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Uludağ'ın 
Doktor Osma 

,,.~,.......~ 

isim babası 
Şevki Diyor ki : 

.._,. 

'~Uludağ'ı henüz tanımayoruz. 
Ondan istifadeyi bilmiyoruz . ,, 

On onbet yıl önce Keti~tn 
e.dmı Uludağ koyan ve bunun 
için d, UludeA'm isim ba
ba111 olan Konya Saylavı Dok
tor Osman Şevki Uludağ Bur 
aa'ya irelmifti. Bu dağın bn-· 
tün husuı;iyetlerinl bilen ve 
orada coğrafya_ encümeni na
mına uzun tetkikler yapmıı 
olan Osman Şavkı ile bu mev 
zu üzerinde bir konuıma yap· 
tık. Ştmdiye kadaT dağdan 
ne suretle istifade edildiğini, 
halbuki daha baıka ne gibi 
istifadeler temin olunabllece
ğtn1 kendCsinden sordum. 

Aldığım ccvablan yazıyo

rum: 
"Bizden evel~i nesil Ulu

daiı hiç tanımazdı, Çünkü: 
Uludağa ç.'kmak için ya, yaya 
yürümek veya sabahleyin er
kenden kalkıp buzcu beyglr
lerlni kiralamak, ıemer üze
rinde yorucu bir seyaho.ta 
çıkmak icabederdi. Bunun için 
Bl(.uahlar içinde Uludağı ta· 
nımayan halk nisbett yüzde 
dctksan dokuzdu. Bügün ise 
dala ç_ıkmak niıbeten kolay· 
IRtmııtır, Fakat biz bu dagı 
gene tammayoruz ve tanımak 
için ne yapmak lazım aeldi
ğiol du~nmüyoruz. Hala Ulu
dağ hakkında güzel bir kitab 
yazılamadı. Benim on iki ytl · 

önce yozıimıı ve yaloız sey
yahları alakadar eden kitabım 
bile eskidi. Muhteviyatının 
ıılah edilmesi lazım olduğu 
halde buda yapılamadı. Ve 
bilhassa ıimdiye kadar yapı
lan yanlıı neıriyat tashih edi
lemedi. Bu ~ebebten dolayı 
Uludağdan senenin bir kaç 
ayında (Kayaltçıhk) bakımın· 
dan biraz istifade etmek ha. 
tmmıza gelebihntotir. Ve be~-
ka bir 9ey yapmak düıiiıoül· 

memiotir. Halbuki Uludag 
Bura& için bir çok cazibelere 
maliktir. Mesela: Onun jeo· 

lojiıf, tarihi, iklimi, ta.bu gü· 
zelliklert ve saire .. 

Dağın jeo\ojisi haklundaki 
bildiğlmiz çok a:ıdır. Uludağ 
bünye ttibarıle dünyada eti 
az bulunur bir hususiyete 
maliktir. Bütün dağlar klasik 
bir vaz ve terttbdedir. Ya>.t 
dailarm bünyesinin teşkil e
den taolar hususi bir tarzda 
birbiri üzerine konmuıtur. Hal 
buki Uludağ'dıı e11 alt tabaka 
da bulunan taılarl en üstte, 
en üıtteklleri de en altta bu
luruz. Bence bu :vaziyet bütün 
dünyaya iliin edilebilir. Yük
ıek mekteblerimiz burada tet· 
kikat yaparlar ve dünya aUm 
lerl bu huıusi vaziyeti görmek 
için buraya getirilebilirler. Je 
oloji itibariyle bir acibe de
nilebilen bu vaziyet Uludağın 
çok mühim bir cazibesidir. 

