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Belediye intiha· 
batı, "•lk fırkası 
ve halk 

Şehrimizde dil bayramı Abıhayat davası bitti 
Birkaç gQn ıonra yapıla· 

~le olan belediye intihabatı 
çdln bGtGn hazırlıklar ikmal 

e ·ı 1 llllttlr. Bu akıam da Halk 

Dil bayramı çarıamba gü
nü akıamı Necatlbey kız eoı• 
titüıü ealoounda yapılmııtır. 
Halkevl Dll-Tarth ıubeılnfn 
hazırladığı bu toplantıya bir· 
çok kiti çaiırılmııtı. Salon 
baıtan baıa dolmuıtu. Önce 
iıtiklal ve kurultay marıla.rı 

ıöylenmfı ve liıenio edebiyat 
hocası Mümtaz Rtoy bir kon· 
feranı vermiıUr. Sonra mu· 
allim Ferruh Bey bir deatan 
okumnı; liıe talebesinden M. 

Kemal, Altay, ve Bahadır 
Beyler kendi yazdıkları gOzel 

öz Türkçe ya~ıları okumuı· 

lardır. Bunlardan bllha11a 

Baltadır Beyin yazıları gibi 
okuyuıu da çok beğenilmiı· 

Ur. Bu yazılardan ıonra Hal

kevioin orkestrası Anadolu 

havaları çalmış nihayet iki 

defa tekrarlanan zeybek oyu-

nu gayet mükemmd! bir 
kilde oynanmıthr. 

ıe· 

fırkaıında fırka teı kili.tına 
dahil olan arkadatların itti· 
raktle yapılacak bir toplantı· 
da Uıteler tespit olunacaktır. 
Fırka tdue heyeti namzet 
llıtelerlnln tespitinde azami 

itina ve fırka eaaaları dahi
linde ıerbeıllnin temini için 
batan hazırhklarını bltirmit
ttr. Bu intihapta Halk fırka• 
•ının rolO; balkın belediye 
lllecliıınde tam manaaile tem· 
•ti edllebilmeıinin temininden 
ileri ıeçmeyecektir Bunun 

içindir ki: Evvela mahalle o
caklarından halkın arzusunu 
Yoklamıt ve mahallelerden 
bu ite layık namzetler gös· 
termelerlni latemiıtir. Fırka
lllız bununla da kanaat etme· 
nıtı bu gece yapacağı bir top· 
lantıda bütün namzetleri gene 
halk mQme11illerine seçtir· 
aıekle halkm kendi itine kar
tı bizzat kendiıinfn alakadar 
olnıaaı yolunda ne kadar ha
raretli bulundufunu bir kere 
daha anlatmıttır. Çünkü: Bu 
lt halkan itidir. Kendi fflmlz· 
dtr. Binaenaleyh yarın Lele
dt1e heyetinin iyi çahımadı-

---------------

iından tiki.yet etmek icap 
ederaec namzetlerini bizzat 
kendimi& iyi ıeçemedljlmiz 
için bu tiki.yeti doğrudan 

doiruya kendimize tevcih ey
lemek lazım gelecek ve bu 
itte vicdanen kendimizi me. 
ıul etmekten öteye geceme
Jecellz. Şu halde (arka teı 
kllltına dahil arkadaıların bu 
leçlmde çok titiz davranma· 
larını ve belediye meclisi a
Z•hiına jetlrilecek zevatın 
tebtr tılerinde alakalı, bilgili, 
aörg(il6, çalııkan ve dürüıt 
ki111aelerden lintihabında fıa
bet etmelerini memleketin 
nıeaf aatı namına çok rica 
ederiz. 

Namzetler belli olduktan 
tonra en büyük vazife ve it 
halka düımektedir. Belediye 
kanunile halk belediye nizam· 
ların.. riayet etmeğe ve bele 
diye itlerini çevjrmek fçln 

belediyeye reaim vermeğe 
~ecburdur. Buna karıılık hal-

a da belediye iılerlnde rey 
verınek ve intihabata iıtirak 
etnıek ve belde idaresinin 
:••anıtı yardımlarından iati-
ade etnıek gibi haklar ve-
~hntıur. Bu haklardan fnti-

abata iıttrak etmek ayni za-
~anda halkın en kıymetli ve 
1 Jaıi olduğu kadar da ınede -
:n~lr vazifeaidir . Bu vazifeyi 

l 
hnsememek cemiyet ha

lnde 
••nd Yatayan insanlar ara-
bı b•; baıkalarının reyine ta-
olar!k Vaziyette yani ıuursuz 
hib Yaıamak demektir. Bu 
rna arla kendi hakkını kullan· 

Yan veya kullanmak itte 
:ey~n bahuıuı dört sene ken· 

itini görecek olan blr he· 
Jeli seçmeğe koımaylln bir 
Jurtdaıın aramızdaki medeni 
vaziyeti çok baeit demek o
lur ki· b- ı bi b I • oy e r yurtdaıın 

q UDabllecettnı bile hatuı· 
llUaa l•Urmlyoruz. 

MUSA 

Sanayi birliği toplantıları 
Sanayi birliği idare heyeti C. H. fırka· 

ımda sık sık toplantılar yaparak l<0ndis
yon meselesini görüımektedirler. Birlik re . 

Jıf Oıman Nuri Bey bir muharririmlze de

miıtir ki: " - Kondisyon meselesi ile eıas· 

Jı ıurette meıgulilz. İpekçiliğimlz için çok 
faydalı netiçeler verecek olan bu müease· 
ıe her hıılde yakında kurulacaktır.,. 

Muharririmiz Osman Nuri Beyden; bazı 

fabrikalarda i•çllerin mesai saatlerinden Sanayi birliği niıi 
11 avukat Osman 

fazla çalııtırıldığının doğru olup olmadığ'· Nuri Bey 

nı sormuı ve iıçiler blrliAlnln 9 saate indirmeğe çalıııyoruz. 
bu halden ıikayet ettiklerini Hele gece ve ıündüz amele-
anlatmııtır. Osman Nuri Bey sinin ayrı o\ması kanuni 
cevaben: mecburiyettir. Buna riayet 

"- Şikayet bize aelmedt. etmeyen var mıdır bilmlyo. 
Mamafi biz meaai saatlerini rum. Bu fıle bittabi alaka. 
on bire iodirmlıtik. Şimdi de dar daire metııuldür . ., demi~tir. ------------------
İsveç veliahtı 

Gelecek 
hafta mem· 
lekatimizi 
ziyaret ede 
cek olan 
İsveç veli
nhtı Güıtav 

Adolf Haz· 
retleri· İs
tanbul ve 
Ankaradan 
sonra Kara veliaht Güstav 
köy yolile Adolf Hazretleri 

ıehrlmi.ıe gelecek ve Uludağa 
çıkacaklar. Veliaht Hazretleri 
bir gece Bunamızda mllafir 
kalacaklardır. İkametleri için 
Cumhuriyet köıkü hazırlan· 
mııtır. Veliaht Hazretleri U. 
ludağ otelinde bir öğle yeme· 
ğl y~yecekler ve aktllma şeh
rimize avdet buyuracaklardır. 

Sağa sola: - -
Saatlere 

maşallah 
Şehrimizde umumi saatle

rin sayııı arttıkça saatleri. 

mizi hangi saate göre ayar 
edeceğimizi şaıırıyoruz. Me 
ıela: Tophanedeki ıaat onu . 
çalarken Ulucamidekl saat 
onu on geçiyor, Adap :; zarıtica· 

ret bankasının Cumhuriyet 
meydanındaki saati 20 geçi-

yor; postahane saati ya onu 
beı geçiyor veya on beş ... 

