
18-2-1936 Sah 

Kam al 
Atatürk'ün 
·Memleketinde 

Yazan: Haıri Laporte 
-9-

Muıtafa Kaınal'ın ekono· 
mlk eterJ, ılyaseıl ve idari 
e.eı:.tnden asla geri kalmaz • 
Bununla beraber, onu ekono· 
mik alandaki f aaliyetl baılan• 
gıçta Garp'Ji finaoı ve teknik 
adamlarının tiddetll tenkitle
rini mucip oldu. Halbuki bu-

' 
giln elde edil.mit olan netice-
ler, artık ıüphe götürmiyecek 
derecede mühim ve isabetlidir. 
Ta~lp edilen metodu icap et
Urmtı olan iki büyük ve te
~elli vakıa vardır : 

Birinci, endüıtrinin mem .. 
le!!kele hemen hemen mevcut 

·olmaması, ikincisi iae her tür
Ui tasarruf ve müktesep ıer· 
velin yokluğudur. Bu iki esu 
vakaya bir fey,, daha ilave et· 
mek tcabeder, o da 1930 yı. 
hndanberi hen6z çocukluk ça-

' ıında bulunan bir ekonomik 
üzerinde meıum tesirine bat· 
laııuı olan büyük buhrlln taz· 

1.ıkidlr. Tü~litye _hem pek az 
· iıllhaal ettiğ! v~ binaenaleyh 

1 -
ancak· liem madde ihraç ede. 
·bil~fti; diİer taraft~n da lbti
yaç(ar1Da k'riıhk olan mad• 

. d~lerlo hemen hepsini dııar· 
da8 settrtmek mecburiyetinde 
buluodfund'an, derhal ortaya 
çıkan vaziyet ıu olmuıtur : 
Dünya ftatlarının dütmesile 

· Türlıi:iye'.otn ihracatmın kıyme· 
U, ıatın aldığı maddeleri öde
mefe kafi gelmedi. Şimdi bu 
mQyazeneaizllğe kuıı tek bir 
çare vardı,~ fakat . bu çarenin 
baıarılmaıı için çok ücret la. 
zımdı: MemlekeU, djger dev
letlere altın olarak tediye edi· 
lecek bedelden kurtaracak ıa· 
oayltn bizzat memlekette ya. 
ratılması. · 

Bu tedbirin önünde uzun 
zaman tereddüt etmiı olması· 
aa ihtimal verı:nek için, ıah· 
ıınt hiç tanımamak Jazımdır 
·Eeiasen, bu adamın büyük 
olduja taraflardan biri de 

1udur kt , önünde mania ne 
kadar yüksek olursa olıuo, hiç 
kaç,nmaz ; bilakis adelatını 
görerek onu bir hamlede açar. 

Ulusal bir endüstriyi . baı· 
tan bata yaratmak, aarılmak 
fıt-.nilen gaye bu oldu. Fakat 
huıuıi ıermayenin yokluiu, 
huiçten kredi almanın imkan. 
11zlıiı, devletin doğrudan doa· 
ruya müdahalesi olmakıız•n 
bu gayeye erlıtlmesini imkan. 
ııı kılıyordu . 

Gllçlük bu olıun... Türki
ye lcabettiğl müddetçe Sovyet 
Ru•ya gibi devletçi olarak 
bir '"beı ıenelik plan,. bazsr· 
lar, ve bunun tahıiaatını büt· 
çeden çıkarır . İıte 1933 de 
baılanıp ka.rarlaıtırılan za
mandan iki ıene önce bitece· 
iiol fanettlren bir hızla tat· 
blk . olunan porgram budur . 

Biı Program daha ıimdt

dea meıut neticeler vermtıttr. 
( Sonu var ) 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Baıımevi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez} 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 558 

Kış Olimpiyatları Faciası 

Kıı Olimpiyadlarmda mü . 
sabakalara girmemizin doAru 
olmayacağına ileri sürenlerin 
ve oraya ancak müıahtd ola. 
rak gidilmesinin faydalı olaca. 
ğl fikrini ortaya atanların 

bunda haksızmı yokıa haklı

mı olduklarını artık timdi an 
layabilmlı bulunuyoruz. 

