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Kam al 
Atatürk,ün 
Memleketinde 

Yazan: Hanri laporte 
Basın Genel Direktörlüğünün 

Betkeler Serviainden 

Tilrk\lo yuca yol gösteri
cisi Atarürk'Qo yilkıek Jrade
ıtle yurdumuzun geçlrmlı ol· 
duğu baı döndül'ücü inkılap 
memleketimize gelen ve geç
mıı ile timdikl hat araımda 
mukayese yepan yabancı yaz 
aaoların hayret ve talidlrle 
dolu yazılar yazmalarına yol 
açıyor. 811 yazılar arasında 
Frransız yazganı Hanri La
porte tarafından 15 Sonteırin 
ı 935 tarihli La Re•ue de 
Frence'de neıredilen birini bu 
azel aayım1zda takdim edi
yoruz: 

Evet. yeni Tnrklye'nln 
htkayesf, hakikaten dillere 
det\ m olmaya layık bir btk&· 
yedir ... O kadar kt, gölgede 
ve geride bırakmadığı binbir 
gece masalı, batta Şark'ın en 
aıbarkir ve zengin muhay. 
yeleli ıairlerintn en çılgınca 
sOnOhatlanua nazaran bile, 
fereah fersah aıma<lıiı mr'at 
yoktur . 

Bir varmıf, bir yokmuı, 
e•v-el zaman içinde çok eıki 
devirlerinden kalma eski ka
falı, hırçın bir paditahın ida· 
re ettijl harp Te yıkık dökük 
bir ülke varmıt ... 

Bir ıürG yeniçerinin ko· 
ruduiu sarayın bir köıesinde 
bilzülüp kimsenin göziine gö: 
zQkmlyen, hariçten veya ı• · 
rayın içinden gelen en ufak 
bir gürültüden tlrUr tltrlyen 
ve bütün Avrupa'nm 11Haıta 

adamn dediği ktmıe, huzur 
emniyeti, nıutlak bir atalette, 
eski örf ve adetlere 11kı sıkı· 
ya bağlılıkta buluuacafını 
zannediyordu . 

Yeni flktrlerjn kuvvetli 
dalga gtbl gelip bu mallka
neto duvar eteklerine çarp
maıı beyhudeydi, zira bu 
duvarlar ıuvun yükselmesi 
nlıpetiode yilkıeliyor, ve de
rebeyltlt haklarının . Dervlt 
tekkelerinin hayatına, hııre• 
matlarımo ihdasını ve kadan· 
larıu baremlerde yaoaınaaını 
emretmekte devam ederken 
hail Kurunuvuıtal kalmıı bir 
harp patladı. İhtiyar padiıah 
bu harbe dostluk ve ittifak · 
larınının aaikiyle sürüklendi, 
ve pekde bekleuebilecetl gi. 
bi, bu lıaıpte ezildi. Ülkesi 
ise parça parça edilecek ve 
dOnya haritaaından ebediyen 
silinecek oldu ... 

Derken, birdenbire ana 
toprakdao f ıtkıran, o zamana 
kadar ismi beltrmemlt bari
kullde bir general ortaya çık
ll : Bu gıeneralın hayatı bun· 
dan ıonra artık mütemadi bir 
harika olacaktır. Adı Muıtafa 
Kamal'dır . Onbeı sene ıonra 
kencltıf taraf•ndan kurtanlmıı, 
kurulmuı canlandırtlmıı olan 
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Uray Kurulunun 
Dünkü Toplantısı 
Çekirge Yolunun Asfalt 

Yapılmasına karar verildi 
Dünkü Toplantıda saz SöyJiyenlerden 

...__ l ,,,. 
Cemil Öz Saim Altıok 

06n öğleden ~onra. Uray 
kurulu Cemil Özün ba§kanh
lıoda top)anmıftır . 

