
!P EL!L 

S, hilJi ve umumi Ncşriy:ı.t müdıirii 

er iş 
Basıldığı yer: Bursa [ Bizim Matbaa ) 

Tanesi O Para 
ZE :::::az:: ES 

8-10-934 Pazartesi Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 380 - .!!% 

intihap arif esinde 
Belediye seçimi yaklaıtık

ça bir tarafıan fırkanın mü
;•r •e hayırli faaliretlerinin 

ler taraf tan Hal km alaka 
•e tehalükünün pek bariz ıu· 
rette bararetlendliine memnu· 
Diyetle f ahit olmaktayız. Bu 
lllU•azl f aallyet fırkaya te
rettap eden bu büyült vazi· 
fenın vukuf ve dirayetle ifa 
edUmtı olmasının kıymetli se· 
lllereıldlr. Halk ile doirudan 
dofruya temasın verdi ğl seli· 
htretle daha bu andan tttba· 
ren dtyebiltrlz ki: Bu devam· 
h ve intizamlı faaliyet hede· 
fhal bulmuıtur. Şehrin köıe 
•e bucafmda ıünlük hayatı· 
nı mütevazı bir maltet va11· 
taılle kazanmafa çalııan va· 
landaıların ltçllerln, çiftçile
rin hatta küçük hizmet erba .. 
bının intihabın zamanına, su· 
retl cereyanına dair malumat 
almak Dzere lizımgelenlere 
nıQracaat ettiklerini ıörmek· 
te1tz. Bu tekamül merhale
ılne eritildikten sonra ıerek 
tehir hismetlerimizin, gerek
le vatan tılerimizin yüksek 
lnkıllp umdeleri dairesinde 
cereyan edeceğinden ıüphe 

edilemez. Halkımız huzur ve 
&&adetin sadece ferdi itlerin 
lyl yilrlldülmeaile elde edile· 
meyecelini anlam11tır. Muhl
tlal yoluna koymadıkça tah
ıl kabiliyet veya servet, da· 
ha umumi bir tabirle, biitün 
refah va11taları ne oluna ol. 
sun rahat bir bayata kavuıu· 
lamayacajı bilgiye ihtiyaç 
ıiatermeden her aklı selim 
aabtblnin teslim edeceii bir 
bedahettir. Evinizin ihUıamı, 
ııhht ıartlan en yüksek dere· 
cede dahi olsa pençereniz bir 
mezbel~ye açılına, itinize git· 
IDek için namütenahi batak
lıklar aımaia mecbur oluna· 
nız, her adımda taaffün veya 
toz yGzünden yolunuzu değiı· 
tlrmeie nefes almamaia mec
bur olursanız istediğiniz ka· 
dar saadet ve huzurdan bah
ıedlnlz. Sayioiz veya serveti
lllzden bekledfginiz refah U· 

mumt itlere karıı gösterilen 
llkaydlnln yerinde bir müca· 
tata olarak umumi huzursuz. 
luklar içinde kaybolup gider. 
lıte Climhuriyet Halk fırka· 
lllızm her vasıta ile telkin 
•toıek istediği fakirler, bu 
~ilnılelerle hülaaa etmek iste· 
dıilmiz hakikatlardır. Bir ço· 
cuk lhatasının dahi kifayet 
eclecetı kadar basit aörünen 

bu butuslar zikrettiğimiz fr. 
tat 'fe ikazlardan sonra anla• 

ıdrnaja baılamıı ve birkaç 
clenedenberi ıemerahm ver· 
lllekte buluomuıtur. ıözleri. 
lllize hitam vermezden evvel 
ıu elbete de ltaret edelim ki: 

lie11atertltk vazifemiz reyle. 

;11aızı atmakla bitmemelidir. 
u alikayı dalma ve ayni 

ıhararetle mub~ faza etmek ifa 

Q 

misafirlerimız gıttile 
Asil mi· 

saf iri erimiz 
isveç veli
ahtı prens 
Güstav A
dolf Haz. 
ret lerilerini 

il 

c um ı 

sabahı va
limiz Fazlı 

Bey vilayet 
hududunda lsveç veliahh prens 

Güstav Adolf Hz. 
karıılamııtır. Aziz misafirle· 
rimiz Kurıunlu köyünde oto. 
moblllerinden inerek kendile· 
rint selamlayan köylülere ilti
fatta bulunmuılar ve köylü 
kızlarının verdikleri çiçP.kleri 
almıılardır. İoegölde de halk 
büyük tezahürat yapm11 ve 
misafirlerimiz Burıaya saat 

I 

on üç buçukta varm11lardır. 

da bfriken halkın atkı§ teza. 
hüratı arasında köşklerine 
dönmü§lerdir. 

Misafirlerimiz evyelki sa· 
bah refakatlcrında valimiz 
belediye reisimiz olduğu hal
de Uluda.ğa çıkmı~lar kendi
lerini Uludağ oteli önünde 
dağ kulübü idare heyeti aza
ları karşılamışlard r. Prens 
Hazretleri dağcıların ayn ay
rı ellerini sıkarak iltifatta bu 
lunmuşlar ve bir müddet ken· 
dilerile konuşarak dağda ya
pılan kış sporları hakkında i
zahat almışlardır. Prens Haz
retleri Uludağm cazip manza
ralarını çok beğendiklerini 
söylemişler ve otel etrafında 
bir müddet gezerek muhtelif 
resimler almışlardır. Veliaht 
Hazretleri bir aralık dağcılar 
arasında resimlerini aldırmak 
lütfünde bulunmuşlar; bu sıra
da kendilerine kulüp reisi ta-

rafından güzel bir album tak
dim edilmiştir. Misafirlerimiz 

otelde yaptıkları bir kahveal
tıyı müteakip Bursaya inmiş-

ler ve öğle yemeğini köşkte 

yedikten sonra İpekçilik ensti
tüsünü, Muradiye türbelerini, 

lpekiş fabrikasını, Çekirge 
kaplıcalarını ve Yıldırım tür-

besini gezmişler ve gece Mu
danyaya hareket etmişlerdir. 