Tarih itibarile de öyle .. 
Buraa ve havolisl de bir za
manlar Etilerin ellerinde bu· 
lundu. Etilerin dağları çok 

Et!lerle alakaııın1 araıtırmak 
aklımızdan geçmedi. Şarl Tik 
siye'den batlaye.n yanlış neırt
yat Türkçe kitablara da geçe· 
rek Uiudağın tepesinde Keıtş 
mezarı ve kiliıe harabeleri 
var zannı bir çok fikirlerde 
yer tuttu. Bu killıelerin tepe· 
de değil fakat ıark mailesinde 
ve çelebi yaylasında olduğunu 
kendi tetkiklerimizle öğrendik 
ama, yapılan tetkikler ıahııi 

bilgilerr nizi artırmaktan bl'lf
ka bir ıeye yaramadı. (Turizm) { 
diye bilinen bir yirminci asır 

mezhebinde eski medeniyet 
eserlerini görmek ilk madde. 
yi teşkil eder. Anlasın anla· 
masın herkeı çok eski in&an
ların eserlerjoi görmek istiyor. 
İnsanların bu temayülünü göz 
önünde bulundurarak Çelebi 
yaylaya otoınobille gitmek 
tmkanlarmı hazulamak ve o
radaki enkazı iyice tetkik e• 
derek dünyaya tamtmak, be
nim düşünceme göre : Bursa 
yR zengin ecnebi seyyahların 
gelmeıini teı•ik edecek bir 
ı;ey olacakhr. 

Uludağm iklimini biç bil-

miyoruz. Orada güneşli gün· 
lcr~n adet ve imtidadmı, ya . 
ğıılarm nevi ve miktarını, 

rfü:5a?ların · istikamet ve ıid· 
delım ölçmek, ileride yapıla· 
cık olan propaiandalarm te
mc lid teşkil eder. Halbuki 
buna da baılamıı değiliz. Hat
ta bazı klmıeler vardır ki : 
Ziraat mektebinde yapllım 
hava ra.satlarının kafi olduff'u· 
nu zannederler. Otomatik o· 
larak i~liyen ve çok . ucuza 
mal olan küçük rasat baraka· 
larmı blr kaç 7ere yerleıtir· 
mek ve hiç olmazsa bir kaç 
ıenelik kayıdların vasatisini 
öğrenmek dağ propağandaıı 

için ilmi veıikalara dayanmak 
tstiyen. Bursalılara emniyetli 
vesikalar temin edebilir. 

Elimize bu rakkamlar g,ç. 
tikten sonradır ki : Spor ve 
sıhhat bakımlnrıodan dağda 

yaptıracağımız müesseselerin 
yerlerini ilmi bir düş ünce ile 
tesbit etmek mümkün olacak
tır. Ve bence böyle rasat 
istaıyonlarrnm kayıtlarından 

istifade edilmezse Uluda.ğı ta. 
nıyamayız .. 

Bir cazibe daha .... Uludağ 
dakt derelerde Alabalık var
dır. 12 -kadar nl!v'i olan bu 
Alabe.lrkl8rtn Uludağdaki nevi 
çok dilber ve çok güzeldir. 
Halbuki bu balıklar bugün 
ufak bir kaç dereden tutulu· 
yor. Bu dereleri blr kaç kaz
ma ve kürek darbesilc ~tşir

mek suretile dağm muhtelif 
yerlerinde Alabahk tarlaları 
kurulabilir. Ve Avrupada ol
duğu gibi herkes bir ücret 
mukabilinde buradan Alabalık 
tutar, güzel bir eğlence de 
yapmıı olur." 

Kaçak rakı çıka • 1 

rırken yakalandı •• 
Doğan bey mahalleıiade 

Muharrem oğlu lsmatlin evin
de kaçak rakt çıkardığı haber 
alanmaaı üzerine zabıtaca ehem· 
miyetli tertibat alınmıf ve ya· 
pılan arama ıonund ı 26,5 kilo 
rakı ile; rakı imaline mahıuı 
imbik vesair teferruat işlerken 
yakıılllnmııtır. Bu aletler mü· 
sadere edi.\mlş ve hına.il hak
kında da takibata ba§lanmıı
tır . 

Evde kaçak 
kereste bulunmuş 

Ahmetpaş11. mahallesinde 
müezzin Abdurrahman oğlu 

Aklfin evinde kaçak kereste 
bulunduğunu haber alan Za· 
bıtamız; Cumhuriyet Müddei 
umuıniltğinden verilen arama 
emrile Akifin evinde arama 
yapmıt ve bulduğu · "64 adet 
kaçak kereıteyi müsadere e· 
derek kendisi hakkında kanu· 
ni takıbata haılamııtır . 

