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Yeni hf.tyetten 
beklediğimiz ..• 

Aylnrdanberi bütün bir 
hız ve süratl umumi efkarı 
Uğreıtıran belediye meclisi a• 
zalıtının seçtm fşt de· niha· 
Yet eve)ki gün sonlanmıo ol
du. Büyük bir alaka ve teha-

llikle rey sandıkları başına 
koıa.n rnüotehiplerln medeni 
b• h ır ak olarak kullandıklara 
teı·lerle; siya i benliklerinin 

tamamen sahibi <>lduğunu 
göııtermiılerdir. Zaten; halkı
mızın bu sahad.ıki tekamülü
ne inanan Cumhuriyet Halk 

Fırkası • heri \e olduğu gibi· 
bu son seçim itinde de çiz

diği isabetli programla 7j b~ 
nufuılu Bursa şehrinde 35 bin 

müntt!hibi bir araya topla.
mı§ ve yüzde seksenden faz· 

laaının sandıklar baoına gel
meıint temin etmiıtir ki: 

Halkın yekpare bir kütle hn
lındc fırka etrafına toplanma· 

•ına matuf olan l:öyle bir mu· 
Vaffaktyetln şehrimizde şim-
diye kadar bir eolne daha 
rastlanmadığı gün gibi aşikar 

dır •. Bu da, halkımızın fır
kaya olan çok sıkı bir alaka 

Ve merbuliyetine en iyi bir 
misal olarak gösterilebilir. iş. 

te, Halk Fırkasının ufak bir 
1 tıırellle taımıı bir sel halin

de ve bütün coş\tunluğu ile 
rey sandıkları baı·na ko~ım 

Bur a halkı, kend:lerfne te· 
rettüp eden vazifeyi -hem de 

f azlaıile. yapmıı bulunuyor ki 
hız; bu husu&ta kendilerine 
en derin minnet ve ıükrarı· 
larıınızı sunmayı bir memle
ket borcu olarak telakki e· 
diyoruz. 

Şimdi de bütüu vazife bu 
llluhterem halkın itimadını 
kftzana.n belediye meclisi a· 
zalarına teveccüh etmlt bu. 
lunuyor demektir. 

Tabii manzarası itibarile 
cennetten farksız olan bu 
Yetil Bursa, tarihi abideleri, 
dağı, kaplıcalarile beynelmi· 
~el bir oöhrete ıahip olmuı 

ulunuyor. Senenin muayyen 
zamanl,.,rıoda birçok ecnebi 
•eyyahların ziy- rt:tlerine ga

hfp oluyoruz. Turizm nokta. 
sından olan kıymet ve şöhre· 
tini de " .. .. k goz ooune getlrece 
olursak bu tirin yurdu birkat 
<laha gü1.elle0Urmek ve mede
nlleıttrrnek yolunu tutmamız 
icap edecektir ki bu da an· 
cbak çok esaslı v~ muntazam 

lr p 
rogramın tatbiki ile 

~Gmkün olabilec~ktir. Bunun 
Çin de mevcut azalar ara· 
•ında I b n ' aoına getireceğimiz 
f llhtiy li h e n er §eyden evci 
itten anlar, büyük bir enerji· 
~in sahibi olmasına bilhassa 
ttinn etmemiz lazım ı 
cekur. ge e-

'9 Bu yazımızla bundan ev. 
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Suikasta u~rayan Yugoslavya 
kralı Aleksandr Hazretleri 

E 

e 

Suikı.ısta kurban giden M. Bartu 

de 
• ss 

y Belediye seçimi
nin neticesi· 

10 teırinievel günh 'iaba• 
hın altısında baılayan bele
diye seçimi akıamın 18 inde 
bitmff ve halkımız büyük bit 
alaka ile rey atmağa gitmli· 
ıir. Ayni gece tasnif "edilen 
reylr r neticesiode belediye 
azalıklarına halkın ve Halk 
fırkasının namzetleri olan ıu 

zevat seç!lmiılerdir: 
Nurettin 3ey(saatçı), Cemil 

Bey (avukat), İsmail Mustafa 

Bey (doktor), Mehmet Bey 
(Şahpanb.de), Ômer Lütfi B. 

(saatçı), Mehmet Bey (urgan· 
cızade), Edip Rüıtü Bey (dit 

hekimi), Sait Etem Bey (fab. 
rikatör), Salim Bey (yajhane• 

ci), Rıza Ruoen Bey(aaı:eleci) 
Mehmet Nuri flty (~erest~ci}, 

İsmail Hakkı Bey(Dikencikli), 
Yugo:;l8\'ya kraliçesi Hazretleri Ahmet Teyfik Bey(eczac•), Sa· 

Son haftanın en mühim hadi- __....>. Türk milleti; Yugoslavyanm im Bey (C.H.F.V.kaUhi), Zeh· 
ıeai Yugoslavya kralının Frans~- bütün iatıraplarına tıtirak ettik· ra H (belediye azaınndan),Hav· 
yı zCyareti esnasında. Marsilyada ten mada zaten kudret ve kuvve- rl Bey (fabrikatör), Erntn B. 
Fransa hariciye nazm M. Bartu tine itimat eyledi§i ve kralın e· ("abzımal), f ehim Bey (uncu) 
ile birlikte bir suikast ·neticesinde serine olan baAlılıiını bu suretle Nizamettln Bey (kavaf), Tev-
öldürülmüo olmalarıdır. de bir kere de.ha teyit eder. fik Bey (avukat), İbrahim B. 

lstanb•ıl gaztlelerinin bütün Bu ,.o·n hadise üzerine Bü7Gk (hacı Ali.Z.), R~uf Bey 
tafailatile yazdıkları bu suikast Gezinin çektiği telgraflar aa gÖS· (maliye veznedar& m.). Fuat B. 
memle\(e\imizde çok büyük bir teriyor ki; Türk mllleti Yugoslav (saraç), Mümtaz l\ey .(T.C. 
teessür uyandırmış ve Türk-Fran· dostluğuna ba~lı ve onun uğra- muhaaebeclıi), Sabri Zahit B. 