Evvelki z ıbıt okunduktan 
sonra sular meselesi hakkın 
deki Maliye komisyonunun 
raporu kabul e :lilmlf, lağım 
meselesi müzakere edilirken 
azadan eczacı Ahmet Öber : 

- Lafım itlerioe sarfı IA· 
zım gelen paraların istimlak 
tı terine sarh doğru deiiıdh • 
Bu umumi aıhbat itidir . Bu 
paranın gene ayni yerlere 
aarfmr muvafık buluforum 
demfttlr. Mümtaz Sokullu da: 

-Biz meıeleyi inceledik. 
Fazla olan kısmını ayırıyoruz. 
diğer kısımlarla lağımlar ya· 
pılauktır . Mükalemeslııde 
bulunmut tur relz Cemil Öz : 

Bizim mtıksadımız ve gay
retimiz az para ile çok it 
yapmaktır . 55 seneden bert 
belediye binasında baıka yer. 
ler yepılmamııtır • Halbuki 
biz pek kıaa olan fU bir kaç 
yıl içinde bir çok eıerler vQ. 
cüde getirdik • Daha bir çok 
larıda meydana gelmektedir. 

Biz. geceli gündüzlü çaht· 
mak ıartlyle hiç bir dakika· 
mızı kaybetmiyoruz. Cevabını 

va.rmltUr. 
Badehu Atatürk kö§kOn· 

den Çekirgeye kadar asfalt 
yolun bu fasıllardan müoekale 
ı ueUle yaptmlmııe1 meseleti 
konuoulmuotur . Yapılac.ı,.k kı· 
sım 2389 metre uzunluktadır. 
29,500 lira. keııf bedell var· 
dır . 

Asrt kaplıca açıldıktan son· 
rrı bu yolun yaptırılması Vila · 
yetçe ve belediyece çok lü• 
z6mlü görülmektedir. Bu iti 
evvli Maliye ve Nafia encü
menleri gözden geçtrmiılerdlr. 

Sıhhat binasından 15 bin 
yol küıad ve tevıibi madde· 
sinden 1500. halalar madde . 
sinden 2 bin diğerlerinden de 
(11,0<ıO) liranan naklen bu yo
lun tıaaına sarfı kararlaomır 

tır. 

Riza Yücer : 

- Bu yolun yapılmasına 

taratar olduğunu yalnız yolun 
lntaeı sırasında kanalizaıyonun 
daha evvel yapılma11nın lazım 
ıeldljinl iıaret etmtıtir. Ayni 
zamanda muradfye )'olunun 

j 
-

Zebra Budunç 

Rııa Yücer 

da yaptmlmaaını yahut fim
dllik ya parke d6ıenme&l ve
ya tamiri cihetine gidilmesinl 
btemtıtir. 

Reiı Cemil Öz ~ 440 bin 
]lralık b6tçemfz,~ mümkün o· 
lanları yapıyoruz • Biz diğer 

büyük tehirler ı· rallnda dör
düncü geliyoruz. Hatta uzun· 
luju itibarile Bursa öteki te
hirlerden f aıdadır. 

Mamafih yolların yapılma
sı hususunda ha sıaıız. Yapma· 
ğa çalıııyoruz. 

Hatta bunlardan baıka 

y11pılacak daha birçok yolla"". 

rımız oldujunu da biliyoru1 .. 
demiıttr. 

A~adan doktor İımail Mus· 
tafa da! 

- Yola tarafdarım. müna· 
ke.le itlerine alehdarım. Sıh

hat fıt herıeyin üstündedir. 
Yoldan evvel sıhhat daireside 
yapılmalıdır. Batka fasıllar

dan para bulmak mümkünse 
ıahhat binasına iliıilmeıin de. 
mittir. 

Satm Altıok: 
- Memleket için atılacak 

her tat bir imardır . 
Beo bunun hey'et umumi· 

yeslni itiraz etmiyorum. Yal. 
nız aart helalar muhimdlr • 
bunlardan alınacak para bıra
kılsın . Diğer faz lalardan a · 
lınsın . Kaplıca itlerilede be· 
ledlye alakalaomalıdır . On
ları daha mükemmel bir du· 
ruma sokmaya çahımahyız . 
Demııur . 

