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Uludağın bilinmeyen tarafları: 
--~-----··---
18 saatlik yürü-
yüfte neler 
gördük? 

Şinıdiye kadar Uludağı 
bfz, zirveye ve nihayet Ka· 
ratepe ile göller mıntakaaına 

lcadar tammııtık. Bu tepeden 
ve göllerden öteye silsile}·l 
baıtan baıa aııp geçen ka
yakçl yoktu, halbuki burayı 

tansmak ve tanıtmak la um. 
dı. Bunun için da~ kulübü 
hükumetin ve belediyenin 
müzaheretile sekiz dağc1ya 

18 saatlik bir k< ıtf yürüyüşü 
yaptırdı. Bu yürüyü~e beledi
yenin ıeyyahln ıubesi müdü. 
rü Tevfik beyle ben de itti· 

rak ettim. 
Gördük ki: Uludağm zir· 

vesinden aonra R§nğı yukarı 

ayni seviyede olmak fartile 
ıarka doiru daha 30 dan 
fazla tepe var, bu tepelerin 
kıt ıporları bakımından dün· 
yanın en güzt"l ve ideal tepe· 
lerl oluıu bu sporla me~gul 
olanları çok sevindirmiştir, 

çünkü: inftli çıkıılı 40 l.iJo
metrelik bir saha üzerinde 
birbirini takip eden tepeler 
aiaçsız, çorak ve düzgün 
ıatıhlı meyillerden ibaret o!. 
mak itibarile kayak bilenler 
lçln çok miikemmel yerlerdir. 
Yalnız tepelerden bir çoğu· 
nun ıimal cepheleri birden· 
bire aarplaııyor, binaenaleyh 
wlıll ve tipili havalarda ora· 
lardan daima ihtiyatlı geç. 
mek icabeder. Bu sarp yer
lerin ti mali 150 metre kadar 
münhat ve genişçe bir plllto · 
dur ve eski devirlerde vuku· 
bulan bir inhidam neticesin
de buralarda göller teıekkül 
etmtıtir. 

Zirveden sonra Karatepe· 
ye kadar nispeten düz bir sa· 
ha üzerinde yürüdük. Kara· 
tepeden itibaren silsilenin 
cenup ıathı dikleşerek birden
bire 1200 metre aşağıdaki 
çam ormanlarına dayanıyor· 

du. Bu muazzam ormanların 
muhtelif yerlerinde çığların 
devirdfjl hektarlarca ağaç 

görGyorduk. Binaenaleyh da· 
tın bu kısmında büyük çığ· 

lar olduğu anla,ıhyordu hat
ta aıaiı indfğlmiz zamdn 
köylGlerin anlattığına göre 
bu ıene dü,en bir çığın de
vlrdlil nfaçlar senelerce ta· 
ııınakla bitmeyecek kadar 
çokmuı .. 

Buradan değ iki kola 
( blri ılmali farkiye diğeri 
de ıarkı cenublye ) ıtyrılıyor. 
du. Biz ııırlu cenubire uza. 
"•n ve iki tarafı da dimdik ::Yllli sllıileyi takibe başla· 
"/ td J'Gksek dağlara pek çok 
k; ~~:ıra dü§tüğü muhakl{ftk 

"' baıında yıldırımla. 
rın Pat 
t l ç~ladığı kııyalar ,.e 
aı ar IÖrGroruz. Bir müddet 
ıonra e•el4 fimalden gelen 

bir 
8
11

' baıkını ortalığı karart
tı. unu ce 

' nuptan timşekler 
çakarak Oıertnıize .. aldıran 
kara bulutlar takibetti, Bir 

anda hava bozulnıu§tu. İkin· 
el kin unda hnı ıiz gibi üıü· 
Yorduk. Yıldırınılara karıı 
bir tedbir olıua diye kaıket. 
lerlmlıe ipekli aaeacltl ıUıttr. 
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Emlik bankası açılıyor 
Emlak bankasının şehri· dır. Nihayet banka burada 

mizde de bir şube nçmRsı 

yolunda halkın dılel )erini 
nazarı dikkate alan C. H. 
fnkası hüki'ımet nezdinde le· 
şebbüsalta bulunarak bu şu· 

benin açılmasını dilemiıti . 

Bir müddet evel şehrimizde 

bunun için bnnkac.n tetkikat 
yaptırılmış «Wduğu lıatırlnrda-

ı uı• 

Kız muallim mek~ 
tebinin tetkik 
gezintisi 

Kız maallim mektebimiz· 
de mfsafır bulunan Ankara, 
Edirne, İzmir, Konya ' 'e İs
tanbul kız muallim mektebi 
talebesi geç'"n salı günü mu
allimleri ve müdürleri Cemal 
beyle birlikte Uludağa çık

ınıılardır. Talebe ziraat mü
dürü Refet bey tarafından 

dağın teşekkülü ~.akkmda \'C• 

rilen faydalı malumatı dinle· 
miş; ayrıca dağ kulübü umu
mi kiitibi arkada§tmız Musa 
bay de kendilerine kış spor
ları hakkında muhtelif yer· 
lerde izahat vermlıtir. Bu 
gezintiye 200 don fıızla tale. 
be iştirak etmiştir. Bir kısım 

talebe gel\e muallimlerile be. 
raber zirveye doğru yür~yüı 

yapmııtır. 

dik. Ancak s.s ve yağmurdan 

nereye gittiğimizin farkında 

deaildik. D:k meyillerden a

ıağı adeta yuvarlanırcasına 

iniyorduk. Niha)'et silsilenin 

ıon tepesine vardığımız za. 
man hava biraz açıldı, yolu

muzu tayin ettik. 1400 metre 
devam eden düz ve dik bir 

yamaç üzerinden inerek or· 
man mıntakasmn girdik. Da-

ğın ıark cephesindeki orman. 
lar harikulade güzeldi. 20 

30 metre irtifamdaki uk çam
ların arasından gök yüzünü 

zor görebiliyorduk. Bu çam
ların güğdelcri üç arkadaıın 

kolaçlarıle ancak kuşanabi

liyordu. MaaJuef bu koskoca 

çnmlar birçok mıntakalarda 

bir tutam çıra aramak jçin 

baltalarla doğranmış ve ha
rap edilmi;,ti. Bu manzara 

karflsmda bizde nğaç se ıgisi 
ne zaman ba~lnyacak diye f. 

çim iz sızladı. 14 saatten beri 
tek bir köye raslgelmemittik. 

ilk defa ( Gelene ) isminde 

bir küye gırdik, kadınlı er
lcekli bütün köylüler karııya 

çıkmıılardı, meğer köylerine 
yabancılar daima kısn tara· 

f ından gelirlcrmi~, şimdiye 

kadar dağdan inen kimse ol-

madığından mernk etmiıler ... · 
Bu köyden sonra (Cerrah) 

köyüne vardık. Cerrahtan da 
gece saat 9 dn İnegöle gir· 
dık. 18 saat &üren bu yürü
yü~len yoıulan yoktu. Yal
nız mütemadi ini~ler yüzün. 
den birkaç arkadaım ayağına 

kramp gir.nişli. İnegöl genç
liği ve İnegöl beJe :liyesi sey
yahatimizle çok alakadar ol
muı ve bizi karıılamıılardır. 