Atölyede yanan 
filim ••• 

Foto Neıat atölyesinde dün 

mangala yakin konan banyo 

edilmit bir ftlim anıızın par- , 
lamıt fak at derhal ıöndiirüle· 

rek bir yangmın ününe geçil-· 

r.ni§tir. . 

Kazalarda inkilip { 
konferansları 
İn~llap konferansları kaza. 

larımızda da tekrar edilmeye 

baılanmııtır . Düo parti baı

kanımız İnegöle ve parti baı 
katibi Saim Altıok da kara

cabeye gitmlılerdfr. Oralarda 

konferanı vereceklerdir. 

YENİ NEŞRİYAT 

Ilıca 
Gulbane profösör ve dok

torlarından ve değerli gençle
rimizden Nüzhet Şakir Oirisu 
tarafandan iki ayda bir ç'ka· 
rılan (Ilıca) ismindeki tıbbi 
mecmuanın uçüncü saym da 
çok kıymetli ve istif adell ma· 
kalelerle intiıar etmiıtır. 

Bu sayıda açık bava ban
ymu, sporda esaa dü~ünceler 

ve tababet, kısa n1evceli elek
trik cereyanı, Türk hamamı 

Haymana kaplıcası makalele
ri vardır • 

* Biz doktor Nüz~et Şa
klrin baılı b8fına böyle bir 
mecmua çıkarmasını bütün 
ilim erbabımız için bir örnek 
olarak zikretmeyi vecibe bi· 
Hriz .• Çünkü: öyle alimleri· 
miz vardır ki : Bildiklerini 
kendilerinden ba1kalar1na verA 

mek istemezler • 

Halbu ki inaanhğın en yük
sek meziyetlerinden biri de 
bildiklerini baıkalarına öğret . 

mektir . 

Nüzhet Şakir aibi Avrupa· 
da tahsil ~ görmüı bir genç 
prJfösörün bu muvaffakiyetlnl 
candan tebrik ederb: • 

Habeşlerin bir zaferi 
Habeşlerin yaptıları hucumlar 
ve baskınlar muvaffakiyetle 

neticeleniyor . 

DeHiye 25 (A.A.) Habeı kaynaktarından bil<llrildijlne aöre: 
Ras Ebro, Aduva civarmdaki ltalyan karargahtna yaptıjı bir 
hucumda yeni bir uf er kazanmııtır. İtalyanlar 256 ölü bırak~ 
mıılardır. geçen baftadanberi Raa Ebro nun italiyanlara ver· 
dirdiği ölü a..ym 728 dir, Habeıler gecevaktı daha ganlidekl 
İtalyan karargahına baskın yapmışlar, göğüsğöğüıe bir muha
rebeden sonra du~manı dağıtmıılardır. Habeılerden 2 ölü 4 
yaralı vardır. İtalyanlar pek çok ıilah mühimmat ve cebhane 
bırakmı,lardır. 

Bir İngiliz uçağı Habeşistanda 
parçalanıp yandı 

Adisabaha 2~ (A.A) İngiliz kızJI haçmın Ogadene 1ritmekte 
olan bir sıhhiye uçaiı havalandıktan biraz ıonra bir okaliptoı 
•tacına çarparak parçalanmııtır. Uçağın piloUle mısırlı bir 
yolcu yaralanmrılardır. Uçak tamamile yaomııtır. Milletler" ce• 
miyetine muzaheret btrltğinin hediyesi olan bu uçak, H&beı 

ııhiyye heyeti azuile lazımeelen ilaçları cebheye taıım•i• 
mecbur idi. 

lııg~itizleı· ()l·llıılarıııı 

kuvvetleıılliı·iyoı~ıar .. 
Londra 25 (A.A.) ATam kamarası deniz. kara ve hava 

orduları için iıtentlen fazla tabıisatı kabul etmfıtir . Bunun 
yekunü donanma tçtn 4 milyon 850 bin, ordu için bir mil7on 
350 bin, hava kuYvetlerl için de bir milyon 600 bin İngiliz 
liruıdır . 