Galiba bunun ıebebi Bur· 
sadaki rutubetin saatlerin irili 
ufaklı çarkları üzerine yap· 

tığı teıir olıa gerek ... 

Bari rutubettten müteesair 
olmayacak bir düdük olsa da 
herkea eaalini ona göre ayar
laıa .•. 

Acem kıbcı 

Yoğoslavya krah 
Bul_garistanda 

Yoğoılavya krah Alekıandr Hı. 

Yolosla'fya kralı Alekaandr 
Hazretleri Bulgariıtana bir 
ıeyyahat y4pmııtır. Kral H"z
retleri Bulgar kralile birlikte 
evvelki gün Filibe yanandaki 
Krlçln istasyonuna gttmitler
dir. Hükümdarlar o günü bu 
istasyon civarında bulunan 
Bulgar kralının malikaneain· 
de geçirmlıler ve akşama 
Sofyaya dönmü§lerdir. B1ılgar 
Baıvekili, hariciye nazırı ve 
Yoioslav hariciye nazırı da 

ayni gün Sofyaya 120 kilo
metre mesafedeki Rlma ma
nastırına giderek siyasi mü. 
zıı kerelerioi orada tamamla
mıılardır. Bu müzakerelerde 
Bulgaristanla Y oğosla vya a
rasında ihtilaflı bulunan hu
dut emlaki meselesi gibi bazı 
meıelelerin görütü'düğü tah· 
mtn edilmektedir. 

( Cumhuriyet ) in 
filimi 

( Cumhuriyet ) refikiml· 
zin onuncu yıldönümünde a· 
boan filim ıehrimize gelmiı 
ve Tayyare ılnemasında eös· 
terllmtıttr. 

Cumhuriyet'in vekili müdafaa 
yaptı karar cumartesiye verilecek 

Cumhuriyet refikimiıin müdürü 
Abidin Daver Bey 

Abı hayat davasına perşembe 

ve cuır.artesi günleri 
devam edılmiştir.Pcrşembe günkü 

Cumhuriyet müddeiumumilitinio 
takdir ve mütalaasına tevdi et· 
miştir. Bunların birinde biJa-i.izlik 
diğerinde iae tam bir vukuf var
dır. Rapor meaele.i de böyle ol
muştur. Su işleri haricindeki mev
zularda çok salim bir tarzda yü· 
rüyen baıı kimseler ihtisas kar11· 
11nda hüınü niyetlerine ratmea 
sendelemeye sebep olmqlardır. Bu 
ayle bir mea'eledir ki: 

Buraanın inki .. fa deteri olaD 
bir suculuk müeaaeaeaine kartı ma• 
alesef reami makamattan birinin 
veya birkaçının yapmıt oldutu ha· 
tadan doğmuştur, Binaenaleyh bu 
yazı memlekete bir hizmet olmut· 
tur. Böyle bir meselede nakra bir 
tetkikle yani yalnız mikyası ma' 
dereceıine bakmak: bir doktorua 
bile reyi alınmadan yalnız bir kim
yaier raporuna istinat etmek au 
işlerinde cahiline bir iddiadır de• 
miş olmakla mevzuun tavsifi maa
tikiıi yapılmıt olur. Mantiki mü-

celsede doktor Nüzhet Şakir bey ••;·····.,..,, ,,,. 
dinlenmiş; Nüzhet Şakir bey ce
halet kelimesinin gazeteye ne su
retle aksettiğini izah etmiş ve bu 
su üzerinde yapılan müspet tet
kikatı anlatmıştır. Cumartesi gü
nü de gazetemizin sah\bi ve neş
riyat müdürümüz Derviş ve Ye- it 
ni Fikir refikimizin neşriyat mü

dürü Rıza Ruşen Beylerin şeha
detlerine müracaat edi?miştir. l:Sa
dehu müddeiumumi muavini Fah-
ri bey iddiasını yapmış ve maz
nunların matbuat kanununun 30-
uncu maddesile tec:ıiyelerini iste-

miştir. Müteakiben Cumhuriyet 
gazetesinin vekili irfan Emin bey 
müdafaasına başlamış ve ezcümle 
demiştir ki: 

1- Bu dava cidden ince bir 
tetkike mazhar olmuş ve mevzu
uiı kuanlık bir tarafı kalmamıştır. 
Abidin Daver bey yalmz neşriyat 
müdürü sıfatile ve hukuki müla 
hazalardan azade olarak buradaki 
cehalet kelimesini:ı sadece su işle
rinin ihtisas cephesine matuf oldu
ğunu beyan etmiş; böyle bir sözde 
hakaret mülahazasının Yarıt ola
mayacatmı söylemiştir. Davanın 

mahkemeye sevkine amil olan mü
zekkerelerden birini okudum. Bun-

Cumhuriyet refikimizin Bursa 
muhabiri Musa Bey 

da ( müddeiumumilik makamına 
emir verilmesi vilayet makamın· 

dan talep edilmiştir. ) Halbuki 
kazai istiklalin mahiyeti bu nevi
den bir emir verilmesine hiç bir 
zaman müsait değildir. Bunu bir 
bilgisizlik diye tavıif etmek mü
zekkereyi yazan kimseyi tahkir 
değil bilakis müdafaa sayılır. Çün
kü; bunda teşkilatı esasiye kanu
nunuıl tevkir ettiği kaza istiklali
ne karşı bir tecavüz kokusu var
dır. Görülüyor ki: Müı.ekkereyi 

imıalayan r.at kendi i•ini çok 
iyi yapmasına rağmen ihtisası ha
ricinde kalan noktada yani ad
li cephede bir bilgisizlik iÖster
miştir. Bunu böylece kaydetmek 
aa11l hakaret olabilir?ancak Vilayet 
makamı evrakı adliyeye sevk e
derken mevıuun bu aykırı tarafı· 
nı dllıeltmit n evrak• ıadece 

Cumhuriyet sıazeteainin vekili 
irfan Emin Bey 

nakaıalarda ıiı ıafuta yapıyor
ıunuı demek bir kimseye haka
ret de~ildir. Bir şeyin tavsifi ilmi
si de böyledir. Ya ilimane bir 
mutalaadır veya cahiline. Şu hal
de su ihtisası hakkındaki tavaife 
göre bu kelime bu zevatın teref 
ve haysiyeti ile asla milna1ebet· 
dar değildir. Beyanatın aynen ve· 
ya tahrife:ı geçmiş oldutuna re
lince: Cehalet bilpizlitin bıtka 
bir tekilde ifadesidir. Ancak bu .. 
rada Nüzhet Şakir hey meılekdaf• 
larına kartı bir cemile röstermit 
ve ağzından çıkan sözleri hilihara 
defciştirmiştir. Binaenaleyh Musa 
beyin yazdığı sözler Nüzhet Şakir 
beyin söylediklerinin tamamen ay
nidir. bu itibarla Nüzhet Şakir 

beyin beyanatı tahrife utramamıt 
belki ihtisar edilmittir. Fakat dok· 
tor beyin dediklerinden batka bir
şey denmemiştir. bendeniz öyle 
tahmin ediyorum ki: Müekkilleri
min bu yazıdan dolayı adalet hu
zuruna getirilmeleri iddia maka· 
mahnın resmi makamata kartı bf. 
raz cemilekirane hareket etmele· 
rinden doğmuştur. Yoksa iddia 
makamatının neşriyatı günü gO
nüne takip ettiklerine şüphe et• 
miyoruz. 