Urfa saylavı 
Muhiddin Dinçer 

Urfa aaylavı ve eski be· 
lediye reisi Muhiddin Dinçer 
şehrimize gelmiıtı . 

Uludağa çıkan 
kayakçllar 

GÖRÜŞLER VE DU~UŞLAR 

Muvaffak insan 1 
Aramızda öyle fnsllolar 

tanmzki : Bir baıkasmın mu· 
vaff akiyetini çekemez • Bir 
eser meydana getirmesini iı

temez • Çok dürü.t çahıtalı 

halde onun jıtnl beyenmez • 
Ve gene zaman zaman 

muhitimizde büküm süren öy· 
le garip zihniyetlerle tkarııla-

Bugün dağcılık kulübüne 
menıup bir gurub otomobil
lerle Uludağa çıkacaklar, ge
ceyi partinin kayakçılar evin· 
de geçireceklerdir. 

• ıırızkl : CemJyete faydalı 

Siyahilerin 
Toplantısı 

Basm genel direklörhi• 
filimin JJelkeler seruisi : 

Londra siyasal muhafili , 
c~nubi Afrika zencilerinin 
Rloemfontatn'de yaptıkları ve 
Cenubi Afrika ittlhadmdaki si· 
yahilerln dörtyüz mümeHll ile 
temsil olundukları (Uluıal top · 
lantı) ya ait haberlerle ehem
miyetle meıgul olmaktadır . 
Bu toplantıda verilen bir ka
rar ile uluslar ıosyeteılnden 

mütecayiz Faıist İtalyaya kar· 
şı bütün zecri tedbirlerin tat · 
btki isteomit ve İtalyanın Ha· 
beılıtana karıı yaptığı deniz 
aıtrı seferi, İmperyaliıl bir et. 
han harbinin ilk safhası diye 
gösterilerek bütün Afrikalılar 
bu tehlikeye karıı harbe da· 
vet olunmuıtur. 

Ataman ıazetelerl munase
betle General Smutı'ın Habe· 
ıistan harbinin bütün zenci 
Afrikayı harekete getireceğini 
daha evvel den söylemit ol· 
dulunu kayld ediyorlar ve O· 

radakl bu durumu etraflıca 
tetkik ve ta hlll ederek Ame
rikan zencilerinin de bu siya· 
aal kongrede idare mevkiinde 
bulunduklarını. bu harektin 
beyaz ırk dünyaH için haylı 

tehlikeleri olduğunu yazıyor

lar 

Zehra Budunç : Ben Bursa 
lı değilim fakat 20 seneden 
beri Bursa da oturuyorum. Ve 
bir Bursalıyım. Çok eskiden 
hamamlar naıılıuı bugün ge
ne öyledir. Blnalar eskidir. 
Biz bu yerlerin ıahlp ve müs· 
tecirlerlne timdiye kadar ne 
dedi isek hepsini yaptılar. 

Boya istedik yaptılar. Muıarn 
ba h.tedik, ıifoo, tamir, te
mizlik, düzenlik hepsini yap
tılar. Fakat asrın modern ib 
tlyaçlarma cevap verebilmek 
içio bunların umumunu yık· 

duıb yeniden yaptırmak la. 
zamdır ki : Bu bence devlet 
iti demektir. Fazla tazyıka 
tahammülü yoktur. Demiı ve 
nettcede ııhhat binaıı hakkın 
daki İsmail Mustafanın teklifi 
reye konarak reddedilmittir. 
Çekirge yolunun asfalt yapıl· 
maaı kararı verilmiıtir. 

Atatürk'den gelen cevabı 

tel; yazm alkıılarla okunmuı· 
tur. Toplantı gelecek cumaya 
yapılacaktır. Bu l1Jplaotıdan 

sonra meclis azi.ları hep bir
likte mezbahaya gitmitler in
f aata ve yenilikleri yerinde 
tetkik etmııle.-dlr. 

olan ve cemiyet için hayatin
dan, sa.adetinden ve ııbhatın· 
dan f edak&rhkta bulunarak 
bir eıer meydana getirenlere 
karıı takdir yerine tevbihle, 
fenalıkla ve batta haka
retle mukabele edilir • 

Muhit, tamamen bu mu· 
vaffak insanın aleyhine tahrik 
olunmak istenir. Menfaatlerin• 
dokunulanlar nazarında 
yer yüzünde artık ondan fena 
ondan •ıağı insan kalmamıt• 
tır . 