T k Y 1 d 1 ki d>ğı bu acı vaziyet her Türkün (tüccar), Necati Bey (bakırcı) 
:aız, ür • ugos av o3l u arıııı kalbinde derin bir tesir yaratmıı · 
.kurmağa amil olan bir kralla bir tır. Dost Yugoslovyanın ve dost Neyyire .H. (belediye Azası,) 1 
hariciye nazırının bu feci ölümle · 1 Fransanın uğradığı bu elim zayi· Emin Bey (tabak), Denlt By. 
ri münesebetiJe en büyüğümüz attan dolayı Türk milletinin tees- (gazeteci), Yağcı Cemal Bey. 
Gazi Hazretleri bu devletlerin sütlerini anedecek bir kelime bu· Ali Sırra Bey (belediye aza,), 

büyükle he bütün mil· labllmenln bile pek güç olduğunu Muhittin Bey (belediye reisi) 
letfn teessürlerine tercüman Ql6- kaydederiz. Belgratta yapılaC".ak Tayyar Bey (Ford acentes.i). 

rak duyduğu teeuürii • anlatan . ~eraa~m Türkiyed~n bir heyetle Fırkanın telgrafı 
tel yazıları çekml§tir. Yeni kral M Pıyer bır mufreze asker gıtmf§ i ·. B l d 
·-----·---------·-----------·--·- e e iye seçimi mGtia~~-

. . o • 1 betile C. H. Fırkası umumi eye 1 aı kAtıpllği tarafından vilayet 

idare heyeti reisimiz dokt6r 
Sadi Beye şu telgraf relmfı
th: 

Evelki gün evkiller heyeti Ankaradcı içtima etmfftir. Bu içtimada Yugoslavya kralının ve Fransa 
hariciye nazmnın uğradığı elim auikasttan sonraki vaziyetin konuıulduAu ve Bclıırada gidecek 
olan hariciye vekilimize bazı drektlflcr verildiği tnhmin olunmaktndır. 

rm baomda da aon heyeti 

-sonu ikinci !ahifedt!-

• 
gösterebllfrfz. Yalnız, her el 

hetçe §ayanı takdir olan b~ 

güzel çalıt mnları esasla bir 

programla tevstk ederek dl

~er gelecek heyetlere aynen 
devretmit olmaları lazım ge· 

,--.. ----.. -·i 
1 1 a tı lzmirde 

liyordu ki; kanaatımızç~ bu 

hususun tatbikine gldllmemif, 

hatta, nazarı itibara dahi a· 

hnmak istenmemiıtir. Halbu

ki bizlerin müdafaa etmek 

istediğimiz bu şekil hareketin 

evvelce tatbiki cihetine gidıl. 

mi§ olsaydı bu husustaki ça

lıfhıa sahaları ç?k daha müs

pet neticelerle tecelli etmfo 

bulunncakh. Bunun için yeni 

heyetten ricamız: 

------· .. -·-··· 
Türkiye 
birincilikleri 

Bu sene Türkiye futbol 

birlnclhklerinin final müs!lbn· 

kaları ıehrimizdeki Gazt &tad 

yomunda yapılacaktır. tu 

müsabakalar teırinleveltn 24· 

26 ~e 29 uncu günleri 

çaktır. 

o;a-

Grup müsabnknlarına cu· 

ma günü başlanmıştır. Bunun 

için Bursa ıampiyonu Sanat

karlar takımı dahil olduğu 

İstanbul grubunda müsabaka . 

lnr yapmak üzere perşembe 

günü İstanhula gltmfıtt. Ta

kımımız çekilen kurada 

Kocaeli şıımpi vonu ile kar§t· 

laşmış ve bire luıreı dört ıa

yı ile galip gelmiftir. Takt· 

mımız salı günü ikinci müsa· 

bakasını yapacaktır. 

Prens Hazretlerine ait intibalar 

Prenses İngrit Yeşilcami önünde 
Foto [ Cumhuriyet ] 

lsveç veliahb Uludağda dağ 
kulübü idare heyeti auları 

arasında ' 

Veliaht Hazretlerine albüm 
takdim edilirken • elkı heyetleri tenkit etmek 

iatedliimlz zannedilmesın Ş .. h 
rln i · ~ · 1 .. mar ve inkivafına matuf 
goze çarpan bütün faaliyetle· 

ilk iş olarak memleketin 

imarı hesabına esaslı pıog· 

ramlar yapmak ve böyle bir 

programı tatbik sahasına im. 

yacaği andan itibaren bilgi 

ve görgüsü fazla vatandaıta. 

nn dütüncelerinden istifade 

yolunu a!'amak, mühim fır

satları kaçırmamaktır. Bina· 

enaleyh yeni heyetimize bu 

vadide muvaff akfyetler diler
ken bizim de her vakıt ken. 
dil erine· müzahir olacağımızı 

kaydetmek isteriz. 

Yeni defterdarımız Aziz misafirJmfz isveç veliahtı prenı CGatav Adolf Hauet· 
lerl §ehrlmizden İstanbula gitmlı ve birkaç giln orada ineç 
sefarethanesinde hususi surette ikamet buyurmuılardı. Vellaht 
Hazretleri evelkt gün refakallarmdıı lzmtr vaUıı Ki.zım Paıa 
olduğu halde lzmlrde bazı mektep Te müesaueleri 
gezml~lerdlr. 

rı vazife b d 
1 aıın a olanların 

Ça ıvnıasına borçlu bulunuyo-

~:z· B~hassa ·bu hayırlı loler. 
en azla ntuvaffak ()}ani• .. HAKKIN SESi 

Antalya defterdarlıtına 
tayin olunan Bursa defter. 
darı Rüvtü beyin yerine İçel 
defterdarı Remzi bey naklen 
tayin edilmittir. 