Matbuat kanununun 30 uncu 
maddesi bu neşriyat çerçenıile 
alakadar değildir. Çünkü: bu mad· 
dede zikrolunan cürmün tahakku
ku için [ isim ve madde röeteril
meyerek suizannı davet edec:ek 
mahiyette mütecavizane ] deuili· 
yor ki bu yazının bir cürüm olabil· 
meıi için bu üç unsurun bir ara· 
ya gelmesi lazımdır. Halbuki bu· 
radıı isim tasrih edilmemiıse de 
aşağı yukan levha takan makam 
olabilir· Fakat suizanni davet ede· 
cek hiç birşey yoktur. SuizaDDlll 
lügattaki ve hukuktaki manuı 

aynidir. Suizan; bir kimsenin se
ciycsinden, ahlakından bilaa'Ua 
manevi kıymetlerinden iftihaha 

Mabadı lkiad Mlılf"8 



Abılıayat dava
sı bitti 

- Birinci ,sahifeden devam 
davet etmek demektir. Eğer Mu
sa bey bu yazıyı yazarken levha
yı asan kimselere diger rakiple· 
rınin bu sahada nılinterit kalmala
rını temin iç.in ~ bll işe anlaşılmaz 
lıazı menfaat ..... ınülahaıaları bazı 
ahbaplıklar, gizli entrikalar karış. 

mıştır veya ou işin içinde bilhassa 
bır takım ahlak düşkunlükleri, va
zı ı e inhirafları vardır ) destydi o 
zaman 'Suizan olurdu. lialbukı ya. 
zıda ~uızannı cıavet edecek tek oır 

kelıme yoktur. Cehalet kelimesi a
çık açık ta\Sif edi im . ~t ı . b.r, -

enaleyh isım ve madde tasrih et
mek tek başına curüm teşkil ttmez. 
Burada sccıyc, ahlak, inhıraf \ e il
timas gibi vakıalara dayanmak Ja. 
zınıdır. Vt:zıya ~ rnütecavizane ) 
nazarile bakmak kabil ıııidir? De
gıl midır? bıttabı hıç lıır zaman .. 
Yazıyı baş1<ın aşogı okuyanlar sa· 
mınııyetten l1ışarı çıknıı:;- .. tek bir 
mana ve tek bır kelıme gôreınez

kr. fransada ı'!azeteler; .Snavski i
~indc hükumete lrnr,ı ( ~ıt.:ır::.kı rc
Laleti ) di,·e re.ı:alet kclımcsıni kul
landılar- 1-'ransa Cumhuriyeti bu 
kelimeden dol ) ı tek bir gazeie 
hakkında takıb,1tıa bulunmamı itlr. 

Musu bey; samımı, aürı.bt bir 
gaıetecilik _yapmıştır. Vaki ile bu 
suya içilmez denmiştir. Halbuki 
bursa için ayni zamanda iktisadi 
bır sel\'et ın:ıhiyetindc oıan bır su· 

yun hakiki evsafını etrafa anlatmak 
onurı vazifesi icJi. :;;ayanı şükrandır 

kı: Suya artıK lıakıkı bir teşhis 

komuştur. \ani Musa be} bu y;ızı· 

sile memlekete hizmet etmi~tir. Bi!. 
hassa memlekette ıktisadi bir hare
ket başlangıcı me\luuna ... h:;yat 
hakkı tanınmasına imkan vermiştir. 

Acaba ... bıı yazıda hakaret kastı 

var mıdır: Ne mümkünJ Esasen 
doktor Nüzhet Şakir beyi~ burada 
bir .rakibi olamaz. <,.uııkii: O su 
nıutahassısıdır. Bahusus kendisi de 

Btırsada bulunmayor. 
· Musa beye gclınce: Bir rnuta

lıassısla mülaki olmuştur. Ve ihtisa
sın ziyasını gazetelere aksettirmek· 
le vazifesini yapmıştır. Eğer bu şe· 
kilde tenkitlerin yolu da kapanır::.a 
o zaman matbuatı en mukaddes 
bir. hak olarak fanıyan teşkilatı e
sasıye kanununa tearııl teşkil eder. 
Scrbestii neşir gibi hürriyetledn en 
muazzezi, en ciltan~urnulü ve en 
insanisi zeka hürriyetine kar~ı el. 
bete böyle elim bir çeııber vurmayı 
kastetmez. 

Binaenaleyi1 hakim bevefcndi; 
matbuat kanununun 30 unc~ mad. 
desi: gizli nrnksa11arla, entrikalı bir 
vaziyette. hiyanet kasti!e: iltimas 
ve .saire gibi bir takım 5uizan ve 
hasmı arkadan kahpece vurmak 
gibi kirli ne~rİ) atın maddesidir. 
( Cumhuriyet ) ise çok açık ve 
dürüst bir neşrıyat yapmıştır· ()y!e 
zannediyorum ki: İddia makamı da 
bu noktalarda tamamile bizimle 
beraber olacaktır. 

Oursllya mufit olan ve Bıırsanın 
iktisadi hareketinde ) eni filizlenen 
bir meseleden dolayı tertemiz ve 
bembeyaz bir kelime ile beraat 
dileriz.). • 

Reis Mustafa Nuri bey Musa 
beye bir diyeceği oiııp olmadığını 
sordu. 

Musa hey vekilinin söyledikle
rine tamamen iştir:ık ettiğini bu 
neşriya1ta hiç bir hakaret kastı ol
madığını ve beraat diledığini süy. 
ledi. Muhakeme k~rarın tefhimi ı. 

çin cumartesiye bırakılclı. 

Zayi n1ühür 
Kullanmakta olduğum a

~a mühürümü kazaen kay
bettim yenisini yaptaracağını
dan eskisinin hükmü olmadı-
lmı ilan eylerim. 

Orhaniye köyü muhtarı 
Mahmut oğlu Yusuf 

Dikkat! 
Fransııça, İngilizce, İ

talynnca ve bilumum 
dersleri için ecnebi mu· 

ı allimi arayanlara: 
Fransız kilisesinde 
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Katil İzzet şeh- Muvaffakiyetin Kız kardaşına . . . ·ıd· sırrı tevazudur 
Tlmzze geflTl l Mudl'.nyada, küçük Ali bey feCaVÜZ 

Geçenlerde Samanlı kô· •aminde bir arkadaı var· Nev · Derekızak köyünden 22 
yünden l:ızet isminde biriı, esi ve kahkahasile her bu- yaılarmda Veli isminde biri 
köy muhtarı hacı Lfitıf ağa- lunduğu meclisi şenlendiren 12 ya§mdaki kız kardaş1nın 
yı vurarak ortadan kaybol. bu arka.da§m küçük lakabtle bikrinl izale ettiğinden tev-
muıtu. izzet İstanbul polJsi anılmasına hayret ettim' kif eJilmltlfr. Bu adamın ıu-
tarafmdan tutularak şehrimi· Fırkada, belediyede, tay• urnndan ~üphe edilmektedir. 
ze gönderilmışur. yare cemiyetinde, banka tda- Parlamentolar 

İzzet, verdiği:ifadede, ken- re heyeti, maliye satıı komis• 
disinin kanalda çalı~tığmı, kö- yonu, tahsilat ve takdiri kıy- konferansı 
ye uğramadığım ve bu sırada met komitıyonlarmda fahriy~n dağıldı 
eni~tesinin askerde bulundu- vazife alarak muvaffakiyetle l&tanbulda toplanan otu· 
ğunu, köyde yalnız kalan kız baıaran bu mütekamil ve kıy- 2 uncu parlementolar konfe. 
luırdaşımn muhtar Latif ağa. metli arkadaıa acaba hala ransı bir haftadanberi Yıldız 
dan bir çocuk peylediğini öğ· küçük dentlmealndeki sebep sarayında mesaisine devam 
renlnce muhtarı öldürdüğünü ne idi? Merak bu ya?. Ôğ· ettikten ıonra evvelki gün 
söy lemiıtir. 