Halıcşist,ııı i~~iıı yeııi biı· 
sullı pı·o.iesi 

lıazırla)Torlar·nıış .... 
Londra 25 (A.A.} Devletlerce hali hazuda yeni bir sulh 

projesi tetkik edilmekte olduğu ve bunun Roma hnkumetlDce 
müsaid surette karşılandığı hatta ltalyamn bazı buıusi ıahıalar 
matifetile Habeı İmparatorunun fikrini istimzaç ettlrdlii haber 
alınmaktadır. Bu proje gayri resmi müzakere edilmekte olup 
neticelenmiyecek oluna ihtimal tekzibe ujrayacaktı. 

Ta1avvur eılilen ıey İtalya, İngiltere ve Franıaya nüfuz 
bölgeleri veren J 907 anl1ıımuı hükümlerini milletler cemiyeti 
icaplarile telif etmektir. ltalyaya verilecek her toprak muka· 
bilinde Habeıtstana bir para ödenecektir . Madenlerin itlettl
mesinden hasıl ohıcak kardan Habeıistana hisse çıkarılacaktır. 
İtalya, Biro taro bölgelerlle Ogaden ve Bronya ıina boyu 
alacaktır . 

Tiitiiııciileı· ıııcııııııın 
tiiccaı·Iaı· şika)rt~tçi ... 

Bu sene tütüneülüğümüz 

çok iyi gidiyor. Buna ve mül 
hakatında rekolte 3 milyon 

kllo tahmin ediliyor. İnhisar 
ldareıinin bir kaç senedenbe
rl tohumlar üzerinde yapbğı 

ıalah iti iyi netice vermlı ve 

Buna da (Kızık) isminde bir 
tip tütün yetlıthilmeıi kabil 
olmuıtur. Bunun için bu sene 
alıcılarda çoğalmııtır. inhisar
lar idareıinden baıka alıcı 

olarak geri tabako, ostro 
Türk ıirketleri , Hüıeyin Fazıl 

Felemenk firması, nemli zade 
Ferruh gibi 15 muhtelif mü
e11eae ve firma tütün almaya 
baılamııtır . 

fiyatlar ıu ıekildeılir: Gör· 
mez k111mları 8 kuruıla 15 

kuruı arasındadır • Mahsul 
ise 40 ile 70 kuruı arasında
dır . Hepıintn vasatisi 30 ktl~ 
ruıla 60 kurut arasında dal
galanmaktadır • 

Tütüncüler vaziyetten 
memnundurlar. Fakat tüccar
lar; ticaret oda11nın verdiği 

bir kar er üzerine dara farkına 
ve flra vaziyetine iUrflZ et· 
etmektedirler. Hatta üstelik 

tüccarların tütüncülere vermlt 
oldukları kana viçentn bile 
tarbya dahil edildiğini; bina* 
enaleyb kendileri parasız o
larak mibtabıile bunları ver
mifken timdi para ile ıatın 
almakta olduklarını ıöylemek· 
tedirler. Tilccalar bu vaziyet. 
ten memnuu deiildlrler , 



Sahife ~ 

Bursa inhisar
lar baş Müdür
lüğünden: 

Jznik Jnhisarlar m
emurluğu anbarların
dan Gemlikte inhisar
lar Müdürlüğünce gö
sterilecek anbarlara ş · 
rtnamesine göre nak
ledilecek olan artar ve 
eksilir yirmi beş bin k
ilo idare malı yaprak 
tütünlerin nakliyatı 
22-2-936 gününden 
itibaren on beş gün m
üddetle kısa eksiltme
ye konulmuştur. istek
liler şartnameyi her iş 
günü Bursa, yenişehir 
İznik, ve gemlik inhi .. 
sarlar idaresinde göre
bilirler. bu nakliyatın 
muvakkat ihalesi 10 
mart 936 salı günü sa
at on ! beşte yapılaca
ğından isteklilerin iğ
reti teminat akçalari1e 
birlikte bursada inhi
sarlar baş müdürlüğü
nde müteşekkil komsi
yona muracaalları. 