., 

a 

5ahif e -2 

lstanbul yolunda. 
Yalova otobüslerinin ön 

ıır!llarında yer tutmak me· 
ier bir mesele imif.. Hatta 
bu r~hat yerleri elde etmek 
lçtn iki gün önce 'bilet alan· 
lar oluyormuf. Tabii bizim 
yolculuiumuz böyle iki gün 
evve)lnden belli olacak cin· 
ılnden olmadığl için gece ya
rısına doğru biletimizi almıt· 

tık.-

Şimdiye kadar (plin) is· 
minin en çok geçtfğt yer 

. ( ıehlrcllik ) ti. Halbuki hl· 
zlm otobüsçülerimiz b~l( it· 

· lerini p\i.nlaıtırinıılar da far· 
kında değilmiıiz •. 

Bilet alırken ilmimi yaz. 
dıkları zaman gördüm. Oto. 
büıçünün önünde matbu bir 
plan duruyordu. Mevkiler bu
rada numaralı birer dört l< ö

te içinde ğöaterilmiı. Bize 9 
numara düımüıtü. Garip te· 
aadüf; ilk mektepteki numa
ram (9) du. Mektepten çı· 

karken aldığım numaraların 

vasatisi de 9 du. Bilet aldı

iım aaat gene (9) .. 
Hu bayırlı tesadüflerden 

.. ıonra acaba yanıma kim o
turacak diye merak edip 
baktım. Sadece bir (kaptan) 
kelimesi gördüm. Ve kendi 
kendime: 

- Eh! Artık karada bize 
6lllm yok! Dedim. Denizde 
tabii ' haydi haydi olmayacak. 
Hareket edeceilmfz zaman 
beyaz kasketli, lacivert ku· 
maıtan ıırmalı bir elbite giy. 
mit kaptan bekliyordum. Ya· 
nıma pala bıyıklı bizim gibi 
llyinmlf biriıl oturdu. Or
hangazide ıoföre: 

- Kuzum kardafım; hani 
-izin planda bir kaptan ya. 
Ellı idi? O ne oldu! dedim. 
Şoför cevap verdi: 

- Yanınızdaki pala bı· 

yıkh kaptan iıte ... 
- Ne kaptanı oilum? 
- Yalova ile lstanbul 

araaında fıliyen bir takanın 
kaptanı .• 

- Ha!. Affedenin karda. 
ıım tanıyamadım da .. 

Demeye mecbur oldum. 
Bereket versin Yalova 

yolculuiu artık çekiliyor. O 
ne idi eıkiden, bozuk yollar· 
da lodo1ct tutulmuı gemiler 
ıtbl yalpa vuran otobüsler .• 

Allah razı olaun nafta. 
mızdan yollar yapılmıı . Hele 
Gemlikle , Bursa arasındaki 
kııımlar adeta asfalt olmuı. 

lnaan timdi sağına solu
na bakabiliyor. EskJden ya· 
nıbaıımızdakl demirlere tu· 
tunmaktab avuçlarımızın içi 
patlar canımız çıkardı, fakat 
timdi de akıl gibi düzgün 
yollarda kuş albi uçan oto
bnılerln içinde insanın sala-

'"tat çekeceği geliyor. 
Şoförlerimizin biricik il· 

..,...,rletlerl var; (öne geçirmemek) 
teya ( öndekini geçmek ) 

Bu sevdadan vazgeçtikleri 
ınn otobüs k&zaları harita· 
dan silinecek ama ne yapa
lım kı; bu hırs onlarda ol· 
tluktan ıoora çare yok kaza· 
lar olacak •.. 

Vapur yolculuğu da bir 
bııka alem... Ak1amcılar1n 
derhal belli oldukları yer Ya
lova vapurlarıdır desem yalan 
defli... 

Çünkü: bu vapurlarm bü
feteri ve yemek salonları ol- . 
madıiından akıamcılar bir 
uıul keıfetmiıler.. Sucudan 
birer fite ıu ıetirUp önlerine 

Bakl<ın Sesi 
ZF 
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Vekalet emrine Diyarbekir Yalova gece 
alınan 
muallimler 

Oemirtaı mektebi mual
limlerinden Ferhunde hanım

la Nlüfer muallimltrin
den Huriye hanım görülen 
lüzum üzerine vekalet emri-
ne alınmışlardır . 

Bir otomobil 
devrildi 

Evelki gün askeri liseden 
bir talebeyi hastahaneye nak· 
letmek üzere getirilen 3S nu
maralı otomobiJ, fener lerfnin 
bozukluğu ve fireninin tut
mamuı yüzünden yolda bir 
hendeğe devrilmiş içinde bu
lunan hasta talebe Sıtkı e
fendi ile yüz başı Sami v~ 
doktor Kemal Beylerle askn· 
lerden Ahmet efendi hafıf 

surette yaralanmıılardır. 

Sanat mektebinde 
bir mutahassıs 

Sanat mektebine resim 
deralerl ve atölye için Al. 
manyadan M. Habeniht la· 
mindc bir mutahaasıs gel

miıtir. 

r.1erinos ipliği 
fabrikası 

Şehrimizde Sümer bank 
tarafından bir merinos ipliAi 
fabrikası açılacak lir. 

Zabıtada: 

Manto hırsızları 
Çekirgede Ka vakdibi ma· 

hallesinde oturan amele ça· 
vuılarından hasan ile ayni 
evde oturan amele Hasan ve 
metresi Hattce; çavuf Hasa-
nm dıvarda csılı mantoıile 

bir kat elbisesini aşırarak 

Yalovaya kaçmı~lar. Elbise· 
nin yerinde yeller estiğini gÖ· 

ren Hasan çavuf derhal za. 
bıtaya müracaat etmlıtir . Za. 
bıtaca yapılan araştırmada 
firariler Yalova polisi tara
fından yakalanarak çalınmı§ 
elblıelerle Bursa polisine les· 
lim edilmiılerdir. Hıuızlar 

adliyeye tesllm edilwiılerdir. 

Yüzük hır~ızı 
A'keri lise levazım müdü· 

rüne ait 20 lira kıymetinde 
bir elmas yiiıüğü aııran Emi· 
ne ismindeki kadın polis ta
rafmdan yakalanarak adliye. 
ye verilmi~tlr. 