izzeti köprü üstünde muh- renmek istedim. Yanımda toplantıya nihayet verilmto-
tarın akrabasından biri tanı- gözlüklü bir zat oturuyordu. lir. Hu münaıebetle evvelki 

Kulağına e~tlerek ııordum. akıam dahiliye vekilimiz Şük. 
mış ve hemen polise ko~arak 
İzzeti tutturmu§lur. - All bey, hakikaten kıy- rü Kaya Bey Perapalasta mu. 

meli ölçülemeyen çok değer- rahhaslar ıeref ine parlak bir 
Armutluda imar 

Armutlu ( Hu&usi ) Gazi 
Hazretlerinin yüksek irşatları, 
valimiz Fazlı Beyin devamlı 

ihtimamlarile Armutlular için 
eenelerdenberi gaye teşkil e

den telgraf merkezi açılmış, 

içilecek temiz su getirilmif, 
yollar otomobil geçecek bir 
hale, Gemlik • Armutlu ara· 
aındaki kırk kilometrelik te
lin direkleri valimiz tatafın • 
dan temin edilerek iki hafta 
gibi az bir ı.amandu bu me
safede telgraf muhaberah da 
baılamıı yeni yapılan çeıme· 
lere uzak ve saf kaynaklar_ 
dan ıı.ular getirilmiştir. 

Reıit Süleyman 

Sayım 

kaçakçıhğı 
Karacabey ( Husuıi ) mal 

müdürümüz Nazif bey dağ 

köylerinin fazla saylm kaçak-

çılağı yaptıklarını haber ala
rak bizzat takip etmiş ve bu 
güne kadar 7000 liradan faz· 

la ceza tahakkuk ettirmiştir. 

Mal müdürümüz maliyenin 
diğer tahsilat i§lerile de çok 

alakadar olmaktadır. Tahki
katıma nazaran e\·velce y\fz-

de kırk derecesinde yapıl
makta !>lan tahsilatı işe vazı

yet ettiği günden itibaren 
yüzde 80 ne iblaga m•Jvaffak 

olmuıtur. 

Doktor Rıza bey 
italyadan döndü 

Sıtma mücadelesi labara· 
tuvar ıcfi doktor Rtı.a Bey üç 
ny evvel İtalyadaki sıtma kur-

t suna gitmişti. R~za B~y Ro
mada tetk:ko.tta bulunduktan 
sonra geçen hafttı şehrimize 

avdet etmiş \'e işine baş

lamıotır. 

Yeri m"''"rekkep 
Mustafa Nurettin 8. isminde 

bir •müte~ebbi s Bahkesir ci va
randa imtiyazım aldığı ma· 

denlerden pelikan ayarından 

daha mükemmel bir mürekkep 
yapmağa muvaffak olmuş ve 

ş~hrimizc mühim mıktarda 

sarfiyata başlamı~tu. Bu mü
rekkep pelikan gibi kalem 
uçlarını süratla tahrip ve ka
ba kağıtların arkaısına nufuz 
etmP.mektedir. Muıtaf a Bey 

a hğı mürekkebin nümune-

li bir arkadaştır. Yalmz de- ziyafet vermit ve ziyafeti bir 
ınokratl:ğı itibarile pek ml'ı- süvare takip etmiıtir. Konfe. 

tevazl olan bu aevlmH arka
daoın bilhassa kendinden kü· 

çuklerle daha fazla görüvme 
ve kaynaımayı tercih etmesi 
( küçük Ali bey ) şeklinde 

anılmaı;ına sebep 

Dedi. 

olmuvtur. 

Bu cevap karşısında kendi 

kendime dü~ündürıı. Velev 

pek küçük dahi olsa her han· 

gl bir vazife ile tavzif edilen 

bazı kimgelerin husnsile ken

d mdcn küçük olrınlara kartı 

aldıkları tavır ve va7.iyeti, bu 

genç arkadasın pek müte~va. 

ziane olan bu harekatile kar-

tılaftırarak bir mukayese yap· 

mak istedim. Ve anladım ki: 

Hayalla muvaffakiyctin en 

büyük sırrı; halk:ı kar~ı d<1i· 

ma tevazuu elden bırakma-

makta imif. Ve acizlere kar. 

§1 tevazuun yüksek bir fadlet 

olacağı hakkındaki ecdat söz• 

leri de n~ doğru imiş. 
DERViŞ 

Terfiler 
Sanat mektebi mildür mu· 

avini Şükrü Bey Diyarbekir 

sanat mektebi müdürlüğüne 

İnhisarlar baımüdüriyeti mu

hasebe amiri Niyazi Bey de 

lzmir tuz inhisarı meml~ha

lar muhasibi mesüllüğüne ta

yin edilmiılerdir. 

Yerli ölçü macunu 
Dff tabibi Anber Bey; dit 

doktorlarına ölçü almak için 

lüzumu olan ve ( istenç ) de. 

nflen macunu imııl 

muvaffak olmuıtur. 

etmeğe 

Şimdiye 

kadar Avrupadan a!ınan bu 

macunun iptidai maddesi de 

yerlidir. Macun aliıkadarlarca 

bcğenllmio ve memleketin her 

tarafına sevk olunmaya baş. 

lanmıştır. 

Maliye 
müfettişleri 

Maliye mutahassm mösyö 
Alphand ile maliye müfettişi 

Cemnl Yılmaz Bey Buna ma· 

liyesini gözden geçirmek üze· 

re ıehrimize gelmiılerdir. Mü. 

rans muralıhaslarmdan bazı

ları dün ıehrimize gelerek 
şayanı temıı~a. mahalleri gez. 
miılerdir. 

Jandarma 
kumandanımız 

Vilayet jandarma kuman
danı kaymakam Nevzat Bey 
Adana mmtakası kumandan 
muavinliiine tayin edildiğin· 
den geçrn gün yeni memuri
yet mahalline hareket etmit 
ve vilayet erkaniie b!rçok ta
nıdıkları tarafından te1Yi e-
dilmiıttr. . 

Nevzat Bey; kibar ve ha. 
lük oldutu kadar vJlayette 
çok iyi bir inzibat kurmuı 

kıymetli bir kumandandı. Ye
ni jandarma kumandanımız 

bin batı Hakkı Huı rem Bey 
Çanakkaleden ıehrimize gel
miı ve vazifeıioe batlamııtır. 

Bir nışanlanma 
İı bankası Hursa ,ubesi 

memurlarından Müceddit Bey 
arkadaıımızla merhum btnbaı ı 
Rifat Beyin kızı Perihan ha
nımın nıoanlanmaları geçen 
gün Kadıköyünde yapılmııtır. 

İki tarafada saadet dileriz. 

