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O impi a t n nr ••• 

ta 
sla 

oktur 
Türk Sporculuğunun Şerefini 
kırmıya vasıta ve a et olanlar 
Şiddetle mes'· l tutulmalıdırlar ... 

Hikaye m~lum t Utancımız
dan buna: (Kış olimpiyidların
da aldığımız netice) bile de
meye dilimiz varmiyor. Çünkü: 
Orada bir netice almış değiliz
de adeta maskara olmuşuz . 
Milyonlar basan Avrupa gaze· 
telerinin kayakçılarımız için 
yazdıklarını teess~rle gazete
miıe de nakl edıyoruz. Fakat 
ne yazıkki: Avrupalı dostla· 
nn hakkımızda biraz daha na· 
zik bir Jisan kulJanacaklarını 
ve kaleme sarılırlarken biraz. 
'daha insafı e1den bırakmiyarak 
bu işin · pek mübl:edfsi olduğu 
muzu hatırdan çıliarmayacak
larını sanırdık halbuki bunu 
·kendilerine günün bir alay 
mevzuu ~ pmış bulunduklarını 
görüyoruz. Mamafih kabahat 
onlarda değildir· 

Olimpiyadlara i~irake ka-
rar vermek suretil~ Türk spor· 
culuğunun şerefile ~ynanmaya 
vasıta ve alet olanlardadır. 

Aı:aba bu perde arkasın
daki kahramanlar kimlerdir? 
Ve onlar acaba bugün, bu fa· 
ciadan zerre kadar acı duyma
yacaklarmıdır? Hiç mesul tu· 
Julmiyacaklarmıdır ? 

Bu suallere verilecek c.evbı; 
bugün bütün bir ülkenin içnde, 
kalpleri iztırapla çarpan mu· 
azzam bir kütle dört gözle bek· 
Jeyip duruyor. 

Tahammul edilmesi imkan· 
sız bir rezalet halini aldıiı an
laşılan bu faciadan sonra, gö
nüllerimize azap veren bu ko· 
mediyanm mesullerini meydıı
na ç.ıkar,nıak lazım degil hatta 
elzemdir. 

Evvela: Bursa dağcılık kü· 
Jübünün vaktile Ankara ya gön· 
derdiği (Kayakçılık duruııiu· 
muzun Olimbiyadlara iştirake 
asla müsait olmadığı) hakkın
daki müdellel raporu ne olmuş
tur. Acaba okunmayup septe
mi atılmıştır? Diye sorarsak 
buna spor teşkilatı rüesası ne 
cevıp vereceklerdir? bilmiyo

ruz. 
Haydi bu raporu bir tarafa 

bırakalım. Ya ondan sonra ça
la kalem, Harıl harıl gaztelere 
yazdıklarımızda mı okunmamış 
ve gözden kaçmıştır? 

Işın iç yüzünü bilenler~ 0-
limpiyadlarda uğradığımız bu 
fecih akibetten ziyade Alaman
yn seyahatının programını ha· 
zırlayanların düzenbazlıkların· 
dan tiksiniyorlar .. Beş taleb~, 
Ziraat enistttüsü sıralarından 

çekilip alınıyor . 
Alamaya seyahatı için Dev

letin enstitüye verdiği tahsi· 
sattan bu talebeye para ayrı 
layor, Uludağa getiriliyorlar . 

Ü ç beş günlük sözde antren -
mandan soQra güya aralarında 
bir seçme yapılıyor ! fakat bu 
seçmeye Ankaranın ve lstan· 
bulun, A vrupada bile yıllarca 
kayak yapan sporcuları o Şüp· 
hesiz bu faciaya şahit olma
mak endişesile)) girmiyorlar . 