MUSA 

bir vube acmağa karar ver· 

miş ve bu şubenin müdürlü· 

ğüne Ankara emlak ban.kas& 

Jıo!ltrolörü Sednt be) i tayin 

t:tmi~Ur. Emlak bankasının 

Bursa şubesi de İstanbul An

~ara ve lzmit de olduğu gibi 

muamele yapacaktır. _._, 
·~we· -Uludağa çlltanlar 

r~rıembe günü İstanbul· 

dan büyük bir kafile şehri

mize gelmi§ ve ayni gün Ulu· 
dağa ç kmışhr. Ayrıca cuma 

günü doğ lculübü de bir te

nezzüh tertip elmiş ve bu ka

fileden bir kısmı bu tenez

zühle Uludağn çıkmıştır. Her 

iki kafile de zırveye kadar 

çıkmışlardır. 
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ilin 
Sahibi bulunduğum 

Bursada hükümet cıvaran . 
da Bizim Matbaa namileı 
maruf olıın matbaamın 
müdürü olan Bursada 
Muradiye Kocanaip ma· 
hallesinde 3 numaralı ha
nede mukim Kadri Beyin 
Bursa birinci noterliAin 

l reıen tanzim ve tastik 
edilen 4 ·8 !>34 tarih ve 
2188-2189 nıımaralı ta
yin ve mütekabil ibra 
mukaveleıile mumaileyh 
Kadri Beyin salıfüzzikir 

m'1lbaa müdürlüğü hak ! 
ve S'fatın ı tamamen ni- l 

' 
hayet verilmiı olduğun-
dan kendisinin de mez. ı 
l{ür matbaa idaresini her 
hangl şekit ve suretle 
olursa olsun temsil sıfat 
ve hakkı kalmadığını ve 
matbaaya kar§t borçlu 
zevatın kendısine yapa-
cakları tediyatm hiç bir 
suretle hükmü olmaya. 
cağı ilan olu!'ur. 

l!fzim Matbaa sahibi 

kitapçı İsmail 

Adil ve Musa 
Beyler 

( Cumhuri)•et ) in Anka

ra muhabiri Adil ve Bursa 

mulıabiri Musa bey arkadaş. 

larımız bir iki gün kalmak 

üz~rc dün lstanbula gitmiş. 

indir. 

Sedat Bey 
gidiyor 

Maarif vekaleti müzeler 

ve ta:rihi abideler mimarı Se. 

dat bey Edirnedeki eserlerde 

tetkikat yapmak üzere mer-

kezini Edirneye nakletmittir. 

Sedat bey bu gün yeni tel· 

kik merkezi ne hareket ede. 

cektir. 

Belediye reisimiz 
geldi 

Bir miiddeHenberi lstan

bulda olan belediye reisimiz 

Muhiddin bey geçen gün ıeh· 

rlrnlze avdet etmlıtir. 

1 

Başvekalet müsteşarı şehrimizde 
Baıvekatet müsteşarı Ke

mal beyefendi bir müddet 

Çekirgede istirahat etmek Ü· 

zere evelki gün tehrimize 
gelmiştir. Kemal beyefendi 
A dapalaa yanındaki köıke 
inmiılerdir. 

Komünistlerin kararı nakzedildi 
Geçenlerde ağ1r ceza mah

kemesinde muhakeme edile
rek mahkumiyetlerine karar 

verilen Nnzım Hikmet Beyle ar 
kadaşlarına ait karar temyiz 

Leylekler nereye 
gitti? 

Ova köylerindeki leylek. 
rin hepsi yuvalarını ve yav-

rularım terkederek meçhul 
bir semte gitmiılerdir. Jan-

darma bölük lrnmandanlığma 
gelen malümala nazaran Su· 

sığırlık belediyesi leylek yav
rularını beslemektedir. Barak 

fakih köyünden Pembe ha. 
nım isminde bir hanım da 

evine l l tane leylek yavrusu 
alarc. k bakmaktadır. Diğer 

köylerden bir çoğunda da 
ayni ıekılde yavrulara bakıl

maktadır. Buna rağmen ek· 
ıerısi ölmü~tür. Leyleklerin 

( kartal-leylek ) muharebe· 
sine gittikleri söylenmektedir. 

Asri kaphcanın 
suyu 

Asri kaplıcanın su iti ta· 

mamen hallcdilmi§Ur. Suyun 
Çekirgeden Asri kaplıcaya 

getirilmesi fçi_n sureti mahıu. 
sada Almanyada yaptmlmak· 

ta olan çelik ve bakırı muh. 
tevi hususi borular bir müd

det sonra şehrimize gelecek
tir. Hafriyata iki lıaft~ya ka· 
dar başlanacak ve bu yaz 
mevdminde su işl de ikmal 
olacaklar. Bu husustaki mu
kavelelerin hepsi firket tara. 
tından yapılmııtır. 

Sadık 8ey 
Gcmlak ceza ha.ldmliğinde 

ve Mudanya müddeiumumili· 
ğmde bulunan..LSadık bey a. 
hiren fehrimize gelerek avu· 
katlığa başlamı§llr. Orman i· 
dare:!inin de vekaletıni alan 

Sadık bey kardaşımıza mu. 
vaff akiyetler dileriz. 

.._ öylünün gazetesi 
Köylü arkadaılarımızın 

dünyada olup bitenlerden k&
sa ve tloğru bir tekilde ha· 
berdar olmaları için Ankara.. 
da on bet günde bir ( Yurt) 
isminde bir dıvar gazetesi 
çıkmaktad:r. Köylülerimize 
parasız gönderilen bu güzel 
gazele onların her türlü işle
rile ne alakadar olmakta ve 
kendileriae faydalı bilgiler 
vermektedir. 

Köylümüzün hükumet 
merkezinde kuvalanacak fh. 
liyaç ve dilekleri olursa onu 
bu gazeteye bildirsinler ki: 
itleri daha çabuk görülsün. 

m.ıhkemeıince nnkzedilmit ve 
evrak ıehrimize gönderilmlf· 
tir. Bu sebe-ple evelki gün 

komünistlerin tekrar muha· 
kemelerine batlanmııt.r. 

Valimiz kanalları 
gezdi 

Valimiz Fazla bey ıu it
leri müdürile mühendiıletini 
beraberlerine alarak Duraanın 
çok mühim bir iti olan ova· 
nm ulahı ameliyatını tetkik 
etmlt ve kanalları baıtan ba· 
ıa gezmltlir. 

Uludağda yeni bir 
pavyon 

Kıt ıporcularına Uludağ. 
da ki otelin kifayet etmemek• 
te olduğu nazarı dikkate •· 
hnarak dai ıporları kulübli, 
hükumetin ve Halk fırka11nın 
yardımile otel civarında 100 
yatakla bir pavyon yaptırma· 
ğa karar vermiıtir. Pavyonun 
keıtf ve projeleri için çalaı&l
maktadır. Yakında lnıaata 
baılanacak ve kııa bltrnıı 
bulunacakhr. 

Osman Şevki Bey 
Değerli ve özlü yazılarlle 

uzun müddet gazetemizin bat 
muharrlrlliinl yapan kı1met· 

!i arkadaıımız doktor Oımarı 
Şevki bey dün ıehrimixe ıel· 
miı ve bu aabab İstanbul& 
dönmüıtür. Oıman Şevki bey 
Eyüp verem dıspanseri ıer 
tabipliiine tayin edilmlttir. 
YENi ESERLER: 

