


Sahife ~ 

Bursa inhisar
Müdür-far baş 

lüğünden: 
M.Kemal paşa in 

hisarlar idaresince bu 
yıl satun alınacak ar
tar ve eksilir ( 60000) 
bin kilo yaprak tütü
nün denk halinde M.k-
emal paşa idare amba ... 
rından Bandırmaya ka-
dar kamıyonlarla nak
liyatı 22-2-936 tari
hinden itibaren on beş 
gün müddetle kısa ek
siltmeye konmuştur· İ
stekliler Nakliyat şar
tnamesini görmek üz-

re her iş günü bursa, 
M.kemal paşa ve ban- ı 
dırma inhisarlar idare-
lerine ınürac.aat edebi
lirler· bu nakliyatın i 
halesi 9-3-936 pazar· 
tesi günü saat ·15 de 
yapılacağından istekli -
lerin yüzde 7 ,5 teminat 
akçalarile baş Müdür-
lüğümüz merkezinde 
müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olu-
nur· 21-2?} 

Bursa Urbayhğından: 
Soğuk asfalt inşası eksil

tmesi H. 
Çekirge caddesinin so

ğuk asfalt inşası işi. kapa· 
ıızarf usulile eksiltmeye k
onulmuştur. Uzunluk 2389 
ve genişlik (bordür ve par· 
ke dahil) 5,5 metrodur. ke
şif bedeli 29 487,69 liradır. 

eksiltme evrakının takımı 
150 kuruş karşılığında Mu· 
hasebe şubesinden alına· 

bilir. eksiltme ve üsterme 
işi 9-3-936 pazartesi gü
nü saat 15 de Uray daire. 
sinde komsiyon odasmda 
yapılacaktır. Muvakkat te
minat 2212 liradır. eksilt· 
meye girecekler, en az 20 
kilometre asfalt yaptığına 
dair vesika ve bu gibi iş· 
ıerdeki ihtisasını gösterir 
vesika ve asgari 50000 lira 
mali kudreti olduğuna ve 
kendisi mühendis olduğuna 
dair vesika gösterecekler
dir. Teklif mektupları 9-
3-936 pazartesi günü saat 
14 e kadar Urbayhğa mak· 
buz karşılığında verilmesi 
ve istekliler aynı gün :saat 
15 de vesikalarile komsiyo
na gelmeleri ilAn olunur. 
22- 25- 28-3 
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iş Bürosu 
Fahri Batıca 

Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü ıatııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliğt 

Pilanorcu ve pe
raşütcü olmak 
istiyenlere : 
Türk Hava kurumu 
Bursa Şubesinden 

Bursa Türk Hava kuru· 
mu Şubesi Başkanhgmdan 

Hava Sporlarının halk 
içine yayılmasmı ve yük 
selmesini önde tutan Türk 
Hava kurumu bursada gen
eler arasında havacılığı il
ginlendirmek, amatör ola
rak çalışan sporculardan 
planörcü ve paraşütcü ye· 
tiştirmek amacile 1936 Ma· 
yısında açılacak Türk kuşu 
adlı hava sporu şubesine 
faal yani uçucu ve paraşüt
cü üye kaydına başlanmış 

tir. Faal üye olabilmek için 
1- Kadın ve erkek 18 

yaşına girmiş, 35 yaşını g-
eçmemiş bulunmak ve üçü· 
ncü üyeier için ilk tahsili· 
ni bitirmiş olmak. 

2- sıhhatlarınm bu işe 
eıverlşli oldukları anlaşıl

mak üzere Tayyereci Zabi. 
tıerden istenen Sıhhi şart· 
Jara tevfikan muayeneye t· 
abi tutulmak. 