Olimpiyatlara iştirak fik
rini ortaya ilk defa kim ata· 
yor? İşte henüz bilinmeyen 
11 Meçhül kahraman,, budur. 
Yalnız bu fikri sonuna kadar 
müdafaa edenin muallim Her 
Rtdel olduğunu çok iyi biliyo. 
ruz. Bu cazib seyyahat fikri 
üzr rinde işleniliyor. Derken 
enstitünün rektörü (ben bu iş 
için para veririm!) diyor. Dra
mın birinci perdesi burada bi. 
tiyor. İkinci perde Uludağda 
ve İstanbulda cereyan ediyor. 
Yarışlara girmek üzere Alman 
yaya gönderilecek topu topu 
beş kişilik ve hepsi de talebe 
-olmak üzere bir gurup ayrılı
yor. Bunlara tabii antrenörden 
başka bir idareci de · lazım. 
Bunu kim yapsın'? Deniyor. Bu 
arada Uludaga gelen spor teş 
kilatı rüesasından bazılariyle 
sıkı fıkı temasta bulunanlardan 
biri kayrılıyor. Derken İstan
buldan da bir başkası kafileye 
takılıyor. Ve bizim ekib gitgi
de kadrosunu kabartarak 12 
kişiye baliğ oluyor ama, yarış 
meydanına çıkan nihay.et dört 
kişiden başka kimse olmıyor. 
Üçüncü perde Almal}yada ve 
bütün milletlerin gözleri önün 
de malum şekilde cereyan edi
yor. Fakat bu perdeye facia
mı yoksa komedya mı diyelim 
işte burasını tayinde cidden 
müşkülat çekiyoruz. 

Kayakçılık durumumuz bu 
iş için kafi değildir ! Diye fer 
yad ettiğim günleri hatırlıyo. 
rum da faciayı gazetelerde 
okuduktan sonra tüylerim ür· 
periyor. Beni tanıyanlar, beni 
sevenler o zaman bana (artık 

,yazma !) diyorlardı. Hakları 
varmış. Keşki yazmasaydım da 
bu ııtırab sadece kendi içimi 
kemirip kalsaydı. Çünkü : b 
gün biz yazar ve biz bağırır-

ken alakadarların kulaklarını 
tıkadıkları gözlerini yumduk
ları bugün meydana çıkmamış 
olacakh. Sayın Baylar! Türk 
köylüsünün dişinden tırnağın 
dan artırarak devlete verdiği 
para ile biz, balayı geçirmek 
üzere Almanyaya kimse gön -
deremez:dik Çünkü : Şunun 
bunun keyfi için Türk sporcu· 
luğunun şerefile ve bilhassa 
ulusal izzeti nefisle oynanmıya 
ve böyle bir faciaya imkan 
verdirmiye asla tahammülümüz 

yoktur. 
MUSA ATAŞ 

ekçi11e rüşyet •• 
22 nci Daire gece bekçiıi 

İbrahim Emin, Ahmet dai 
mahallesinden çalglct Hüıeyin 
kızı Bahriyenin ruhsatsız çalgı 
çaldığı gördü~ünden Bahriye· 
nln verdiği 75 kuruşu bekçi 
Hüıeyinin aldığı anlaııldıam

dan her ikiel hakkında mua
meleye başlanmııtır , 

ıçak çekmiş •• 
Safranlık mahalfoııinden 

Nihat Ramlz, serhoı bir halde 
umumhanede umumi kadınla 

rı kovalamak suretile rezalet 
çıkardığı V :.'.l bıçak çektiği 

görülerek yakalanmıvtar . 
..... MSZ:ıı:mlll!lillllllll._llll:slal ...... 