Kendilerine şehrimizden ayrı. 

lırlarkcu belc.:li/~ reisimiz ta· 

rafından şehir namına buket
ler verilmiş ve bir şehir albu-

mu takdim edilmiştir. Aziz 
misafirlerimiz evvelki gece Er

tuğrul yatı ile lstanbula hare

ket etmişler ve lstanbulda İs 

Şehrimiz baıtan baıa Türk 
ve İsveç bayraklarile donan· 
mııtı. Yollarda binlerce he.lk 
toplanmıfh. Veliaht Hazretle· 
ri Cumhuriyet meydanında 

otomobilden inerek balkı ıe· 

lamlamıt ve bir müddet yaya 
yürümüıtür. Bu sırada halk 
misafirlerimizi tiddetle alkıı
lamııtır. Buradan Cumhuri
yet köıküne çıkan aziz mlsa· 
firlerimizi köıkte belediye re· 
isimfz Muhiddin Bey karııla· 

mıı ve kendilerine ıehir na· 
mma buketler v~rmiılir. Ye· 
meği müteakip Veliaht Haz
retlerile maiyeti erkanı Ye· 
til türbe ve çamii ile diğer 

tarihi abideleri, Ulucamii gez
miılerdir. Veliaht Hazretleri 
bilhaua Y eıil camide bir sa· 
at kadar kalmıı çiniler hak
kında belediye seyyahin ıube· 
ıi müdürümüz Tevfik Haltı veç sefarethanesinin misafiri 

olmuşlardır. V cliaht Hatretle
beyden izahat almış ve cıer· 
le çok alô.kadar olmuıtur. ri belediye reisimize, Bursada 

Prens Hazretleri buradan ay- halkın kendilerine karşı gös
rılırken cıımiJn muhtelif re• terdiği fevkaladt! samimi te
simlerini almıştır. Türbeler zahürattan mütehassıs olduk-
gezildikten sonra gene yollar. larını beyan buyurmuşlardır. ____ _,,_ ____ __..."°. C>---
lktisat vekilimizin Defiar ar maz 
seyyahatı gidiyor'"'mu? 

İktisat vekilimiz Mahmut 
Celal Beyefendi bir müd-

dettenberi memleket içinde 
uzun bir tetkik scyyahatı 
yapmakta bulunuyor. Muh" 
terem iktisat vekilimiz bu 
s e y y a h a t l a r J nda 

• - ..ı 

her mmtakanın iktisadi iş· 
lerile bizzat mahallinde a
lakadar -0lmuştur. Vekil Bey 
evvelki gü:ı de Antalyadan 
Mersine gitmiş ve oradan 

Adanaya geçmiştir. ,Adana
dan sonra Malatya ve Ela
zize gidecek olan iktisat ve· 
kilimiz bu havalininde ikti
sadi vaziyet ve hareketleri
ni tetkik ettikten sonra An· 
karaya dönecektir. 

Vilayet defterdarı Rüştü Bey 

Olunacak hizmetlere latedlil· 
lnlz l1Uka111etleri vermek için 
pek lQzumlu olduğu gibi mü· 
m ... lllerlmbl ıehrln ihtiyaç. 
lrtle IDGtemadiyen hail temas 
ta bulundurmanın 
tartıdır. en . esaslı 

_.._ ...... ____ _ 
Yurtdaş teledi
ye intihabına 

koş!. 

Bursa defterdarı Rüştü;ıbe· 
yin Mersin defterdarhğma 

tahvilen tayin edileceği haber 

alınmıştır. Bu haberin doğru 

olup olmadığını defterdar bey

den öğrenmek istedik. Fakat 

kendisini mezun olduğu için 

makamında bulamadık. 

Bulaşık hastalıklar 
VilA.yette bir ay .zarfında 

2 lekeli humma, 9 kara hum• 

ma, 5 paralifo, 2 kızıl, 4 

difteri, 24 ıarhon, 1 dizan· 

teri amip vakası olmuıtur. HAKKIN SESi 

şe ı 
Belediye azalığı seçimi 10 birinci teşrin 934 çarşamba sa
bahı altıdan akşam 18 e kadardır. 

İntihap hakların en vaz geçilmezidir. Reyini isabetle 
kullanmak memlekete en büyük bir hizmeti yapmak de-

k .... me .. ır . 
o.evletin ve kanunun verdiği ve ancak günahkar ve şe· 

refsızlerden esirgediği bu haltkı kullanmamak veya dağıt· 
mak geriliğin alametidir . · 

Bu hakkt istimal etmemek memleket sevgisine ve onun 
senden bekil!cliği alakaya saygısızlık demcl~tiı- . 

Bin göz, bir göz gibi görmeli . 
Bin kalp, bir kalp gibi carpmalı • 

. B~ hakliı .~aydah ve verimli olarak kullanmak için türk 
ınkılabının yukselmesinde baş olan 

G<ızi M st,ıtit Keıııaliıı 
Fıı· kaı sı 

1 Sana öncülük yapmaktadır . 
Sana verdiğimiz adlar seninde tanıdığın ve bildiklerin

dir senden sorularak alınmışbr . 
Onlara rey vermekle milli birliği yükseltmiş ve koru· 

muş olacaksın f 
Daima eyiye, güzele, doğruya 
Çünki; dağılan çöker ..... 

C. H. F. 
namzetleri listesi 

. Saatçı tüccar Nurettin bey otobus ş. kuruda.Mustafa b. 
Belediye azasından Zehra H. yağcı Cemal bey 
diş hek~!11i Edip Rüştü bey mütekait muallim Hilmi bey 
saatçı Omer Lütfi bey kuyumcu Rahmi bey 
belediye reisi Muhittin bey billürcu Cemal bey 
s~raç Fuat .. bey. eczacı Mümtaz bey 
zıra~t b ... mut~kaıt Ali Sırrı b. eczacı Sami Emin bey 
fabrıkator Saıt Etem bey mobleci Cevdet bey 
urgancıza~e tüccar Mehmet b. Lofçalı tüccar Ekrem bey 
kulak Dr. lsmail Mustafa bey demir tüccarı hacı Selim bey 
Şabpazzade tüc. Mehmet bey fabrikatör Kazım bey 
cezacı Ahmet Tevfik bey Reyhanda avu. HasnTahsin b. 
C.H.F.'~· katibi Saim bey Hüsmen zade Mehmet bey 
gazetecı Rıza Ruşen bey sütçü K zım bey 
kabzımal. fanin .bey tütün tfu.;c. rı Ferruh bey 
kav~f N.~zamettın b~y . tuhafiyeci Tevfik bey 
fabrıkator h.S.b.o. Hayrı bey matbaacı Refik bey 
belediye iizasınd.m Neyyire h. tüccar Yılmaz Saffet bey 
keresteci Mehmet Nuri bey kasap Mustafa bey 
tü~cnr S~bri ~ahit bey fırıncı Mustafa Naci bey 
yaghanecı Salım bey fabrikatör Ahmet Hamdi b 