3- Siyasal ve sosyal ha
klara malik hüsnühal esha
bmdan bulunmak şarttır. is· 
teklilerin bursa T.H K. şu-

besine başvurmaları 
aç •ıcw:+ *'** 
Bursa İkinci Hukuk 

H:.1kh:ın Sesi 

Bursa İkinci İc a Me· 
murluğundan : 

935-2060 Bur~ad ko· 
za hanında t mum Emlak a
centalığı sehimli türk ko
mantit sosyesine masaraf 
hariç 150. liraya borçlu ho
ca ali zade mahallesinde 
hoşkadem sokağında 28 nu· 
muafı hanede İbrahim kızı 
ayşe ve esadullah cocukta· 
rı sacit ve macidin 3o 5 934 
günlemeçli birinci derece 
ipottkli borçlarından dolayı 
ve işbu borcun temini için 
mülkiyetlerinde bulunan T· 
apunun 317 ada ve 21 pa~ 
sel 2551 kütüğünde mulrny
yet bulunan hoca ali zade 
mahallesi ve hoş kadem s. 
okagı 2g kapu numaralı m~ 
ukaddem ev elyövm beledi· 
ye tarafından yıkduı1an 54 
metro mürabbaı arsanın ö· 
nü hoşkade ll cami sokağı 
sağı ve solu aliçrlza ve bir 
tarafı Emine hisedarJarı ve 
arkası vakıf Evle mahdut 
arsanın yeminli iiç ehli vu· 
kuf tarafından beher metro 
ruurabbama üçer lira tak
dir kıymet yapılmış o!up 
dairemiz tarafından satıl
masına karar verilmiştir. 

l - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahipleri
nin işbu gayri menkul üze. 
rlndeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan 
iddiaıarını evrak müsbitete· 

l\1abkemesinden : rile işbu ilAn tarihinden itf-
936-166 davacı bursa- baren 2o gün içinde icra d· 

nın selim zade mahaUesin· airesine bildirmeleri aksi 
de kadri kızı naime tarafın halde hakları tapu sicilleri-
dan kocası kebir susurıuk le sabit olmadıkça satış be. 
kariyesinden abdullah oğlu · delinin paylaşmasından ha
hüseyin aleyhine ikame ey· , riç kalırlar. 
1ediği boşanma davasrnın 2- arttırma şartnamesi 
davaıı hüseyfnin mahalli bursa ikinci icra memurlu-
ikameti meçhul butundugun- ğu odasmda işbu ilanını ne 
dan il4nen ilsaken davetiye şri tarihinden ıo gün sonra 
ve gıyap kararı üzerirıe ge- 1 herkesin görmesi için açıktır 
lmediğfnden gıyabında ya- 3- 27 -3-936 tarihine 
pılan muhakeme sonunda m~sadif cuma günü saat 15 
davacı karısını görüp söv- de bursa ikinci iera me-
düğünüz ve bakmadığmız ve ı muriuğu odasında icra kılı· 
geçinmenize imkAn olmttdı· naeaktır şukadarki artırma 
ğı sabit olduğundan 134 cü hede i gayri menkülün mu-
madde mucibince karınız d· hammen kıymetinin yüzde 
avacıdan l:oş olmanıza ve 75 bf'Şfnf bulmad1kca en 
kabahatli olduğunuzdan ı 42 son arthranın teahiidü baki 
ci madde mucibince bir se· • l<almak ~llrttle arttımanın 

15 g~n daha temdit edile-ne evlenmeden memuiyeti
nize 17-2-936 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan 

iş bu sadır olan tarafımı 
dan itiraz veya temyiz et
mediğiniz takdirde müddetin 
hitamın hükmün kespi kati· 
yet edeceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzre ilan 
oıunur. 