Yakın şarktan 
ihtar 

2 lrırilıli Reiclıspusl ga· 
=elcsi, "yakm şarl\lcm yelen 
ilılar sesleri,, adil makalesin· 
de, svn Suriye ve Mısır ha
diselerine temas ederek: 13un
Lcırm, şarlan en mühim ue 
müstakil devletleri olan Tür
kiye, Afgamslan ve İran ara· 
srnJakl yakuılaşma hareketi· 
le bıislnilwı ehemmiyet kazan· 
dığmdan ue Garbi Asya ve 
§imali Afrika ,Jeulclleri ura
swda şayam dikkat bir lnln
yc defjişikliği arif esinde bu
lumılpuğwıa işaret elli[jindcn 
/Jalısedcrck şuylc devam edi
yor : · 

Büyük devletlerin geçen 
asn içinde hemen hemen Av
rupa dııında bulunan bütün 
milletler üfuzu altına alan 
Sümürg(! İmpetyalizmf, büyük 
bir maharetle, Aıyanm inci· 
mad e mi§ sosyal kurumların
dan istifade etmeğe muvaffak 
oldu . Fakat ayni zamaoda 
Garbin fikir ve idealleri, a
sırlardanberi yerleıen anaları 

gevıetU, eski hayat ıartlarını 
mohvetmediğl yerlerde de 
yeni enerji kaynakları yarattı 
bu suretle yavaı yavaı yakın 
Şarl.ta ıoıyal bir lnkılAbın 
maddi ve manevi temelleı·I 

hazırlanmıa oldu • 
FU vaki Aarupa f lmdllfk 

lngllterenin parlak slyaıa11 ve 
muazzam deniz kuvveti saye
sinde Asya yollarına hakim 
bulunuyor, hala yakın §arkın 

zengin ham maddelerini itli
yor. Fakat Moılwvadaki efen· 
diler, "manda" cılardan da ha 
evvel hareket ederek ulusa· 
ve sosyal emansipaıyon aral 
ıındaki münasebeti kavrayıp 
yeni yeni harekete baılayan 

İslam Devletlerinin arasına 
bolıevik fikirlerinin zehirleri
ni akıttılar . Nihayet büyük 
bir ıiyasal maharet ve sebat 
neticesinde Sovyet Rusyanın 
proğremımn ilk merhalesi, 
Türkiye, lran, Afganistan ara
sında imzalanan anlatma ile 
tahakkuk etti. Bu suretle Ko. 
mfntern, "manda" mıntakala
rmdaki "gayrlresmi,, f1'ııllyetl 

için "resmi" ve muazzam bir 
zemin hazırlamıı oldu • 

Belki timdi Japon mes'ele
si ve Fransız-Rus paktının 

resmen tasdiki dolayıile Ko
mlntem'ın yakın ıarktaki f A· 

allyell durulacaktır . Fakat 
tarihinin dönemeç noktasında 

. bulunan Avrupa Jarktan ıe· 
len bu ihtarı unutmamalıdır. 

Ayıptır Baylar: 
........................ 

Kış Olimpiyatlarında 
Gülünç olduk 

İbret olsun diye Türk ka
yak takımının Berlinde, yapılan 
binlerce liralık masraflara mu
kabil, hakkımtzda yaptıkları 
propaganda (!) yı nakledeceğiz. 

Türkiye'de esaslı olarak 
yalnız UJudağ'da kayak spor
ları yapılır. Bursa'nın mütevazı 

bir dağcılık kulübü ve sayısı 
bir hayli kabarık sporcuları 
vardır. Bunlar sık sık UJudağa 
çıkarlar, hem avlanırlar, hem 
de kayma sporları yaparlar. 

Almanyadaki kış olimpiyat. 
larına iştirak edeceğimiz habe 
ri verildiği zaman bu tezi mü. 
dafaa edenler demişlerdi ki : 

lılar Garmişde müsabakalara 
da girmeğe başlamamışlar mı? 

Hakikat acıdır. Maalesef 
bu delikanWarın muvaffakiyet
leri (1) Türk isminin Avrapada 
alay meYzuu olmasını intaç 
etmiştir. Aşağıda okuyacağınız 
satırlar Avrupanın tirajı mil
yonlara varan en büyük gae
telerinin Türk takımı hakkında 
yazmış olduğu yazılardan alın. 
mışbr. 