1 hacı Ali paşazade İbrahim bey kereste tüc. İbrahim Hilmi b. \ 
maliye vz. mütekait Rauf bey jandarma k mütekait Tevfik b 
avulcat Cemil bey Mehmet Baha bey 
bakırcı Necati bey rord acentesi Tayyar bey 
avukat T ~vfik bey miralay mütekaidi Remzi be)ı 
uncu F ehım bey keresteci Mehmet Sabri be 
m~teka.it defterdar Ali Raif b. tüccar hafız Mustafa Halit :. 
Dıkencık ç.sa.İsmail Hakkı b. barut acent. Muammer Adil b 
T. C. m~hase~ecisi Mümtaz b. demir tüccarı Fehmi bey ı 
gazetecı Dervış bey mütekait kay.Hüseyin Necip 1) 
t~bak b. azası ~hmet bey avukat Numan bey 1 

s.ıcta. r.avukat lsmail Haldn b b:llürcu Abdülkadir bey 
1 

( Akba] nln 
daki şubesi 

lstanbul- ı Bir otobüs 

Ankaraııın . 
biricik mii
cssesesi o
lan (Akba] 
nın İstan
bulda da bir 
şuh~ aç
makta 
olduğunu 
haber aldık 
senelerden- a 

beri hükii- (Ak?a. ~ın İstanbul 
k 

şubesını ıdare edecek 
met mer e. olan Adil Bey 

ztnin okuma ihtiyacımı. cevap 
veren bu güzel ve kıymetli 
müessesenin bu teıebbüste de 
muvaffak olacağına eminiz. 
Sahipleri bulunan değerli 
gençlerimiz BilM ve Adil 
Beyleri bu yorulmak bilmez 
çalıımalarından dolayı tebrik 
ederiz. 

devrild. 
F vvelki gün Karacabey 

yolunda bir otobüs devrllmiı 
biri ağır olmak üzere be§ ki· 
şi ynralanmı§hr. Kaza şu su
retle olmuştur: 23 numaralı 
ooför Hüseyinin idaresindeki 

bir otobüs Karacabeyden ge
lirken yolda rastladığı diğr 

bir otobüsü geçmek tstemif 
ıüra.tla yol almağa baıladığı 

bir sırada karıısına birdenbi
re bir deve sürüsü çıktığın· 
dan direksyonu ksrmııtır. Bu 
yüzden otobüsün bir tekerle. 
ği yolun kenarındaki bir sede 
çıkmıf ve otobüs muvazene· 
sini kaybederek devrilmiıtlr. 

Bu devrilme şiddetli olmuı 
yolculardan kaza baytarı E· 
tem, inhisar memnru Şekip, 

Mabadı ikiD~i sahifede 



Sahife 2 

Raşit ıza 

Temsilleri 
Değerli ınnatkiirımız Ra· 

tlt Rıza bey, fehir tiyatro 
ıundan ayrıldıktan sonra teş· 

kil ettiği yeni gurupla bize 
üç güzel gece yaıatmak için 
ilk defa Bursa'ya geldi. Ra· 
ıtt Rızanın lstanbul dııında 
tik temılllerlni Buraa'da ver· 
mit olmftSı bize §Unu anlatı· 

yor: Bunalılar onun sanatını 

takdir ediyorlar. Bunu isbat 
etmeğe ne hacet ... 

Bu üç gece içinde koca 
Tayyare ıinemasında bo~ bir 
yer kalmadığmı söylemek ka 
fi ••• Raıit Rıza beyin ilk tem 
ıillnde bulunamamakta bera
ber fevkalade güzel oynan· 
dığını öğrendik • 

İkinci temıil bir vodvildi. 
Raıit Rızanın şaheser mu· 
vaff akıyetlerinl görmek bi· 
ztm için pek derin bir zevk 
ttıktl ediyordu. Kemal ve 
Yaıar beyler gibi Halide, 
Şaziye, Lebibe Raşit Rıza ve 
Şayeste hanımlarda çok mu. 
vaffak oluyorlardı. Fazıl v~ 

Hadi beylerle kaymakam ro. 
lilndekf Ziya beyin de &ah· 
nede büyük muvaffakıyetler 

göıtermek istidadında olduk
ları görülüyordu. 

Dün geceki son temsil 
( Edepsiz puseber ) Raşit Rt· 
zanın sahnedeki hariknlfıde 

temsil kudretini bize bir ke· 
re daha tasdik etmek fırsatı· 

na verdi. Bu temsilde Raşit 

Rızadan sonra bilhal!sa Ş zi-

ye hanım çok muvaffak ol
du. ( Edepsiz puseler ) in çok 

canlı temıil edilişinden bnş· 

ka bir de hayat sahnelerin

de uyanan haksız şüpheleri 

teırlh etmek gibi içtimai ve 

müatesna bir hususiyeti de 
vardı • 

Hasılı Reşit Rıza bey ve 
arkadaıları bize üç güzel ge-

ce yaşattılar. Kendilerini teb

rik ederken Bursalılara bu 

fırsatı hazırlayan sinemanın 

mQsteciri Mustafa beye de 

teıekkür etmek lazımdır. 
MUSA 

Bir otomobil devrildi 
- Birinci sahifeden devam -

Buraada kumaı tüccarı fslam 

Osman beylerle Mudanyalı 

bir hanım hafif surette yara

lanmıılar; otobüsün üstünde 

bafaj yerinde oturan üç ki~i

den on yaıındaki Kazım ise 

fena halde yere düştüğünden 

batından ağuca yaralanmış

tır. Kazayı gören diğer oto· 

bilıün ıoförü derhal durmuş 

ve yolcular arasında bulunan 

kaza doktoru İsmail Hnl,,kı 

bey yaralıların yaralarını sar

mııtır. Kazayı haber alan 

Karacabey müddeiumumisi 

Şakir bey vakaya vaziyet 

etmiıtir. 
c:z:: suwam 

Acele satılık ev 
Yeşil civarında Babaza 

kir sokağında 21 numaralı 
4 odalı iki sandık odalı 2 
sofa iki bodrum bir mut-
fak ve Gökdere suyu ile 
elektriği bulunan ev satı

lıktlr. Gazipaşa caddesi ııo. 
catabip mahallesi 46 numa
rada terzi Sabri efendiye 
müracaat. 3.3 

Evvelki gece sabahn lcnr~ı 

üçte Heğbeliada ile Maltepe 
arasında tüyler ürpertici bfr 
focit? olmu~, bir motörle bir 
ıilep arasındaki korkunç mü· 
sademe neticesinde 32 kişi 

boğulmu~tur. 

Bir kaza 
Merkez postahanesi gişe 

memurlarından Hazım bey 
bir kaza atlatmış ve pol!taha
nede ynpılnn tadilat sırasında 
kasa nnldedillrken elini sıkı§· 

tırarak parmağını ezdirml~tfr. 

İlk tedrisat umum 
müdüı·ü 

M arif vekiileti ilk tedri
sat umum müdürü Ali Rızn 

bey birkaç gün dinlenmek 
üzere fchrimfze gelmiştir. 

Rüştü Bey 
Belediye müfettişi Rüştü 

Bey tetkik ve itiraz komis
yonu azalığına tayin olun
muştur. Rüştü bey bu sebep· 
le belediyeden ayrılmıştır. 

Mezuniyt.tler 
Mektupçumuz Şevket bey. 

le hususi muhasebe müdürü. 
müz Tevfik bey mezuniyet
lerini kullanmağa başlamıf· 

lardır. 