Çünkü : Vaktile bu mev
zu etrafında yapılan neıriyatı 
hakıız ve manasız bir (Yay
gara) telakki edenler, hatta 
diğer ıpor ıubelerimizin bir 
çoğunda olduğu gibi bunu da 
ıahsi alaka, mütalaa ve en
ditelere bamledenler bulun· 
muıtu. Bittabi kendilerine ve

rilecek cevab Olimpf yadlarda 
alınacak neticeden daha kuv· 
vetli ol&mazdı .. , 

Kayakçılarımızın Olimpi
yadlarda yapılan en basit ve 
tekniğe dahi pek o kadar ih· 
tiyaç htssetlirmiyen (İniş) mü
sabakuında -Hem de olduk· 
ça büyük bir zaman farktle
sonuncu gelmeleri göstermiıtir 
ki : İki yılhk bir mazisi olan 
bu ıporda biz bu tıin cam
bazlarile yan Y(lna olarak boy 
ölçüıebilecek durumda değiliz .. 
Şu halde müsabakalara itti· 
r11kimlze ne lüzum vardı, ne 
de bir zaruret veya mecburi
yet! ... 

Geçit reıminde Türktye'yl 
temsil ettikten sonra çıkılır 

ve pek ala seyirci kalınırdı ki: 
bu bizim için çok iyi bir h•d 
bilirlik de olurdu. İıte zaten 
mevzuun en can alacak nok. 
tası budur. Acaba bu lüzumu 
kim ortaya atmıştı? Her ıey 
olub bittikten sonra kafamız. 
da beliren istifham budur. 
fotn az çok seyrini bildiğim 
için bu muammayı llrtık hal· 
letmek lazım geliyor. Vaztyet 
ıudur : 

Bize ve hepimize kayak 
hocahğl yapan ve hakikaten 
de kendisinden çok istifade 
ettiğimiz Yüksek Zıraat Eniı· 
tüsii beden terbiyesi muallimi 
Her Ridel bu iti belkide hüs
nü niyetle organize etmiıtir. 

Fakat zannediyorum ki: Her 
istcdifj yapılmamııhr. Madem 
ki böyle beynelmilel bir mil 

sabakaya girmeye karar ver. 
mlıtik. 

Bunu üzerine alan müte· 
ha11ıam göatereceği lüzum ve 
ihti,açları da göze almamız 

gerekti. Mesela : Çok iyi bi· 
liyoram. Almanya'ya verilen 
cevabda üç müsabakaya gire· 
ceğimiz blldtrllmtıken ekibin 
eksikliği yüzünden bunlardan 
yalnız ikisine glrilebiliniıtir. 
Halbuki değil böyle beynel
milel bir müııabakaya, alela
de müsabakalara dahi girilir .. 
ken eklblerin tam olması la· 
zım ıeldikten ha ıka üıtelik 
her ekib için ayrıca yedek 
sporcular bulundurmanın da 
basit bir ıpor kaideıi olduğu 

malumdôr. Ve gene tıte mrıali: 
inJt müsibaka11nda iki kayak 
çımız10 ayakları incinmtı ol. 
duiundau yerlerine yedekler 1 

konamamıı ve müsabakada 
da bu kadar fazla bir saat 
farkile sonuncu!uğu kazanmak 
talihsizliğine uğraınışız .. Ken
disinden en ziyade muvaffa
kıyet beklediğimiz yüksek Zi· 
raat enstitüsünden Ülkerin 
ekzerslzler esnasında ayağmın 
lnclnmtı olması da gösteriyor 
ki : Yalnız dört kitiltk dar bir 
kadro ile bu müsabakaya gir· 
mek mecburiyetinde kalmııız .• 
Zaten gazetelerin yazdığı gibi 
oraya 12 kiti1ik bir ekib git
mJı değildir. Müsabakalara 
girmek üzere yalnız bet ktıt 

gönderilmittir. Üst tarafı ida-
reci]er ve sairedir... l 

Şu halde evvela : müıa .. 
bakalara ittirak etmemizin 
çok fena tleğilse bile hatala 
blr hareket olduğu~u insafla 
ve aamjmiyetle kabul etmell• 
ytz. Ondan sonra da olimpi· 
yadlara gönderdi~imiz müH
bık kadronun bu kadar dar 
olmasındaki sebeb ve hikmeti 
araıtırmalıyız. 