Bu hal, muhtelif it ıalia• 
larımızda maaleıef hep böyle· 
dır . Ticaret bayatandaid Çe

kememuUğln iıe büsbütün kö
tü bir hal aldığı görülür. Şüp· 
hesiz bu, esefte değil acına

rak tetkik edilmesi lazım ae· 
len ve her münevver yurdda· 
f lD önfine geçmeıi için çab1-
ma1ı borç olan ruhi bir ya• 

ramazdır • 
Halbu ki: cemiyet içinde 

muvaffak olan lnHnlal' (O}a• 
lına o cemiyet muvaffak ol· 
muı ve itler ileri ıitmff ff · 
demektir. Bir topluluk içinde 
yükselen bulunurıa Yf! on11n 
yükselmeıine biz deıtekıtk 

edersek, gilniln birinde 1Bkse
len fert blzide elimizden tuta· 
rak 1nkıelteb!Ur . 

Maal'eıef biz böyle yap· 
mıyoruz. Muvaffak olan ve 
çalaıan lnıanlar bııkkandakl 
hükümlertmtzl vicdanlarımıza 
ve haklkatlara dayanarak de· 
ıil de ekeerfya hfılerJmtze •• 
menfaatlarımıza kapılarak ve· 
riyoruz. Bu pek yanht bir 
harekettir. 

Gerçi memlekete ve cemi
yete alt ve fayda la olan it· 
lerde bazı menfaatlarla çar• 
pıımak zarureti vardır. Bunu• 
içlndirkt: Halka faydalı bir İl 
yapıldığı gün bebemhal altın
dan bir kaç menfaat gölgeıl
nin sllindill görülür. 
Herıeyden üstün olan(hakikat) 
ın. Olduğu ıibi ifade edtlmest 
kadar yüksek bir meziyet 
yoktur. 

O insanı sevmesek bile a • 
leyhinde bulunmamalıyız • 
menfaatımıza dokunsa bile 
vicdanımıza hakim olan yal· 
nız (İt) ve (Cemiyetin fa.ydasa) 
olmııhdır . 

___ ._._._.M •. _.A•T•A•Ş--

8 i r tashih 
6-Şubat tulhlt razete• 

mizio ikinci ıablfesloln ıon 

ıütunuodaki (Satalık araa ve 
emlak) baılıklı ilanın (32) ncl 
s ıtarında (Aiaçlerın mahsul
leri kimseye satılmamııtır) 

yhZılacağı yerde yanbıhkla 

(Satılmııtır ıeklinde çıkmııtar. 
Tashih ,derlı • 



Sahife ~ 

liııı·ıı Kalı1rcci 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

(6~) Senedt·nberi şöhretini mu haf a za 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalı1ann 
da içebileceğini yeni açdan aceı 1test n1üj
deler . 

Atatürk caddeıl postane kar111ında No. 30 

Bursa 
Şarbaylığından: 

Yangın ıöodürme müs

tahdemleri için 27 çift çizme 

açık ekıiltmeye konulmuıtur • 

Ekıiltme ve üstermeıi · 13-2 

936 perıembe günü saat 15 te 

yapılacaktır . Beher çiftinin 

ıiıuhammen bedeli 13 liradır. 