Avusturya reji 
müdürü 

Haber nldığımıza göre A· 
vusturynnın reji müdürü Ban
dırmadan şehrimize gelerek 

934 m hsulünden mübayaat
tn bulunmak üzere tütün 
mmlaknlnrmdn tetkikat ya-

Cuma günü Alıcılarda son 
bahar at yarı \arınan birincisi 

yapılm18hr. Yarıf sahası pek 
kalabalık bir seyirci kütlesi 

ile dolu idi. ilk tay yarışında 
Aldervi§ birinci, ikinci yarı\i

ta .-:>usığırhklı Şaban eğamn 

(Sülek) i birinci, üçüncü ya· · 

rıştn Mehmet Beyin Güzel 
Bandırması, dördüncü yıınm 

kan ingfliz atlarına m hsus 

yarı t Kar cabcyli Rüstem 
beyin Nona sı birinci, Kara. 

cabevli Sadettin beyin Aydı. 

m ikinci gelmiştir. 

Armutluda ele·\ trik 
Armutlu ( HuGud muha· 

birimizden ) Mudany sevim. 

il valimiz F zlı b~yin zamn
nında elektriğe k vuştu. Ar. 
mutlulular; knsabalarının 

karşısında her gec~ nurdan 
bir gerdanıık gıbi pnlayan 
bu büyük komşularına 1 .. ıska
narak balnyorl rdı. Bizim bu 
tnhasıürümüz .ıymetli vali
mizin dikkat ve rı tlarına 

ceıp ettiğindendir ki bu mü. 

tevazi kasnbacıga armağ n 

ettikleri tesisatla Armutlu da 

elektrikle donanmıştır. Bun. 

dan sonra Rozburundnn içeri 
giren bir gemi c.ıncağındu 

Mudanyayı, iskelesinde Ar• 
mutluy•ı ve bordıısında da 
Gemliği elektrikler f çinde 
görccelr, parıltılı hır körfezde 
emniyetle yOzecektır. Halk 
Cumhuriyet !deresine ve o
nun sempııtik valisine ükr<.n· 
larını izhnr t l ektedir. 

Karacaheyin ikize~ kö
yünde Emine kızı 22 yaşla
rında Fatma ile ayni kö7den 
Hasan oğlu 8 yaılarmda Ha
lıl; köy civarındaki slva top
rağı kuyusunnan toprak çı

karırlarken toprak üzerlerine 
çökmü§ ve herikiside toprak 
altında kalarak ölmüşleı dır. 

Baş mü endisimiz 
V tlnyet b § mühendis 

Behçet bey Kütahya vilayeti 
baş mühendisliğine tayin e
dilmiştir. Çok çalııkan ve 
değerli bir baş mühendfaimf. 
zi kaybc:ttimizden müteısiriz. 

Biz çocuk yandı 
Ahmet paıa fenari ma

hallesfnoe tütün amelesi Na
ciye hanım çamaşır yıknmak 

için evinin avlusunda yaktığı 

oc ğa lcoydugu kazan, kom. 
§USU berber Mehmet efendi· 
nln üç y ışındaki oğlu Kaya 
Mehmet Lmindeki çocuğu ta• 

rafından devrilmiı ve ~ıcak 

sular çocuau göysunden ve 

knrnındıın ynkmı§hr . Tedavi 
ıçin hastahaneye kaldırılan 

yavrucak vefat etmittir . 

Bıçakl.ı yaralctmıs 
Kara nbdurrazak mahal. 

lesinden berber Şükrü cf endi 

ile mektep talebesinden Kad 
rl efendi bir mobilye mesele

sinden kavga etmi~le:-; Şükrü 

Kndriyi sol ayağın an bıçak

la y rnlamı~tır. 1 ! ı· ikisi de 
yakalanmışlardır. 'aralı bas. 
tahan~ye gönder imiştir . 

ın olan 

edeni • 
ır v 

ŞB 

zife 

Sayı :180 

'' Benim lcöşem " 

"" onsey, e aza se-
ç· ec .:imizden 
ötürü,, 

Batıya do§ru: 
Bunöan daha onurlu bir 

yer olur mu? Bütün acun bu· 
dunlar kurumuna seçilmek 
denlü batıya yaklaımak •• 

Bu, soysal bir ıoy oldu. 
ğumuzu yatlara bildlrmeğe 
yeter. Bize Türk derler Tür
kün özü gibi özü d~yaman· 
dır. Barıııklıkta türeıl, ~ulus
larla dost geçinmek,amaçı, 
ülkeyJ yalt.ırıklandırmaktır. 

Her alanda olduğu gibi 
bunda da baıarganlık göste. 
receğimlz bayıktır. Önde Yü
ce Önderimiz olarak kamu. 
muz dövÜ§Ün olmamasını ir· 
dediyoruz. Nedenlü ıavaısız 
uza geçerse yurda o denlü a. 

sıilı itler yapar o denlü o
narırız. 

Ama bir kezde savatmak 
eziminde kalırsak vay karı•· 
mızdakinin biçimine: Cumu
rumuz birer aralanız, 

Genel sava~ta deyim e 
dilmez erlikler gösteren Meh
medin armağanları biz andet· 
tik ki: 
Yurdu özgelerine kaptarma

yacağız 

Çığırında can vermekten çe
kinmeyeceğiz 

Sözüm onlara §an olsun. 
BAŞ OKAN 

İntihap günü I J Tqrinevvel - 934 çıır~ambndır. 

l\1uhtelif Tayinler 
Yeniıehir malmüdürlüğü

ne sabık Urfa malmüdürü 
Şevket, merkez suvari tııhsil 
müfettişliğine hukuk mezun
larından Tevfik, İnegöl bele
dıye doktorluğuna Glreson 
hükümet doktoru Ztya, Bur
sa lisesi Frnnaızca muallimli
ğine maarif 'Vekaleti evrak 
müdürü Sami, Mudanya ta
pu sicil muhafızlığı vekaleti• 
ne İstanbul sıcll muhafızı ka 
tlbi İhsan, Bursa sıtma mü
cadele müstahzarı Şükrü Na· 
ili bey Konya mücadele me· 
mur.uğuna, Orhaneli firengl 
mecadele sıhhat memurluğu. 

na da Düzce belediye sıhhat 
memuru Refik beyler tayin 
edllmtılerdir • 

n1en1urluğundan: 
933-627 ı r1hkemece 

iflfisma karar verilen Bur
sa Kozahanında emniyet 
kolketif şirketi mümessili 
Salih Zeki beyin Gemlikte
ki üç pı ça emvali gayri 
menkuledel<i nısıf hissesi
nin satılması mukarrer o
lup Gernlikt~ mermer a~ıl 
mevl t ş n metruke 
şimaı \ l • a11 Hasan 
garbtn ve cenuben yol ile 
mahdut dört dönüm mıkta. 
randa ve derununda yüz 
lurk agaç ze} tini ve suyu 
mevcut zeytinliğinin tama
mı 300 lira kıymetinde ve 
gene İncirlipmar mevkiinde 
şarkan Pirevezeli Ali şi· 
malen Pirevezeli İbrahim 
garben yol cenuben su ar. 
kile mahdut iki dönüm 
mıktarırda tarJanm tama
n ı 80 Jir'a kıymetinde bu
lunduöu ve ve gene kaya. 
han mahslJesinde sağı Pf
revezeli Hasan solu Memşo 
zudeler arkası metruke ö
nii yol ile mahdut bir bap 
haneye girince alt katta 
bir mutfak ve merdiven 

itt satir de bır s ndık oda· 
sı ikinci katta bir oda ve 
iiçiincü katta kezalik bir 
oda ve sofa mevcut olup 
taman ı 200 lira kıymet:nde 
buJ unduğu ve nıezkıir uç 
parça emvalı g yri n.eııı u· 
lelere yeminli üç eııli \U. 

kuf tarafından kıymet tak. 
dir o.unarak açık artırma 
ve peşin para ile satıla
c ktır. 