- -
Ayın Tarihi 

Matbuat umum müdürlü· 
ğü tarrf mdan b&1ılmakta olar. 
( Ayın Tarihi ) nin beılnct 
aayııı da mükemmel bir ıe· 
kilde intlıar etmiıUr. iç ve 
dııın iktisat ve siyaset hare. 
ketlerfni bütün tafıilitile tev. 
sik eden bu güzel eseri tav. 
siye ederiz. 

~~~~~~~~ 

Bursa Tapusundan: 
Halil oğlu Recep ağa ve

resest11den Halil oğlu iımail 
ağa Bursada Hocah&1an ma. 
hallesinde Haıım ağa soka· 
ğında bir bap evdeki hi11eal. 
ni namına intikalen ıenet 

almak üzere Bursa tapu mü· 
düriyetine müracaat etmlıtir. 
bu yer hakkında bir itirazı 
olan varsa 16-8-934 tari
hine müsadlf perfembe günft 
mahallen tahkikata gelecek 
tapu memuruna veyahut bu 
müddet zarfında tapu müdü
riyetine müracaatları ilin 
olunur. 

Zayi mühür 
Bursa maliyesinden maaı 

aldığım zati mühilrümft zayi· 
ellim, diğerini alacağ&mdan 

eskisinin hükmü olmadığı i
lan olunur. 
Bursa Altıparmak numara 150 

miitekait yüzbaıı Ali 
a == ar 

Yenişehir malmüdürü tevkif edildi 
Yeni şehir MalmüdürüZiya 

beyle muhasebe katibi Hils~· 

yin Hüınü efendiler müle· 
kaitlerden rilt vet almak ıu· 
çile tevkif edUmtılerclfr. Hak .. 

larında Bilecik müddelumu

miliif takibat yapmıf cGrml 

aaf?it görerek kendilerlal tev• 

klf ettlrmlttlr. 



Sahife 2 

Gemlik sulh hukuk 
hakimliğinden: 

319 Gemliğin Armutlu 
nahiyesinden ölü Ruhi Ef. 
veresesinden karısı Emine 
ve kızı müveddet hanımlar
la oğtu Ali efendi beyinle 
rinde müşterek olup kaili 
taksim olmasından dolayı 

şuyuunun izalesi için satı

larak bedelinin hissedarla
rın hisseleri nispetinde 

T 

Burs,ı A !·cı ı 1..... a ~4'tın h 1a ,o ı S)O 1 ından 
Alı a c , 1" o 1 n l u s d ki k ı Lı at içi r : 4 ( ( O lJ 

1'1u<lr:ln)~· :çı .7f000 Ba ~, •• a :ç·n 27i 9Ji) k'
lo unun münakasası :.3 g .. •, 1 cu nartesi gü 
nü saat on btşte fıık:ı tın d na l\oın'syo un
da İcra l ıh nacaktır. l''aliplcrin şu tn 111 ) i gür
n1ek üzere her g1 ve nıünak· saya ·ş iı al için 
de vaktinden evel ve tenıi at Ye td\.lif ndn1tle. 
rile fırka satın alma koınisyonun<la bulun-
ına lan. 2 4. 

paylaştırılmasına 14-6- ı~~~~~~~~-m~~~~~~~~~~~~y~~~~ 
934 tarih ve 933-49 numa- Bursa Askeri Fırka Satın a!ma komisyonundan 
rah ildmla karar verilen Bursa ve ... Iudany&daki kıt at için alınacdk 
Armutlu nahiyesinde köy 6900 kilo beyaz peynir ile 2 i :>O kilo kcışer P Y · 
içinde sağı yoJ solu köfte-
ci Şakir usta ve arkası ar. nirin açık münakasası 8 agustos 9 3 1ı. çaış!ltnba 
navut Emin ve önü yol ile günü saat J 5 te fırka satın alnıa l omisyonun
mahdut altmda bir dükkAn yapılacaktır. l aliplcrin ş:.ırtn~ n1cyi görn1ek ü: 
zemin katta bir küçük avlu zere her gi.ın münakasaya ıştır,1k için de lJellı 
bir mutbah ve bodrum ve b l 
üst katında 3 oda bir sofa vaktinde birinci teminatile kon1isyonda u un· 

•_>3·30 6 bir halAyı müştemil ahşap 

J~li~kıymetimuhammi 1~~--->~~~~~2~~~~~-~~···~-~s·~~~~*-~~--~~" 
neli ev ile ve gedik ıskele Bursa Askeri I .... ırka S3tın alnıa kon1isyonundan: 
caddesinde sağı Şaziye ha- f\1udanya ve Bandırınadaki kıtaat için ayrı 
mm evi solu Ahmet Cafer ayrı ş.ırt ıar11elerle alınacak olan altn11şar bın 
efendi arsası arkası cebeci 
İbraham oğlu Mustafa bah- kilo kuru otun açık münakasası 19 - 8-tt:34. pa-
çesi önü yol ile mahdut zar günü saat l ~ te ve Bursa ihtiyacı icin ka
cebhesi 9 derinliği 25 bu. palı zar flarJa alınacak olan ( 3 7 ~OUO ) kilo ku 
çuk arşın bir mıktar 2oo ru otun münakasası U)'llİ günde saat 15 te fır
Ura kıymeti muhammineli ka satın alnıa komisvonunda icı a kılınacaktır. ev arsası ve ayazma mev- ., 
kUnde şarkan dere şimalen Talip eri.ı şa tna neyi görnıek üzere her gün ve 
Eyyip veresesi garben ha- n1ünakasaya iştirak için de vaktınden eveJ te
cı Şerif oğlu Hüseyin ağa mi na t ve teklıfnanıelerile kon1İs) onda bulun
ve cenuben vakıf zeytinlik 
Ue mahdut 60 ağ3çlık 450 nıaları. t3-4 
lira kıymeti muhamminel i 
zeytinlik ve köy Ostü mev-
kiinde şarkan şimalen yoi 
garben hacı nalbant Musta· 
fa cenuben kürt Mehmet 
çavuş zeytinliklerile mah
dut 99 ağacı havi 2 dönüm 
iki evlek mrktarı ve 350 Ji_ 
ra kıymeti muhammineli 4 
parça emvali gayrı menku
lenin tamamı tarihi ilandan 
itibaren 30 gün müddetle 
açık artırmaya çıkarıJdığtn· 
dan talip olarıların kıymeti 
muhamminelerinin yüzde 7 
buçuk nispetinde pey akça. 
sile beraber 3 9-934 ta
rihine müsadif pazartesi 
günü saat ı J de yazılı em· 
vali gayri menkulenin mu
kadder kıymetlerinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde on beş gün müd
detle ihalenin temdit olu
nacağı ilk artırmada pey 

!!!l!İl!!~!!llJl!!l!llll!llllll!lml .... L_.ııı:31[1illllrl~~~·---aiilS~l'~"a1~~~pg•--... ~~~ 

Askeı i l1"'ırka Satın a!n1a kon1isyonundan: 
Mudaoya ve Bandırn1a<laki kıt tat için a) rı 

ayrı şartnamelerle ahnac&01k olan altn1ışar bin 
kilo san-ıanın açık n1üna <asası l :; 8 U~1- çar
şamba günü saat on dörtte 'e Bursa ihtiyacı 
için kapalı z~.rfJa aJınacak olan ~ 00000 kilo sa
n1anın mf.nakasası a)nİ günde saat un beşte 
fırka satın aln1a koırı S) onunda ıcı a edilecektir 
1 .. alipleı in ş.ıı tnanıeyi görenek uzeı e her gün ve 
münakasaya iştırak için de vaktinden cvel te
minat ve teklifnan1elerile komisyonua bulun 
ınaları. ;~ 4 

Mll2f••g&p IWJm-l * *'ii#* Cm M i##MtA 

Bursa Evkaf L lududüğündcn: 
lbrahinıpas:ı n1aha1Jes"nde v ıkfa ait .... 2 nt n1a 

ralı hane ılc Alıp şa \C Ş hadct canıi!er· .iı 
l"' şif c ·ı ınucibince 1.111· 'e i <: siJtrıı ye çıka 
rılııı ştır. 17 ağusto:s 9,3..J: p zaıte~i gunıi saat 
on beşte ihaleleri yapı 'acaktıı t !ipler n evkaf 

süren taliplerin taahhüdü !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
baki kalmak üzere ikinci Genılik Hukul, Bursa 'fapn .,undan: 

ınüdüriyeti1 e mürac, atları. 1 :.> 