Ruhsatsız ~i lah 
Evelki gün şehrimiz zabı 

tası tarofından umumi bir 
tarama yapılmış ruhsatsız si
lah v; bıçak taş ıyan bazı kim 
selerin silahları müsadere e· 
dilerek müddeiumtmiliğe tes
lim edilmiıtir. 

oturttular mı? Keyifleri ye
rine geliyor. Sucu da bu itin 
mutahassısı olmuı • Bir tiıe 

suya iki tane bardak geUri· 
yor ki; birine rakı birine de 
ıu koysunlar diye.. Yalnız 
ıuyun ismi ( Hünkar suyu ) 

imiş. Hünkarları memleket· 
ten kovalı bir hayli zaman 
geçti ama bu ıuyun adı ne· 
dense :df'fiımemif... Güneı 
adaya gelmeden babyor. Bu 
portatif sofralar da burada 
toplanıyor. 

MUS~ 

Sanat mektebi postaları kalktı 

Müdürlüğü 

Diyarbekir Sanat mektebi mü
dürlüğüne tayin olunan 

Şükrü Bey 

Sanat mektebimiıln mü. 
dar muavini değerli gençle· 

rimh dm Şükrü beyin Oiyarı

rb ekir Sanat mektebi mü. 
dürlüğüne tayin edildiğini 

yaımııtık, Şükrü bey f stan
buldan Diyarbekire gilmft 

ve yeni fşlne baılamııtır. 

Kcmdh~!ne munffakiyetler 

dileriz. 

Köylüler yol 
yapıyorlar 

Uludağın cenup sathı ma
ilindeki köylülerin k:ı yaz 

ıehre indl~leri Elmaçukuru 
yolu çot( berbat bir halde 

idi. Hatta dağcılar da bu 
yoldan çok müıt~ki idiler. 

Sevinçle haber aldığımıza 

göre Soğukpınar nahiye mü

dürünün ve Fırka reisinin 
himmetlerllc köylü arkadaı· 

lar köy kanununa tevfıkan 

bu yolu daha lcestirme bir 

yerden nçmağa baılamıılar

dır. Yolda timdi yüz elli l<öy-

lü amele çah§maktadır. 

Prens Kairi paşa 
Mısır prenslerinden Mah-

mut Kairi pafa şehrimize 

gelmit ve lznik civarında 
avlandıktan sonra şehrimiz-

deki tarihi eser ve abideleri 
gezmiftir. 

Şafak sinemasında 
temsiller 

Komik Ahmet ve Fahri 
beyler Setbaıındaki Şafak 

sineması bin1'-ôında oyunlarına 

baolamı şlardır Geçen gün 
Kayseri bülbülleri ismindeki 
komediyi muvaffakiyetle tem· 
sil etmiılerdir. Bu iki meı· 

hur komiğın karıı karııya 
sahnede bulunmaları da ay. 
rı bir hususiyet teşkil etmek· 
tedir. Kıt mevsimi mü:!dctin
ce temsillerin devam etmesi. 
nl dileriz. 

Bir tashih 
Geçen nüshamızdakl Ra

ılt Rıza temıillerioe alt yazı. 
da ( Hedefsiz buseler ) bir 
mürettip hatası yüzünden 
( Edepsiz buseler ) ıekllnde 

çıkmıı ve o giln sekiz sahife 
çıkan gazetemi'Zin tashihinde 
bu hata gözden kaçmııtır. Ka
rilerlmlzden özür dileriz. 

r 
Yalovaya gece yarm hareket 
eden postalar bu güoden iti· 
baren kalkmııtır. T eırinleve· 
lin on beşinden sonra gece 
vapurları iılemeyecektlr. 

Pazar yerinin 
hali 

Tuzpazan denilen \'e pa· 
zartc~i perıembe güoleri bir 

puar yeri olarak kullanılan 

bu sokak bu günlerde geçil-

m ez bir pislik içindedir. Hay· 
van gübresi ve toz toprak; 

orada satılan yemiıler ve sa· 
ire ile kucak lcucağadır. Şeh-

rin lılerlle uğreıanlnr acaba 
yinccek ıeylerin böyle btr 

pislik içinde aatılmuma na
sıl müsaade ediyorlar ve f eh· 

rln sıhhat itlerlle uğraşanlar 
acaba neden bu hale mani 

olmıyorlar?. 

Neden müsaade 
ediJiyor? 

Yollardan gelip geçenleri 

r4hatsız eden ve h\tta ta· 
ciz eden bazı kimseler aıörü· 

lüyor. Bunlarm sarho~ bir te
kilde herkesi taciz ederceıine 

sarkıntılık yapmalarına aca. 
ba ne den müsaade ediliyor 

anlayamıyoruz? Alakadarla . 

rm nazarı dikklltlarmı cel
bederiz. 

Bir evlenme 
Böcekçllik enstitüsü me· 

murlarından Sadettin beyle 
f'sbak baımühendiı Oıman 

••eyin kerimesinin t!Vlenme 
merasimleri yapılmııtar. Sa-

adetler dileriz. 

1 nhisar1ar idaresinden: 
Bir tashih 

İnhisar idaresinin kışlık 
odun münakasasına ait ge· 

· çen nüshamızda münteşir 
ilanda ihale günü ıı- J0-
934 yazılacağı yerde sehvtn 
il - 12 - 934 olarak çıkmış· 

tır. · Mezkür münakasanın 
bu yüzden 18-10 - 934- per 
şcmbe giinü saat 16 ya talik 
olunduğu tashihen iUln 
olunur. 

Kftrgir bina yapanlara: 
Yenibosna oteli davarın· 

da istif elli araba taş satı. 
Jıktır. Almak isteyenler 
karşısında tamir olunan 
bina sahibi Zekeriya efen· 
diye müracaat etsinler. 

