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Bir mukayese 
Ankaradao gelenler anla

tıyorlar : Orada kıt sporu için 
federasyon binlerct: lira aarf 
ederek kadın erkek binlerce 
genci bu spora teıvik ediyor. 
muı. Gençlerin otomobil pa· 
ralarmı veriyor, kendilerine 
lsayak ve ayakkabı tedarik e
Cllyor. Ü•telik gidilen yerde 
konyaklı çaylarlle birlikte 
ıporculara bir öile yemeği de 
veriyor. Bu güzel ıporu umu
mileıtirmek yolunda yapılan 
bu feJakürhktan, doğrusu f e. 
deraeyon Genel merkezlni can 
dan takdir ve tebrik etmeli
yiz ... 

8Jrde gözümüzü Bursa'ya 
çevirelim: 

Uludağm dibinde yaıayan 
Bursa gençliğine acaba bu 
ıekılde bir yardım yapılıyor
mu ? Hiç ıüpheıfz ki : Buna, 
hayır!. Diyeceğiz... ( yalnız 

ıunu da ilave edelim ki: Teı· 
vik için genç1ere yardım ya. 
pılmamakla beraber dağa spor 
cu çekmek için orada teılıat 

yapılmak üzere hükftmet, parti 
federasyon ve hatta köyleri
miz tarafından çok yardım 

yapılmııtır. ) 
Şu halde Ankara gençli. 

ftnln gördüğü yardım yanm· 
da bir de Buna gençliiinfn 
durumunu mukayese etmek 
lazımdır: 

Buraa'da kıt ıporları yap· 
mak için ıu zorluklarla karıı
laııhr. 

Evvela· Kayak, ayakkabı 
ve elblııe tedariki oldukça 
yekftn tutan bir para sarfına 
bağlıdır. 

lktncisi : Dağa çtkma.k için 
bf r ııporcu her seferinde ce
binden en aıaiı bir iki lira 
otomobil para11 vermefe mec 
burdur. 

Üçünci1sü: Uludağ'a günü 
birlik gidip g~lmek vakit kay 
bettirdığinden ekıeriya bir 
gece olsun orada kalmak ica· 
beder. Bu takdirde kayak e· 
vtode bir liraya, otelde üç 
liraya kalab!liraioi:z:. Buna 
ıporcuları üstelik kahvaltı için 
ve yollarda yemek fçfn çan· 
talaranda da erzak taıımaya 
mecburdurlar. Binaenaleyh bu 
yiyecek içecek için de Buna 

·da ayrıca masraftan çıkmak 
zarureti vardır. 

lıte bntün bunlardan ıon
ra birde karı koca veya ikt 
kardeıtn da~a çıkltğını f arze
denck masrafın nasıl bir ye . 
k~o tutacaamı tahmin etmek 
pek kolaydır . Biz bunları göz 

önünde tutarak : 
( Onun için bu tı Bursa 

da; Ankarada olduğu gibi ıür 
atle umumileıemiyor. ) diye. 
cefiz. M. AT AŞ 

Vilayette ve 
defterdarı ık ta 
Dün Vilayette valimuavi· 

ni Edtbtn baıkanhğında idare 
heyeti toplanmııtır. 

Defterdarhkta da defter· 
dar Remzi ntn baıkanhfında 
muamele verılıl komtıyonu 

toplanmtıtır. 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdiirü 

esen 
Basıldığı yer: Burı;a Bizim Baınmevi 

"anesi 60 ara 
(İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üiüncü sene No. 549 

Üniversitelilerin 
teşekkürü 

Sömestr tatilinde Uludağa 
çıkan Üniversiteliler kendileri· 
ne gösterilen koylalıktan ötürü 
Parti baıkanımıza ve dağcılık 
kulubüne aıağıdakt telgrafları 
göndermtı)edir. 

Bay Sadi Konuk. Parti reiıi Bursa 
Kayak sporu seyahatımızda 

Bursada ve Uludağda kayak evi
nin bırakılması surntile gösterilen 
bu, uk ve kiymetli yardım ve mi
ufir perverJiklere en samimi te· 
tekkürlerimizle saygılarımızı suna 
rıı . 