artırma 18 9-~34 sah gü. hakitnlig'n Jcı : Bursnnın Seçi kôyiinden 
nü saat J4 de en çok arh- 318 Gemhgin Ericek .o· Şaban ogullarından M h
rana ihalei katiyesi yapıla· yünden Hasan ıuzı l'\az·fe rnet kızı ''ısif h nın ın bila 
cagı satış parası peşin ve hanımın kocası 0 kövde s"'nct m ıtas rrıf oldugu 
yüzde iki buçuk teUaliye sakin iken on senedenberi Seçi to ü hudı.ıdu dahilin-
resmi ile ihale karar pul- tegayyüp ederek ikamet oeki e;m~ ı g yrime kule-
ları ve ferağ harcı müşte- gfthı meçhul Recep oğlu sinin tapuca te!)c.. muam · 
riye ait olup ihal~den beş Cafer aleyh ne açtıgı bo· lesı yapı m k tiz<!re berayı 
~ün sonra tescil için tapu. şanma cıavasından dolayı tahkik köyunuze 12 8 .,4 
ya tezkere yazılacaktır şart müddeialeyh c ferin 14-7 tarihine müsadif p zar gü· 
namesi tarihi ilandan itiba- 93.ı tarihinde mahlcemeye ııü bir memur geleceğ nd n 
ren 20 gün müddetle mah. iHlnen davet edildiği halde mezkür emval üzerinde ta
keme salonuna talik edil- g lmediğinden g y:ıbu da sarruf iddia ed ler varsa 
mişUr. Fazla tafsilat almak tahkikatın devamına karar yevmi mezkürde ellerindeki 
isteyenler 933-49 nu ı ar1h verilmiş ve duruşmanm evrakı müspitelerile bi lik
dosyaya sulh hukuk mai. 12 9-934 çarşamba günü te hazır b lunarak gelecek 
kemeıln müracaatları ilin saat ı ı e bırakılmış oldu- memura ibraz etmeleri İ· 
olunur. gundan o gün müddeiale}·· lan olu ur. 

Z · hı11 mahkemede hazır bulun 
ayı cüzdan ması aksi takdirde hukuk 

Setbaıı civarında pazar- usulü muhakemeleri kanu
teıl akıamı ılyah cüzdan nunun 408 inci rnadd.si 
kaybettim fçerlainde paraya mucibince da\•acının rrıüdde
alt bir teY yoktur. evrak ve iyatını kabul ve ikrar et. 
aalre mevcuttur. Bulanlar mfş sayılarak bir daha 
lnıanlyet namına matbaamı• mahkemeye kabul olunma
.. ıetlrdiklerf takdirde ayrı. yacıgt teliğ makamıea ilAn 
ca IMIDDaa edlltceldenbr. olunur, 

Bursa Belediyesirıden: 
Velcdisaray mah .le 'nde 

munhedim 18 num ralı kah
vehane bi alarmın ankazı '1 
8 934 salt gunü saat 9 da 
mahallinde p ·~ın para ı v" 
masraflar müoteriye aft ol· 
mak üzere pazarlıkla aatıla
c:.lı illn olunur. 

But; a le ) esinden: 
9 tane oğl k bulunmuştur. 

12 a u to 934 tarihine ka
dnr hibi b lcdfyc} e gelip 
malını ispnt ed rek almazsa 
bu oğl l.lar 13 8 - 934 pa· 
ztırlesi günü sant 7,5 tn mez. 
baha yananda müzayede ile 
satılacağı ilan olunur. 

§ 
650 lira keşıf bedelli ya. 

ya ve oluk ınş .... ı. 

İsmetpaii' cadeesinden as
ri mezarlık mevkiine kadar 
yolun ıki tar f yaya ve oluk 
kaldırımlarmm inşe.sı 5 8 -
934 tarıhinden itibaren bır 

ay ıç nde ptızarlıkla verile
cektır. İstelrnler, şartları an
lanıak fçın beledıye muhase
bes ne, pazar veya lçıır§amba 
gunlcrı de hat on da temi· 
natlarıle beledıye encümenine 
gelsinler. 

§ 
689 lira kı;;,ıf bedelli kor

kuluk dı varı ınıası. 
201 lıra keııf bedelli pi· 

yade e oluk mşası 

Muradıyede Be§ikçiler
Çeklrgc caddesinde yaptırıla

cak ıvbu itler 5-8-934 ta
rihinden itibaren blr ay için· 
de pazarlıkla isteklisine yap· 
tmlacaktır. 

İsteyenler §IU tları anla
m k için bcledive muhasebe
sine pazar veya çar§amba 
günleri de saai on da tcınl· 
nntlarile beled ye encümeni· 
ne gelsinler. 

§ 
Bursa şehri kır bekçile

ri için 10 taıum elbise, a
çık eksiltme ile ahnacak
hr. Şartları anlamak için 
belediye c uhasebesine ve 
12 8-034. pazar gnııü saat 
16 da yüzde yedi buçuk 
teminat ile beledıye encü 
merıine geHnmesi ilfin o-
lunur. 6 

§ 
20,000 kilo kömür 
Şehir muhtaçlarına, ile

ride dagıtılmak ıçin 20,000 
kiıo kömur, çık eksi. me 
ile alınacaktır. Kömür ver
mek isteyenler, şartları an. 
laınak içlr bdt!dıye muhase 
besine ve I2 8-934 pazar 
gunu saut 16,3J da yüzde 
y~dı buçuk temina1larile 
belediye eı ~ümenine gel-
smler. 6 

§ 
Gayri sıh f ol n hncır 5an 

dalıyelerl umumi mahaliercle 
kul! r.ıl aması ve 18 cylul 

934 t ril.ine k d r hasır .. nn
daliy yerine dem·. v y t h 

tn andaliye t ua11k dilme i 

( b le ıy ncüı n nin 18-7-
934 t rıh ve 1719 num ralı 
ke.rarı üzeri e ) son cefa o· 
laral il~ n o!un r. 6 20 . 

1 - - ·--·- . ...,,._ 
Bursa tapus u n 

Bur.,.nnın Yörük Y nice 
köyünün muhtelif mevk'lerfn. 

de salta Ahmet bin İbrahim 

ağaya ait olup vehtile vere

sesıne katıp bu defa tescıli 

istenilen 21 parça gayri men 

kulün tapu kayıt) rı bu'un

m dığmdan sen tsiz tasarru
f atından olarak tescil edil-

mek üzere 1 - 8 934 tari
hin~ tesaduf ede ç ıtamba 

günü muha ı n lah ukat y p. 
mak Qz re tapu memuru ge-

lec ğınden bu esefi ısten !en 

gayri men ul erde hır alakaı 
taıarruf·yeıi oldnğuuu iddia 
edenlerin tarthten itibaren 10 

Sav1 37 l 
z 

Gemlik icra 
m murluğundan: 

934 25 Büyükkumladan 
Halil efendiye 60 lira 70 ku. 

ruı borçlu Gemlikte Demir
subaşı mahallesinde zahireci 

İsmail efendin in iki parça 
emvali gayrimenkulesi 38 li· 

raya ziraat bankasına ipotek. 
li olup ıpotek bedelinden faz. 

lasına şamil olmak üzere sa· 
tılması mukarrer araba yolu 

mevkiinde ıark Nikolaki ıi· 
mal La zar garg Panayot em. 

vali metruke bahçesi cenup 

yol ile mahdut tapu kaydan
da bir nönüm iki evlek ha

len üç dönüm mıktarında bir 
kıta bahçe 60 lira kıymetin-

de ve gene Y azlr ova mev
kiinde şark vosa ıimal orman 
garp Salih oğlu Ahmet ce
nup Rıdvan oğlu Ahmet §İm· 

di Kumlalı Mehmet Fevzi 
ef vndilerle mahdut beı dö. 

nüm ve derununda 150 zey

tin ağacı mevcut olup tama

mı 80 lir kıymetinde bu· 

lunduğu celbolunan üç yemin 

li ehli vukuf tarafından kıy

met takd'r olunarak birinci 

artırma 30 gün müddetle S-

9 934 tarihine müsadif cu· 

marteı.i günü aaat iS te tak· 

dir olunan kıymetin yüzde 

yetmi§ beşi bulmadığı tak· 

dirde 15 gün temdit edile· 

rek 23 9 934 tarihine mü