22-26 

Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

Hasad zamanı kul
lanıln1ak üzere dört 
bin kilo orak ipi ile on 
bir bin kilo balye teli 
açık eksiltmeye kon
muştur. eksiltme 27 
şubat 936 perşenbe g-
ünü saat on beştir o · 
rak ipinin kilosuna o
tuz kuruş balye telinin 
kilosuna on iki kuruş 
muhammen kıymet ta
kdir edilmiştir. balya 
teli için yüz lira orak 
ipi için doksan lira m 
uvakkat teminat alına
caktır. isteklilerin ek-
siltme günü teminatla
rile birJikte Hara mer-
kezinde bulunn1alrı 
ilan olunur. 
8-14-18 - ~6 

Bursa Sulh hukuk 
l\1ahken1esinden : 

936-2 Bursada hoca 
tabip mahallesinde oturma
kta iken İstanbulda ölen 
eski bursa saylavı avukat 
Osman nurinin bursada ko 
za hanrnda iist katta yaz1· 
hanesindeki mobilye 29-
2- 936 tllrihine rastlayan 
cumartesi giinü saat birde 
yazıhanede açık artırma su
retile satılacağından mal al
mak arzu edenlere verese 
ve alftkadarlarımn o gün 
mahalU mezbure gelmeleri 
lüzumu iUln olunur. 

Karacabey Şar
baylığından : 

Karacabe 7 Beledi
yesine ait parçalar m
evki inde (Yüz hektar) 
erazİJe iki yıl müddet
le çeltik ziraatı ortak
Jaması açık arttırma

ya, Bursa geçidi mev
kiinde (Yüz elli hektfl r) 
meraya iki yıl müddet· 
le çeltik ziraatı icarı 

kapalı zarf usulü art
tırmaya 14-2-936 d
an 2 Mart 936 günle· 
mecine kadar 15 gün 
müddetla konulmuştur 
icarın iki yıllık muha
mmen kıymeti Altı bin 
liradır ortaklama için 
(600) Jira, icar ıçın 
( 4~0) lira muvakkat 1 
teminat alınacaktır. t
eklif layık hadde görü
lürse 2 mat 936 pazar
tesi günü saat 15 de 
kati ihaleleri yapıla
caktır. şartnameleri g
örmek istiyenler kara
cabey belediyesinden a 
labilir. istekJilerin o g
ün ve saatte belediye 
Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 
20-22-24 -26 

Hursa Hirinci Suıh hu. 
kuk Mahkemesinden 

936-1 Müekkilt idare
nin bir kıta ıenet muclbtnce 
matlup bulunan 1814 kurutun 
mahkeme masraf ve vekalet 
übretlle birlikte tahsili talebi
le davacı Bursa inhisarlar ba· 
ımüdürlüğü vekili avukat ze· 
keriya ve kamuran tarafm
dan bunanın doğanbey ma· 
halleıtnde rençber ali otlu 
İsmail ve kefili recep oğlu b
esim aleyhine açılan davanın 

bakılmakta olan muhakeme
sinde da vahlardan kef ıl beıi · 
min vefatile varisi anaH ce· 
milenin ikametgahı meçhul 
olmasına dinaen kendisine ıl 

inen tebligat yapıldığı hilde 
mahkemeye gelmemiı olması· 
na ve d:ıvact vekili iıbu td
dealarmı dosya arasında me· 
vcut ıeilede istinat ederek d· 
avahlardan varis cemileye il
i.nen ve muameleli gıyap ka
rarı tebliğini talep eylemif ve 
talebi vaki muvafıkı kanun 
göriilerek kendisine ilanen g· 

ıyap kararı tebltğine ve mu
hakemenin 21 - 3-- 936 tarı. 

hine müıadif cumarteıi 1aat 
ona bırakılmasına mahkemece 
karar verilmiı olduiundan k· 
arar mucibince muayyen gün 
ve Hatta mezburenin bizzat 
veya tarafından bir vekil gö
odumedlii takdirde bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyece. 
ği gibi vakıaları daht ikrar 
ve kabul etmit ıayalacafı gı
yap kararma kaim olmak üz . 
re ilin olunur. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

Hakkın Sesi 

~lu<lanya İcra Memur
luğundan : 

935 254 Mudanvada b
akkal demirci Muharrem oğ. 