11 Türklerin yaptıkları şeyin 
kayak sporiyle hiçbir alakası 
yoktur. Mesela Alman Efnür'ilh 
bir dakika on saniyede katet
tiği mesafeyi en iyi Türk ka
yakçısı dört buçuk dakikada 
katetti. Fakat kabahat Türk 
sporcusunun değildi Çünkü o 
kazanmak için tepetaklak o . 
luncaya kadar her şeyi yapb. 

- Biz sporun bu şubesinde 
çok geri olduğumuzu biliyoruz. 
Esasen daha pek yeniyiz. Ya
pacağımız şey bu işle uğraşan 
sporcuları teşvik için kendile
rini müşahit olarak götürmek-
t . Denebilir ki, Türk takımı ır. 

Fakat Avrupaya götürülen· bu gün de dün olduiu gibi 
ler arasında bir tek Sursalıoın ınüsabakaların alay meYzuu 
yer almadığını ve sporculuk oldu. 
sahasında tanınmamış kimsele- Bayrak yarışında herkes 
rin ğötürüldüğünü gorunce geldi. Y almz ortada şu ıavalh 
şaşmıştık. Biz hiç olmazsa her Türk takımı görünmiyordu. A· 
vilayetten birer kişinin götü· caba geceden evvel gelir mi, 
.rülmesini bekliyorduk. diye herkes merak ediyordu. 

V c şimdi üıtelik kim ol- Bereket versin olimpiyat ışıiı-
dukları kimler tarafından ve ı nıo yardımiyle yolunu şaşırmı· 
ne şekilde seçildikleri tama· y•cağı üm1t ediliyordu." 
miyle meçhul olan bu delikan· (HABER) Gazetesinden 

Milyon satan Avrupa 
gazeteleri yazıyor: 

Oparlör, yarış bittikten sonra şöyle haber veriyor: 
- Merak. etmeyin ! Türk daima yolda .. , 
Ve on binlerce halk, kahkahayla gülüyordu. · 

Meğer Garmiıede yapılan 

kıt olimpiyatlarmda bizimde 
muvaffak olduğumuz kmmlar 
varmıf. Bu kııım kıyafettir . 

Türk takımı geçit resmin-
de İngiltere ve Kanada ta· 
kımlarandan ıora güzel kıya
fette Avuıturya ile beraber 
üçüncü derecede nazarı dik· 
kati celbediyormuı . Ne ise 
biç olmazsa kıyaf~tte oltun 
bir üçüncülüaümü~ var de· 
mektir • Acaba elbiselerini 
hangi Avrupa terziıiode dik· 
tirdiler ? 

Olimp,yatlar dolayslle la
tif ve rahat bedava Avprupa 
seyahatleri yapan spor idare· 
cilerl ; Avrupaya ılt
meden evvel ıu cevabı ver. 
mitlerdi : 

- Biz bu itte yeni oldu· 
aumuzu söylemek suretiyle 
bütün tenkitleri önleyeceğiz • 
Eıaıen maksadımız derece 
kazanmak deill, propaeanda
dır. Olimpitatlar glbi bütün 
dünyanın tiddetle alakadar 
olduğu bir hadiaede Türklye
nin de iyi intibalarla mevzuu 
bah&edilmeıi ıüpheılz iyi bir 
ıeydlr bir kazançtır . 
Uzatmıyalım, müHade alındı, 
Devlet bütçesinden tahsilat 
çıktı .Tüccarlara •e baıtalara 

güçlükle Yerilen dövJz on
lara verildi . Ba yuJları hazır· 
landı. Sirkeci istasyonu, DU• 

toklar, reıimler, ve haydi ver 
elini Almanya •. 

Resmi geçit, mutazam kİ
yafet ve f elgraflar : 

"Türk takımı çok alkıı

landı. Btzimle herkes alika· 
dar oluyor. Büyük mu-.affakl. 
yet: Kıyafette üçüncü ıel· 

dik .... " 
Allah, allah dedik. Bizim 

çocuklar spor müıabakaıı i çln 
mi gitmiıler, yoksa k11afet 
müıabakası için mt? 