1-Burs1'l iflJs dıı · esi ve 
diğer a ftkadarla... i ti fak 
hsl~h sohiplerinin işbu gayri 
menkul u ed < l i hakları· 
m hususile fa' l V\! nmsra· 
fa ait iddiala .mı işbu Han 
tarihind ... 11itfbnrcn 20 gün 
içnde evrakı n.tisp'telerile 
gemlik ı rn d iresıne bi dir 
meleri ak i hald h !arı 

tapu sicilleriic v bit olma-
dıkça satış leJinin P"Y 
aşmasındnn h r'ç J 

2 -Artırımı ~l si 
Gemlik icra n d urluğtt o
dası:ıda işbu ih.n tarihin
den itibaren herlccsin gö
rebilmesi için açıktır. 

3 - İhale 7 - 11-934 
tRrihine müsadif çarşamba 

güniı saat 15 te 
icra memurıuğu 

smda icra kılınacaktır şu 
kadar ki tayin olunan iQbu 
zamanda aı tırma bedeli 
gayrimenltulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş 
bt!Şini bulmadığı takdirde 

en son artıraorn taahhüdü 
baki kalmak üzere ihalenin 
15 gün daha temeit edile
rek 22· 11-934tarihinemü. 
sadif perşembe günü saat 
15 te Gemlik icra me
murluğu odasında 2280 mı· 
marala kanuna tevfikan tek 
lif olunan bedel yeminJi üç 
ehli vukuf tarafından takdir 
Olunan kıymetin yiizde 
yetmiş beşi bulduğu tak-

*'I == • 
Bizim Matbaa 
kartvizEt, fatura 
1 ve bilumum baskı 1 

1 
... jşleri yapar 

Sür'at ucuzluk 
Temizlik yegane 

Şiarıdır. 

Zayi tasdikname 
Buna Lisesinden aldıgım 

524 numualı ve 13 Ağustos 
( 1~35 ) tarihli tasdiknamemi 
zayi eylediğfmden hükmü ol· 
madığı ilan olunur. 

Bursa Ltıesinden 
MuhrJç Fuat ef. 

dirde ihalesi icra kılına-
caktır. iki buçuk dellAUye rüsumu 

4 _ Artırmaya iştirak ve tapu ferağ harcı verme-
için ga} ri menkulün mu- ğe mecburdur ihale tarihin-
hummen kıymetinin yüzde den itibaren beş gün son· 
yedi buçuk nispetinde pey ra tesçil için tapuya tezlce-
okç:ısı \ eya milli banka te- re yaztlacağı daha fazla 
mina mektubu tevdi etme- 1 malOmat atmak isteyenler 
leri lftzımdır. Alıcı artırma 933-627 numaralı dosyası
bedeli haricinde olarak iha J na memuriyetimize müra' 
le karar pullar1 ve yüzde caat edebilirler. 



ha imi ığin en: 
~ 224 Bıarsanın Yeşil 

caddesinde bakkal Şef ık - 934 321 ardiye parası ve 
fendi vekili Tevfik bey ile nmlıanınıiız ucretinden nui
Tuzpazannda bakkal Ha.. vekkili idarenin davalılar 
san efendi ve miidahUf da- zinırnelznde bulunan 9 8 ku. 
va Hasan efendi damadı Ali ruşun tahsili talebile ursa 
Rııal elendi meyanelerinde tulun inlusarlar idaresi ve ili 
mütekevvia alacak davası- vekıli avukat Zekerıya ve Kd 
nıa icra kalınmakta olan rtııran beyler tarafına n Bur 
muhakemesinde: Mezbur A sanın J:Jılddıyunus k yunden 
li Rıza efeudinia ikametgA-
bı meçhul olduğu mınt ka- :ili oğlu Melını t Alı ve şerL 
sı mübaşiri tarafından ve ld Sadı/,. agalar aleylıine a. 
rilen me,rubattan anfaşd- çılan davanın zer /ı ılınan 
makta olveçhlle m zbur AH mulıalcemesinde dav!llılara 
Rıza efendiye beş gün zar. gönderilen dava t1p z muma 
ftnda tıq.lu ·. ltfrazntı fıtl al ~hlerın ikanı t din lml 
ebafk ~ gıy p ll"OIDDU yl:Ntile bıldteb.li l

Mnnınrt tebl ğtfte 'fe mu ınmuı ve mu ileyhle 
bakemeotn 31-10-934 ün· re bir ay ırnidd tle ildııen 
CÜ prf&mba ,günü saat 14 tebligat ıfasına karar verile
de talikine karar Yerilmiş rek muhakemesı 22-11-
oldujaadaa Wlbf iltndıa 934 tarihine musadif per
ttibareo beş gün zarfında 
hakkı itirazını Jstımaı et• şembe gımü saat on dorde 
mez ve yevmi mezkürda talık edilmiş ldu "undan 
gelmediği takdirde mahke- muayyen gıırı ve s aite mah
meye kabuJ olunmamakla Jcemede bızzat lıazır bulun
beraber müddeinin iddiası· maları veya musadldk bir 
nı kabul etmlı ad ve dava- vekil göndermeleri aksı tak
Ja ıablt naaillle bakılarak dırde muha emel rinin gıya. 
li~iötlfıllDt na tık işba ben ruf yet olunaca(fı dalJ tı
ııyap kararı tebliğ makllt'1ı- ye mak mma ka m 
na kaim olmak üzere flAn ılcin olunur 
olalıu&. 

; azsa ız :aaı:z az 

Bursa ikinci hukuk 
mabkemes•nden: 

93• 586 Ahmetpaşa ma
ballt~Underı lsmall oğla Ne
cip eNıif tar.alfadan t• 
bulda Sirk~ide De1'irk91-
di ~lret~..W 
lbra1ati(bey nezdinde Se-
her haaım aleyhine ikame 
eyledfll boşanma dılıvnının 

Ticaret ve Sanayi 
odası sicilli ticaret • 
memurluğuollan: 

15 1 



yurttaş 1 O teşrini evvelde 
• 

yapılacak olan 
Belediye 

lntihabi senin en mukaddes bir 

• 

hakkın ve vazifendir. 
• 

Bu günü bayram bil 

SANOIK BAŞINA 

Cumhuriyet Halk fırka~ının gösterdiği namzetler 

senden alınmıstıı~. 
~ 

KelaJi içinden çıkardığın bu aziz 

arkadaılar gene senin kendi İfinİ göreceklerdfr. 