-Bursa sulh hukuk 
hakiınliğinden: 

934-52 Bunanan tütün 
inhisar idaresi vekili tarafın. 

dan Biladıyunas köyünden 
Ali oğlu ~·:ebmet Ali ve ıe

riki Ali oğlu Sadık aleyhine 
ikame olunan_ alacak davası 
nın :·müddeialeyhin ikamet· 
gahları' meçhul bulunduğun-

• 
dan huhuk usulü muhakeme-
leri kanununun 141' inci mad
desi mucibince ilanen tebli
gat ifasına ve muhakemenin 
5-11 - 934 pazartesi gunu 
saat 14 de talikine karar ve
rilml§ olduğundan yevm ve 
va kU mezkürda bizzat veya
hut taraflarından bir vekUt 
musaddak göndermeleri ikti
za eder aksi tnkdirde hak. 
kında muamclei gıyablyenin 

tatbik olunacağını natık iıbu 
ilan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

- a -
-baş tarafı dördüncü sahifed~

keme kararile davalanın dük· 
kanında tespit edilen euadan 
bir adet ıarı semaver ve bir 

de k ı>aklı sarı man2al ve 

İnl'"göl icrasından: 
933- 71!} İncgt'Jlün llacı

l~ara k6yciııdrn Ta!ısln oğlu 
lsmail ağaya florrlu İnegö
lün Mesrur/ye köyünden Şe
rif oğlu kahveci ömer aya
nın tapuca mukayyet Hacı_ 

kara küyu hududu içinde ve 
dikiiitaş mevkiinde şarkan 

"' Racıkaradan Gazi oğlu Alı
met, garben çalıltk, şimalen 
la/ita köprü.den hacı Halil 
eskici Salih ve Mustafa, ce
nuben İbrahim, lsmail, Yu
suf çavuş tarlalarile mahdui 
/ı.U dönilm tahmin edilen tar
la ııwkaddema talip :ulıur 
etmediğinden 2280 numaralı 
kanuna gôrc muameleye ta
bi lıılulmw; iken alaca/\lı ve
kilinin lalebile ve icra hci
kimli[jinln kararlle yeniden 
mesaha edilerek 26 dönüm 
olduğu ve 390 lira kıymetin
de olduğu tespit edilmiş ı1e 
merciden ledel'istil<i.m yem
den mücayedeye va:ı emir 
buyurulma/da me:kiir tarla 
birinci ve ikinci arllrmaya 
çıkarılrmşlzr. 

Birinci arlırma.~ı 28-10 
-!J34 tarilıine mıisadlf pa
:ar yI°imi saal 14 ten 15 e 
kadar İnegöl icra memurlu
ğu nd asmd a yaptlacakllr. 

Muhammen kıymetin yüz_ 
de yetmi§ beşini bulmadığl 

takdirde ikince artırma 14-
11-934 tarihine miisadif 
çarşamba !iüml. ayni mahal .. 
de ue ayni saatle icra oluna 
caktcr. En son artıranın ta .. 
alılıtidli. bakidir. 

Artırma şartnamesi 17 -
9-934 tarihinden itlbaren 
herkes tarafından icra· dcii-:
resinde görülebilir. 

ipolek sahibi alacaklılar .. 
la dl!fer kl<ikadarların gay .. 
ri menklll iizerindeki Izakla
rrnı ve iddialarım 20 gıin i
çinde evrcıkı mıl.spitelerile ic
ra dairesine bildirmeleri ak
si takdirde tapu sicillerile 
sabit olmayan hakların pay .. 
!aşmadan hariç kalacağı. 

ikinci arlırmada mıılıam
merı /\ıymelin yüzde yetmiş 
beşini bulwadığı takdirde 
2280 numaralı kanana tabi 
lutıdacaktLr. Taliplerin yaz ... 
de yedi buçuk pey akçalarile 
memuriyelimize mıiracaalları 
lüzumu iları olunur. 

Acele satılık ev 
Yeşil civarında Babaza. 

kir sokağında 21 numaralı 
4 odalı iki sandık odalı 2 
sofa iki bodrum bir mut-
fak ve Gökdere şuyu ile 
elektriği bulunan ev sah· 
lıktır. Gazipaşa caddesi bo
catabip mahallesi 46 numa
rada terzi Sabri efendiye 
müracaat. 2-3 

hit dinlettlrmiı ve muha1'eme 

t -.Hk edilerek bir ay müddet

le davalıya ilanen muamelei 

gıyap kararı tebliiine karar 

verilmiı olduiundan uaulen 

itiraz etmedlii ve muhakeme 

ntn muallak bulunduğu 15 -

11 -934 tarihine mibadtf 

perıembe g\inü saat 14 te 

mahkemede bizzat bulunma

dığı veya bir vekil gönderme 

diii takdirde bir daha mah

kemeye kabul edilmeyeceil 

ve vakaları kabul etmtı ad· 

dolunacağı tebliğ makamına 



Bursa suJh hukuk 
n1ahkenıesi nden: 

93~- 71 Bursanm Şeker 
hoca mahallesinden Ahnıet 
bey kızı Hatice hamm ve 
Orhan mahaııesinden diğer 
kızı Zekiye hanım ve Sa· 
rnanh köylü Mehmet efendi 
zevcesi Cemile hanım ~ve 
Samanla köyünden Mehmet 
efendi OiJu Ahmet bey ve 
Mehaıet efendi kerimesi Le· 
zize hanım ve Orhan ma· 
hallesfnden Ata bey zevce
si ve Samanhlı Mehmet e· 
fendi kızı Şevket hanım ve 
diğer kızı Nesibe hanım be
Yinf erinde müşterek olup 
kabili taksim olmamasından 
dolayı şuyuunun izalesi i
çin satılarak bedelinin his
sedarlara hisseleri nispe· 
tinde :paylaşt1rılmasır.a 2-
6-931 tarih ve 930/1041 
numarala iilmla karar ve 
rilen her biri mezkür Sa
ınanh kariyeslnde No. I 
köşktü bahçe mevkiinde 
ıarkan sahibi senet şimalen 
ve garben yol cenuben Ha
san ve Hüseyin ve Süley. 
man vereseleri tarlalarile 
mahdut içindeki mısır çiti 
hariç olmak üzere 19 dö
nüm ve 570 lira kıymeti 
rnuhammineli bf r kıta tarı a
nın tamamı No. 2 Arap aç
lbalaranda şarkan Hayriye 
ve Mehmet veresesi Kadri 
ve Osman veresesi Şefika 
ve Hasan ve Kadir grsrben 
Hasan ve Akif ve Kazım 
ve Yakup ve Adem ve Sab
riye ve Habibe ve Nefise 
hanımlar şfmalen kanal ce 
nuben Sıdıka ve Abbas ve 
Mehmet ve Ramazan ve ha
bibe hanım tarıaıarile mah
dut 44 dönüm 3 ·evlek 267 
nıetre murabbaındaki tarla . 
nın ahiren kanal kanal ida
resi tarafından l dönüm l 
evlek 151 metre murabba
•nda ki mahalli istimllk O

lunup geriye kaJan 43 dÖ· 
nürn 2 evlek J 16 metre mu 
rabbaında ve 555 lira kıy· 
illeti muhammineJi defa bir 
kıta tarlanın tamamı No. 3 
Orman yerlerinde açmalar
da şarkan Ali veres(:Jeri 
Mehnıet ve Hüseyin ve ifa. 
san garben Ahmet ve Vas
fiye hanım ve Hamit ve 
Sabri şirnaıen deliçay cenu
ben Dikencik tarlalarından 
Mehnıet tarlasile mahdut 
63 dönüm 3 evlek 160 met
re rnurabbaında ve 1280 Ji_ 
~a kıymetli defa bir kıta 
arıanın tamamı No. 4 Soğu 

Cak dere önünde şarkan 
Sabriye Mehmet ve İsmail 
Vereseıeri tarlaları garben 
Sahibi Senet ve kısmen 
Mehtnet şimnlen dere cenu
ben Sahibi senet tarlasile 
lllahdut 9 dönüm l evlek 
~~ 180 lira kıymeti muham 
r11 neu defa bir kıta tarla-
• n tanıanıı No. 5 Vakıf yo
und 

tice a §arkan h.asan ve ha· 
oarb ve Cevat ve Mehmet 
len en Nefise hanım şima· 
be Mehnıet tarlaları cenu. 