İstekliler , nümune ve şutna 

meyi görmek için her İf &a

tinde Uray muhasebesine ve 

eksiltme saatinden önce 27 

liralık muvakkat teminat mak 

buzu veya banka mektubu 

ile Uray lrnmbyonuna gelsin-
ler . 25-29-4 - 8 

7zW' 

Mili Emlak Mü
dürlüğünden : 

Maliye dairesile şube

lerin kışlık odun ihtiyacı . 
nın temini için eksiltmeye 
konulup eksiltme süresile 
on ğün uzatma süresi için
de isteklisi çıkmayan 40,oOO 
kilo mikdarında ğürğen odu· 
nunun 3-2-936 tarihine 
kadar bir ay içinde pazar-
lık suretile eksiltmesi yapı· 
lacağından isteklilerin şart· 
namesini ğörmek ve pey 
sürmek üzre rnilli emlAk 
idaresinde müteşekkil artır
ma ve eksiltme kuruluna 
müracaatları. 28-9 

Bursa AS.SA. 
AL.KD. dan: 

Bursa, Mudanya ve 
bandırma garnizonları 
için 39000 kilo pirinç 
satun alınacaktır. talı 
min edilen bedeli 8580 
liradır. muhtelif gar
nizonlara ait piriocler 
ayrı ayrı taliplere iha
le olunabilir. numune 
ve şertnamesi satın al
ma komsiyonundadır. 
eksiltıne 26-2-9:{6 
çarşanba günü saat ı 6 
da bursada tophanede 
sa tu.n alma kom si yonu 
binasında olacaktır. 
eksiltme kapalı zarf u· 
suliyledir. muvakkat t · 
eminat 6'-.3 lira 50 ku · 
ruştur. teklif mektup . 
Jarı 26-2- 936 çarşan
ba saat 15 kadar sa tun 
alma kon1st)'Oouna ve· 
rilmiş olacaktır. 
8 - ·l 3- ·ı 8 - 2 3 

Karacabey Ha
rası Müdürlü
ğünden: 

Hasad zamanı kul -
1anıln"1ak üzere dört 
bin kilo orak ipi ile on 
bir hin kilo balye teli 
açık eksiltmeye kon
muştur. eksiltme 27 
şubat 9:i6 perşenbe g
ünü saat on beşt i r o· 
rak ipinin kilosuna o
tuz kuruş balye telinin 
kilosuna on iki kuruş 
muhanımen kıymet ta· 
kdir edilmiştir. baJya 
teli için yüz lira orak 
j pi için doksan lira m 
u\'akkat teminat alına-

i caktır. isteklilerin ek
siltme günü teminatla
rile hirlikte llara mtr· 1 
kezinde bulunnlalrı 
ilan olunur. 

8-14-18 - 26 

Bursa Kız 
•• 
Oğretmen Oku-

, lu Direktörlü
ğünden: 

Bursa kız öğretmen 
okulu için alınmasına 
]üzüm görülen 180 200 
çift ayakkabı 23.1. 930 
tarihinden itibaren yi
rmi gün müddetle mü
nakasa ya konulmuştur 
talip olanların Şt!raiti 
anla mal,; nunıunesini 

görmek üzere her gün 
kız öğretmen okuluna 
ve eksiltmeye İştira1< 
etmek içinde şubatın 

1 ~ı inci çarşanba günü 
saat ikiden dörde ka-
dar bursa küJtür dire 
ktörlüğüne ınüracaat
ları İf cln olunur 
27 -- 31-~ - 9 

Bursa ikinci İcra ~le· 
nıurluğundan : 

935- 422 Bursanın ah· 
met paşayı fenari mahalle
sinde Fabrika sokağında A 
hmet kızı Cemileye 280 li· 
raya borçlu bursanın vele· 
di veziri mahallesinde vasaf 
paşa çıkmazında 9 - 10 nu· 
maralı evde saffet oğlu a
zam ve (hacı) recep oğlu 