Sahife n Hakkın Sesi 

YU TT 
O gün bir lahzacık işini bırakıp reyini kullan ! 

bol kar 
bol güneş 

• temz hava 
en büyük sıhhat ve 

kuvvet kaynağıdır 
Uludağ bir dünya cennetidir. 
kış geliyor dağ sporlarına 

hazırlanı1ıız.,G. 
~~ll!!!!!!!!!~~ll!l!!l~~mml!~~~~ıam:.1111:~rm::1~~.tu

Satış bedeli paylaşmasın· IJursa sulh hukuk 
ma hkemisinden: 

934- .ao hacıseyfettin 

dan h riç kalacağı ve be
lediyeyf' a·t tellaliye rusu
mu ile tezkere ve ferağ hnr 
cı müşteriye ait olacağı 
flOn olunur. 

mahallesinden ibrahim o
ğulları Mehmtt ve Ahmet 
ağalarla kızı Fatma ve ka
rısı Safiye hanımlar beyin· l\ludanya icrasından: 
terinde müşterek olup ŞU- 933- 44 İbrahim beye 122 
yuunun izalesi için satılma lira borçtu Burgazdan M.us
suıa 19 7- 934 tarih ve tafa kızı Fahriye hanımın 
934 1071 numaralı ilamla pekmezli toprak mevkiinde 
karar verilen Bursanın Da- şarkan hacı M~hrıı '! gnrben 
vutkad1 mahallesinde ve yol şimalen hafız izzet C· 

sokağında sağı 12 solu 14 fendi cenuben Hitap hamm 
arkesı 2 parsel onü D:ıvut· ile mahdut altı dönüm bağı 
kadı caddesile mnhdut 13 120 iira ve söği;tlü ay~zma 
parsel ve 34 kapı numaralı mevkiinde şarkan ve gar-
ve 250 lira kıymeti muham· ben şek rci efendi şi!lıalen 
mineli bir bap hanenin ta- patika c nub n s hibi senet 
mamı tarihi ilftndan itiba- ile mahdut bir dönüm bir 
ren 30 gün müddetle açık evi k altrmş ağ-:ıçlı zeytin· 
artırmaya çıkarıldığından liği 60 1 ra kıy e le otuz 
talip olanların kıymeti mu- gün müddetle açı { artrrma
kadderesinin yüzde yedi ya yazolunara · O 11 _934 
buçuğu nispetinde pey ak tarihinde cumartesi günü 
çalarile beraber Bursa sulh ztvali saat on dörtte hale
hukuk mahkemesine miira· si icra kılınacaktır. İhale 
catları ve ihale 11 - J ı - gününii bedeh müzayide 
934 tarihine rniisadif pazar kıymeti muhamminesinin 
günü saat on beşte Bursa yüzde l etmiş beşini bulrua
sulh hukuk mahkemesinde dığt takdirde en son arttra
yapılacağından talipleı·in o nın tcahhüdıi baki kalmak 
gün mezkür mahkemede ha.. şartile artırmanın ıs yün 
zır bulunmaları ve ş2rtna- te!~tdit edilerek on bf:Şinci 
me tarihi ilandan it haren gün ayni saatte kıymeti 
herkese açık bulundugu muhamminesmin yüzde 75 
mezkür günde artırma be· ini bulmak şartile kati iha· 

lesi icra kılınac:aktır bu hu.
deli gayri menkulünjmuhnm susta bir hak iddia ed n-
men kıymetinin yüzde yet- ıerln 20 gün zarfında evra· 
miş beşini bulmadığı tak- kı müspitelerile müracaat
dirde artıranın son taahhü· ları ak~i takdirde hakları 
dü baki katmak üzere artır 

1 

tapu sicilleril.. sabit olma
nıanın on beş gün daha yanların paylaşmadan hariç 
temdit ite 27- 11- 934 ta- kalacaklan ihaleden on gün 
rihine müsı:dif salı günü evvel şartnamenin h~rkes 
ayni saatte mezkür mahke- tarafından görülebileceği ve 
mede g 1yri menkulün en müşte~ilerin kıy~.1eti oıu: 
çok artırana ihalesi icra hammın~sint~ yuzde yedı 
kılınacağı ve itirazı olanla- buçul_< nıspetınd_e .. pey ak· 
rın yirmi gün içinde evra- falarıle ~eya m!llı bır ban· 
kı müspite ile bildirmeleri Kanın meKtubu ıle artırma· 
aksi halde hakları tapu si- ya iştirak edebilecekleri 
cilU ile sabit Olmadıkça ildn olunur. 

.t ,.,,.· ...,, . 

ıti
0

ia s ı işleı·i ıııiicliiı·liiğiindeıı: 

Tutarı Konulan kıymet 

Kuruş 

so 
25 
60 
lO 
30 
00 
60 
55 
65 
30 
90 
60 
60 
62 
74 
30 
60 
50 
80 

Lira S. K. Sahası M. 2 
4 00 3 150 

Sahibinin aJı 
Etem efendi 
Dobirceli Ata 

köyü 
Bursa 

Dobirce 

Ctnıi 

Tarla 
Parsel W 

J 
3 50 2 130 

18 co 3 620 
16 50 3 460 
54 00 3 1810 

111 00 3 3700 
57 00 3 1920 
18 50 3 530 
20 50 2 590 

3 oo 3 ı ıo 

4 50 3 140 
33 50 3 960 
19 50 . 3 560 
6 50 2 265 

361 3 12058 
33 3 ıııo 

54 3 1820 
187 3 6250 

" 
Kadaıfci Ay§e ,, 

" 
Berber Lütfü Çekirge 

" Berber Süleym oğlu İsmail ,, 
" ,, ,, 

" .. " 
Otelci Mustafa ef. .. ,, 
Sıdıka hanım 

" " 
Osman pehliAan oğlu Hasan ,, 

" Yusuf oğlu HalJI ,, 
" Ali oğlu Şaban ,, 
" 

Şükrü oğlu Dın•ut ,, ,, 
Mehmet oğlu Mehmet ,, " 
Kiremetçi Muttalip karaman köy 
Paşa çiftliği ' Buna ,, 
Y orğancı lsmail ,, ,, 

Hayrullah ( çırpan mahallesinde ) ,, 
Mehmet oğlu Osman Ali Şerlf e Çekirge 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
ıs 