Gemlik sulh hukuk 
hakin1liğinden: 

395 Gemlikte Kayhan 
mahallesinde sakin ve Yan· 
ya mübadillerinden Sıtkı 
efendi oğlu İsmail Hakkı 
bey 11 - 8 - 934 tarihinde 
vefat ettiğinden veresesin
den kayıp bulunması hase. 
bile terekesine mahkemece 
vaziyet edilmiş olduğundan 
ve müteveffanın mirasçıla. 

rı He alacakları olanların 

bir ay içinde mahkemeye 
müracaat etmeleri lüzumu 
ilin olunur. · 

Sayı 381 
a 

Belediye seçimi 
- Birinci sahifeden devam -

Doktor S.ıdi Bey: 
Cumhuriyet Halk Fırkası ida. 
re heyeti reisi Bursa 

Bursa belediye ıeçtminln 
canlı duygulu ve örnek ola
cak el btrltğile memleket ve 
fırkaya kuvvet verecek n~tl
ceye vardmlmaaından dolayı 

tt"fekkür eder aevgl ve aay· 
gılarımı sunarım efendim. 

C.H F. umumi ki.Ubl 
Recep 

Veni azafarın 
top1antısı 

ilk 

Yeni belediye meclisi a. 
zaları dün gece H!llk fırka· 
aında ilk defa toplanarak 
hasbühal yapmıı 1ardır. 

Reis intihabatı 
Belediye meclisi h~nüz 

relı intihap elmemfıtir. Bıı 

intihabın ay sonunda y&pıla

cıiı tahmin olunmaktadır. 

Mudanjada 
intihıip 

Mudanya (Huıusi) burada 
belediye ~seçimi büyük bir 
bayram halJnde yapıldı. Ne
ticede fırkanın namzetleri ka. 
zandılar. Kazanan zevatı rey 
ıırasHe bildiriyorum : 

Hammallar kahyası Ta-
hir efendi 1307, Giritli lbra
him Bey 121 t. Hulki bey 
12G4, Ahmet Nafi bey 1082, 
hancı zade Mustafa bey 1047 
bankacı Mtthat bey 1040, 
eczacı Mehmet bey 1O17, kü· 
çük AH bey 1016, zeytıncl 

Mithat bey 1003, mütekait 
Adil bey 9!KJ, Müzeyyen ha
nım 98:{, bankacı Emin bey 
968, Giritli Alı bey 97G, ha" 
fız Galip bey 887. 

Bursa belediye 
Riyasetinden: 
2400 kilo kömür. 

Belediye tarafından 2400 
kilo kömür alınmak için 
açık eksiltmeye konulmuş

tur. 4- 11-934 pazar günü 
saat 1 J,5 te ihalesi yapıla-

caktır. Vermek isteyenler. 
şartları anlamak için her 
gün 8. muhasebesine ve f. 
hale günü belli saatından 

önce de yüzde yedi buçuk 
teminatlarile belediye encü· 
menin~ gelsinler. 

§ 
Bil} üktahıl içinde 4 nu. 

maralı sayeliğin mayıs 1935 
ayının sonuna kadar kirası 
açık eksiltmeye konulmuı

tu.r. 4-11- 934 pazar günü 
saat ıo,5 ta ihalesi yapıla-

caktır. İstekliler, şartları 
anlamak için her gün B. 
muhasebesi ne ve ihale gü· 
nü bellJ saatından önce de 
yüzde yedi buçuk teminat· 
larile belediye encümenine 
gelsinler, 

§ 
126000 kilo odun. 

Belediyece yukarıda ya· 
lılı mıktarda alınacak odun 
kapalı zarf usulile eksilt-

1 meye konulmuştur. 4-11,.-
934 pazar günü saat 11 de 
ihalesi yapılacaktır. Ver-
mek isteyenler, şartları 80· 

lamak için her gün 8. mu. 
haaebesine ve ihale gunu 
belli saatından önce de yiiz 
de yedi buçuk teminat ve 
te.klif mektuplarile belediye 
encümenine gelsinler. 29 
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Uludağ btı sene çok 
rağbet gördü 

UludaA bu sene fevkala
de fuzla raAbet aörmüı ve 
Yazın dala çıkanların mıkta
n 10 bini geçmiıtlr. Bu r; 
kamın '.çoğunu bilhassa ha.· 
nunlaran tetkll ettiİi görül· 
mnı ve dağ sporlarına karıı 

hanımlarımızda büyük bir a. 
llka uyanmııtır. Ankaradan 
lıtanbuldan bu sene ıehrl
mtze gelipte ,Uludafa çıkma· 
mayan hemen hiç kalmamıı 
atbldtr. lıte bu büyük alaka . 
Y• dıkkatla takip eden dağ 
kulübüi otelin sporcular için 
karı gelmedtilni görerek;~Çif l 
kaya civarında 100 klflyi 
Yatırabilecek kadar büyük 
hır kayak ev ovaptırinaktadır. 
Bu evin tnıaaında ' balkın, 
hükllmetimiztn ve fırkanın da 
b<lyük yardımları dqkunmuı· 
tur. Binanın lnfaatı çok iler· 
lenııttır. Ay ıonuna lkadar ta· 
IDamen ikmal edilmesi kuv• 
Vetle muhtemeldir 

Artık kıt sporları mevai
rnt Ya.klaıtığı için dai kulü- ı 
bünde haz.,lıklara baılanmıt· I 
!!:'· bu sene kıı; geçen sene-

1~ 
negöl icra 

Memurluğundan 
93ı-4sO Mahmudiye M. 

hacı Emin efendiye 640 lira 
Ya birinci derecede ipotek 
olan tapunun 3-5-933 ta
rih ve bir nuo1rosunda nıu 
kayyet bulunan bJrçlu Os 
ıtıaniye mahallesinde nalbur 
Ahmet Hilmi efendinin mez 
kOr ipotek ettiği ve sağ 
hact Ali bey ve kunduracı 
Halit efendi solu Halli ağa 
ve şerif oğlu ibrahl'.m çavuş 
veresesi arkası koçucu E
min veresesi önü ·yoı ile 
nıahdut gayri menkut hane· 
nln işbu borçtan dolayı bf
rincJ arttırması tcl - 11 - 934 
tarihinde lnegöl icra me• 

. ~ 

rukand ılii re
sim l 'Luclafj o· 
idi ününde bir 
!Jrubu, ikinci 
resim Dl'Velaşt. 
nı, ılçıi ncü re-
sim de otele ÇL

kan yolcla yıi
;cl bir man:a-
rayı fJÔSiermek-
tedir. 

den çok daha kalabalık ka· 
yakçı kafilelerinin yukarı çı· 
kacafı düıünülerek on& göre 
tlmdiden tertibat alınmakta· 
dır. bu güzel ve cazip spora 
bu sene yeni baıtayacak bir· 
çok hanım ve beylerin bulun 
duğu memnuniyetle görül
mektedir. Yeni kayakçdar 
spor malzemelerini bile te· 
darike baılamıflardır. Haber 
aldığımızıı göre ayni zaman· 
da kayak iacenteli~i yapan 
Ford acentesi Tayyar bey 
arkadaıımız kayak almak is· 
teyenlere kolaylık ta göste
recektir. 