28 n ~a~ıf Yolu ile mahdut 
domun bir evlek 71 met

re rnurabbaında ve 840 lira 
kıyrneu rnuhamminelf defa 
bir k1ta tarlanın tamamı 
No. 6 Çiftemeşeler mevki
inde vakıf yolunda şarkan 
Osman Şffllalen dere garbdn 
ve cenuben Sait oğlu Ah· 
illet ve Hatice ve Mehmet 
ve Mehaıet Ali tarlalarfle 

mahdut 27 dönüm bir evlek 
Vt! 675 lira kıymeti muham 
mineli defa bir kıta tarla
nın tamamı No. 7 Türknıen 
konağı mevkiinde hacivat 
yolunda şarkan tarik gar
ben Aziz efendi şimaJen hü· 
seyin ve İsmail ve Mehmet 
Ali ve hasan cer.uben hü. 
seyin ve Ali ve Ahmet ve 
Vasfiye hanım ve Hamit 
tarlalarHe mahdut 41 dÖ· 
nüm ve 1025 lira kıymeti 
muhammineli defa bir kıta 
tarlanın tamamı No. 8 ma
şathk kurbinde hacivat yo. 
ıunda şarkan Sıdıka tarla
sı ve kısmen yol şimalen 

dere ve kısmen yol garben 
fıtnat hanım cenuben hÜ· 
seyin ve Cevat sahibi se
net Sıdıka tarlalarile mah
dui 28 dönüm ve 560 lira 
kıymeti muhammineli defa 
bir kıta tarlanın tamamı No 
9 maşatlık ayrı ve armutlu 

1 parçada şarkan ve şimalen 
hüseyin ve sahibi senet 
garben ve cenuben Hamit 
ve Ahmet tarlaları ve sahi
bi senet tarlasile mahdut 
13 dönüm ve 130 lira kıy
meti muhammineli defa bir 
kıta tarlanın tamamı No. 10 
Ayvalı parçada çukur ça-
yırda şarkan Sabriye ve 
Nefise garben Emine şima . 
len halil ve Bilal veresesi 
tarlaları cenuben vakıf yo
lu ile mahdut 12 dönüm 1 
evlek 38Z metre murabba
ında ve 240 lira kıymeti 
muhammineli defa bir kıta 
tarlanın tamamı No. ı 1 çift. 
lik yeri mevkiinde şarkan 

Bursa yolu garben mer'a 
cenuben Fatma ve Ahmet 
ve hüseyin ve haticenin 
tarla ve bahçeJerile mahdut 
l~ dönüm ve içinde bin Ji. 
ra kıymetinde çiftlik ebni
yesi hariç olmak üzere 570 
lira kıymeti muhammineli 
bir kıta tarlanın tamamı 

No. 12 Mantarhkta Ojken· 
cik hududunda şarkon Re
cep ve kısmen sahibi se
net garben hatip hamit e
fendi ve Adile ve hatice 
hanımlar tarlaları şlmalen 

• sahibı senet cenuben Recep 
1 tarJasile mahdut 27 dönüm 

ve 406 lira kıymeti muham 
mineli defa bir kıta tarla
nın tamamı No. 13 şehir yo 
ıvnda ince parçada şarkan 
şehir yolu şimalen Recep 
ve KAzım ve Mehmet ve 
Fatma tarlaları garbtn sa
hibi senet c.:nuben Meh
met ve hatice ve Salim ve 
Nuriye ve Mustafa tarlala
rile mahdut 19 dönüm 3 
evlek 300 metre murabba
ında '.'e 400 lira kıymeti 
muhammineli defa bir kıta 
tar!anın tamamı No. 14 şe
hir yolunda şarkan hamit 
ve Vasfiye ve Fatma tarla. 
tarı garben şehir yo;u Şi· 

malen halil tarlası ceniıben 
Tevfik tarlasHe mahdut 
13 dönüm ve 260 lira kıy· 
meti muhammineli defa bir 1 
kıta tartanın tamamı No. 15 
Mantarlıkta iki dere önün
de şarkan sahibi senet şi 
nıalen dere garbr~n kısnıen 
dere ve kısmen Vahit tar
lası cenuben Cafer oğlu 
Mehmet tarlasile mahdut 
14 dönüm ve 210 lira kıy
meli mukadderdi defa bir 
kıla lrlrlmun lmnanu No. l(j 

elmıckri oylu tarlasında şar. 
kan salıil>i senet garben Beh
fCl ve Sabri şimalen clerc 

cerıubcn lhiseyin tarlası ve 
me:cırhk ;/c malırlul 40 dö
num 3 eulck hir ktla lar/cı. 
111n iki evlek malırıllindeld 
dc,ijirmen ebnlycsi hariç of_ 
mak u:ere me:kıir larlamn 
,; domim :; eulek 14.1 metre 
nwrablıaında ki mahalli nlıi
ren lwnal idaresi !araf111clan 
islimllik ulunduyundwı geri
ye k alan 34. dünlim 317 met
re nmrobbarnda ve belıer dü
mimü 2.i liradan 9G(i lira 
kıy meli mııluımminali defa 

. bir kı lcı larlam11 tamamı ı\'o 
17 köşklü bahçe denmekle 
maruf şarkan ve garben ue 
ceııuben sahibi sene/ tarlası 
şimalcn kanal ile 111 alı dll l 
14 dc.inüm bir evlek larlımtn 
1 dümwı .1 evlek mahallini 
alıiren kanal ıdal't'si lurc~flll· 

dan islinıl<lk olundufju ci/ıet. 
le !Jeriye kalan 12 dümim 2 
evlek ue beher dönümü. 20 
liradan 250 lira kıymeti mu· 
Jwmmineli defıı bir kıla tar. 
lanrn lamunıı No.18 köşklli 
bahçede şarkan yol !farben 
sulıibi sene/ cemıben köy lıa 
neleri ııe sahibi senet şima
lcn kanal ile ma/ıdnl 32 dü: 
lllit11 !Jl 8 metre murabbauı
daki tarlamn (j dönüm 360 
metre murabbm mahalli a
lliren kanal idaresi larafm
clan islimUık edildiğinden 
geriye kalan 26 dô!llilll ~5~ 
metre nmrabbaında ve .>.1U 
lira Ja ymcli ımılıammincli 
def~ bir /ula larlaıwı lama· 
mı larilı i ildnclan itibaren .W 
9ıi11 mıiddctle ur.ık artırmaya 
çlkarıldı[jwdan talip oltınla . 
ruı kıymeti mıılwmmineleri

nin yıizcle yedi bııçufju rıispc 
tinde pey rı/.i.çalarile beraber 
Bursa :mlh lılllWk oıalıkcme. 
sine mlıraca(l f eylemeleri ve 

Gemlik zirai ~ redi kooperatif riyasetinden: 
514 numaralı 

Gemlik nıerkez kooperatif şirketince 85 nu
n1araJ1 ortağa ait Orhangazinin Yeniköy hava
lisindeki arazileri satılığa çıkarılmış olduğun. 
dan talip o lanlar Genılik ()rhangazi ve Yeni
köy kooperatif idare heyetlerine müracaatJaı-1 
lüzumu ilan olunur. 