H~kkın Sesi 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza 

atan büyük el olacaktır.. 18~~~X~ıış 
harunun işbu borçlarının te· 
mini için mahçuz ve satıl

masına karar verilen bur· 
sanın veledi veziri mahal· 
lesinde vasıf paşa sokağın
da kain tapunun defter 66 
saffe 1 ıs mesahası 495 M. 
2 de kayıtlı canibi yemini 
imam süknası ve keresteci 
kAmit efendi, veresesi ha. 
neıeri yesarı (hacı) ali ve 
ismail oğlu haneleri arkası 
tahsildar mehmet efendi 
hanesi ve arnavut sadık h
anesi cephesi tarik ile tna
hdut 12 num~ ralı eve giri
lince büyük bir bahçe içer
sinde iki bunar başı çeşme· 
si birinci katta üç oda bir 
salon ikinci katta üç büyük 
küçük ve bir d~ salon bu
lunuan ve t2 numaralı evde 
bltişilt olarak görülüp ka
pısı sokağa açılmış ve ayrı 
olarak ı O numarayı taşıyan 
ve çeşmeli evden müfrez 
buıunup aynı hissedera ai· 
diyeti anlaşılan bu evde g
ezilerek 10 num:ıralı kapı· 

sından giri!ince hir kattda 
sofa iki odayı havi ve yine 
aynı hissedarlara aidiyeti 
anlaşııan esas 12 numaralı 
ev avlusundan ilAve edile· 
rek sağa doğru yapılarak 

kapısı vezirci sokağında 
açılarak 17 numarayı alan 
bu evin de gezilmesi zaru· 
rl görüldü ve bu 17 numa
ralı evin ltapısından girili· 
n~e büyük bir bahçe iki çe
şrue bir mutvak birinci ka· 
tta iki oda bir sofa mevcut 
oıup ikinci katta iki oda bf r 
sofa ve burada eıektirik te· 
sisatı bulunan 2oOo lira kı
ymetindeki hanenin 48 hisse 
de borçluya ait 7 hissesJ. 
nin açık arttırma iıe satıl· 
masına karar verilmiştir. 

1- ipotek sahibi alaca· 
klılarla dfger alakadarların 
ve irtifak hakkı sahipleri. 
nin işbu gayri menkul üze. 
rindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı mü~bit~
leriyle işbu illin tarihinden 
itibaren 2o gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicille
rile sabit olmadıkca sahş 
bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
2- Artırma şartnamesi 

bursa ikinci iera menıurlu
qu C'd ~sında işbu ılarıın ne· 
şrl tarihinden itibaren ıo 
gün sonra her kesin göre· 
l ilmesi için açıktır. 

3- İhale 12-3- 936 gü
nlemeclne rastlayan perşe .. 
nbe günü saat 14 den 16 ya 
kadar bursa ik incJ icra me· 
murl uğu odasında icra kılı· 

Bursa sulh hukuk 
malıkemt:sinden 
935-1454 

Darphane mahallesinde hacı 

beıe zade Mustafa evinde o· 
turan ölü Hüseyin kızı (334) 
doğumlu Fatmamn velisi ol· 
madığından tesviyesi umuruna 
mumatleyh Mustafa vasi tayin 
olunduğu ilan olunur • 

§ 
936-1382 
Bursanrn Ahmet bey ma· 

ha.ilesinde ve sokağırıda 39 
numaralı evde oturan yaıar 

oğlu Falk akıl hastalığına dü· 
çar olduğu tabib raporu ve 
ıahitle sabit olduğundan mez· 
burun bacriyle· teıvJyesi umu· 
ruoa ve davaya mezun olmak 
üzere kız kardeşi nesibe vasi 
tayin olunduğu ilan olunur . 

nacaktlr. şu kadarki arhr· 
ma bedeli gayri menkulün 
muhammen kıymetinin yüz• 
de yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde enson artıranın te· 
ahüdü baki kalmak şartiyle 
artırmanın 15 gün daha te. 
mdit edi(erek 27 -3-936 
günlemecine raslayan cuma 
günü saat 14 den 16 ya ka· 
dar tursa ikinci icra me. 
murlnğu adasında 2280 nu· 
maralı kanuna tevfikan te· 
klif olıınan bedeller yemin
li üç ehli vukuf tarafından 
takdir olunan k•ymetiş yü 
.zde yetmiş beşini bulduğu 
takdirde ihalesi icra klima· 
cak bulmadığı takdirde her 
sene borçtan beşte blri ve. 
rHmek şartlyle satış beş se
ne müddetle temdit edilece· 
ktir. 