Nihayet müıabakalar bıı· 

ladı. Gene telgraflar: 
"Müıabakalarda dereceler 

alıyoruz. Çok alkıılamyoruz. 

Bayrak yarıtında 16acı olduk 
Fakat müıabakaya maal· 

esef ancak 16 devlet ittlrak 
etti. Eier fazla etseydi ... ". 

Bir de poıta ile gelen A •· 
rupa ıazetelerine bakıyoruz. 

Dün gördüiünüz glbl bizimle 
müthiı alay ediyorlar. Bu ya· 
zılardan birini de buıüo ve. 
riyoruz: 

10 Şubat tarihli Ye iki 
milyon tirajlı bir ıazete olan 
Paria·Soir 1ıazeteıinden: 

"Günün en büyük cazibe· 

- Mabadi ikinci eahifede-



Sahife ~ Hakkın Sesi 

Kahveden 
Anlı yanlar 

JV Kuru kahveci 
.,, Mehmet Ef. 

kızılay Bursa merkezinden: 
Yapılacak olan senelik genel toplantıda ç lK-

1 luk bulunamadığından bu toplantı 19-2 - 936 
! günlenıecioe raslayan çarşanha günü saat 17 ,30 
1 da Cumhuriyet Halk Partisi toplantı salonunda 
1 yapılmak üzere geri bır~kılm1ştır. Kızıla y'a ka-

Mahdumlarının Kahvesini ihtirasla 
ararlar. Bursa acentesi: Atatürk Caddesi 

Postahane karşısında 

r 

ydh olan bütün üyelerın o gün ve saatta gel-
Küçük apartıman altında No 30 , melerini önemle dileriz. 17-- 18-19 

Milyon satan 
A vrupa gazeteleri 

ne diyorlr. 
-Birinci sahifeden devam

ılni Türk Anlanbigo ve Pa
mir temin ettiler. (Bunlar, 
Türkleri temıil için gönderi
len ıporcuların soyadları ola
cak!) Bunlar hemen hemen 
bütün yarıı meıafeslnl yüzü 
koyun, göbeklerinin üzerinde 
yaptılar. Mesafeyi göıteren 

bütün bayrakları biçip halkın 
ara .. na girerek hazırunun 

kahkahalarını kopardılar. 

Pamirin akıbetinden endi· 
ıe edildiği için oparlör ıöyle 
haber verdi. 

- Merak etmeyin, Türk 
dalma yolda! 

Ve halk gülmekten katı. 

lıyor. Pek tabii, Sublime-Por
te'un (Babıi.linio) ceaur Türkü 
bir tek pote (bap) bile bula
mamııtı.,, 

Bir aazete de: "Turkiyede 
bu sene kar yağmadığı için, 
Türk kayakçılar İzmir halıla
rı üzerinde antrenöman yap 
mıt olacaklar!,, demitlir. 

lıte olimpiyatlar hakkı
mızda bu gibi propaganda
larda veıile oldu ve oluyor. 

Sonra itin acı tarafların
dan biri de Avrupa gazetele
riain hakkımızda yaptıkları 

çirkin alaylara da karııtırmıt 

olmalarıdır. Babıi.liden bah 
ıetmek, ceıaretimizl dillere 
dolamak, ve en fenası Türk 
takımı hakkında "Türkler mü
ıabakamn (Tele de turc) il 
yani (ıamar oğlanı) oldular , 
demeleri alaydan ziyade tab· 
kir ifade etmektedir. 

Aralanbigo kimdir? Pamir 
kimdir? Türk ismini maskara 
eden bu iki ıporcu hangi mü· 
aabakada ve nerede muvaf · 
fakfyet göıtermiıler? Kimler 
tarafından ve ne tekilde ıe· 

çtlmiıler? Ne suretle müsaba
kalara glrmtıler? 

