrek mikdarında 
ve icinde 17 Ağaç kestane
si bulunan ve kaya suyu m 
evcut bir kıta kestaneliğin 
açık arttırnıa ile satııması
na karar verilmiştir. 

1- ipotek sahibi alaca· 
klıJarla diger alakadarJarın 
ve irtifak hakkı sah ipı erin

fn işbu gayri menkul üze
rindeki haklarım ~hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan 

le sabit olmadıkÇaatış be• Nasuhpaşa Hamamı 
delinin paylaşmas·ııan ·· ha· sokağı No. 15 
riç kalJrlar. . . Her türlil hastalıklar nıuayene 

2- Arttırma ş:tnamesi ve tedavi olunur . 

bursa ikinci icra 1emurlu· GECE VE GÜNDÜZ 
ğu odasında işbu Amn ne
şri tarihinden itiaren: 10 
Q,ün sonra herkesi görebil· 
mesi için açıktır. 

3 - ihale ı 9 - ;..-- 936 ·gü .i 
nlemecine rastıaym perşen·~ 
be günü saat 14 ten 16 ya 
kadar bursa ikinci icra me·~ 
murluğu odasında icra kılı· 
nacaktır. şu kadarki artır· 
ma bedeli gayri nıe nku1ün 
muhanmen kıymetinin yüz 

~~-!~~~i~ .,~~!nL ~~ı~~dı~ı 
eahhüdü baki kalmak şar. 
tile arttırmamn 15 ğün da. 
ha temdit edilerek 3-4-
936 günlemecine rastlayan , 
cuma günü saat 14 den 16 
yakadar bursa iklnci icra 
memurJuğu odasında 2280 
numaralı kanuna tevfıkan 
teklif olunan bedeller ye
minli üç ehli vukuf tarafın· 
dan takdir olunan kıymetin 
yüzde yetmiş beşini buldu· 
ğu takdirde ihalesi icra kı
lınacak bulmadığı takdirde 
her sene borçtan beşte biri 
veriımek şartile satış beş 

sene müddetle temdit edile· 
cektir. 

4- Arthrmaya iştirak 
için gayri menkulün muha. 
mmen kıymetinin yüzde ye. 
di buçuğu nisbetlnde pey 
akçası veya milli bir bar. 
kanın teminat mektubunu 
tevdii etmeleri lazımdır. A
lıcı arttırma bedeli haricln· 
de olarak ihale karar pul. 
larını telJAliye resmini tapu 
ferağ harcını vermeğe mec· 
burdur. daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 934-2784 
dosya numerasile memuri
yetimiz~ müracaat edebilir-
1 er. arzu edenlerin şartna· 
meyi okuyarak hazır buıun· 
maları veya mümessil gön· 
dermeleri ve gösterfl en şa
rtlara riayet etmeleri fl4n 
olunur. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

·Sayın ahalimize bir htzmel 
l olmak üzere pazartesi ve 

pefembe günleri muaye-
ne ücreti : 

50 Kuruş 
----·••nı.•••• t'f'Y'T''f'Y'f''f'YYYY.,, · 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Ko:ıabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
.. . . -- ··' .. ---ı 

maden kamürQ ıatııı 

Ünyon -
Sıgorta Acenteliği 

1 40-150 . 
............................ .:4. ..... 4. .... ............, 

-----·-····-DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -. -

Muayeoehue : 
Bizim Matbaa kaqııı No. 30 --

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Hursa ·rapusından : 
Bursantn Dağınık servi 

mevklinde şarkan halil oğ-
1 u mehmet veresesi garben 
derdli mehmet veresesi ce
nuben muhacır ibrahim şL 
malen muhacır ahmet vere
sesi tarlalarile çevrili 2757 
metre tarla ve şarkan der
dJi mehmet veresesi garben 
yol cenuben ah met sa it şf · 
malen ramazan oğlu hüse· 
yin tarlalarile çevrili 3676 
metre tarla atadan gelmek 
suretile Üsküdarlı oğlu pa· 
zvant mehmet oğlu idrisin 
rnall iken 327 yılında ölme· 
sile veresesine intikal ve 
ahara ferağı talep edilmiş 
ve tapu kayı:hda bulunama
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki için 26 - 2- 936 
O~n.~ne müsadif çarşanba 
gunu mahalline memur gö
nderileceğinden bu arazide 
alAkası o!anlar var ise ta· 
rihi iUlnından itibaren ıo 
gün zarfında eıterindeki be· 
lgeJer ile beraber tapu ida
resine ve yahut mahallinde 
bulunacak memura mürlica
at . eylemeleri il~n olunur. 