19 178 3 5960 
1188 39t'ı:l 

Arnavut Süleyman ef. ,, ,, .....:.;.. ________ ;.;_ __________ __ 
Yeken 

Narh dere 
Tutnrı Konulan kıymet 

K. Lira S. K. Sahası ( M! ) Sahibinin adı Köyü 

" 

80 190 3 6360 Kiraz oğ, Halil • Kara hıdır 
60 42 3 1420 Ali damadı ibra. 
50 166 3 5550 Kiraz oğ. ibrnhim " 
20 10 3 340 İbrahim ,, 
90 198 3 6630 Recep oğ. Mehmet " 
30 111 3 3710 Mehmet oğ. İbrnhim ,, 
ıo 92 3 3070 Mehmet oğ. Ali 

" 
25 131 50 2 5250 Mehmet oğ. Mustafa ,, 
40 98 2 4920 Ahmet oğ. Ali 

" 
35 22 50 1 1490 Emin oğ. Ali baraköy 
20 11 O 2 -1::; 1 ıı Mehmet ,, 
20 ı9 2 :Viıill Tevfik oğ. Halil Karah•dır 

6lJ 11 l) ~ 5·~30 Gürcü Osman ef. Bursa 
1.l numara.lıpersel dahi Osman efendinindir 

Ctnıl 
Tarla 

.. 
" .. 
.. 
,, 

" 
" 

" 
" 
" 

" ,, 

8 J :J (!: g-l Salih karısı penbe 
İstihlak harcı Bekir off Ali 

1 0 :.!() 1 j ı O Ferit o. Mehmet 

Bara köy Dutluk 
Kara hıdır iarla 
Bara köy Dutluk 

20 :! 1 'ı 3 71 '10 İbrahim o. Mustafa 
h.> :ı 2191J Hafız Abdullah o. Öm~r 

10 12l !JO :~ 0400 Hacı Mehmet kı. Hafize 
40 
lıO 

2f) 

~ı4 lı 1:iHO Ömer oğ. Mustafa 
1 ,, 

Öl 

2 
ı. ~J 

Qr, 2:)0 

'ı-0 
55 
00 
00 
00 
20 
70 
60 
80 
00 
10 
80 
GO 
!lO 
:W 
50 

52 

') 
v) 

.ır) 

50 

50 

50 
50 

4 
~ 

'ı 

4 
:3 

3 
'• 
" 

4 
4 
4 
:ı 

lı 

4 
4 
4 
lı 

P5 » » 
1j30 Ali o~lu Hasan 

70 Hacı köse veresesi 
12:w Mustafa o~. Yusuf 
, ~ı/ıı Salih oğ. Hasan 
1:: 10 Hacı İbrahim oğ.JAhmet 
1~!0 İsmail oğ. Mehmet 

] 4 ) ' İbrahim o. Hacı Halil 
3110 Halil ot. Hüseyin 

t lUO M€hmet oiHu Ahmet 
:l~O İsmail rğ. Recep 

182cl Abdullah og. Hüsey'n 
7~l0 Kara H o. Halıl Süley. 

13i0 Mıstık vereseleri 
ı..'25 Kara Hafız oğ. Halil 

1261) Mehmet karısı Hayriye 
G'*5 Salih oğ. İsmail 
'ıt O Hncı Osman 
G.!O Aacı Emin oğ. Hüs~yin 
380 Hacı Rıfat oğ. Mustafa 
90ll Ali oğ. Hafız Ahmet 
;go Mehmet oğ. Ahmet 

,, 

" 
" 
it 

" 
)) 

> 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) 

)) 

)) 

» 
)) 

,, 

" 
Dutluk 

" 
" 
)) 

1) 

)) 

Tarla 
Dutluk 
Tarll:l 

JI 

DutHik 
Tarla 

)) 

Dutluk 
)) 

Tarla 
)) 

Tarla 
Dutluk 
Taıla 

Dutluk 
) 

Parsel No. 
1 
1 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

J2 
13 
J !) 
·ı t; 

1i 
ıs 
1 ~) 
20 
~1 

22 
2:; 
24 
2r) 
26 
27 
28 
29 
:m 
31 
32 
33 
:~4 

35 
36 
:3; 
.)8 
39 
40 
41 
42 
43 

25 5G 
4 
5 1125 Hafız Osman )) )) 4 ·~ 

Devama altına .&blfede 



Sahife 6 

82 
cı
' ' 

1~ 
{j4 

1 ı, 
:J8 
14 

102 
:J3 

?.:'"ı 508 
60 97 
f),) 12 '& 

00 112 
20 l .. 
40 20 
40 384 
90 
50 79 
31 lı~D4 

Tutarı 

K. Lira 
16 153 
40 176 
20 109 

4 80 
4G 396 
61 60 
68 117 
24 41 
20 156 
56 250 
40 118 

45 
64 110 

9 75 
54 
72 48 
88 1939 

Tutarı 

K. Lira 
ıo 26 
so 34 
35 42 
87 7 
40 43 
54 3 
20 4 
30 9 
10 58 
95 62 
95 33 
10 41 

33 
20 16 
40 59 
10 8 
zo 46 

36 
5o 16 
50 16 
60 27 
20 28 
30 3 
90 45 

12 
75 45 
60 6 
60 ıs 

80 10 
25 46 

24 
80 23 
50 108 
40 64 
85 31 
90 18 
ıs 31 
45 9 
ıo 23 
J:> 56 
70 7 
15 66 

56 
70 7 
90 33 
50 10 

21 
25 19 
10 9 
30 6 
80 65 
50 17 

21 
• 40 

50 
;,o 
fıO 

~ıO 

50 
50 
50 
50 

:-ın 

50 

, 
1 

2 
'ı 

lı 

3 
~ 

4 
4 
;) 
., 
v 

2iO 
14:, 
3:0 
bJO 

3~;:, 

2':!8) 
155 

20~:-;n 

':!-*Hl 
')--o .-1 ı 

3200 
80 

:>1 o 
9l.>1 (J 

2ı:w 

'.26:>0 
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Hacı Mehmet in.Zekiye 
Hacı Raıf vereıesi 

Hacı lbraim o~. Ahmet 
Hacı Raif oğ. Mehmet 
Şerif Ahmet oğ. Ahmet 
Mehmet oğ. Hasan 
lbrahim oğ. Kimil 
Baraköy mEr'ası 
Ramazan karısı AY§e 
lsmail oğ. Osman 
Salih oğlu Halil 
AH oğlu İbrahim 
Recep oğlu İbrahim 
Etem oğ. Hafız Ali 
Mehmet oğ. Ahmet 
İsmail oglu Mehm~t 
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" 
Met'a 
Dutluk 

)) 

Tarla 
Dutluk 

)) 

Tarla 
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45 
4G 
fi 

60 

~onulan kıymet 

S. K. 
4 
4 
4 
4 
4 

Saha11 ( M· ) Sahibinin adı Köyü Cinai Parael No. 
3829 Osman oğlu Ahmet Narhdere Tarla 1 
4410 Hacı Abdullah oğ. Abdi ,, " 2 
2730 Emin oğlu Nuri " ,, 3 
2001 Ahmet oğlu Kamil .,. ,, 4 
99ıO Hacı bekir oğlu Halil " " 5 