Bunları öğrenmeyi pek fs 
teriz, Ve hatta bunu öğren· 

•ek biraz da hakkımızdır. 

Hiikiimet Avrupa gezinti· 
lerinl m.enetti. Türk parasının 
bir istifade uğurunda olmadan 
dıtarı çıkmasına izin vermiyor. 
Eğer tdarecllerle Türk kayak 
ıporcuıu namı altında Alman· 
yaya giden meçhul gençler 
Anupaya fırsattan istifade e
derek gezinti için gitmemtı

lerae hem geri dönmeli ve 
Türk isminin daha ziyade ke· 
paze edUmeıine meydan ver· 
memelidir. 

Şimdilik bu kadar! 

( HABER ) Gazetesinden 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıındrı 

As. Sa. Al. Ko. 1 iş Bürosu 
Karacabey Ha- dan : Fahri Batıca 
rası Müdürlü- Bursa, ~1udanya ve 

ğünden : Bandırma garnizonla-
İçten içe 36 mili- rı için (j93) ton un sa· 

meı re kutrunda (Üç- tun alınacaktır. tah-
min edilen bedeli 

. Kozabanı No. 221 Telefon 95 j 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satiıı 

Ün yon 
yüz) metro Demir bo- Sigorta Acenteliği 

43-150 ru ile beheri yüz on ki- (83020) liradır. muhte- ' 
Ioluk nümune ve res- lif garnizonların unla· ı.."'"'"' ............ ...._ ................... 
mi mucibince yirmi d- rı ayrı ayn tajiplere Bursa Şarbayiığından: 

'h J 1 b'l'r a t Ankaz satışı, ört adet demir dökme 1 a.e 0 una 1 1 • ş r - intizam mahallesinde 
direk Açık eksiltme u- nan1esi Bursa SA. AL. Bentbaşı sokagındaki 12 sa 

sulile sa tun alınacakiır. 1 KO. dadır eksiltme yılı evin ankazı, 20.2.936 p· 
Bunların Heyeti umu- 20 - 2-936 perşenbe erşenbe günü saat il de 
miyesine ( yediyüz do- günü saat 16 da bur· yerinde pazarlıkla ve peşin 

para ile ve masrafJar alıcı· 
ksan) lira muhammen sada AS. SA. AL KO ya ait olmak üzere satıla 
kiymet takdir edilmiş binasında olacaktır. cağı ilan olunur. ı- ı 

~ tir. teminatı muvakka· eksiltme kapalı zarf 
te olarak Altmış lira usuliyledir. muvakkat 
alınacaktır. isteklilerin teminat 6226 lira 50 
teminatlariyle birlikte kuruştur. isteklilerin 
eksiltme günü olan 3 t!caret odasında kayıt
Mart 936 salı günü sa- Jı olduğuna dair vesika 
at on beşte Harada hu.. j gö ;;tern1eleri ]ftzımdır 
lunmaları ilao olunur. i t~klif rnektupJarı 20-
l 1-t 9-24ı-2 ! 2 -936 perşenbe saat - -Bursa 'I'apusından 15 e kadar SA. AL. 

Bursanın Gö' başı kö- KO. na verilmiş olaca· 
yünün çay bahçeleri mevki· ktır. l ._ 6_ 11 _ 19 inde şarkan yakup oğlu is -
mail garben sahibi senet 
şimalen raşit oğlu hüseyin 
cenuben onbaşı ahmet ile 
çevrili tarla haricen satun 

Hursa sulh Hukuk 
ı\'lahkemesinden : 

alınmak suretile yusuf oğtu 
ibrahim elli senedenberri 
senetsiz malı bulunduğun · 
dan bahsl.a tescili ve ahara 
satışı talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunamamış oıdu

ğundan tasarrufunun tahkiki 
için 12- 3- 936 gününe rnii- . 