Üniversite kayakçıları namına 
Recihenbach 

Dağcılık kuıübü 

Reisi Bursa : 
Kayak sporu sey.-hatım1zda 

Burşada ve kayak evinin biı:e ve
rilmesi euretile Uludagda kuli.ibü· 
nüzüo gösterdiği büyük yardım 
ve konuk severlik bizi çok müte· 
hasis etti. En samimi teşekkür ve 
saygılarımızı sunarız. Kayakaydın. 

Üniversite kayakçıları namına 
Recihen bacb 

Şöförler 
cemiyeinde seçim 

Düo gece ıöförler cemiye
ti Parti merkezinde umumi 
bir toplantı yaparak cemiye
tin yasasma göre üç azalık 
için bir seçim yapmıılardır. 

Seçimin tasnifinde kaza. 
nanlar Doç acentesi Müfit, 
Benzinci Adil, İstanbul gara. 
jı sahibi Kamtldır . 

İtfaiye efradına 
ikramiye 

Uray komisyonu : Selçuk 
hatun mahallesindeki yangının 
ııöndürülmesinde yararlıkları 
görülen İtfaiye efradıoa elli 
lira ikramiye verilmesini ka · 
rar altına almııtır . 

Yemen yerinde 
dıvarlar 

yapllacak •• 
Temen yeri meılreslnin 

heyelana maruuz kalan yerle
rini olduğu yerde tutmak için 
Uray komiııyonu orada muh
telif istinat dıvarları yapıl
maııına karar vermtıttr • Bu 
duvarların yapılmasına komis· 
yon azasından fabrika.tör 
Hayri ile baş mühendis Nuri 
n~zaret edeceklerdir . 

Kaçak kereste 
yakalandı 

Göktepe köyünde İbrahim 
oğlu Nazif ve arkadaşlara Meh· 
metali oğlu Ali ve Halil oğlu 
Velinin dün gece üç yük ka• 
çak kereste getirdiklari görü· 
lerek yakalanmışlardır. 

Karaman 
yağı diye ••• 

Geçenlerde bclediy zabıta. 
•anca Vaıfi baıaranm mağaza 
•anda karaman yağı diye 
mahlut yat bulunduğunu yaz
mııtık. Vasfi başaran mağa
zaaandan bize bidirildiğine gö
re : Bu yağı kendileri yapmıı 
değillerdir. Karamandan ti;:>a."' 

rif edilen yağ böyle gelmittir. 
Blnaenaley yalın orada karıı
tırılmıo olduğu anlaşılmıotır • 
Ve artık oraya ıipartı verme
meye batlamıılardır. 

ikinci teşvi t 
sokak koşusu 

Ayın on altunnda yapıl 

mak üzere mmtaka atletizlm 
hey~U tarafından ikinci bir 
teıvJk so~ ak ko~usu tertip e· 
dilmittir . Bu ko§uya köylü
lerd6D de iştirak edecekler 
vardır • Atatürk ve Cumuri· 
yet cadcelerl üzerinde yapıla. 
cak olım bu konşunun ~mesa
fesi (1800) metredir • 

Koıu yalnız acemtlere 
mahsustur . Evvelce derece 
almıı olanlar bu koıuya gtre
miyeceklerdlr . 

Emniyeti umumiye 
ikinci şube 

müdürü 
Eskiden §ehrimiz emojyet 

müdürlüğünde bulumuş olan 
emniyeti umumiye ikinci fUl e 
müdürü bay r a k'ın yeni teı
kil edJlen Tunçeli vilayeti 
emniyet müdürlüğüne tayin 
olunduğunu haber aldık . De
ierli polis amirlerimizden olan 
bay Faika yeni vazifesinde 
de muvaffaklyet dılertz . 

Dükkdnlardan 
çalmış 

Eskltehirin Can veren kö· 
yünden Buraa'da pekmE'Z ha· 
nında yatan Mehmet oğlu 
Mahmut isminde biri dün ku
ruçeımede bakkal Hüseyin ve 
çifte hacıların dükkanlarından 
üç teneke gaz yağı çaldığı 

· görülerek yakalanmııtır. 