sadif pazar günü saat 15 te 

Gemlik icra memurluğu oda .. 

aında ıhaleıi icra kıhnacak 

muhammen kıymetin yüzde 

et i§ beti 'bulmadığı takdir

de satışın beı sene müddetle 

tecil olnnacağı ve f&rtoamesl 

tarihi ilandan itibaren 20 

gün müddetle icra divanha. 

nesine talik olunarak irtifak 

hakları gayri menkul mükel· 

leffyetleri üzerinde tapu ıicj ... 

linde kayıtları o!msyan ala· 
kadarlar yetlerinde mevcut 

veaiknlnrile b!rlikte icra da. 

iresine müracaatları ve akıl 

takdirde payla§ma bedelinden 

mahrum kalacakları satıı pe

şin p ra ıledir. Mü§teri tara. 

fmden muhammen kıym~Un 

y~z 1e yedi buçuk depo•akça 

cı \'eya teminatlı banka mek 

tu bu "'Ctirmeleri ve yüzde ı. 

ki buçı.k t r aliye resmi ve 

hale I.arar pulları ve ferağ 

hare. mü~teriye ait olmak ü• 

zere ve ihale tarihinden beı 
gün sonra tescil için tapuya 

tezk re yı.ızılacağı ve daha 

f zla tafsilat nlmak isteyen

ler 934 -25 numaralı dosya

ya müraco.atları ilan olunur. 
\, '· 14"'.·lC \ ',• . 'f". ' ' '. '•Y' . ·;.·-o ' " • 

' r ,~'..t':ı., ' ' ı '• ~: f•, :,,J, :. ı • .'. "ı' ,_. ı. 

Diş tabibi 
1 EdipRüştü 

Setbaşında 

gün zarfında Bursa tapu mü• 

dürlüğüne veyahut yevmi 

muayycnde gelecek olan me. 

mura müracaatları ilin o
lunur, 



13-8-934 Pazartesi 

Nakliye poUtika
mızda yapılan 
inkllip 

Nafia vekaleti, son za
ıuanlarda Türkiye ~Cumhuri
yetinin nakli)·e politikasını e· 
le almış ve nakliye işlerini 
halk için fa}'dalı bir hale 
koymaya çalışmakta bulunu
yor. Bu maksatla nakliye va
ııtalarının millileıtirilmesi ve 
devletlevtirilmesi etrafında 
senelerdenberi sistemli bir fa. 
aliyet sarfedilmckte; bilhassa 
•on zamanlarda demir yolları 
nakliyatında yeni bazı esas
lar nazarı itibara alınmakta· 
dır. Bu esaslara nazaran: 

l - Türkiye istihsalatı el 
han piyasasına kolayca ve 
ucuzca sevkedilerek malivct 
fiyatı düıürül~cek ve böyle
likle cihan istihsalatile reka
bet imkanı elde edilecektir. 

2- DJier taraftan §ehir· 
lerle zirai mahsuller sahası 
arasında ucuz tarif eli seferler 
tertip edilerek şehirlerin gıda 
maddelerini ucuzca temin et
melerine imkan verilecektir. 

3- - Bundan sonra turistik 
faaliyetleri arttırmak için say. 
fiyelere, tenezzüh rahillerine 
ucuz gezinti trenleri tertip 
edilecek ve umumiyet üzere 
yolcu nııkliyııh ucuzla§larıla

rak münakale hncmı geni§· 
letilecektir. 

* 
Üç madde üzerinde hüla· 

sa edilen bu vaziyet tarife 
sJyascllmizde ce?:ri bir inkı
lap yapıldığını göstermek ıti· 

barlle çok ehemmiyetlidir. 
Çtinkü: Yolcu tarifeleri ucuz. 
ladığı günden itibaren görül· 
nıektedir ve görülecektir ki: 
B4zde de seyyahat zevki ve 
merakı artacak ve bu rat:bct 
Yüzünden hem nakil vasıla· 

larımızın kazancı çoğalacak 
hem de bu günkünden daha 
çok vatanda~ yurdumuzun 
Rüzel köıelerini gezip göre· 
cektir. 

Zaten yurt sevgisini kök· 
leıtlrmek ve arttırmak için 
'Vatanın güzel kö§elerini gör
mek ve sevmek lazımdır. Bu
nun tahakkukuna imlrfı.n ve
recek olan bu yeni esaslardan 
Çok derin bir sevinç duyu
)oruz. 

İıtihsalatımızın dış piyasa· 
lara gönderilmesi ve binn~
tice memleket ıklisadiyatının 
lnktıafı bakımından daha e. 
hemmiyetli faydalar eide edi
lecek olan bu yeni kararlar· 
dan halkımızın da çok sevi
neceAine §Üphe yoktur. Zira: 
"1emleketin en uzak bir l<ö· 
'ı~•indeki vatandaşın mahsu-
un-.. u Yalnız iç pazarlara de· 

ali d 
c ' 11 pıyasalara dahi ucuz· 

& \re L l 
k A • •o ayca sevketmek im· 
anını h · 

C h 
ahşeden bu kararlar 

um Url 
Yet nakliye politika

sının vata d 
. n •ılar için en ge. 

nış manaıile h 
1 ayır ı ve mc-

ıut neticeler h l d ğ 
azır a ı ı mey. 

dandadır. Nar,·.. khl t· . ... ve n c >mı. 
zln bu egaslı ve b- _k . k uyu ın ı-

labmı takdir ve ı:- 1 k 
~ur!:ran a ar· 

tılarken vatanda ı d b 
1.> m a u 

kolaylık ve ucuıh: 1 n aza-

nıi istifade temin tmelerini 
dileriz, 

.bibi ve umı:miNeşriyat müdürü 

Derviş 

ı 
B.mldı~ı yer: Bursa [ Bizını Matbaa J 

Tanesi 100 Para 

ursada çıkar, Cumhuriydçi, r i.li> . , 1 l.çı, S:; ari g .. zetcdir Telefon No 130 Üçüncü sene 1 o. 3i2 
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Re:si Cumhurumuz Gazi 
Hnzretlerlle BüJ ük Millet 
Meclisi reis· ve Ba§vekil Paşalar 
Yalovada bulunmaktadırlar. 

Dahiliye vekili Şükrü Ka. 
ya hariciye vd<ili Tevfik Rüş
tü Beyler de dün istirahat için 
Yalovaya gelmi~lerdir. 

Merinos koyunlara 
Merinos koyunları üzerin· 

de ve merinos mıntakalarm. 

da tetkikat yapan heyet Ka
racabey, B:ılıke 11ir, Susığırlık, 

Ayvalık, Çanakkale, Biga, 
Gönen, Manyas \ e Bandırma 
havalisinde tctkıkatını bitire
rek §ehrimize dönmÜ§lÜr. 

Heyet umumiyet ilıbarile 11.1-

lah edilmi§ yerli lrnyun veçhe 
sini kabul etmi~tir. Şimdi he
yet gruplara ayrılarak mm· 
tnkaların ycli~lirm", mer'a 
ve hayvan yemi vaziyetlerini 
tetkike baş:amıştır. 

Dükkanların 
kapanma saa leri 

Dükkanların nl.şamları 

muayyen saatlerde ltap:ınma· 
sı kararını tntblk etmek üze· 
re belediyemiz hnzırJıklara 

başlamı§lır. 

İki kadın y ı 
Geçen gün Demirta~ l<Ö· 

yünde bir y. ngın olmuş bu 
yangında üç ev ile iki kadın 
yanmıştır. Kadınlar tedavi 
için h<:.ıt::.h.ıney yut.rılnıı~tır. 

Yangm itfaiyemiz; tarafından 

söndürüimü~t ür. 

Bir batında üç çocuk 
Gemhktc harız Mehmet 

efendinin ailcs! bir batında 

üç kız çocuğu doğurmuştur. 

çocukların iltisini ebe Sabri· 
ye hanım, uçuncusunu de 
doktor Münir Halil bey al
mı tır. 

M adife tabı ik<J.51 
Şehrlmızde bır kadife 

fabrikasının inş sı için ilk 
tetkikat yapılmahtadır. Bu 
tahakkuk ettiğ1 t kdirde ko
zacıhk bir kat daha inkl§af 
edecektir. 

Mıhçdar cemiyeti 
Şehrimizde nal ve mıh 

yapan esnaf bir cemiyet kur
muşlardır. Ayrıca ticaret O· 