Btrıey değil alınan bu fena 
neticenin; bi7de yeni baılamıı 
olan t'pora karıı halkın sem
patlıini sarsacağından korku· 
yoruz. İtin kötü tarafı itte 
bura11dır ve oUmplyadlara İf• 

tlr"-k etmekle bu sporu doğ

madan öldiı"'mek istiyenlere 
hizmet edllmiı demektir. 

Bu faciadıı affedilmiyecek 
mühim bir nokta daha vardır. 
Uludağda bir aylık kampta 
gençleri çalııtıran Her Ridel; 
sporculara yalnız (Kriıtlyanya) 
denilen güzel ve enstantane 
bir dönüş öğretmekle kalmıı ; 
Mütemadiyen kendilerini mu
kavemet yarııına çıkarmııtır . 
Fakat bu yarıılarda nasıl a
dım atılacağını, bastonların ne 
ıuretle kullanılacağım tarif 
bile etmemiıtir . Sonra daha 
mühimi : Uludağda yaptırdığı 
yarııları kayakçılar otelinin 
kapısından btr ad'am ayrılmak· 
SIZID takip etmiıtir . 

Binaen.aleyh sporcularımı· 

zın yollardaki hatalarmı görüp 
tuhih etmemittir . 

Bu gün ollmpiyadlarda bi
zi temsile giden arkadaılar; 

bu yarışlarda bile mai.leıef 

çok düfüyorlardı . Keodilerinl 
ıon süratle sah verip muvaze· 
neleri bozulunca düıüyorlar 
bittabi kalkmak için de bir 
hay1ı zaman kaybedf yorla~dı • 
Her Rtdel bu dütOf ve lniı 

ıahasını körmüyordu . Hatta 
bir gün kendim rastladım . 
Saim Altıokla beraber o gün 
bende bu mukavemet yanıına 
laf olsun diye girmiıUk yo. 
kuıdan çıkarken birer birer 
beni geçip giden gençleri i . 

Di§de yakaladım . Hepside 
kendilerini düm düz salı ve. 
rfp fena halde düıüyorlardı • 
bense her düıenin yanından 
Kıriıtanya ile dönerek hiç 
düımeden ve hepsinden önce 
lntıt bitlrmittim • 

Bu manzarayı teğmen 

Abdülkadir de uzaktdn seyret 
mlı ve akıam ıporcuların 

İtalyanlar bir meydan muharebe
sini kazandıklarını bildiriyorlar. 

Mamafi Habeşlerin çok çetin 
mukavemetlerini de inkar 

etmiyorlar 

Roma J 7 ( A.A) l 26 numaralı resmi tebliğ : Bu ayın onbi
rlnde Makallenln cenubunda baı la yan ve onbeotnde çok tid· 
detli muharebelerle inkişaf eden meydan muharebesi kazanıl. 
mııtır. Onuncu ve ikinci kol ordular Ras Mologetta ordusunun 
çok çetin mukavemetini kırarak kendilerine gösterilen bütün 
hedefleri elde etmitlerdir. Düıman müdafaa hattının üstünde 
timdi İtalyan bayrağı dalgalanmaktadır, Bu bayrağl 23 mart 
siyah gömlekli fırkasının İtalyan prenslerinden Dük dö pas 
deyyamın kumandasl altındaki müfıeze çekmiştir. 

ltal yanların zaferile 
neticelenen muharebe 

Asmara 17 (A.A) Alman ajansı ın ' huıuıi muhabirinden : 
Aradam daiı önünde yapılan meydan muharebesinde İtalyan 
ağır topçusu ve İtalyan kuvvetleri mühim rol oynımııtır. 

Bu muharebe günlece sürmüıtür. Ve İtalyanların zaferile 
netlcelenmiıtir. Habeı ordusunun mevcuJu 80,000 tahmin edil· 
mektedir. Bu orduya kısmen beyaz zabitler kumanda ediyor. 

Zabtedilen şehirin ehemmiyeti 
Makkale 17 (A A) Havas ajanıı muhabirinden : İtalyanlar 

Haheılerin müstahkem mavzileri olan aradam ~ehrini zabted· 
mittir. 