Araba çarpmış 
Selçukhatun mahallesinde 

Hüseyin kızı 3 yaılarında Sab· 
riye ismindeki bir çocuğa a· 
rabacı İbrahim oğlu Ahmet 
arabasına çarptırmiı ve çocu· 
ğu hafif surette yaralamııtar. 

Gazinoda 
sarhoşluk •. 

Simkef mahallesinden 
Abdullah oğlu marangoz lb. 
rahim ve makinist ibrahimle 

Abidin oğlu Burhaneddin iı· 

minde üç arkada ı dün gece 
Tophane gazinosunda halkın 

rahatını boze.cak derecede 
serhos olduklarından zabıtaca 
ycıkalanmı§lar ve haklarında 

m~amele yapılmııtır • 

Sinemalardan 
bir şikayet 

Dün bir kariimizden aldı
dımız mektubda: (sinemaların 
ki§esinden busuııi mevki bile 
ti alınarak içeri girildiği hal~ 

de hazan kalabalak yüzünden 
huııusi mevki dolu bulunmak· 
ta ve ayni biletle müıterller 

en öndeki bof sıralara yerleı· 
tirilmektedlr. Halbuki husuııi 

mevkideki koltuk mikdarmın 

kişede bilinmesi ve buna göre 
bllet kesilmesi lazım değilmi . 

dtr? ) denilmektedir. 

(HAKKIN SESi) Kariimf z 
haklıdır . Binaenaleyh sinema· 
larımızın bu li.zimeye riayet 
edeceklerini ihnid ederJz, 

İtalyanlar gene Habeşistanı 
bombardıman ettiler •. 

Adlsabaaba (6 A.A) Resmen bildirildiğine .göre İtalyan 
uçakları Goren yakınlarında Abelito bölgesini bombardıman 
etmfşlerdfr • Fakat mühim zarar vermemişlerdir . Resmi bir 

' tebliğ Habeşlerin cephane taıımak için kızıl haç kamyonları 
tatıdlklarmı inl,ar ediyr . 

İngilizlerin Habeşi tana 
yardımı .. 

Londra (6 A.A) H ,e lstandahi İngiliz kızıl haçına 20,000 
İngiliz lirasından fazla para toplanmıotar . Gelecek hafta bir 
hey'et daha gönderilecektir . Bu hey'etlerin haftalığı 3,GOO İs• 
terline mal olmaktadır . 

Bir Amerikalı Habeşisİ:ana 
istikraz teklif etti .. 

Nevyork (6 A.A) Banker Şertok Lom:lra elçilıği vasıtaslle 

HabE't hükumetine (5,000,<ıOO) be§ milyon dolarhk bir istikraz 
teklif ettiğini söylemiıtir . Bu para Habe§istanın endüstriyel 
iakişafm :ı harcanacaktır • 

• 

Ingilizlerin Sovyetlere ikrazatı 
Londra fi (A A.) Havas muhabiri, selahtyetli lngiltz ve 

Sovyet çevenlerlndc yapmıv olduğu görüşmelere göre Londra 
da Sovyetlere para ikraz edilmeııl hakkında cereyan eden gö. 
rüşmelerln terakki etmiı olduğunu bildirmektedir. 

Almanlar ve Yahudilere kat'i yasaklar 
Berlin 6 (A. A) Hükumet, hilafına emir veı·ilinceye kadar 

Y~hudilerin her türlü harEi nümayi~lerde bulunmalarını kat'i 
surette yasak et mittir. 

1 Alamanlar taarruz ederse ... 
Sovyet·Romen ittifakı neler hazırlayor 
l Londra 6 (A.A~ Havas muhabirinin küçük antant çevenle

rlnden ögrendiğine göre: ( Sovyet-Romen) miııalu yakında 

imzalanac!lktır mbakın hüküml~ti halckmda büyük bir ketum! 
yet gösterilıy.>rsada i\k mü·ıakerelerin mevzuunu Çelrnılovakya 
nm Alamanya tarafından bir taarruza uğraması takdirinde Sov
yet ordu ve uçaklarının Çekoslovakyanm yardım.nıı koımak 
üzere Romanya topraklarından geçmesi i§i te~kıl etmi,ur. 