Bursa askeri fırka satınaf ma komisyonundan: 
'1.7 - 9- 9;34 tarihinde icra kılınan açık müna

kasada Bursa ve A1udanya garnizonlarına ait 
35000 kilo nohuda verilen fi)·at ğali görüldü
ğünden ihalesi l} - 10 - 984- perşembe ~üüün~ ta
Jik edilm1 ştir Talip olanların mezkur gunde 
saat la te fırka satınalına komisyonunda temi .. 
natiJe n1evcut bulunmaları. · 

Bursa Evkaf idaresinden: 
Evkafa ait Tirilye nahiyesinde n1uhtelif mev 

kilerde 92 Ye Gemlik kazasının kurşunlu köyün 
de 6 7 kıta zevtinliklerin bedeli dört senede ve 
dört ınusavi "'taksitte verilmek üzere mülkiyet
leri ayrı ayrı müzayedeye çıkarılmıştir. 

Tirilyeye ait kıtaların ihaleleri '21-10-934 
tarihine müsadif pazar günü saat 1 a de Muaan 
ya evkaf idaresinde ve Kurşunlu kövündeki 6_i 
kıta zeytinliklerin ihaleleri de 24- 1O-934 tarı· 
hine müsedif çarşamba günü saat 25 de Gen1· 
likte evkaf dairesinde yapılacağından taliplerin 
şeraitini anlamak için her gün_ ~udanya eykaf 
mecnur1uğuna ve müzayedeye ıştırak e.decekle
rin ihale günlerinde 1\'.ludanya ve Gemlık evkaf 
idarelerine nıüracaatları ilan olunuı-. 8 

Milli Emlak Müdürlüğünden: 
ihale 3 -1 1 -U:Jı,. larilıinc Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

ı arsa 

Metre M. 
1654-mıisadif cumartesi yıimi saat H;cılar 

15 Le JJursa sulh lmkuk oda-

- . 
Matbaa. caddesi 
adliye arkası 

smda yapılacarjmdan taliple
rin o gıin me:lmr mahkeme
de lıazır lmluıwwları ve şart· 
Jıamclrri forilıi lldndwz i/ iba 
ren herkese açık bulwıduğıı 
nı,.:;k ıir gıinde artırma bedel
leri gayri meıdmllcrin kıy111e. 
ti mukadderelerinin yıi:de 
yetmiş beşin i btılmad<yı lak
dir(le arlıramn son taalıhıidıi 

baki kalmak ıi:ere arlırma
m n 15 gün daha temdit cdi. 
/erek 1!J-1 I -!734 iariaine 
ımisadif pa:arlesi [)limi ayni 
sualle 111t·:kür mahkemede 
gayri menkullerin en çok cır-

Eşrefiler Mustafa dayı 9 , 
Hamzabey Odalar 8 
Uzunçarşı Kuyumcular 20 dükkAn 

:D > 8 
, Aynalı çeşme 26 

137 
753,50 

l\1evkileri!e nunıara ve cinsleri yukarıda ya
zılı altı parça en1val satılnıak üzere müzayede
ye çıkarıln1ı ştır . 7- 10-934- pazar. g~nü saat ~i 
de ihaleleri yapılacağından almak ısteyenl~r!n 
ın i lli en1lak idaresine müracaatları ılan 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğündee: 
Mektebimiz talebesine yaptırılacak kırk beş çift iskar .. 

pin; ı 7 eylül 934 tarihinden itibaren yirmf gün müddetle 
münakasaya çık;ırılmıştır. 

İhale 7 tesrinievvel 934 pazartesi günü saat on beşte 
hükümet?dairesindeki meclisi umumii vilayet salonunda 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi ve nümuneyi görmek üzere . cumad~n _ b~ş~_a 
her gün mektep idaresine veya vilayet z jra3t mudurluğu-

" ti 2- 4 ne muracaa arı. 

! ıra na i lı a/f.si icra kıl ınacd,liı 

ve />11 baplu bir !Jliıw ilira:z 
olanlart1l ve alfikadarammn 
20 gun içinde e11rakı ımispi. 
Le ile bildirmeleri uksi halde 
hakları lapıı sicilli ile sabit 
olmadıkça salış bedeli pay
laşunlmasmdan hariç kala
cakları uc belcdiyt'yc ait tel/a
liye rıiswııll ile ihale karar 
pullkrı ve lc:kerc ve ferağ 
harcı mtişleriye ait olaca[j1 

u.;n oıwııır. Karacabeu harasından: Mudanya icra ~ 

memurluğundan: Haranın isn1etpaşa merası l O teşrini evv~I 
933- 660 Bir borcun ö. 9:34 çarşamba günü saat on beşte pazarlıkla ı-

denmesi için mahçuz Mu- . J • • k -rde 
danyanın Kızııtoprak mev- cara verilecektir. Talıp erın yevmı mez u 
kiinde vaki iki kıtn zeyt!n- t 'natlarile birlikte hara müdürlüğüne müra .. likte mevcut ceman 5~12 em ı 3 
kilo senet haliye zeytin 1 caatları ilc'.'10 olunur. -3 
mahsulü beher kilosu yedi· 
buçuk kuruş kıymetle açık 
artırmaya vaz olunarak 6 -
10- 934 tarihinde cumarte
si günü zevali saat 14 de 
ihalesi fcra kıhnacaktır. Pe
şin para ile taliplerin dai-
rel icraya müracaatları i· 
IAn olunur. 

Diş tabibi Edip Rüştü 
Set başında 

• 



• 

Sahife 6- Hakkın Sesi 
2 z 

3 2 55EG n f z s 

Bursa Deftardarlığından: Askeri /ırka satın alma 
komisyonundan: Verginin mıktarı 

Lira 

7 
18 
15 

ıs 
106 
22 
16 
10 
21 
15 
41 

949 

10 

4 
22 
16 
41 
12 
12 
24 
19 

295 

47 
75 
l6 

25 
11 
5 

12 

14 

4 
14 
68 

8 
16 
16 
12 
22 
12 

140 

22 

22 
35 

20 
24 

26 
14 
il 
26 
31 
27 
49 
26 
19 
45 
10 

Kuruş 

80 
71 
31 

96 
7 

32 
25 
27 
40 
96 
99 
96 

91 

38 
73 
19 
99 
4 

60 
66 
85 
68 

60 
38 
33 

85 
53 
28 
37 

34 

44 
82 
91 

56 
35 
2 

52 
80 
17 

52 

90 
4 

53 
46 

18 
24 
34 
65 
45 
48 
33 
88 
28 
12 
68 

Metre 

870 
180 
220 

390 
870 
410 
770 
380 
220 
340 
820 

290 
520 
160 
240 
550 
800 
610 
850 
190 

780 
580r 

530 

550 
670 

760 

350 
640 
690 

490 
240 
76~ 
880 
680 

60 
510 

740 

240 
200 

410 
~-90 

210 
32 
59~ 
110 
430 
660 

700 
250 
350 

Dö. 