1~-~-H)3ô 

Uray kurulunun 
dünkü toplantısı 

- Birinci sahifeden devam
nuımalar dioleyo.r. Geçende 
Halk Pt&rtlei de bu it \berinde 
meııul oldu ye otobiitlerle 
bhlilite b6tüo dükanlara. lev
halar udırdı. Bu meseleye . 
çok önem vermek ve TGrk 
diline saygısızlık edenlere kar 
fi biraz daha ıert da vraamak 
zorağandayız. 

Birde tnıaat lti var geçen · 
gün (Hakİl:ıp. Sesi) gazetesin
de bir yazı okudum. Zaabe-
derim Doktor Osman Niyat:i 
Bayatla yazmıf. Jnıaat tılerin 
de belediyenin müıkOlit ııös- . 
terdlğlnden baha.edlyo~. Bu ya 
i'ldaki tenkitler doğru iıe _ve · 
1ıerçekten bu yolda yanlı ı ~ 

yoldan gidJyorsak hemen geri 
dönmeliyiz. Tenkitler hakPZ· 
ıa gazetede o yazıyı ·yazan 
vatandaıa, iftn doğruıuuu Lll• 

!atmalıyız. Bu meselenJn •Y
dınlanmaaıoa kttndi hen.hıma 
da inubtaç oldutuınu ıöyle- · 
mekten çekinmem. Belkide · 
bazı arkadaılarım bile meee· 
leyi bil~emekte beoJm~ be·. 
raberdirler. Onun t~in iım, 
verilecek izahat He aydınlau .. -
mu1nı rica ederim. 

Buna Baıkan Ahmet Ôber. 
cevab vermit ve b'u kabll tı
lerln kanuni merasime teb'i· 
yet zaruretinden de doğmuı 

~lacağinı . serdederek ıazetede 
ki ya1ıya Urbay tarafından 
cevab verllmeal muhtemel oı. 
dutunu &ıldirmfıtlr. . ' , . 

· · Alliukat · Ahmet Te'fflk'J~ 
ikinci takrtrJ : .' 

Atatilrk cadde.sine daitdt. 
Ulucaml yanındaki araba' du;_. 
raitnın durafmın düzeltilme.;·' 
ve buraya parke 'doıenmeıı, 
L.--1.ralu Arasındaki adi kal
darımların muntazam ıelda 
ifrağı, Tayyare ıfne~ .. i u-.~ 
Zevk ıtnemaaı araunda p.a.rlre 
döıenemeyen kmmlara parke· 
döıenmeal, belediye· babçui 
öofindekt tahta kafesler yed· 
ne demir parmakhk konmH;:t· 
Postaliane yanındaki ba-raka• 
larm ka ldıralması ıtbı an.~4 
lıler fıteolyordu. · 

Bu dilek tetkik edilmek 
üzere encGmene hava~e edU. 
mittir. . , 

BJlahare DervJı Edeıen,fn 

bi~ l6krlri okunmuıtur. Dervit 
Edeıen bu takririnde : Bele. 
diye zabıtasının ve .. hb~t .f t· 
yarlarının eıoafı ayrı ayrı tef-
tff ederek ve -gene \er' bf rt 
keedı cebhesinden ayrı-- ayrı 
olarak iki defa ~eza tarh et
tiklerinden; halkın bun.dan 
zarar gördOğünden ve tiki.yet 
etmekte oldufundan babaedl
yordu. Bunun için ııbhat D!e· 
morları tefUıe çıksalar bile 
nihayet belediye doktOJ"larmın 
yanında gitmeleri icaheder. 
Doğrudan doğruya ceza vel'
memelldtrler. Ve mademki bu 
tıl yapıyorlar, Hiç · olma11a 
belediye zabıta. memurlarile 
müıtereken tefUıe çıksınlar. 
Demiıtlr. Avukat Ahmet Tev 
flkle dtıct Edib Rüttü bu tak 
tir üzerine ıöz ıöyledUer. Ne.. 
tice itibarile bu dilek hakkın 
da ııhhi bir talimatna~e ya
pılmasına ve gelecek içtimada 
taıdik edllmeıfoe ayrıca ~
dema belediye ve eıhhal ~-

' bıtaıının .. nıtereken teftit 
yapmalarına karar verllmta 
ve mecliı bu devre toJflantı:.. 
ıını bltfrmlıttr. 

' ' 