Hasılı Uludağın istikbali 
günden güne lpar:amaktadır. 
Yaz kı~ orası adeta meskun 
bir hal alacaktır ki; memle
ket hesabına ve bilhesu 
aençltAin sıhhat& namına bun · 
dan çok sevinç :duyuyoruz:. 

Diğer taraftan mel.teple
rimizde de l>u spora kartı 
fazla alaka uyanmııtır. Gene 
haber aldı~ımıza göre bu se. 
ne erkek lisesi bir kayakçı 

grubu yetlttirecektlr. 

mur luğu odasında ve luynıet 
muhamminesi oıan iki bin 
liranın yüzde yetmiş b.eşini 
bulmadığı takdirde birinci 
arttırmada arttıranların ta
hüdü baki kalmak üzere i
kinci arttırnıası ı J 2 934-
tarihine müsadif Cumartesi 
nünü saat 14 ilA 16 da ayni 
mahalde icra kılınacaktır. 
taliplerin muhammen kıyme 
ttn yiizde yedi buçuğu nis· 
pelinde pe akçalarını hami
len memuriyetimize müra
caat eylemeleri ve başkaca 
alacaklılar varsa tarih ildn· 
dan itibaren 20 gün zarfın· 
da evrak müsbitelerile me
mur.iyetimize müracat.ıtları . 
ve aksi takdirde hakları 

rrn.göl sulh hukuk 
Makiınliğinden: 

934-674 İnegölün ~k
başıar kariyesinden Hüm-
met oğ\u Hasan efendi ta· 
rafından senetsiz tasarru-
fattan olup 25 seneden beri 
bHa niza ve fasılasız olarak 
tasarruf ve tescillerini is . 
mekte olduğu karyede kAin 
şarkan yol garben Mu~a 

oğlu Ali Osman şimalen 

Ahmet ağa cenuben Hacı 

Ali vereseleri Meh~~ t ağa 
ile mahdut hane ve altı cö 
nüm bahçe ve çavuşlu mev· 
kiinde şarka~ şıbahdan HÜ· 
seyin çavuş ve molla İsnıaH 
garben şıbalıdan Mustafa 
vereseleri şimalen yol ce 
nuben Mehmet Ali tarlaları 

ile mahdut beş dönem tar
la ve çavuşıu qaşt mevki-
inde şarkan şıb:.tliden İşma 
il vereseleri garben Musa 
oğlu Ali Osman şimalen 
Musa oğıu Emin ve Hacı 

oğlu Ali vtreseleri cenuben 
mera ile mahdut 6 cıönüm 
ve yine kavaklı dere mev. 
kiinde şarkan şıbaliden Ha· 
liJ garben Ahmet hoca oğlu 
Hüseyin şlmalen sahibi se. 
net Hasan garben dere ile 
mahdut üç dönüm iki evlek 
ve CS'fi ba01u mevkiinde 
şarkan kulacadan Hacı Ali 
vereseleri garben molla Ah 
met şima!en hacı Mustafa 
cenuben sahibi Sl.!net tarla· 
lariyle mahdut aiti dönüm 
ve yine eski baglar mevki· 
inde şarkan sah.bf senet 

garben Musa oğlu emin şf • 
malen Himmet oğlu sahibi 
senet Hasan cenuben yol 
ile mahdut üç dönün1 ve 
yine eski bağlar mevldindt 
şarkan molla Ahmet garben 
sahibi senet Hasan şimalen 

sahibi senet Hassn cenuben 
molla Ahmet ile mahdut 2 
evlek tarlalar hakkında bir 
güna itirazı olanlar varsa 
tarih~ ilAndan itibaren bir 
ay zarfrnda idegöl sulh 
hakimiiğine müracaat etme
leri ilAn olunur. 

Tapu ilanı 
Bnrsamn Hocahasan ma

hallesinden Mustafa oğlu 
Mehmet vereseleri mezkür 
mahallede Zeynullah saka· 
ğında kAin s ğı tatar Nacip 
ve solu Tahsin çavuş ark~· 
sı Hayriye Hanım ve önü 
yol ile çevrili bir kıta arsa 
yı murislerinin senetsiz ta· 
sarrufundan senede raptet
mek istediklerinden bu hu. 
susa dair bir güna itirazı 

oıanların Bursa tapu müdü· 
riyetine müracaat eylemele 
ri ilan olunur. 

Zayi n1ühür 
Bergüzar adlı tatbik 

mühürümü kaybettim yeni
sini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

tfo~acaf er M. 
Bergüzar 

F GiT 

tapu sicillerine sabit olma· 
yan satış tutarından hariç 
bırakılarak il4n olunur. 