Ajans muhabiri bu şehrin ehemmiyetini anlata anlata bitire 
mi yor. Burası en mürtefi bir mevki olup deasie ile ıtmal Ha. 
beı ordusu - un hemen kam ilen mutehan:t bulunduğu Tenbiyen 
bölgeıtni birbirine bağlayan hakim bulunmaktadır. 

Halkçıların tezahuratı 
Parls 17 (A.A) Populer Frank tarafından tertip edilen gôs· 

teri bugün saat l 4 JO da panten meydanında baılamıt vft 

ıa~t 19 30 da nasyoo meıydanında bitmlıtir. Gösteri tam bir 
sükünet içinde cnreyan etmit yalnız sağ can!h teıekküllere 

mensup talebe ile göstericiler arasında ufak tefek hadiseler 
olmuıtur. Te1.ahuratçılar yüzbin ki§l tahmin ediliyordu. 

Paris tezahuratı ve gazeteler. . 
Pariı 17 (A.A) Sol canah gazeteleri tecavüzü tel'in etmek 

üzere terlib edilen bugünkü tezahürün çok parlak olduğunu 
yazmaktadırlar. Sağ canah gazeteleri bu tezahürün genlşliflnt 
inkar etmemekle beraber hükumeti buna müsaade etmtı ol· 
maktan dolayl kabahatlı buluyorıar. 

Bir lngiliz kruvazörüne suikast ... 
Londra 17 (A.A) Amiral; elyevm Şa.nghayda tamirde bulu• 

nan bir kruvazöre suikast yapıldığım haber vermektedir. Bu 
haber matbuatta mühim heyecan uyandırmirtır. 

Almanya niçin müstemleke 
i s t i y o r m u ş ·? 

Milano 17 ( A. A) Popolo gazelta diyor ki : 
- Bu milletler cerr l !/eli mandanın ihlalini tuvip ettiilnl ve 

logihz hükumetinin sulh muahedelerile topladığl tahminlerden 
bir kusmına mütemayil bulunmadığım bildirdi • 

Mağrur bir eda ile verilen bu cevap her §eyden evvel Al . 
manyaya karı1 idi • O Almanya ki : Eski müıtemleketerintn 
iadesini yalnız ekonomik bakımdan değil ayni zamanda huku· 
ki ve ahlaki bakımdan da istemektedir • 
.;:;:::.;~~~::-,::..~~~~ - ---=--~~~--:---------- -----1 

hepsine birden anlatmııtı . Bu
nu anlatmaktan maksadım 

beynelmilel kayak yarıı1arına 

girebilmek için insanın evve · 
la düt meden kaymayı öğ · 
reomcesi lazımdır. Çünkü: Al
manyadaki yarıı sahası bizlm 
Uludağdaki saha gibi iki ta· 
rafında y•lnız çam ağaçlara 
olan yer değildir . 

81nlerce seyircinin önünde 
düşmek; Beynelmilel olimpi -
yadlara giren bir sporcudan 
beklenilmeyen bir harekettir . 

Ne yapalım artık olan oL 
muıtur . Şuvar ki : Bu iti 
organize edenlerin otel mey
-dan nda durup yan!arından 
d iim düz ve hı:da geçen bir 

Bu rezalete 
asla tahammül 

edemeyiz r. 
Kıı olimpiyatları mü. 

nasebetile Musa Ataı'ın 

yazdığı bu makaleyi yarın 
ki sayımızda okuyunuz . 

.................................. 
kayakçıya (Bravo yetmif kilo• 
metre ı üratle gidiyor !) diye 
dudak ısıranlar olduğunu bil
diğimiz için bu spordaki tela. 
kinin de İ§te böylece yanlıı 

olacaimı tahmin etmekte ve 
bunda isabet f'tmekte aıla 

hata etmemiıiz. 