935- 46 Bursada hacılar 
mahalıesind~ ölen arnavut 
emin karısı ayşe ve oğulla· 
rı ismaiı ve hakkı ve kızla
ri pakize ve emine ve diğer 
karısı nuriye ve oğlu abdul· 
lah ve kızları hayriye ve 
fıkriye ve öten karısından 
doğma oğultarı yunus nadi sadif perşenbe günü maha1 · 

tine memur gönderileceğin
den bu arazide aUlkası ola · 
nlar var ise tarihi ililndan 

1 ve kamil ve kızl rabia bey· 

itibaren ıo gün zarfında el 
ıerindeki belgeler Ue bera· ' 
ber tapu idaresine ve yahut 
mahallinde bulunacak me
mura müracaat eylemeleri 

inlerinde müşterek olup ka· 
bili taksim olmadığından Ş· 
uyunun izalesi için satıla
rak bedelinin hissedarlara 
htsseıerl nisbetlnde paylaş -
masından 13- 2- 935 gün ve 
935-91 ı sayılı ilamla ka
rar verilen bursada nıuradi . 
ye istP.syonu cıvarında se
kiz kıta tapu senedi muci· 
bince tasarruf olunup sa. 
hibi evvelf tarafından hu· 
dutları karıştırılarak bir küi 
halinde satılmasına karar 
verilen bagçanın hali hazır 

ilAn olunur. 
§ 

Bunanın Gozede köyünde hı. 
1 1ar yanı namı biğer pekmez

alanı ve korucu pınarı mev· 
kHude müezzin oğuUarından 
Hüseyin oğlu Mustafanın öl· 
mesile vere sesine intikal edf p 
tescili iıtenllen ıarkan -Muıta· 

fa oğlu Ahmet garben Meh · 
met oğlu Mahmut tlmalen yol 
cenuben Mustafa oğlu Ahmet 
ile çevrili olan tarlanın senet' 
siz olması ve bulunan bazı 
tapu kayttlarmın da bu tarla 
ile alakadar olup olmadıiı 
hakkında yerinde ta bklka t 
yapmak iizere 29/2/636 tarı. 
htne tesadüf eden cumartesi 
giinil mahalline memur gön
derileceğinden tasarruf iı:ldia-
ıanda bolu nanların ellerindeki 
reımi veıikalarile mildüriyete 
ve yahut tahkikat günü gele
cek olan memura müracaat· 
lan ilin olunur • 

· hudutıarı şarkan evvelce 
mangalcı emin şimdi veli ve 
dogu ismail ve kısmen ev
velce halepli mehmet şimdi 
kmah mustafa ve kısmen 
mankalcı emin şimdi çekir· 
geli fatma ve yol ve evvel· 
ce tahsildar saUh şimdi de· 
li osman ve yol ve 31 ah . 
met kızı fatma ve hammal 
basan garben evvelce hacı 
halil şimdi hakkı çavuş ve 
kısmen bagçalar yolu şima . 
len evvelce eşkf ya f erhat 
şimdi veli cenuben evvelce 
havlucu lımall şimdi ham" 

mal basan bagçaları ve de. 
mir yolu ile mahdüt ve içi· 
nde iki katlı bir böcek ha· 
ne ve bir aburla bir odası 
ve diğer bir yer odasını 

havi 94 dönüm bir evlek 
ı 7 metre murabbaında ve 
binalarla beraber <7600) li· 
ra kıymeti ruuhammineli bir 
kıta bagça ve mezkur bag· 
çanın şark tarafında şlma. 
len emin şarkan yol garben 
veli ve arabacı ismail ce-
nuben polis mehmet bagça
lariıe mahdut dokuz dönüm 
2 evlek ıo3 metre murab· 
baında ve (51o) lira kıyme· 
ti muhammlneli bir parça 
bagçaki ceman iki parça b
agçanın bir kül halinde sa· 
tılmasina karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilandan iti
baren (30) gün müddetle a
çık artflrmaya çıkanldığin 
dan almak isteyenlerin kıy
meti muhammenesfrıin yüz· 
de yedi buçuğu nisbeUnde 
pey Dkçalarile beraber bur· 
sa sulh hukuk mahkemesıne 