Geınlik hukuk 
htık im 1 i.~i nden: 

394 Armutlu nahiyesin· 
den ölü hacı Sabri efendi 
veresesinden karısı Sıdıka 

ve kızı Münevver hanım
larla oğlu Ati efendilerle 
ölü ogtu Emin efendi ka. 
rısı ve y~timi namına Şe. 

küre hanım arasında şayi-
an tasarruflArından olup 
açılan izalei şuyu davası 
neticesinde kabili taksim 
olmamasından dolayı mah
kemenin 2 - 7-934 tarih ve 
220- J37 numarah kararile 
bil mü zayide satllm&\sına 

karar verilen Armutlunun 
köy üstü mevkiinde şar. 

kan elli altı Hüseyin vere. 
seleri şıroaıen yol garben 
oksuz Mnstaf amn Mehmet 
cenüben Sıdıka hamm ile 
nıahdu t üç dönünı mık tarı 
ve 30 zeytiıı ve 8 armut 
ağacrnı havi üç dönüm ve 
yüı lira kıymeti mukadde-
reli tarla ile keza gedik 
tavşan tepe rnevkiinde şar-
kan evelce aacı Şerif ha· 
mm ve halen kızı Sıdıka 

h:ınım şimalen yol garben 
çalılık ve Alırnet veresesi 

cenuben Fatma veresesı i· 
le mahdut 6 dönüm mıkta· 

rı ve 50 lira kıymeti mu· 
kaddereli tarlanın müzayi-
deye çıkarılmış olup iha-
1 ei e vvelf yesi ı 8-10-934 
perşembe günü saat 10 da 
yapılacağından talip olan-

lar yüzde yedi buçuk nis
petinde pey akçasile ve 

yüzde iki buçuk teJIAHye 
masrafı müşteriye ait ol
mak üzere o gün Gemlik 

sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmalan ve ı - 11 

- 934 perşembe günü saat 
10 da en çok artJrana iha. 
ıei katiyesi yapılacağı ve 
daha fazla malitaıat iste-
yenlerin Gemlik sulh hu-

kuk mahkemesi kalemin 
müracaatları ilAn olunur. 

Gemlik hukuk 
Hakimliğinden ; 

421 -Gemliğin erecik kö. 
yünden Hasan kızı Nazife 
hammın o köyde sakin on 
sene e\'Vel tegayyüp ed~ 

rek hale ikamet.8ahı meçhul 

Bursa sulh hukuk 
1'1 ahkemesinden : 

3232 i~tanbulda balıkpa
zarmda 104 de peynirci 
sitavrs efendi vekili avukat 

Numan bey tarafından Bur· 
samn Emir sultan köseleci-

ter mahallesinde 5 numara-
11 evde Az;z efendi aleyhi-

ne açılan alacak davasında 
miiddei aleyh namına yazı· 
lan da.vetiyede müddei aıey 

hin ikametgahı meçhul oldu 

ğu mıntıkası mübaşiri tara·· 
fından verilen meşruhatdan 

anlaşılmakla olveçhile hu
kuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci madde· 
si mucibince iHlnen tebligat 
ifasına ve muhakemenin 

17-11-934 nci cumartesi. 
günü saat 10 na talikine 
kı.rar varilmiş olduğundan 

yevmi mezkılrda bizzat ve 

yahut tarafından vekill mu 

snddak göndermesi iktiza 

eder aksi takdirde hakkın· 

da muamelef gıyabiyenin 

tatbik ()lunacağını natık iş· 

bu iUln tebliğ makamına 

kaim olmak üzere İUln 
olunur. 

bulunan kocası rizeli Reaep 

oğlu Cafer namı digeri is· 
mail aleyhine açt•ğı boşan· 
ma davası neticesinde miid 

dei aıeyhin on senedenberf 
evini terk ederek avdet et· 
mediği ve kendisine ildnen 

yapılan tebligata rağmet1 

mahkemeye gelmemiş oıdu· 
ğundan kannni maddenin 

132 inci maddesi mucibince 
boşanmalarma ve kabahatlı 

olan kocanın bir sene müd· 
detle evlenmemesine dair 

verilen 12 --9 - 934 tarih ve 

58 numaraıı ilAmın bir su. 
retiJe mahkeme divanhane

sine asılmış olduğundan 

müddei aleyhin tarihı HAn. 
dan itibaren on beş gün 
içinde temyiz hakkını isti· 
maı etmesi aksi takdlrd~ 

1 

hüküm iktisabı katiyet ~de· 
ceği tebliğ makamına ilan 
olunur . 

Akba Kitap Evi 
Ankara 

•• .J 

Krepleri 
Güzellik 

ve sağlamlık 
Timsalidir 



Sahire '" ,. &G5 E7i 

Bursa sulh hukuk 8ursa sulh hukuk 
mahken1esinden: n1ahkeınesi nder: 

934-3022 Bursada Yjği- 934 - 82 Ebuishak ma-
dicedit mahallesinde sağı hal!e.sinden Cemile hanım 
ve önü yol solu şark tü . vekili avukat Ati Rıza efen 
tün şirketi azasından Meh- di Hikmet ve Ayşe hanım· 
met Emin beye ait 4 arka. lar aleyhine istihsal eyle
sı İsmail efendiye ait 9 diği 1-7-934 tarih \'e 934-
parsel hane ile mahdut 10 - 55 numaralı ilAm muci· 
parsel numaralı b1r bap bince şuyuunun iıalesi için 
hane 48 sehim itibarile ye satılmasına karar verilen 
di sehimi Ali oğlu küçük Kızyakup mahallesinde sa. 
Bürhaneddfnin uhdesinde ğı altı parsel Fatma hanım 
olup vasisi Ali Nafız efen- solu ve arkası sekiz parsel 
dinin talebile icra kılınan Sadiye hanım önü kaygulu 
muhakemede mezkür yedi dergahı sokağı ile mahdut 
sehimin satılmasına karar 7 parsel ve 10 kapı numa. 
verilmiş ve mezkür hane- ralı ve J 60 lira kıymeti 
nin kıymeti muhamminfsi muhammineli bir bap hane 
450 lira olup mezkur yedi nin tamamı 10 - 10- 934 ta
sehioı tarihi ilAndan itfüa· rihinden itibaren otuz gün 
ren otuz gün müddetle a- müddetle açık artırmaya 
çık artırmaya çıkarıldlğın- çıkarıldığından almak iste
dan talip olanların kıymeti yenlerin kıymeti muharnmi
mukadderesfnin yüzde ye- nesinin yüzde yedi buçuğu 
dl buçuğu nispetinde pey nispetinde pey akçalarile 
akçalarile beraber Bursa beraber Bursa sulh hukuk 
sulh hukuk mahkemesine mahkemesine müracaat ey
gelmeJerl \'e ihale 17-1 ( - lemeleri ve ihale 12 11 
934 tarihine müsadif cu· 934 tarihine müsadif pazar 
martesi günü saat on beş- tesi günü saat on beşte 
te Bursa sulh hukuk mah- Bursa sulh hukuk mahke
kemesinde yapılacağından mesinde yapılacağından ta· 
taliplerin o gün mezkur Jiplerin o gün mezkür malı 
mahkemede hazır bulunma- kemede hazır bulunmaları 