lu Hüı;eyinden istikraz etmif 
olduğu 135 liradan dolayı ip· 
o tek kara f atma mahallesin
den aziz kızı Fatma ve basan 
oğlu İbrahtmtn akıncı abidln 
mahallesinde çardaklı kahve 
ıokağında 31 No. lı olup ze
min katı çimento döıeli bir 
ev altı ve arka tarafta mut
fak halinde btr çamaıırhk ve 
bir uf ak bahça ve bir hali 
bir merdivenle çıkıldıktan ka
rııl klı iki oda ve duvar tara
fı dolaplı btr sofayı müıtemtl 
iı bu hanenin hududu sai• 
23 -24 NO. h parsel ıolu 26 
No.lu parsel arkını 19 no lu 
parsel önü çardaklı kahve ı • 
okağı ile mahdut 44 metre 
Zeminli iki yüz elli lira kıy. 

metinde olup açık arttırmaya 
va:ı olunarak 30 mart 936 t~
rihtnde zavali saat 14 de Mu· 
danya icra daireatnde ihalui 
icra kılınacaklar. ihale günü 
kıymeti muhammtnenin yüzde 
75 tini bulmadıiı takdirde en 
ıon artıranın teahüdn baki 
kalmak ıartile artırma oo beı 
gün temdit edilerek on betin· 
el günü aynı ıaatıa en fazla 
bedelle müıterisl uhdeshıe 
ihaleai icra kılınacaktır bu b
uıusta bir hak iddia edenle
rin yirmi gün zatfında evrakı 
müıbitelerile dairei icraya m
üracaatları akıt taktirde hak. 
ları tapu ıtcillerile ıabit ol
mıyanlarm paylaımadan hariç 
kalacakları ihale gününden 
on gün evvel ıartnamenin h
er kea tarafından görülebile
ceği müıterilerin yü:r;de yedi 
buçuk nisbetinde pey akçala
rını veya milli bir bankanın 

mektubunu tevdtle artırmaya 

itiirak edebt!eceklerl ihale v· 
aktinde hazır bulunmayan m · 
ütterilerin müıtenktf addolu· 
nacağı tl&n olunur. 

Bursa ikinci Hukuk 
Ata h kemesi nden : 

936 - 415 Davacı bursa. 
nıo pınar baıı mahalleılnden 
64 No. lu evde Kadri oğlu 
fu&t tarafından karm doğan 
bey mahallesinden ve çıkma. 
z:oda 42 No lu evde ömer 
kızı Makbule aleyhine ikame 
olunan ihtar davası üzerine 
müddeaaleyha Makbule na. 
mına gönderilen davetiye me 
zbure Makbule bir iki ıene 
evvel göıierilen adresten çık

mıı ve meçhul ıemte gttmtı 

olduğund:An bila teblii iade 
kılınmıı ve müddeaaelyha M. 
akbuleye ilanen ve ilaakan 
davetiye tebliiine ve muha· 
kementn l 9-3 - 936 perıen. 

be günü ıaat 10 na bırakıl. 
ma11na karar varilmif oldu· 
fundan ber mucibi karar m
ezbure Makbule yukarda ya• 
:E\lı gün ve aaa.tta bizzat ma
hkemeye gelmez veya tara
fından baroya kayıdı bir ve. 
kil göndermease hakkında la
zım gelen muamelenin gıya· 

ben ifa kıh nacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzre illn 
olunur. 

f3ursa Tapusıodan : 
Bunanın çıra pazarında· 

kain 47 kapu nomaralı mu. 
taf gedik ve zeminin ı~kizd., 

bir payı intlkalen kanunun 

2G-2-1936 

Milli Emlak Direktörlüğünden : 
Takdir olunan K. teminatı muvakka 

KHo Cinsi Lira K. Lira K. 
10,oOO 
6,ooo 

Tuğla 50 oo 3 75 
Kiremit 30 00 , 2 25 
Ankaz 3o 00 2 25 

J 
ıooo 

3150 
2 

Kazan 1 oO 00 7 50 
Demir aksamı l oo 00 7 50 
Hurdd dökme 157 5o 11 81 
Değirmen taşı 1 o oO 75 