dasına müracaat ederek yerli 
nal \'C mıhların askeri kıtaat 
ve halk tarafından tercihen 
almmnsını dilemlşierdir. 

Yangın 
Dün öğleden evvel Acem

lerde bir ağılda yangın çık

mııı; itfaiyemiz yetişerek nte. 
şi söndürmü11tür. 

Fena resimler 
çektirme meliyiz 

Memleketimize gelen ya
bancılar yollardan gelip ge
çerlerken gördükleri güzel 
manzaraların fotoğraflıırını 

alac klal'I yerele bil'akis mem· 
leketimizin en kütü taralfarı· 
nın rc.,imlerlni n lıyorlar. 
Memleketimiz hakkında fena 
propağandaya zem.n te~\til 

eden bu harek •tc mani ol
mak her vA.tandaşın bir v • 
zifesi olmalıdır~ Btlhııs .. n at:.. 
kadar makamlar bu işe bu. 

ük bir ehemmi et vcrm • 

eci b ··oto 
Cumn gunu MuJan) a vo 

!unda feci bır ol omob l k. z . 

sı olmuş ve biri ğ re olınak 

üzere sekiz l-.ışi yarnl nmış 
otomobilın biri t mamen par

çalanmı§lır. Vulca şöyle ol
muştur: 

Cumhuriy tın Ankara ve 
Bursa muhab~rlcrini Uludağa 
götüren ( Eurs 47 ) plakalı 

Ford'un yeni moJel bir te· 
nezzühü. ark d 2larım.z Adfl 
ve Musa bey en Uludağ ote· 
line gölürdül len sonra; otel
de bulunan Ali Sait Pn~a 

Hazretlerinin refikalorı Ha
nımefendiyi alarak Mudan· 
yaya götürmuş ve tekrar ga. 

zeleci arkada~larımızt Ulu. 
dağdan almak üzere Bursaya 
lıareket ctm·ştir. Otomobil 
Geçide geldiği sırada ününde 

obil kazası 
giden bir otobüsün savurdu
~u tozdan kurtulmak için a

rr.banın solundan geçmek İS· 
temfş fakat bu sırada muka· 

b.l tnrnftnn gelen (Burs:ı 99) 
numaralı otomobili görmeye· 

rek bu ı d 1Jlomobil §iddetle 
çarpışmıftır. Müsademe neti-

cesınde 99 num ralı araba 
parçalanmı§lır. Şoför Ki'lztm 

efcnt&i hafif çc yaralanmııı di· 
ğer nr bndaki Orh neli tah · 

sildıırı Ahmet Hamdi efendi 
ağırca yaralanmıştır. Diğer 

haf ıf yaralılar şunlardır: 

Tütün tüccarı Tahsin bey, 
şoför Şevket efendi, tahsil-

dar Ahmd Hamdi efendinin 
ailesi, Y eş\l mahallesinin es· 
ki muhtarı Kazım efendi ile 
aılesı ve çocuğu. 

eşriya m··dürü- 1 Dr. Ceva • eldi 
müzün has ğı Fransaya tetkıkat için git· 

miş olan hlStahanemizin ronl· 
ken mütehassısı değerli dok
torumuz Cevat Tahsin bey 
geçen hafta şehrimize dön· 

Gazetemizin sehip ve neş. 
riyo.t müdürü Dervi§ bey 
bir müddettenberi §iripençe
den rahatsız olnrak yatmak· 
ta idi. l{endısınl doktor Sadi 
Rasim b y büyük iht:mamla 
tedavi etmiş ve haı:;to.lığını 

geçırm·'liur. Arkndaş mızıı 

geçmiş o!sun der ve kıymetli 
dol .. torumuL adi Rasim b Y· 
efendi} e de gostcrdiği bu bü
yük iht mamdan dolayı çok 
lCŞwkl Ul \.dt:. ·,,.. 

Ba a ı? 
Haber aldıt;ımıza gore 

Yıldız. barı muvnkknten ka. 
pat im otır. 

şa 

1 · a ç ·a iar 
P rşembe günü İsmet Pa

l L ... rctlerlnin Rdıknlan 

Hanımcf endi §ehrimi:r.e gel 
mi§lcr ve l>irkaç gün kalmak 
üzere Ulud ... a çıkmışlardır. 

Afet Hanımefendi ile Ali Sa-
it P..:ışu I azr tlt>ti ele pcrşem· 
be gfüıu Uludağda gô ler 

mınlakusma kadar gıtr.ıi~
lerdir. Ke. ıl rme D. u kulü-

bü reisi S3:m Ley refakat 
elmiwtır. C na günü Bur • 
dnn pek çok oto :ıo bil ve o· 

tobü. ile Uludn n nı ht lif 
yerlerine çıl nl r ol ıştur. 

O gün Uludnf: otcli.,de bula-

nan 1la~;>t··e.~.ıı rı lıst nn Ke. 
rn ... l beyle Ri}aseli Cumhur 

sab.k baş alıbi r"cvfık bey· 
ler de zirveye çıkıp inmiş· 

lcrdfr. 

( Ankara 'aHası) 
Yeni m tb:ıasında, yeni 

harflerik rt>nl.li ve sekiz sa
hife olarak basılmağa başla

yan ( Ankara Haftası ) hü· 
kl'unet merkezimizde olup bi· 
tenleri tafsilfıtilc haber veren 
güzel bir g zctc olmuştur. 

Gillikçc güzelle en Anknrn 
Haftl!.:.nnı tebrık cdcr·z. 

Z · yi ş lYıd tname 
8111 sanın İsmefye köyü 

iHmıektebinde 1 934 senesi 
nln:ı~ ol 'ugmn ş 1 aJetra. 

1 merni kazaen zayiettim. Ye 
nisini nlac ğur<Ja esltisi
nin hiikmü olma •ıyı illin 
oturur. 
İ i e 1 ·· ,·· 

mü~tür. 

Ahı hayat! 
Adını kimin koyduğunu 

bilmediğimiz, etrafında bin 
dedikodu koparılan meşhur 
( abı hayat ) ın hala içılir 

mi? İçilmez mi? Olduğu kat· 
iyctlc taayyün etmemiştir. 

S.h .. l ve İçtimai Muave
net müdürü doktor Ali Ke
mal beyden öğrendi ğ:mize 
gore tnhlıl rapor suretlerinin 

bir kısmında sarahatle ( içi
lemez ) bir kı mında ise 
( içılcbilir ) ::ayıtları olduğu 
anlaşılan bu suyun tahlili 
son defada S.hhat ve İçtimai 
l\ uaveııet vck.'.'..letinln emrile 
memleket hastahan sine hıı 
vale cdilm:şt r. 

Son tahlilden conra suyun 
içilıp içilemiycceği artık 
lrnhyt; l anl .şılaçaktır. 

iZ önü 

amız n önü dö:-t yol 
nğzı ve 1 l k bir } er o1duğu 

halde aııcak t.vl rde yanna 
elcktr,klcrin ll ile aydınlan· 

ınaktnd!r. H, lbuhi böyle f~lek 
biı- yolun beledıyece ayd n[a. 
tılm .. sı lazımdır, temenni e· 
der~z ~ı: Beledi1enıız bu yo 
la hiç olmazsa elli muır.luk 

Anlcnranın en bu}ük ki· 
t p evi 

En yeni l itaplar, her çeşit 
kırtasiye, her dild .. n gazete 

ve mecmua satışı 

Her dılden lcitap siparişi 
kabul olunur. 

Merkezi: Bankah:.r caddesi 

Tel fon num raları 
3377-1666 2964 

~atılı\: dük <iın 
Tuzpazarı Çancılar cadde

sinde G numaralı bir dükkan 

satılı' tar. Talip olanlar bele

di~ e civarı Orhan imaret so- 1 

kıığı 1 numııra a müraca-

ikinci dil kurultayı 
ikinci Türk dili kurultnyı 

merkez bürosu ev\'clki gün 
umumi kiitip lbrahim Necmi 
beyin reisliği altında toplana 
rak birçok tezler hakkında 

karar vermiftir. Kurultaya a• 
za olarak i~tirak edeceklerle 
daimı dinleyicilerin listesi de 
tespit edilmi§lır. 

Vali Bey gitti 
Valimiz Fazlı bey evveL 

ki akşam Armutluya hareket 
etmi§tir. Tahmin ettiğimize 

göre gerek vali beyin gerek-
' Sf.' belediye reisimizin seyya

hntleri Armutlu kaplıcasına 
verilecek yeni vaziyetle ala· 
kadardır. 

Belediye reisimiz 
İstan~ula gitti 

Belediye reisimiz Muhittin 
bey dün öğlederı sonra Yalo