§ 
936-278 Davacı bursa· 

nın maksem mahallesinde 
l No. lu evde abdülmecit 
karısı Müzeyyen tarafından 
kocası O; mahalıeden 5 No. 
Ju evde abdullah oğlu ab
dulmecit aleyhine açılan ih· 
tar davası üzerine davalı 

Abdüımecit namına gönde
riıtn davetiye mumaileyh a· 
bdülmecir iki sene evveJ 
bursayı terk ederek halen 
nerede olduğu mechut bu, 
Junduğundan bilA tebliğ ia· 
de kıhnması üzerine ilanen 
ve ilsakan davetiye tebliği
ne ve muhakemenin 27 3.936 
cuma günü saat ıo na bıra· 
kılmasına karar verilmiş ol
duğundan bermucibi karar 

rek 12 - 4 - 936 Tarihi mü
sadff cumartesi günü saat 
J l -13 de bursa ikinci icra 
memurluğu odasında en çok 
arttırana ihalesi icra kılı
nacaktır. 

4- arttırmaya iştirak için 
gayri menkuıün muhammen 
kıymetinin yüzde 7,5 ğu ni-
sbetinde pey akcası veya 
mili i banka teminat mektu
bu tevdii etmeleri lazımdır. 
alıcı artırma bedeli harici. 
nde olarak ihale karar pul· 
ları ve dellaliye resmini v-
ermeğe mecburdur. daha fa
zla malumat almak isteyen· 
ler 935- 2060 dosya numa
rasile rnemuriyetimize nıü

-racaat edebilirler arzu ed· 
enlerin şartnameyi okuya
rak hazır bulunmaları veya 
mümessil göndermeleri ve 
gösterilen şartlara riayet 
etmeleri ilan oıunur. 
&72 ••• ac 
atte bizzat mahkemeye gel· 
mez veya tarafından baro· 
ya kayıllı bir vekil gönder· 
mezse hal{kında IAzım gelen 
muamelenin gıyaben ifa kı· 
lacağı tebliğ makaınına ka-

~ KOi.AY ve YENi : 
el yeme1<ler yapınız! • ·--------------------' 

Sadem ezmttsi 
nasll yapıhr? 
Ölçüler : 

200 gram badem 

" 
2 yumurta akı 

Biraz limun kabuğu rendesi 

40 tane (yarım) iç ceviz 

Yapılıt : 

Badem kaynar suda haıla· 
nır, hafifleri çıkarılır, kurulu· 
lur ve makinede çekilır. Li
mon kabuğu rendelenir . Un 
ı~ker, babem ve limon 1 abu. 
ğu karııtırılır. havanda guzel
ce dövülür ve bu aıroı"la azar 
azar yumurta nkı ilave edilir. 
macun gibi olunca bir kaseye 
ahmr. Hepsi tamalandığı va
kit istenilen şekilde yuvarla
nar. İki tarafına yarım ceviz 
koyarak ıııks§lmlır , Tabağa 

dizilir arzu ediliraa bh azda 
boya ile renk verilehılir. 

H. - - -Bursa inhisar
lar Baş Müdü1·
lüğünden: 

. Karacabey boğazı yoli· 
le lstanbu1dan M. Kemil1pa· 
şa ve Karacabey inhisarlRr 
idareıerine ve aynı yol ile 
bu idarelerden İstanbula bir 
sene içinde gönderilecek m· 
uhanmen 2o9 ton mamul tÜ· 
tün, sıgara, içki, isporto ve 
sair wevad n::lkliye ücretin· 
in 13 mart 936 günü saat 
on altıda pazarlık suretile 
ihalesi keyfiyeti baki kal
makla beraber bandırma v
apur iskelesinden alınarak 
M.Kemalpaşa ve Karacabey 
inhisarlar idarelerine ve bu 
idarelerden alınarak bandır
ma vapur iskelesine nakle
dilmek suretilede mezkur 
eşyanın nakliye ücreti şartl 
şartnamesi mucibince 22 şu· 
bat 936 tarihinden ı 3 Mart 
936 günü saat on altıya ka
~::ır eksiltmeye konutmuştur 
isteklilerin muayyen gün v~ 
vakitte 96 1 ira muv?.kkat te
minat akçalaril e birHkte b
ursa inhisarlar Başmüdürlü. 
ğür.e müracaatları 25- 29 
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DOKTOR 