4- Arttırmaya iştirak 

gayri menkulün muhammen 
lnymetinin yüzde yedi bu· 
çuğu nisbeiin<ie pey akçası 
veya milli banka teminat 
mektubu tevdii etmeleri IR· 
zımdır. ahcı artırana bedeli 
haricinde oıarak ibate ka 
rar pullarını tellalfye res· 
mini tapu ferağ harcını vr ... 
rmeğe mecburdur daha fa. 
zla malumat almak isteye· 
nler 935 - 422 dosya numa 
rasiyle memuriyetimize mü-

, racaat edebilirler ve arzu 
edenlerin şartnameyi oku
yarak hazır bulunmaları ve 
ya mümessil göndermeleri 
ve gösterilen şartlara riayet 
etmeleri HAn olunur. 

.. ; .... .;:,;· ·< ,• ..... ;.... ·:· .• - , 
, ~ ~- ... .: :r .., lf. : • ._ -SUKUl 
<Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma
mamııhr, iSıOr dileriz • 

~-2- ·1936 

DOKTOR 
' 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntg,!D Mütehassısı 

~· -
Muayenehane : 

Bi1im Matbaa karşun No. 30 -·-! Hastalarını bergün kabul 

t eder . Telefon 64 
W''WW'WW'W'W'WW'W'Wf'W 

--------···· DOKTOR 
Ahmet Selimi 

f KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü ha1lalıklar muayene . 
vr tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimfze bir hizmet 

1 

olmak üzere pazarteıl ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş .................. 
r T' T T' T' T' T' T T .,,.. T T -, 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komiıyonculuk ve 
, taahhüt itleri her nevi 

maden kömilril ıatıtı ' 

Ün yon 

l Sigorta Acenteliği 
35-150 

... ... .4. ........................... ... 

·ı;:-··=·---~0-.. -.-.-.-.. -. ~ 
f Bilmiy-~.;ı;;~ ;il' 
n t 
0 YERLl MALLAR PAlARI 't 
(1 Kuyumcular Çarııımda i': 

H Sabri Zahid Haksal ? o ! 
O Mağazasında ıJ 

1 
~1 Her çeıtd yerli dokumalar 8 
O vardır. , 

'J' GÜZEL, UCUZ, DAYANIKLI ~ 
f Telefon : 76 f) .......__.--------- --. ~--·-·--·-~·~~ ............... --~) -· 
Bursa lkiHci hukuk 
Mahkemesinden : 

936 - l 66 Bursada se
lim zade mahaliesinden ka
dri kızı naime tarafından 
mahalli ikameti mecbul ka· 
lan müddeaaleyh kocası kı· 
bir susurluk kariyesfnden 
abdullah oğlu hüseyin aley· 
hine ikame eylediği boşan
ma davasının icra kılınma· 
kta olan mahkemesinde da
valı hüseyin yapllan dave~ 
tiye üzerine gelmediğinden 
ilanen ·Ve ilsakan beş gün 
içinde hakkı itirazını kul-
lanmak iizre gıyap kararı 
tebliğine ve muhakemenin 
17-2-936 saat ıo na tali· 
kine karar verilmiş olduğu. 
ndan ber mucibi karar iki 
seneden beri karısını bıra
karak evinize gelmediğiniz 
ve karınıza bakmadığınızı 
ve karm1zı dövdüğünüzü ve 
bundan dolayı ceza mRhke
sinde para cezasile mahkum 
olduğunuz idctia edilmiş ol
duğundan buna karşı beş 
gün içinde hakki itirazınızı 
kullanmaz ve ta.yfn kılınan 
günde mahkemeye gelmez 
ve tarafınızdan bir vekil 
göndermesseniz hukuk usul 
mahkemeleri kanunun 405 
ve 408 maddelerinde yazılı 

hükümleri ifa ve tatbik olu· 
nacağı tebliğ makamına ka. 
im olmak üzre llAn olunur. 