va tarikile İstanbula gitmi§tir. 
Belediye reisimizin bu seyya. 
halinin Armutlu kaplıcaıile 
alakadar olduğu tahmin edil
mektedir. 

Belediye intihabC2tı 
Eylülde belediye intihaba. 

tına ba~lanacaktır. Bunun 
için §imdiden hazırlıklar ya
pı1maktadır. Halk Fırkası o
cak ve nah.ye merkezlerinde 
bu maks!ltln toplantılar ya· 
pılarak namzetler hakkında 
rnüda velet efkarda bulun
maktadırlar. 

Üç sarhoş 
tevkif edildi 

Geçen gece b!r karı ltoca 
ıle yanlarında diğer bir ka

dın bulunan üç kişi evde bir 
ldlo rakı içtikten sonra zU 
zurna sarho§ olarak Topha. 
ne bahçesine gitmek üzere 
hükumet önünden geçerler
ken zabıtaca görülmüşler ve 
müdüriyete götürülmüşlerdir. 

Burada polis ve komiserlerin 
üzerine hücum ederek döğ· 
mek \'e lınkaret etmek gibi 

tecavüz ere başladıkları müd. 
deiumumıliğe haber verilmiı 
derhal müdüriyete giden 
müddeiumumi muavini Ferit 
ve tabibi adii İzzet beyler 
sarhoşların polislere tecavüz 
cttıklerlni görmüşler ve 
bir za\nt varakasile bu 
vnziyeU tespit etmi~lerdir. 

Bu iki kadınla erkek za. 
bıtaya karşı bağıra bağıra 
( Cumhuriyet devrmde her· 
kes serbesttir, istediğimiz gi· 

bi gezmek haki ımız değil 

mı? Biz de asri olacağız. Her
kes gibi Tophane bahçesine 
gidı}oruz ) demekte imişler. 
Bittabi herkes gibi eğlenen 

değil halkı rahatsız eden 
Bu mütecaviz iki kadinla 
bir erkek müddeiumumilikçe 
tevkif edilmiı.:lerdir. 

Bursa belediyesinden: 
900) kilo odun 
Tephirhane için kuru 

gürgen odunu açık eksiltme 
ile 19 8 934 pazftr gunu 
saat 10 da alınacaktır. Ver 
mek isteyenler, şartları an
lamak lçın muhasebeye ve 
ihale saatinden önce de te-



Sahife 2 

Bursa İ kinci hukuk 
ma hkemesindt-n: 

934- ~28 Bursanın cami 
i kata mahallesinden Hüse
yin kızı Kadriye hanım tz .. 
rafından ko'.!ası bursanm 
Zındankap ı nıcıha lesinden 
kasap Veli oğl u Ati efendi 
aleyhine açılan boşanma 

davası üzerine gô . der: ı en 
davetiyenin gösteı l~n ad
reste bu namda kimse ol
madığı meşruhatile bilateb
liğ iade kıl ındığı görülerek 
ikametgahı meçhul kalan 
mumaileyh Ali efendiye i 
Jftnen ve ılsaken davetiye 
teb liğine ve tahkikatın J 2-
9-934- tarihine müsadif çar
şamba günü saat 14 de bı
rakılmasma karar verilmiş 
olduğundan meı kum Alinin 
yukarıda yazıtı gün ve sa 
atte mahkemeye bizzat gel· 
mediği veya ta rafından ba
roya kayıtlı bir vekil gön· 
dermedigi takdirde hakkm
da tazım gelen muamelei 
kanunıyenin gıyaben icra 
kılınacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere iian 
olunur. 

Bursa beled iyesinden : 
23 493 lira keşif bedelli 

garaj binası inşası 
Zafer meydanında itfai

ye garajının inş .:sı i şi; pro-

je, keşifname ve şartname
leri dairesinde kapalı za r f 

usu1ile eksillmeye lconut
mu~tur. 19- 8- 934 pazar 
günü saat 1 l de ihalesi ya. 
pılacaktır. ( Proje, keşifna· 

me ve şartnameleri iiç lira 
mukabilinde isteyeelere 
gönderilir ). İstekliler, bÜ· 
tün şartları anlamak için 
belediye muhasebesine ve 
ihale günü belli saatinden 
<lnce de teminat ve teklif 
mektubunu bir kapalı zarf 
içine koyup vermek iizere 
belediye encümenine gel. 
sinler. 13 

Bursa tap usunJan: 
Bursnmn Arapmel ·et ma
hallesinden hafız Ali efendi 
kızı Hatice Binnaz hanım 
Borsanın Karama ı•e İhsa· 
niye köyleri hudutları da-
hilinde ve muhtelif mevki
lerde ka in annesi Hafıze 
hanımdan intikalen on üç 
parça arazinin namına tes
cilini i stemiştir. Bu arazi
lerden bir k ı smı hakkında 

27 zilkade 1325 tarihinde 
sadır olan mahkemei şeri· 

yeye i liinıı n~uc ibince tah
dit olunan kıs'ımJardan ba. 
zıların ı hudutlarmın tashi~ 

hi ve bir kısmının yeniderı 

tescili talep edilmiştir.Bun

lar hakkında ve bu tashih 
keyfiyetine dair bjr itirazı 

olanların 21 - 8 - 934 tari
hine müsadif salı g ünü ma 
halline gelecek tapu me:nu 
runa veya bu müddet zar
fında Bursa tapu müdüri
yetine bir arzuhalle mura
caatları ilan olunur. 

ii5? T 
--~·· 

Milli Emlak Aüdüı lüğ''nden: 
Mahallesi Sok--ğı No. Cinsi Met e M. 
Karaağaç l<araug ç 24- t Ar ıı 285,50 

> » 24-2 l) 295,25 
Umurbey Sakaldöken 63 » ı 13.50 

l) Fabrika 20 l) 69.50 
İnciri i Hüseyin ef. ;{ Hanenin 72 288 hisse. 122,50 
Aksu Köy içinde Fırın maa diikkan 40,00 

1'1cvkiJerile nuınara cins ve mıktarlan vu aı ı 
da yazı1ı emvalin n1üzayede ınüddeti zarfında 
verilen bedelleri haedi layık görülm'"nıiş ve bir 
kı.;mına da talip çılnnanıası hasabi!e müzayede
si l a-8 - 93 i tarihine nıüsadif çarşamba günü 
saat l 7 ye kadar bir haf ta tenırlit edilmiş oldu
ğundan alnıak isteyenlerin n1il1i emlak idaresi
ne n1üracaatları ilan olunur. 

Karacabey H rasıı rnüdiirlüğ·ün en 
Haranın n1uhtelif ırk koyun, toklu ve kuzu

larından kasaplığa tefrik edHenJer 20-8-934 
tarihinde pazarlıkla satılacaktır. Bu koyunla
rın bir kısrnı Uludağ yaylas:nda bulunmaktadır 
Taliplerin hara müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 1 - 2 

Bu -sa eled yesin en: 
Bir mi iyon parke taşı, ~ -3-933 tarihinden 

itibaren bir ay içinde pazarhkla alınacaktır. 
\'ermek isteyenler, şartlan anlamak için muha. 
sebeye Ye pazar veya çarşarnba günleri saat 
11 de teıninatlarile belediye encünıenine 

ol 

gelmeleri. 

Bursa Mıntaka ._Çanat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

f,-1ektebimize alınacak 111eccani leyıi tald.ıe 
kaydına başlann1ıştır. Müsabaka j111tihan1arı ~O 
ağust?sta yapılacaktır. 

l - Ilkn1ektep n1ezunu olmak. 2- Yaşı on al
tıdan büyük olmaınak. 3 - Sıhhati s.ınat tab~i
line elverişli bulunn1ak. 4.- ~iıntaka halkından 
olmak yani ( Bursn, Bilecik, 1 Küt::ıhya, Esl{işe
hir, Bolu, ordu ve Beyazıt Yilayctlerindcn biri
nin nüfus sicilline kayıtlı olm:ık ). 

:)- l\lüsabaka rn1tihanında kazanmak ( mÜ'la 
baka Türkçe, hesap, hendese, tarib, coğrafiya, 