ı gelmeleri ve ihR 1e 23-3-
936 tarihine rastlayan pa
zartesi günü ~aat ıs de B
ursa sulh hukuk odasında 
yapılacağından taliplerin o 
gün mezkur mahkemede h· 
azır buJunmaları ve şartna · 
mui tarihi ilandan itibaren 
herkese açık bulunduğu ve 
mezkur günde artırma be
deli gayri menkulün muha· 
mmen kıymetinin yüzde ye· 
tmiş beşini bulmadığı tak
dirde son arttıranın teahü· 
dü baki kalmak üzere arttı· 
rmanın 15 gün daha temdit 
ile 9- 4- 936 tarihine rast· 
layan perşenbe günü aynı 
saatte gayri menkulün en 
çok arttırana ihalesi icra 
kılınacagı ve bir güna itira
zı olanların 20 gün içinde 
evrakı müsbite He bildirme· 
Jeri aksi surette hakları ta
pu kütüğü ile sabit olma· 
dıkca satış bedeli paylaş 
masından hariç bırakılacağı 
ve belediyeye ait rusumu 
ile ihale karar pulu ve tes
kere ve ferağ harcı alıcıya 
ait olacağı ilAn olunur. 

19-~-1936 

Bursa icra reisliğinden 
Bursa icra riyaseti ka

sasında hıfzedilcnekte olan 
resmi ve gayri resmi. adi 
ve Ticari senedat a&ıllarını 
bir ay zarfında esbabı tara· 
fından hüviyet ve alakaları 
ispat edilerek alınması ve 
bu müddet zarfında alınam
adığı takdirde biç bir güna 
mesulfyetin kabul edilmiye. 
ceği aUlkadarana ilan ol un ur 

Bursa İkinci hukuk 
Mahkenıesinden : 

936--326 Hursanın yıl· 
dırım mahallesinden abdür
rahman kızı hanife tarafın . 
dan açılan ispata veraset 
ve gaf plik davasının icra 
kılınmakta ohm muhakeme· 
sinde bursanın yıldırım m· 
ahallesinde uzun sokakta 
ıo No. lu evde mukim iken 
harbi umumide (334) sene. 
sinde askere gidüp bir da· 
ha gelmeyen ve hayat ve 
memah meçhul kalan abdür
rahman oğlu Ahmedin ha
yat ve mematından malüm
addar olanların mahkemeye 
ihbar e}ı.lemeleri için kanu · 
nlmedeninin (32) inci mad· 
desi mucibince bir sene m
üddetle il4nına ve muhake
menin 935 senesi şubat ga· 
yesine talikına karar veril-

, diğf nden ber mucibi karar 
mumaileyh ahmedin bayat 
ve mematından malümaddar 
olanların mahkemeye ihbar 
eylemeleri zımmında birse· 
ne müddetle ilAn olunur. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·~ 
Muayenehane : 

Bizim Matbaa klll'fısı No. 30 

~·-
Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

wwwwwwwwwwww 

DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 
Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahalimlze bir hizmet 
oJmak üzere pazartesi ve 
peıembe gunlerl muaye

ne iicreU : 

50 Kuruş ............. 
1 uı d vı '1 u ag a çıkış 1 

22- Şubat - 936 Cu
martesi günü öğleden son
ra saat 13 de Uludağa 

çıkmak isteyenlerin Cuma 
günü akşamına kadar isim

lerini dağcıbk kulübü baş• 

kanı Saim Alt.oka, Fort 

acentesi Tayyar Ak.keski· 
ne ve matbaamıza bildir· 

ıneleri rica olunur . 

kulüp genel sekreteri 

M.ATAŞ 