CEVAT TAHSiH PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa kartısı No. 30 -.... 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 
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DOKTOR 
Ahmet Selami 

(KARABONCUK} 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

1 Her türlü hastalıklar muayene 

ı 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

1Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazarteıi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 

'25-2-1936 

Olimpiyatlar ve 
federasyon 

- Birinci sahifeden devam
ihtimal yoktur. Seyirciler da· 
hi ayni vaziyettedir, yalnız 
muvaseleti görürler itte oka
dar ... 

Sonra, olimpiyadlara gi· 
den takuıu teıkil edenlerin 
heman hepsi talebedir. Bu· 
günkü durumları bu sporu hem 
de müstacelen yurdda yaymak 
bakımından sıfrı ifade eder. 

F ederasvonun az çok bak
h bulduğumuz ve bizim de be
raber olduğumuz mutalaalara• 
na gelince : 

1-Gazetelerimizden b i r 
kısmının , yalmz bazı Franıız 
gazetelerinin neırlya tına Jstf · 
nad etmeleri. 

11-İnsoflı, hakikat arayıcı 
ve teknik tenkitler yerine 
tenkit haddini de geçerek sa
dece sporcularımızı tehzile 
kalkıomıı olmalarıdır • 

Bazı Franıız gazetelerinin 
bu ıekilde neşriyat yapmaları 
tahmin ederim ki: en ıo-

nuncu olmamızı vealle ederek 
antrenörümüzün bir Alman 
oluıunu imaya matuftur. Bu 
sporda Alman tekniğinin bey
nelmilel bir hakimiyet alııı 
belki bizi de bir Almandan 
ders almaya mecbur etmftUr. 
Fakat bitaraf bir gözle diğer 
gazeteler gözden geçirilecek 
olursa görülecektirki: haddiza· 
tında fena bir netice olan butı 
bukadar kepaze edilmemiıttr. 
Hatta {olimpiya) ismindeki Al
man gazetesinde Alma o edip· 
terinden Monferd Hauamann 
(en sonuncu) baılıiı altında 
bir makale yazarak ıonuocu 
geli~imizi ( hakiki ıportmeo , 
düımeye, geri kalmaya , ıo
nuncu olm· ya rağmen yoluna 
devam edendir • ) diye Türk 
ıporculuğu fçlo takdirkar 
bir lisan bile kullanmıştır . 

* * * Temenni ederizkl: Fede· 
ra8yon yalmz yaz ollmptyad
ları itinde değil de bütun di· 
ier ıpor iılerimizde de netice
leri evvelden kestirmeye ça• 
lıısın . 

M. ATAŞ .. _. ...................... .. 
Şehirimizde 

Türk kuşu açıhyor 
Tiirk hava kurumu ıehiri . 

miıde; gençler arasmda hava
cılığı yapmak, amatör o!arak 
çalıf an spörculardan PJaoorcu 
ve Paraıütcü yetiftlrmek mak· 
sadile 936 mayuıta Türk kuıu· 
nu açacaktır. 

Ha va kurumu f u b e m i z 
Türk kuıuna foal aza kaydine 
baılamııtır . Kadın ve erk~k 
18 yaşından 35 yaıına kadar 
isteyenler müesaeseye ahnmak· 
tadnlar. 

l '}ffiı-:i;::ı:~:~~ 
1 ·: Kuy~mcular Çarıısında ~·t 

.) YERLi MALLAR PAZARI f~ 

f.l Sabri Zahid Haksal ıi 
}! Mağazasında b 
fj Her çeı id yerli dokumalar O 
1. vardır. O 
ı~ GÜZEL, UCUZ, DA y ANIKLI H 
ı) Telefon : 76 d 
) --.-.~------~-·~ ~~- _ .... _~-.. ~~~~'·' 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 