MUSA ATAŞ 



Sahife ~ Hakkın Sesi 

,Kahveden O K k h -'1 kızılay Bursa merkezinden: dJY uru a vecı ! Yapılacak olan senelik genel toplantıda çok-
AnJıyanlar Mehmet Ef. luk bulunamadığından bu toplantı 19-2-936 

Mahdumlarının Kahvesini ihtirasla günlenıeciıte 1 asla yan ç::1rşanha günü saat 17 ,30 
ararlar. Bursa acentesi: Atatürk Caddesi da Cumhuriyet Halk Partisi toplantı salorıundr:ı 

Postahane karşısında yapılmak üzere geri bırakılm ıştır. KızıJay'a ka 
Küçük aparbman altında No.30 ydh olan bütün üyelerin O gün ve saat ta gel-

, melerini önPmle dileriz. 17 --18-19 

Karacabev Ha- B ASmS•A Bursa baytar direktörlüğünden : 
J' UTSa • • Nevi Keşif bedeli Yüzde 7,5 Hesabile teminat 

ras Müdürlüğü- Al.K O. dan: A . -- Lira Bedeli 
tcırar koşu yeri 7027 528 

nden : Bursa, .l\1udanya ve tribününün demir 

bandırma g ,,, 1 n · J betona tahvili •• 
Hasad zamanı kul- 0 

• ızon arı !anılmak üzere dört için 39000 kilo pirinç 1- Bursada alıcılarda koşu yeri tribününün 
bin kilo orak ipi ile on sa tun alınacaktır. tah demir betona tahvili işi evvelce yapılan ilan hü-
bir bin kilo balye teli min edilen bedeli 8580 kümsüz addedildiğinden yeniden eksiltmeye çı-

liradır. muhtelif gar" rılmıştır . 
açık eksiltmeye kon- nizonlara ait pirincler 2-İhale: i -3-1936 pazartesi günü saat (15) 
muştur. eksiltme 27 ayrı ayrı taliplere iha- de lJbaylık encümeninde haddi layık görülürse 
şubat 9;i6 perşenbe g- le olunabiJir. numune yapılacaktır . 
ünü saat on beştir o· ve şertnamesi satın al· i 3 -İsteklilerin yukarda gösterilen temioat ak. 
rak ipinin kilosuna o- · H ma komsiyonuudadır. çesıni ususi muhasebe direktörlüğü namına iş 
tuz kuruş balye telinin eksiltme 26-2-986 bankasına yatırıp makbuz veya teminat mak .. 
kilosuna on iki kuruş b ·h ı 

h k 
çarşanba günü saat ı ö uzunu ı a e sırasında beraber getirıneleri Ja-

mu ammen ıymet ta- d b d zımdır. 
kd. d·ı . r b ı a ursa a topha nede 
t ı~r. ~ 1 ~ış 

1
•.r. a yak ( sa tun alma komsi yonu 4--:enni ~ususi şartnan_ıeleri, keşif ve plan-

. e_ı _ı~ın yuz ıra. ora binasında olacaktır. ları g?rmek ıstey7nler tadıl saatlerinden başka 
ıpı ıçın doks~n lıra m eksiltme kapalı zarf u· her gun baytar dırektörlüğline muracaat edebi. 
uvakkat temınat alına- suliyledir. muvakkat t- lirler . 18-21-2~ - 27 
c~ktır. isteklilerin ek- eıninat 61., 3 lira 50 )l § 
s~ 1 tm~ &:ün Ü teminat 1 a- ruştur. teklif me l<t u ~ N ov l keşif bedeli yüzde 7,5 besabll e terulnt be. 
rıle bırlıkte llara nıtr· ları 2'"?-2 _ {)3':? ,-. . ,, , _ Lira K. Lira K. 

k 
. d u • u ..... ı ~.ıı. -8 -

. ~zın e bulunn1alrı ba saat l 5 kadar s • t nn ursada cumhu- 96IO 93 721 27 
ılan olunur. I k . riyet cadllesln-

a ma omsıvo ıı ıuıa ve- de yapılacak merinos-
8 -14 -18 - 26 r\lrrıiş olac~k ·;.... kc,lyunları suni tohumlama IAbratuvarı. 