Abulyont köyünde köprü caddesinde mübadil rumlarm 
terzi oğlu kostantinden metruken Hazineye geçen değir· 
menin ankazile içinde mevcut ve cins ve mikdarlariyre 
muhammen bedelleri yukarda yazılı bulunan değf rmen a. 
Ult ve edavatının parası defaten ve nakden istifa edilmek 
ve 28-2 ·· 936 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de 
maliye idaresinde iha(elerJ yapılmak üzre on beş gün m
üddetle açık arttırma ile satılığa çıkarılmışbr. almak is
teyenlerin hizalarında gösterılen muvakkat teminat 'para· 
larile birlikde milli cmlAk idaresine ve ihale gününde de 
milli emlAk idaresinde müteşekkil satış komsiyonuna mü-
racaatları. 22-26 

neırindeo evvel evlahız ölen 
hakkından vakfa n:ıablulen ı · 
ntlkal eylcdlilnden babılle bu 
kerre evkaf idareılnce btlmü-

zayide ihalesi icra ve tapu 
senedinin itaıı talep edilmlı 

olduğundan tapu kaydı bulu 

namadığından itbu bir hisse

nin tasarrufunun tahkiki lçlrı 

16-3-936 aününe müeadlf 

pazartesi günü mahalline m· 
emur gönderileceiinden bu 
yerde ali.katı olanlar vana 
tarihi ilandan itibaren on gün 

zarfında ellerindeki belgeler 

ile beraber tapu tdareılne ve 

yahut mahallinde bulunacak 
memura milracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

§ 
Bursanıo sahca ıunaur 

mahalleıloin bakırcılar çarıı· 

ıında sağı ıerif hüıeyln vere· 

sesi ıolu tabak hac& tbrahim 

arkası haydar paıa çarı111 ö· 
nü yol ile çevril urgancı ze• 

minin 65 paydan 62 buçuk 
payı evkaf ldareılne ve iki 

buçuk payı fatma ıeyyideye 

ait olduAundan bahsile teaclli 

ve ahara satılması talep edil· 
miı ve tapu kayJıda buluna• 

mamıı olduAundan tıuarrufu

nun tahkiki için 16 - 3 - 936 

gününe m6sadif pazorteıl gü. 
nü mahalline memur gönderi. 

leceğioden bu yerde alakası 

olanlar varsa tarihi ilandan 

itibaren on giln zarfmda el
lerind~ki belgeler ile beraber 

tapu idaresine müracaat eyle· 
melerl ilan olunur. 

§ 
Buraanm menzilhane ön· 

ünde kain ve 207 kapu ~o. 

lu hüda vandlgAr vakfından 

olan nalbant zeminin dörtte 

bir payı mahlülen evkaf fda• 
resince bilmüzayide iımail h • 
akkı kızları iımet ve nimet 
Üzerlerine aatılmıı olduğundan 
teıcilt bildlrmit ve tapu kay
dıda bulunamamıı olduğun. 

dan tasarrufunun tahkiki içtn 
16 - 3 -936 gününe müsadlf 

pazartesi günü maha.llioe me• 
mur gönderileceğinden bu hi-

11e hakkında tasarruf iddia 
edenler var ise tarihi ilanın· 

dan itibaren 10 giin zarfında 
ellerindeki belgeler ile bera-

ber tapu idareılne veyahut 
mahallinde bulunacak memu-

ra mOracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

, .................................... ,, 
it Bürosu 1 

Fahri Batıca 1 

Koıabanı No. 221 Telefon 95 l 
Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kômürii ıatııı 

On yon 
Sigorta Aceotelili 

49-150 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-

Muayenehane : 
8lr.lm Matbaa kartı•ı No. 30 -.... 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

W'WW'WW'W'W:'WWW'W:W· 

DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 
Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü haatalıklar muayene 

ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahallmize bl1' htzmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne iicreU : 

··t-=·=·=----.-.-.-.-.~·-·=1·~ ~, - - -------' 
f Bilmiyenlere : ~ 

Kuyumcular Çarıııında t1 
YERLi MALLAR PAZARI 0 

} Sabri Zahid Haksal~ 
ı Mağazasında ~ 
' Her çeıtd yerli dokumalar ~t 
} vardır. ·ı 

1 
) GÜZEL, UCUZ, DAYANIKLI 8 
) Telefon : 76 ~ _ _.._. __ ~ .......... - -
~~ ... ------. . .-.--.--- ) , _____ .....__ __ --..- .---.-.. 

Ulu~aü oteli 
Yaz Kış 
açıktır. 

Servisi 
Arsı ulusaldır. 