yur tbiJgisi ve resinı derslerinden t(lhrir: olarak 
yapılır. 

Bu ş "rtları haiz olup n1ektebe ) azılınak iste· 
yen1erin hüviyet cüzdanı, nıektcp ş~hadetnan~e
si, aşı kfığdı ve dört vesika fotoğraf ııı( n iba
re t evrakile birlikte istida ile vi lay{ t nı l·aınJa .. 
rına n1akan1larına rnüracaatları 1üzunıu ·ıan 
olunuı-. 

s s 
Sanat mektebi için alın~cak iki yüz hin kilo 

kuru gürgen oJununtu b he· k~ .osun· en son 
olarak istenilen 28 para çok göı ul ı iğ'°; Mden 
veniden pazarlıkla ihalesi agusiosun on <lcku. 
~uncu pazar gününe bır ıkdnrştır. l. tenilcn şart 
)ara göre daha ucuz fiyatla 'atn"'a,ğa istt:kli o
lanların 105 !ira1ık muvakkat ter11 at snakbul · 
larile birlikte o gün saat on altıda "ilay t d:ıi
rni encümenine n1üracaatları i!:.n olu ur. 

._..,t'i'neırtn- -
ursa C. ü.ddeiumumiliğinden: 
7i~ fi l·un ş ·<le ı J- ş"fli Bu sa hapisha· 

r es· İn ka" ı ar kıs 1 ıdc:t yap11acak tamirat 
n1lin kasay k l ı. 1 

.. ı , \'. i lV;ustos 9a4 sah gü
nü ilı '·si ıtı n's · ede t lip c inıadıi1-ın-. o 
dan hı ' :ı p a! i ır.C ıak ..:a ve 1halen. 18 ağus . 
to., H;,4 tarihi e mü ·ad it cu narlesi günü saat 
ı :l te \ pıL: c ." ı ilan olunur. 

-
L 1udürluğünden: 

İbrahimp ş1 mahaHesind~ vakfa ait 42 numa 
rafı hane i! · Alı paşa ve Şeh~det t an1ilerinin 
~t şifleı i n1uci Gınce taınirleri eksiltmeye çıka

. ıln1ıştır. "1.i ap-ustos 93-i: pazartesi günü saat 
on beşte i aleleri yapılacaktır ta1iplerin evkaf 
n1udurİ)t ~ rnü. ac athln. 

A ·keri Fırka Satın aln1a koınisyonundan: 
Mudanya ve Band11 nıadaki kıtaat için ayrı 

ayrı şartname!erle ahnacak olan altmışar bin 
kilo samanın c.tçık n1ünakasası t ~i-8-934- çar
şamba gü 1ü saat on dörtte ve Bursa ihtiyacı 
için kapalı za.rfla altnacak olan 300000 kilo sa
ınanın nıünakasaı;;ı ayni günde saat on beşte 

fı ka satın aln1a komisyonunda icra edilecektir 
''f alipler in şartnanıeyi göroıek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de vaktinden evel te
ıninat ve teklif nameler ile kon1isyonda bulun. 
maları. 4-l1-

8ursa Askeri Fırka Satın alma kr misyonundan: 
Mudanya ve Bandırmadaki kn..ıat için ayrı 

ayrı şaı tnamel~rle alınacak olan altnıışar bin 
kilo kuru otun ac:ık münakasası 19- 8-93~ pa
zar günii s~at 14' te ve Hursa ihtiya cı icin ka
palı zarflarla alınacak olan ( 3 7 5000 ) kilo ku · 
ru otun münakasası ayni günde saat l 5 te fı r· 
ka satın alma komisyon unda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şaı tna ;neyi görr11ek üzere her gün ve 
ınünakasaya iştiral~ içın de vaktinden evel te
ıninat ve teklifnanıelerile konıisyonda bulun
ınaJarı. 4-4. 

Burs 1 Evkaf nıüdürlüğünden: 
Orha ı can1ii~1in l{oza hanı cihetindeki avlu 

Jt,·annı ı l\.rşfi nıucib" r ce tamiri eksiltmeye çı
harı! 11ştı . t :> -8 B!l~ ç rşamba günü saat 15 
te i~ıal~'-;· ~ ap lacaktır. Talı t>lerin evkaf rnüdü-
rivetin nı ıı; cnatları. 1 O 

Karacabey icr ve iflas 
memu19 uğun.dan: 

Bir borçtan dolayı nıahçuz oıup paraya cevrHmesi te
karriir den ve y<~minli ehli vukuflar tar· fından tamamına 
450 lira •OYLl ~t t 'ttir le K3ra . beyin lokman ktıyu 
mevl iinde ş drnn "'r:l in ai n Jı;m il garben Maliye 
cenu 1 h ı tat Jıısı 1&e muı ut 44 donüm 2 evlek tar
lamı tamas ı · çık arttrra:a} a v ı . Pd h ·ş ve birinci art
t:rması l:.> 9 934-trırihir.e r~is d'f cun irtesi günü saat 
on dö tte kar co.bey kra memurlt~ğu o asiııda icra kılr 
.acal{tır. · 

1 1 -İ bu gııyr; me Y.ulün rthrrna şartm mesi ı5 8 934 
tari. inJen i · r 933 34 Num ı a ifc ı &racabey icra 
v~ iiHb m_411 'ıqunda h. · ltesı g j: ... bıilm .. s· için aç:triır. 
İ'and y~ zıh u ~ ı n fazla n.a umat a~mak istey~nl':r 

işbu ·artrı ey• 93d 3" do~ya num ra ·ı ıJ memurıyetı-
mize müracaat etn el tllr. 
2-Art ırn a şeraiti için yukarda yazıh kıymetin yiizde 

7 5 ç·ı- ı .,p 'tit de p y akçası ve:> a Milli bir bankanın 
f:ıımin t ktubunu göst6'·m Jeri l1J ın dır. 
3 Haki" ı t pı1 sici!i ile ~abi! olmayan d"ğer alacukhlar 
dığer al Akad uı .rın i tifal h lt ·r ~a ıiplerinf~ bu hakta:ııu 
ve husu&ı He faız ve masrafa da r olan iddıalurım iş ılan 
tarihinden itiba ·en 20 gi'n "çinde evrakı müsbiteleri il e 
birlikt lo m murıyet"mizn bildirmeleri icap eder. 

Aksi halde hakları tapu sicili ile sabiı olmayanlar satış 
b r.:telinin paylaşmasmdan hariç 1 a ırlar. 

F ~ k · 1 4-Gösterılen qünde rttı. maya iştirak edenler arttırma 
Bursa Askeri ırka ~atın a~ma om syonunoan: şa t!lamesini o? umu<ş ve lfizumlu malu:lıatı almış ve !Jun-
Alırıacak ola·ı Bursadaki kıtaat için :140000 ıarı tamam ... n I< bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 . Artırmr Ledeli falrtir ed11en kıymetin yiizde 75 şini 
L\1udanya için 276000 Bandll"n;a içjn 279!Hlô k;.. bu duğu taktirde müşterisi uhd .. sinde ihale olunacak ve 

D b b 
lo unun münakasası 25-8 -D34 cu· 1 rt Sl gü ücreti deHfıliye ru uru ve sair feri masraffar atıcıya ait 

İŞ fa İ i nü saa t on beşte fırka satın alma kom 'syonun- k~ta~~~~~;rımen kıymetini bı.taı•zsa ikinci arttır ıaııın 30. 
da icra kılınacaktır. l'"a]ipler;n şartQanıeyi gör- 9 934 tırihine miısadif pazar günü saa · t4 de icra kılı· 

ı 1 · · l · · nac"'ğ1 k. za idcaremizde yapıla~al~ ?lan .. ikinci aç~k _artır· 

Edı.pRu••ŞtU.ee mek üzere 1er gün ve n1fına{!1s3ya ıştıra( 1ç2n m da b celi kı~nv~ti rnu~amm esın n yuzde 75 şun yine 
de vakt inden evel ve teıninat ve teklif naı41 le- butmazs ;)atı~ 2280 numaralı k nun mucibince geri bıra 

Setbaşında rile fırka satın alnıa kon1isyonunda bulun.. ki~~~ ilan ve gö~.terilen şar!na.me dairesinde yukarda ya· 
ı l ı'_. ı ...... _Lm~a~l~a!rı~.----~~~~~~~~~~~~~~__!l.3_.!J:._ı .l..J~..ruı.:ll..tl.mi!~w.ü;ll.....fi:.abll.adııWL...ww......r::w.a.w.u!...-~~~~~~-