§ 8 - 10- 18-23 1 1-- B~rsada Cumhuriyet caddesinde yapı1a-
I mart 936 tarihin- Hursa Sulh Hukuk li...t ı Cdk nH'.n: ı o3 koyunları sun,i tohumlama labra

den sağımın sonuna kimliğinden : 1 tuvc:u ı ışı evvelce yapılan ilan hükümsüz adde
kadar istihsal olunacak 936-117 müekkilleri id- ! ddJ~ginden yeniden açık eksiltmeye çıkarılmıştır 
Hara yayla ve ova ko~ arenın usulaüz kesilen odurı 2- ihale ~ -~ - 13.36 pazartesi günü saat ( 15) de 
yun sütleri 25 şubat tebebi ile hukuku §ahsiyesi llbaylık encumenınde haddi Jayiki go-ru" ıu·· rse ya-

olan 78 kurutun mahkeme m-
936 salı günü saat on asrafı ve ücreti vekalet ile · P• laca ktır. 
beşte Bursa Baytar birltkte tahsili talebi ve da · 3 - l s tddil~rin yukarda gösterilen t<:·n i :at akça-

M "d - 1 "ğ ·· d I . vacı buna orman idarc3i ve_ 
1 

h h b . U ur U tın C a enı a.. kili avukat eadık Tahein efe Si ! 1 •J 5US\ mu ase e naınıoa iŞ b.ı ol,<t ~l • a yatı• 
rtırma usul ile satıla- oğlu taraf andan halen buna 1 1 Pnıak 1 lUZ veya banka teminat mek t tı hu r u -i ha 
caktır • beher litresine om kadriye Ma. be,~&- mus le arasında beraber getirnıe)eri f all01 llır. 

tafa oğlu Alt ve ço1-,8 n M"h - F I 
yedi kuruş muhammen met aleyhine açılan bakılma . J.~- ..:~.ıni ve .ıu~usi şartnan1eleri 1 k: ş 1 , c pıla- ı 
kıymet takdir edilmiş kta olan makemeeinde da \a - nla ı ~o "'nıek ıstıy.enler tadiJ saa tl~ri ııd»n başka 
t
. · t kl'l . b lılara gönderilen d&Ya. arzu- t b t O l I ır . ıs e ı cnn eşyüz 1 .~. r. gun ay ar ıre dör üg"' üne rnün caat ecfe-

• halinde ikametgahı m e ç ıu 1 
lira muvakkat teminat olduğu beyanile bilA teL.tğ hı ı ırler. 18 ~!t - 2+ - 27 
larile birlikte artırma iade edildtği anlaıılmasma bi· 

naen davacı vekilinin talebile 
günü Bursa Baytar l\1- kendisine bir ay mühlet veri· 

üdürlüğünde teşekkül lerek. ilanen tebligat ifasma 

edecek satış komsiyo· ve mahkemenin 24-3-936 

nuna müracaatlan i!an tarihine müsadtf ıalı günü sa• 
olunur . J at 10 na bırakılmaaına mah-

keme<:e karar vorilmiı oldu· 

4 1 O - 18-~4 ğundan muayyen gön ve sa-

Bursa kültür 
Direktörlüğünden : 

JıbayJık pansiyonu
na lüzum olan 6700 ki
lo ekmeğin el<s~Jtmesi 

7-3-93H gününe ka 
dar uzatılmıştır . . talip· 
lerin pey akçaları ile 

beraber o gün saat J 5 

te Vilayet Eencümeni
ne müracaat eylemele-

atte davalıların bizzat veya 
muaaddak bJr vekil gönderm
esi aksi takdirde mahkemesi
nin glyabında bakılacağı da· 
vetiye makamma kaim olmak 
üzere ilan olunur. r ..................................................... .. 

iş Bürosu j 
1 Fahri Batıca 1 

Ko.zaham No. 221 Telefon 95 

/ Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt igleri her nevi 

1 

1 maden kömlirü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

- o 

Bursa Tapusından : 
Bursanın narlı dere kö· 

yünde büyük tarla mevkiin· 
de şarkan bekir oğlu halil 
garben ali kızı ayşe şima

l en yol cenuben beklr oğlu 
halil ve kısmen ali krzı ay· 
şe ile çevrili tarla ebaencet 
intikalen gelmek suretfle 
mehmet eminin uhdesinde 
iken ölmesile veresesine k· 
aldığı ve verese tarafından 
intikalden sonra tescili is
tenilmekle 29 - 2- 936 günü
ne tesadüf eden cumartesi 
günü tahkikat yapmak üze
re bir memur gönderiıece
ğinden bu tarıa hakkında 
tasarrufla alikası olanların 
ellerindeki vesikalarile be
rttber müracaatları ilAn olu· 
nur. 