Bulgar Krah Romen Dış Bakanını 
kabul etti 

Paris 6 (A. A) Bulgar Kralı Borıs bugün Romanya Dıı 
itleri bakanı T!t-lesko'yu kabul etmit ve görü~müıtür. 

Hindistan işleri karışıyomu ? 
Londra 6 (A.A) Hind milli kongreııi baıkam dün akıam 

avam kamarası azasından bir heyet huzurunda nutuk ıöleye
rek Hfndiııtanın yeni idare ıeklini tenkit etmi~ ve bu ıeklin 

Hindistan itlerini düzeltecek yerde bilakis büsbütün karııtar· 
dığını söylemiıtir. 

Sinema komistesi 
Sinema ile edebi ve ar· 

tiııtikneşriyat beynelmilel ko· 
mitui 1935 yılı senelik top 
lanhınm 7 ve 8 ilk teşrin 1935 
tarihlerinde Brüksel segisinde 
yapmııtır • 

Bu jıtimaa birçok mumeı· 
&iller resmen i~tirak elmi: er
dir. İçtima Uraguay'ııı Bultreo 
ıefiri M. de Coslro riyaıet 
ediyor ve ikinci mevkiini de 
Belçika murahhaslığı vazffeııini 
gören Belçikanın Paris Büyük 
elçiliği Ataıesi Van der Boıch 
ifgol P.diyordu • 

İçtimada bir çok mühim 
kararlar ittihaz olunmuş ve 
bilhassa tadili kararlaştırılan 

"sinema ile edebi ve ortııtık 
neşriyat beynelmilel komileııl 

tarafından yapılan müsabakn· 
hırda verilen mükafat nizam

nameıi" hakku--da kararhlr 
almmııtır . 

Beynelmilel komiteye arz 
olunan senryolardan hiç biri 
bu mükafata layık görülme· 
dlğindeo bu mükafot kimse. 
ye verJlmemf ıur • 

Alnianyada 
donmuş et tevzii 

Dana eti ihtiyacı elyevm 
memlektin her tarafında yer· 
li menbalardan temin edile
mediği cihetle ikinci kanunda 
donmuı et tevziatma başlanı· 
yor. Ticaret poletikuımna mü-
teallik sebepler dolayiıile t!t 
nokııanmı yalnız hariçten can
lı hayvan ithali suretıle tat. 
min etmek imkansızdır. Don
muş et için tayin edilerek fi· 
at, baz& yerlerde bao göster· 
mit olan fahiı fiatları kıracak 
derecede olacakhr. Donmuı 

et için konacak perakende 
fiatın azamisi Recih iaoe ve 
ziraat nezaretinin 7 ikinci ka
nun 1936 tarihli bir kararna
mesile tt!sbit edilmiıtir . Bu 
kararnameye "öre her mmta. 
kadaki fiat murnkebe teoek
küHeri donmuş etin satıı ftat. 

, ]arını ilan edeceklsrdır. Don
muı et yalnız büyük f"'!hirler· 
le diğer büyük ihtiyaç hare. 
ketleyinde tevzi olunacaktır . 
Donmuş et mezbnhf'lardan 
kasabalara verilerek satılığa 
çıkarılac:ıktır • 



Sahife ~ 

• · ı ecı 

Mehmet Ef. Mahdumları'nı 
(ö~.) Sene<lenbeı i şöhretini nnıhaf c.ıza 

ettiği nefis kah,'esi.ıi artık Burs lıhu ın 
da içebileceğini yeni açı'an acentesi nn1j
deler. 

Atatürk caddesi postane kar~ısmda No. 30 

As .... 'ia. Al. l< o. 
dan: 

" 
Bursa inhisar-

lar baş 
miidiirliiğÜt'llden 

Bir sene içinde İs· 
tanbuldaki inhis.ırlar 
fabrika ve anbl-'lrların
dan alınarak Karaca-

bey hoğazı yelile Ka· 
racabey ve M. Kmal 1 

. h. 'J ı . 1 pasa ın ısar ı areerı~ ! 

ne~ anbarlarına ve bu 1 
• 1 

anbariardan Jstanbul- J 

daki inhisarlar idaresi 
fabrika ve andarıanna 
nakledikcek olan tah· 
n1inen ( 209~16 ) kilo 