2 
9 

1 
36 
3 
4 
2 
4 
2 
8 

. ı 
4 
4 
6 
3 
1 
3 
3 
6 

6 
2 

5 
2 
1 
3 

5 

ı 

4 
21 

2 
3 

64 
7 
7 
3 

16 

2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 
1 
2 
3 
6 

12 
2 
1 
4 
2 

Acemler 
Ormanlar 
Kadı köşkü 
horhorçeşme 

·Cins SQhibinin ismi ·----------- -
bağ Dobruca köyünden Kaya Ali 
bahçe Sadiye hamm 
tarla Mehmet oğulları Mehmet, llüseyin 
zeytin, ve Hasan efendi 
bahçe Hatice hanım 
tarla Hüseyin ve Cemal efendiler 

• SerezU Abdürrahim kızı .Hatice H. 
• Kahveci Ati efendi 
• Hamzabey mahallesinden hüseyin ef 
:ıı İstanbullu Reşat efendi 

» ' Ahmet hocanın 
• • hacı Bekir ve müşterekleri 

Şekerhoca mahallesi Fabrikatör O~man efendi zade 
Gazipaşa caddesjn. Emin bey 
de merkez oteli 
Gaziaktemir mukad- Gaziakdcnıir mahallesinde kahveci 
dema ev şimdi arsa Salim efendi 
Horhor çeşme bağ Hatke hanım 

• >. terzi Ahmet efendi 
Kocanaip 2 kıta tarıa Yeniceli Hatice hanım 

» > balmumcu hafız efendi veres€sl 
» zeytinlik Necip oğlu Ahmet efendi 
.. • Mustafa kızı Bakiye hanım 
:ıı Tarla hisarda Mehmet efendi 
• • hisarda Rıza efendi 

pelitlihavuz bağbahçe hasan kızı Fatma hanım 
eşekyedi 

bağ Emine hanım 
~ tarla İnegöl den b'>şnak R.fat efendi 

sjjtıüce soğuk bag Kayabaşı mahallesinden İbrahim oğ. 
altı zeytinlik hüseyin efendi 

» bağ mühtedi halit bey 
horhor çeşme zeytinlik Sabit ağ.Dursun veresesi 
Çifte çınarlar bağ Besim kisı Zehra hanım 
Ormanlar tarla Salih oğlu Ahmet veresesi Enıin ve 

Çiftehavuzlar 
iki kıta 

hüsnüye hanımlar ve İsmail efendi 
bağ Abdülkerim kızı halime hamm 

Taş ocağı • Sabriye hamm 
Erikli çukur • 
Çifte çınarlar tarla 

Salim kızı Zülflye hanım 
Şeyhpaşa mahallesinde halil verese

simıen Bakiye hanım 
, • Arif dayı veresesi 

Sıra dikmeler bağ tatar İbrniıim veresesi 
• kestanelik Aptal İbrahim veresesi 

• Tomsalak hamdi 
> » Murtaza vereseleri 
• • Yahya oğlu Ali 

OrmanlarSoğan- bağ Muradiye mnha"esinde sütçü Meh
lıltöy cıvarında .. met efendi 
Eşekyediboğazı bahçe Azapbey m1J1a1Iesirıden hafız kızı 

Züleyha hanım 
» Zaraftalı Abdullah 

Eskikaplıca bahçe Kayabaşı mahallesinden Abit ef. 
iki kıta 
vakıf ahlatı tarla Çekirgeden hacı Celal vcresesf 

8ursa ve ~ludanya garnizonları için kapalı 
zarfla alınacak olan 78,000 kilo kuru fasulye
nin ınünakasası 10 10 934 çarşamba günü saat 
1 a te ve baudırma garnizonu için alınacak olan 
22,000 kilo kuru fasulyenin açık münakasası. 
ayni gü_nde saat 1~),30 da fırka satın alma ~o
misyonunda i<.·ra kılınacaktır. Taliplerin şart· 
nameyi gönnek üzere her gün ve münakasaya· 
iştirak için de vaktinden evvel teıninat ve tek
lif nameleri it" korni~yona müracaatları. 4-4 -karacabey harası müdürlüğünden 
Haranın hir sendik karasığır ve manda süt. 

leri kapalı zarf usulile satılacaktır. s~tış günü 
4 ttş··inievvel 9~4 tarihine müsadif perşembe 
gü,ıü s ıat on beştir. Taliplerin tenıinatlarile 
hirlikte sahş o-ünü harada bulunmaları ilan 

ö . 
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Bursa vilayetinden: 
·t teşrinievvel ı U3-l tarihinde başlanılıp 30 

teşrinievvel l n:~4 tarihinde b1t\ramek üzere 
Bursa şehrindeki t.ek tıruakh hayvanların ruam 
( nıangafa ) hastalığı noktai nazarından mua• 
yencI ri yapılacağından at, kısral;, eşek ve ka
tır sahiplerinin teşrinievvel ay! içinde her gül) 
sabahları san t 8 den 1 O na kadar nıuayene is. 
t~syonu olarak tespit edilen küçükTahılhanındaki 
fen heyetine hayv"'nlarını muayene ettirmeleri 
ve bu müddet içinde hayvanlarını muayene et
tirmeyenler hakkında hayvanlar'n sağlık zabı
tası kanunu mucibince tal<ibat yapılacağı iJan 
olunur. 2-4 

hacıosman bağ hacı oğlu mehmet veresesi Rukiye 
bağları I<aya ve validesi Zehra hanım JIA. d b l d · • fİnd suçıkan mevkii bağ İbrahim oğlu Ali efendi lYIU anya ~ e ıye rıyase en: 
Kızılcık dibi • İbrahim oğıu ali efendi 267<J lira 76 kurtış bedeli keşifli üç kargir 
Kocazeytin tarla Tavash Süleyman efendi dükkanla ve üzeı leJ inin beton arnıe taraça ve 
Kızılcık dibi bahçe hasan kızı ayşe hnnım 

' bağ Zeynep hanım kızı hürmüz hanım paı n1aldıkları 1 i- 9 -H3 1a. tarihinden 7-10-93.\ı 
Ormanlar tarla Veysel og. ahmet ve Behçet efendi, tarihine kadar ~O gün nıüddetle ve kapalı zarf 

» » ali oglu kahveci ahmet efendi 
» bahçe ahmet kızı Esma hamm usulile nıünakasaya konuf n1nştur. 
» • arif kızı Nefise hanım 1\lünn kasa ya girecek talipler evelernirde yüz• 
» , Filorinala mehmet ali ef .. ndi de yedi buçuk tt!ıninat al\çası veya milli banka-
• bağ Kapusçuklu mehmet kızı hasene ., hanım hissesi ]ardan b' risinden alacakları ten1İnat mektubu. 

Bursa Kuruçeşme tahsil şubesic e arazi ve bina vcro·ilerinden vuka- nu Ye evsafı kanuniv,/eyi haiz olduklarına dair. b ., 

karıda mükellefinin isimlerile m 1iz1yedeve v-;z olunan gayri n1cnkul ehl'yet vc~ikasını ibraz etıncleri ihale i-10-934 
mallarının cins, mevkt <lönün1 1n1kta} ı, bo, çiaı ını ve 111uz·ıycde l<ayıne- p~zar günü saat l '•· te encü\nendt: yapılacaktır. 
lerinde hudut erbaaları yazı~ı gayri rncnkul mallarının rnüzayedei evyc- "J ı· 1 " t ı teklı·r 
1
. · 

/9 
k 

1 
. . . . · · a ıp ~r nıuavyen gun ve saa en evve 

ıyesı rera ı ınmış ıse de ıştırasuıa tal p zuhur etınemiş oldüğurıdan ida- f, .. f ·ı ı l · l'kt 1 k 
h 

· · Ib ı · 1 · · . . . . z~r ıarıcı ve evsa vesı <eı arını Jır ı ~e o ara 
re eyetının o apta <ı {aran ınucıbınce ~ 1-9-!}3!4< tanhınden ıtıbaren 1 · . _ . ~ • • • . 
on ~ün müddetle müzayedenin temdidi ne karar verilnıis ve 1_1 0 _9~q: cncun1ene tcsdı ee..melerı ve keşıf, proje ve şat t 
tarihine müsadif pazartesi günü ihalei katiyelcri ;cra ~lunacağından iş- nan1cs; r.i gö ·mek isteyenleri~ de her ~ün bele~ 
tirasına talip o1an müşterilerin kıymeti suuhamminelerinin yüzde )edi d' Y- 1 en n·cn~urluğt na tnüracaatları ıltın oiu

buçuk nispetinde teminat akçalarını hamilen idare heyetine lüzumu mü- nur. ~-2 
racaatları ilan olunr 