. ları mezkür günde artırma v~ şartname tarihi Jlandan 
bedeli haddilayık görülme· itibaren herkese açık bu
dlği takdirde artırmanın J 5 lunduğu mezkür günde ar· 
gün daha temdit ile 3 12 hrm;ı bedeli gayri menku 
-934 tarihine müsadif pa- lün muhammen kıymetinin 
ıartesi günü ayni saatte yüzde yetmiş beşini bulma 
mezkür mahkemede bedeli dığı takdirde son taahhüdü 
müzayide haddı la.yık gö. baki kalmak üzere artırma-
rüldüğü surette ihalei kat . nın on beş giin daha tem-
fyesi icra kıhr:acağı ve be· dit ile 29- l l - 93ıı tarihine 
lediyeye ait tellAliye rüsu- müsadif perşembe günü ny
mu ile ihale karar pulu ve ni saatte mezkür mahkeme 
tezkere ve ferağ harcı müş- de gayri menkulün en çok 
teriye alt olacağı iUln o- ı artırana ihalesi icra kılına-
ıunur. cağı ve bu bapta bir gOna 

Bursa belediye riyasetinden: 

14-10- 9!34 pazar gününden 24- 10 - 934 çar· 
şamba günü akşamına kadar ( Bursa beJedivesi 
nyar dairesinde ) -
~6- 10 - 934 cuma gününden 28- 10-934 pazar 

günü akşamına kadar (Orhaneli belediyesinde) 
30- 10-n34 salı gününden :.sl-10 - !J3la- çar· 

"Şamba günü akşamına kadar ( Büyük"iu bele
diyesine ) 
Yukarıda yazılı günlerde esnaf ve müessese

lerde n1evcut damgasız ölçü ve tarh kullanan. 
Jar ilan edilen tarihlerde vaktinde müracaatla 
ôlçü ve damgalarını damgalatmaJarı ve bu ta· 
rihten sonra darngasız ölçü ve tartı kullanan. 
lar hakkında kanuni muamele ifa edileceği e 
hemmiyetle ilfın olunur. 

" . . . ' . . - ' . . - - -

14 çift altı nakliye arabJsının açık ınünaka
sası 31 - 10- 9!1&. çarşan1ba g ünü saat 1 a te 
fırka satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnan1eyi görınck üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de vaktinden evvel 
teminat1arile satın alma kon1isyontina müra· 
caatları. 2. 4 

2 
H!lkk1n Ses1 

Bu ı sa iki rı c i hu l\ u k 
n1a hkernesindeP: 

934 - 1179 Burs ının Ha. 
mitler köyünden Osman oğ 

lu İbrahim tarEıfrndan karı

sı müddeialeyh İstanbul 

Kadıköy Kurbağalı dere 
caddesi 102 rıum~rada Ah
met kızı Sabriye hanım a 
Jeyhine açılan boşanma oa. 
vası üzerine müddeialeyh 
namına gönderilen daveti
ye mezbure Sabriye hanım 
gösterilen mahalden çıkıp 

semti meçhule gittiği meş~ 

ruhatile bilA tebliğ iade 
kılındığından ilAnen ve iısz. , 
ken dı1 vetıye tebliğine ve 
tahkikatın 5- 11 - 934 tari
hine müsadif pazartesi günü 

saat 14 de bırakılma~ına 

karar verildiğinden yevmi 
mezkür ve saette bizzat j 
mahkemeye gelmez veya 
tarafından baroya mukay-
yet bir vekil göndermezse 
hakkında IAzım gelen nıu . 

amelei kanuniyenfn gıya· 

ten ifa kılınacağı tebliğ 

makamma kaim olmak üze 
re ilan olunur. 

itirazı olanların 20 gün i· 

çinde evrakı müspite ile 
bildirmeleri aksi halde hak· 
ları tapu sicilli ile Eabit 
olmadıkça satış bedeli pay. 
laşmasından hariç kalacağı 

ve bt ledfyeye nit telUUiye 
rüsumu ile ihale karar pulu 
ve fetağ ve tezkere harcı 

müşteriye ait olacağı ilAn 
olunur. -
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Bizim Matbaa 
kartvizit, fatura 

ve bilumum baskı işleri yapar 
Sür'at ucuzluk, Temizlik yegane Şiarıdır. 

Defterdarlık arkasında dalrel mahıuıa 

Buraa evkaf idaresinden: 

Kütahya evkaf idaresinde 8a5 kilo eritilrniş 
halis kurşun kiiJçesi 3 - 11-!)34 cumartesi gü-
nü saat on beşte n1ahallinde ihale edilectktir. 
talip o1an1arın Kütahya evkaf n~üdürlüğüne 
müracaat]arı. ~~ 

Askeri Fırka Satınalma komis· 

yonu riyasetinden: 

Ayrı nyrı şarlnanıelerle ve açık münakasa 
ile Bursa garnizonu için 3~6 Bandıı·ma garni
zonu için n-ı ton \'C Atudanya garnizonu için de 
80 ton tuvenan ın~den kö·nürü satın alınacak
tır. ö- 1 l _ 9;~4 Stl Jı günü saat on beşte fırka 

satın alnıa kon1İs)·onunda münakasa ve pazar
lığı yapılac ıktır. 'fal ip oh\nlann şartnanıeyi 

görnıek üzere h~r gün münakasa ve pazarlı . 
ğına iştirak için de \'aktinden evvel teıninatfa 
satın alma komisyonunda mevcut bulunmaları. 

1-4. 

Diş tabibi Edip Rüştü 
Setbaşında 