Hnkkın Sesi 
t ' -
Bursa 1 k · nci İct .ı Me
rnurluğund~u1 : 

935 -474 bir borç için 
mahcuz olup sat.ı masır.a 

karar verilen 4o lira luym
etinde 14 RdPt mernwrli m 
asa 45 lira kıymetinde sn· 
hibinin sesi marlcalı gram
afon ve 10 lira kıymetinde 
bir adet taş ayna ve beş 
Hra kıymetinde bir hne dı· 
var saah ve sO adet 3600 
kuruş kıymetinde sandatiye· 
lerin 14-2-936 günlemeci· 
ne rastlayan cuma günü sa
at 14 den itibaren bursa 
bat pazarırıda açık artırma 
ile sntılacrıgından talip!erin 
vakti mezkfırde orada hazır 
bulunacak icra satış memu
runa 935-474 dosya numa. 
rasiyle nıüracastıan ilan 
olunur. 

8ursa Sulh Hukuk 
Mabkeınesinden : 

936-7 Çekirgede Emin 
oğlu sadettin ve kız kardt.• 
şi Münire ve Emin karısı 
şehriye ve eminin küçük 
kızı emine velisi Hacer bt .. 
yinlc:rinde müşterek olup 
kabil taksim olmadığından 
şuyunun izalesi için satıla
rak bedelinin hissedarJara 
hisseler nisbetinde paylaş
tırılmasuıa 6-12-935 tarih 
ve 935 2474 ~ayılı ilamla 
karar verilen adı geçen çe· 
ldrgede küplüce sokağrnda 
ıo77 ada ve 5 parsel olup 
saÇıı küplüce sokağı solu 
ızzct pehlivan sokağı arka-
sı 9 parsel t.sadettin ve 4 

~?'>000 kilo ko)·t n 
ve l 000f) ki1o kuzu eti 
satun alınacaktır. ta· 
hmin edilen bedeli 
14000 liradır. şatname· 
si SA.AL.KQ. dad1r. 
el< siJtrne 21 -2-93ö 
Cuma günü saat lü 
da Bursada Tophhne· 
de SA.AL.KG. da ola
caktır. eeksiltıne k<. pa
h zarf usuliyledir. nıu
vakkat teminat tünü 
Jıradır. isteklilerin ti
carcf odasında kayıth 
olduklarına dair vesika 
gösterıneleri h1z1 n1dır 
teklif mektupları ~ l -
2-9jG Cunıa saat on
beşe kadar SA.AL KO. 
na verilmiş olacaktır. 
~ ~ 19 ı-o ( - .... - I 

----------------GB~----Bursa kadastro 
Direktörlüğün -
den: 

1 mamul tütün, siğara, 
r içki, ispirto levazım 

ve boş rr1evzua t ile sa
ir mevadın nakliyesi
ne, eksiltme sonu olan 
i1 şubat 93ö tarihinde 
istekli çıkmamış oldu. 
ğundan artırn1a, eksil
tn ıe ve ihale kanunun 
4öüncü ınaddesi muci 
hince 4. şubat 93G ta· 
tıhinden izibaren iha-

1 
parsel Tatat izıet veresesi 
evleriyle mRhdut 300 lhr.ı 

l kıymet muhammineli ve iki 
l kapu numaralı harap bir 

Noksan kalan kaw 
dastro tahrir ve tah
did işlerinin ikmtıline 
b3şlandığı öncede ilan 
edelen gün doğusu üç 
kuzular haydarhane 
hamaını caddesi ve a-
raplar mahaHesi kuze
yi Pınarbaşı ıuevlfıne 
caddesi gün batısı zın
dan kabı mezarlığı gü· 
neyi üç kuzular tekke
si ve se)·id nasır dağ 
yoliJe çevrilmiş olan 
ve mahaHe tahdıdin · 
den 18 numarayı alan 
dairede tahdidi bitıri
len ve bitirilecek olan 
taşıtasız malların tari-
hi ilandan on beş gün 
sonra her )edi günde 
sah ve cuma günleri 
kadastro kon1isyonun-
ca tahrir işleri tetki
katına başlanacağın-

dan ilgililerjn l u gun· 
h rde komisyona baş 

vurarak ınalları için 
diyeceklerini söylen1e
leri ve gelmeven1erin 
vukuf eabalının sözle 
ri ve kon1;syonun l·a .. 
naatile işlerinin bitiri. 
leceği ilan olunur . 