§ 
Bursamn narh dere kö

yünde orman tarla mevki
inde şaakan ibrahfm vere· 

1 garben mustafa oğlu emin 
, şimalen dere ceııuben haJil 
oğlu ahmet ile çevrili tarla 
senetsiz ali oğlu abdullahın 
iken ölmesile veresesine k
aldığı ve verese tarafından 
tescili istenildiğinden yerin
de soruşturma yapmak üze
re 29-2-936 tarihine te· 
sadüf eden cumartesi günü 
mahalline memur gönderile
ceğinden alakadar olanların 
ellerindeki resmi vesikala
rile beraber müdüriyete ve 
yahut tahkikat günü memu
ra müracaatları uan olunur. 

§ 
.. Bursanın isa bey köyü· 

nun beylik pınar soğucak 
mevkiinde şarkan küçük ali 
garben hasan oğlu hüseyfn 
ş 'malen dere ve yol cenu
ben emin ve nazire ile çev· 
rili bahçe ceddJnden intikal 
etmek suretile hasan oğlu 
mıstlğın malı iken ölmesile 

18-2-1936 

Bursa birinci Noterli
ğinden: 

Biz aşağıda imza sahip-
1 eri; Bursada kuru çeşme 
mahallesinde şekerci oğlu 

sokakda No:2. evde oturan 
ö1ü Mişon oğfu (315) doğu
mlu isek Tovi ve yine bur· 
sada kuru çeşme mahalle
sinde kanara sokakda No.8 
evde oturan ölü hayım loğ· 
lu (321) doğumlu Mişon M· 
edine aramızda gönül .rıza. 
mızla kabuı ettiğimiz aşağı· 
da yazılı şartlar dahilinde 
hususi bir ortakltk birliği 
akdeyledik şöyleki 

Madde 1 - ortaklığın halel) 
çalışma yerleri; bursada T
uz pazarında Gümüş çeken 
caddesinde No: 31 de Müs. 
kirat imalethenesi ve yine 
Tuz pazarında bayatlar ca· 
ddesinde No! 5 de satış de
posu ve yf ne Tuz pazarın
da Bayatlar caddesinde No 
16 da şarap imalathanesidir 
Madde 2- ortaklığın firma
sı Medina ve Tovf dört y1 .. 

ldız Müskirat f malathanesi
dlr. 
Madde 3- Birinci maddede 
yazılı olan ortaklara aid d · 
epo ve imalathanelerde me· 
vcut imal.ata ald malzeme 
ile mamul her nevi müski
rat ve sair eşyayı ticariye 
her iki ortağın yarıyarıya 
uhdei tasarruf ve mülkiye
tıerl~e dahil olan demirbaş 
eşya .. ve emval den ibarettir. 
4- ortaklığa ilerüde lüzum 
görülecek sermaY.e ortaklar 
tarafından lüzumu mikdarda 
konulacaktır. ve vaz edile· 
cek sermaye dahi yine her 
iki ortak tarafından müsavi 
mlkdarda konacaktır. 
Madde 5- ortaklar arasın
da bu ortakhkdan hasıl o~~ 

acak kir ve zarar her iki 
ortak arasında yarı yarıya 

taksim edilecektir. 
Madde 6 - ortaklığa ald h
er nevi muamelatta ortak
lar ortaklık namına münfe· 
riden veya müçtemian imza 
salahiyetini kabul ederler. 
No. 430 bin dokuz yüz otuz 
altı sene-si şubat ayının on 
üçüncü perşenbe günü tari
hi l olan arkada yazılı mu· 
kavelenme altına yananda 
imzalarını koyan kendlJeri· 
ni t.anıdıgım Mişon .Medina 
ve lsak Tovi adlarındaki m· 
üskirat amilleri olup bu 
imzalar dahi kendi imzala
rı otduğunu ve okunup an· 
ıatılan mealini kabul eyle
dikleri tasdik olunur 

den bahsile tesçil ve ahara 
satışı talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunamamış oldu· 
ğundan tasarrufunun tahki
ki için 28-2-936 gününe 
müsadif cuma günü mahal· 
lfne memur gönderileceğin
den bu yerde alakası olan
lar varsa tarihi il Andan iti· 
haren on gün zarfında elle· 
rindekf belgeler ile beraber 
tapu idaresine ve yahut m
aba l linde bulunacak memu
ra müracaat eylemelerJ illn 
olunur. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 