, lesi on gün uzatılmıştır 
isteklilerin ihale günü 
olan J 3 5ubat 936 ta· 
rihiue müsadif perşen· 
be günü saat beşte 
(2~5) lira muvakkat 
ten1inat akças~le bir· 
]ilde Bursa inhisarfar 
kaş mücürlfığüne gel-
sinler. 1 l 

Gznılık Hukuk Hakıın · 
Jiğ nden : 185 

Gemliğin biiyuk kumla 
köyünde mustafa oğ~u sa· 
idin karısı o köyden yusuf 
kızı emine aleyhine açtığı 
da~ ada karısı da vah sene. 
!erden bert tırzıl edili blr 
hayat sürdüğünden dolayı 
boşammalarırıı istemesini 
ve davalının beş ay evveı 

evini terk ederek r.erede 
oldıığu belli olmac:'ığı dave
tiyesine şerhten anlaşıldığı· 
ndan davalının isteği üzeri· 
ne usukn 141 nci maddes· .. 
ne göre ita.nen tebligat ya
pılmasına karar verilmiş ve 
duruşmada 8 -2- 936 cuma· 
rte8i saat 10 na bırakılmış 
oldt·ğnndan davalının o gün 
m ıhkemeye g~lmesi ve da· 
va arzuhalinı on gün içinde , 
cevap vermesi aksi tE.kdirde 1 
gıyabında duruşınsnm gıya· ı 
bmda yapılacağı tebliğ ye. 
rine UAn olunur. 

evın tamamı tarih ilandan 
itibaren 30 gün müddetle 
açık artırmaya çıkarıldığın· 

dan taliplerin kıymet mu . 
harnminesinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetil'de pey ak
çalarile bernber bursa sulh 
hukuk mahkemesine gelmt;· 
leri ve ihale 13-3-9J6 ta
rihine raslayan cuma günü 
saat 15 te bursa suıh hu 
kuk ·Mahkemesinde iyapıla
cağından müşterilerin o gün 
mezkur Mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartname 
tarih iı~ndan her kese açık 
bulunduğu ınezl<Or günde 
artırma bedeli gayri meıık
uliin muhammin kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulnrn ... 
dığı tal<dirce artıranın son 
teahüdii baki kalmak üzre 
artırmanrn 15 gün daha tt
mditiyle 30-3-936 tarihi
ne rastlayan p~zart~si günü 
aym saatta mezkiir ev en
çok arhr.ana ihale olunaca
ğı ve itirazı olanların 20 
gün içinde evrak müsbite 
iyle bildirmeleri aksi r.ure. 
tte hakları tapu lcütüğü ile 
sabit otrnadıkca satış bede· 
il paylaşmasından geri bra· 
kılacagı ve belediyeye ait 
delialfyc rusumiylc ihale 
karar putu ve tezkere \'e 
ferag harcı a1iciye ait ola· 
c ğı Han olunur. 

S KUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğuudaıı konma
m&mııtar. öz.ür dileriz • 

7-2-Hl36 -. w::ı::- ;q f r;ı 4 ı..,w 

I 
\ 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza 
t b ,. ,.k l l kt TÜRKİYE İŞ a an UJ'U e aca ır • . BANKASI 

Bursa Tapt1sında 
Bursanın kırmız1 havuz 

mevkiinde şarkan yol gar· 
ben haydar şimaJen ahmet 
cenuben nasrettin ile çevrf- ı 
li bağceddinden intikal et
mek suretile pamuk ayşe· 
nin nıalı iken 330 yılında 
ölmesile kızı hacere kaldı· 

ğından bahasla intikal ve 
ahara satışı talep edilmiş 
ve tapu kaydıda bulunama· 
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki için J 8-2-936 , 

,.. .... 'T ... .... 'T' 'T 'T' ..... .... .... .... ., 

iş Bürosu 
1 

Fahri Batıca ı 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 1 

Ticııret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömilrü ıatıoı 
... 1 

Un yon I 
Sf gorta Acenteliği · 

1 
34-lSO 

ı. 4. .4.. AA 4 ....ıL...4.....4. 4. 4. 4 4 

W'WWWWWWWWWWW· 

DOKTOR giınüne müsadif sah günü 
mahalline memur gönderile· 
ceğinden bu yerde aiAkası 
olanlar var ise tarihi ila
nından itibaren 10 gün zar· 
fında ellerindeki belgelerle 
beraber tapu idaresine ve 
yahut mahallir.de bulunacak 
memura müracaat eyi emele· 
ri ilacı olunur. · 

Ahniet Selimi 

1 
[KARABONCUK] 

1 Nasulıpaşa Hamamı 

Bursa sulh Hukuk 
~1ahkemesinden: 

935-65 Bursanm kepe· 
zler mahallesinden salih kı
zı şiikrüye ve incirli maha· 
Hesinden ölü osman oğlu 
mustafa ve kız kardeşi ay
şe melek beyinlerinde müş. 
terek olup knbH taksim ol
madığından şuyunun izalesi 
için satıJarak bedelin!n ta
ksimine 26- lo-935 giin ve 
935 224-9 sayılı ilamla karar 
verilen adı geçen incirli 
mahallesinde ada 197 hafta 
63 olup sağı 4 ve 5 parsel 
sofu 6 ve 7 ve 8 ve 11 ve 
iki parsel arkasJ incirli 01 

ektebi sokagı önü incirli 
caddesile mahdut 3 parsel 
ve (22) kapu numaralı ve 
800 lira kıymeti muhammi~ 
neli bir evin temamı tarihi 
ilandan itibaren otuz gün 
müddetle acık artırmaya "t 

kuııldığandan almak iste)e
nltrin kıymeti nıuhrmmine
sinin yiizde yedi biJçuğn 
nishetinde pey ekçalarile 
beraber bursa sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
ihale 12-3-933 tarihine 
rastlayan perşenbe günü 
saat ıs de bursa sulh hu· 
kuk mahkemesinde yapıla
cağından müşterilerin o gün 
mcz.kfir mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartname 

tarihi ilAndan itibaren sçık 
bulunduğu mezkur günde 
artırma bedeli hayri men
kulün muhammen muham
men kıymetinin yüzde yet
miş beşini bulrrıadığı tak
tirde artıranın son teahüdü 
bal<i katmak iizre artırma
nın on beş gün daha temdit 
ı ıe 3o-3 - 936 tarihine ras· 
tlayan pazertesi günü aynı 

1 1 sokağ1 No. 15 

1 

Her türlü hulalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

!
Sayan ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazıırteıi ve 1 
peıettılıe günleri muaye-

~ 

· ne ücreti : 

SO·Kuruş 
··-----.,~ 
AAAAG.AAAAAAA 

DOKTOR 
~EVAT TAHSiH PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

~--
Muayenehane : 

Bizim Matbaa kartısı No. 30 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

~, ........ _______ ._._..._.... .. -- . 

f Biı:i~~~~r~ ~t-1 
l. Kuy~mcule.r Çarşısında ~:: 

YERU MALLAR PAZARI 0 
jj Sabri Zahid Haksal ~! 
O Mağazasında h 
ıl Her çeşid yerli dokumalar t~·~ 
f vardır. ~ 
'~ GÜZEL, UCUZ, DA YANIKLI J 
ij Telefon : 76 }.t 

_.._... -....- ~ -~--._....... __ t~~-=---~-~~~-...... ~-~. 
saatte meltfir ev ençok ar· 
tırana ihale olrn1cağ1 ve bl;t 
bapta bir güne itirazı olan· 
ların ve ipotek sahiplerinin 
20 gün içinde evrakı müs
bite ile bildirmeleri aksi . 
surette hakları tapu kütüğü 
ile sabit oımadıkca satiş 

bedeli paylaşmasından geri 
bırakılacağı ve belediyeye 
aft detliUiye rusumu ihale 
karar pulu ve tezkere ferağ 
harcı alıcıya ait olacaği 

UAn oıunur. 