50 4 1347 Emin oğlu Salih ,, ,, 6 
4 
4 
4 
4 

2942 Küçük mehmet oğ. İbrahim Baraköy " 7 
103 l Ali oğlu topal Salih ,, ,, 8 
3905 H. oğ. HüseyJn vereseıi Narlıdere ,, 9 
6264 Ömer oğlu Rıza " ,, ıo 

so 3 3383 Hacı İbrahim oğ. Ahmet Baraköy ,, 11 

4 
3 
3 
3 
J 

5486 Mezarlık " Mezarlık 12 
1125 Emin oğlu Nuri ,, ,, ı 3 
3688 Emin karısı Hatice ,, ,. 14 
2503 Mehmet oğlu Ahmet ,, ,, 15 

18 Kara Hafız oğlu Halil ,. ,, ı 6 
1624 Hafız Ali ef. ,, ,, l 7 

55196 Yekun 

Gölbaşı deresi 
Konulan kıymet 
S. K. Sahası ( M ) Sahibinin adı Köyü Cinsi Pürsel No. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

50 
50 
50 

40 

50 

50 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
so 
so 
50 

So 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
so 

3 870 Hafız Ali Baraköy Tarla 
3 1150 Hacı İbrahim oğ. Abdurrabim Serme " 
3 12 IO Arir ollu Adem ,, ,, 
2 315 Sallb oğlu Hüseyin " ,, 
3 ı240 Kiraz oğlu Halil K•ra hıdır ,, 
3 118 Hasan oğlu Hüseyin Serme " 
3 140 İsmail oğlu Recep ,, ,, 
3 31 O Hüseyin oğlu Hasan " ,, 
3 l660 Gürcü Ömer ağa Baraköy " 
3 1770 Hafız Ahmet " ,, 
3 970 Yumuk oğlu Mustafa ,, ,, 
3 1370 Ahmet oğlu lbrahlm ,, ,, 
3 1100 Yörük ollu lımall Salih ,, ,, 
3 540 Sadi oğlu Emin ,, ,, 
3 1980 Hacı Mustafa oğlu Salih Çatal tepe ,, 
3 270 Canip oğlu Ahmet · Baraköy ,, 
3 1540 Ali oilu Hafız Ahmet ,, ,, 
3 1200 Eıat oğlu Remezao Çatal tepe ,, 
3 550 Hacı iffet oğlu Mehmet Derakay ,, 
3 550 Kara Mahmut kızı Penbe ., ,, 
3 920 Sadık hoca Çataltepe ,, 
3 940 Hacı Hafız Baraköy ,, 
3 110 Kürt Emin karııı Zübeyde ,, ,, 
3 1530 Hacı İbrr.him oğlu Ahmet ,, ,, 
3 400 Hafız Ahmet ,, ,, 
2 1830 Halil onbaşının Ahmet ,, ,, 
3 220 Kocabaılarm Fatma ,, ,, 
3 520 Koca batın Muıtaf a " ,, 
3 360 Kayacıların Osman ,, ,, 
2 1850 Hacı Hafız ,, ,, 
3 800 Aptullah oğtu Ahmet ,, ,, 
3 680 Çakırın Yusuf ,, ,, 
3 3100 K'reççi fsm11il ,, ,, 
3 1840 Yumuk oğlu Mustafa " " 
3 9ld Kür-ül. !\ thmct oNu Salih ,, ,, 
3 54, Ç .ı.· mfc. oğ'u Osman ., ,, 
3 890 Kayacıların Osman ,, ,, 
3 2.70 Hacı lbrah:m oi. Ahmet ,, ,, 
3 660 Kürt Oaman karısı Safiye " ,, 
3 161) Hoca og!u Reme:r.an ,, " 
3 220 Nalbant Mehmet usta " ,, 
3 1890 Arif oğlu Hüseyin ,, ,. 
3 1600 Arif oğlu Mehmet ,, ,, 
3 220 Ali çavuş oğlu Mehmet ,, " 
3 1130 Ali pehl'voaın Emin ,, ,, 
3 300 San Hüseyin ,, ,, 
3 6110 Hacı lbrahim oğ. H. Ali ,, ,, 
3 550 idris oğlu Osman ,, " 
3 260 Arıkların Muhılne ,, ,, 
3 180 Arıkların Ali " " 
3 1880 Küçük Mehmedln Salih ,, ,, 
3 500 Gölcüklü Mehmet Emla ,, ,. 
3 600 Çaklf Emin oila Alt ,, ,. 
3 1170 G6zer oilu Mehmet AU ,, " 

-Denma 1Hlncl ealatfede-
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il 
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13 
14 
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16 
17 
18 
19 
20 
2ı 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

Sayı 380 

BURSA iNHİSARLnrB.\S t\1ÜDi'RLÜGÜNDEN 
Bursa inhisarlar baş müdürlüğüne lüzumu olan 
4?>,000 kilo odunun nısfı kuru meşe Vt! nısıfı di 
(Yerinin yarısı kuru ~•e yarısıda seyinden gürgen 
~lmak üzere münakasaya koyduk ihale günü 
olan 3 1 O 93t. tarihinde talip çıkmamasına 
mebni yevmi n1ünakasa 11 12 934 perşembe 
günü saat 16 ya talik edilmiş olmakla taliplerin 
şartnaınesi mucibince 2a lira teminatı muvak 
katalarile mezkur gün ve saattda başmüdü 
riyette müteşekkil kamsiyona milracaatları 
ilan olunur. 

: ... · . : :· :'.·ı ' ,' ·.,ı· . ,. '· 

Karacebey harası müdürlüğünden 
Harnın kara sığır ve Manda sütleri satışının 

30-teşrinievvel-9~4 Cumartesi günü saat 
15 te talik edildiği ilan olunur . 

ı r , fı"_,.., ''·.·.' :,·ı,~:, ~. ~ .· · 

Bursa sulh hukuk 
mabl\,emesinden: 

934-75 Araplar mahalle
sinde tabak Eıref bey kızı 

Hacer hanımla Eıref bey oi
lu ÔmOI' bey ve damadı Lüt-
fi efendi beyinlerinde müıte· 
rek olup kabili taksim olma· 
masandan dolayı şuyuuoun i
Z7l1esi için satılarak bedelinin 
hiısednrana taksimine ıs - 7 

934 tarih ve 934-1967 
nuuıarah ilamla karar verilen 
mezkür mahallede sağı tabak 
Hasan ağa ve Abdullah ve 
Mehmet efendi vereselerl ha
neleri s'llu Atiye hanım ve 
Seyit Mehmet ve Tahir efen
di oğlu Aliettın efendi hane-
leri arkası Muzaffer bey çık· 
mı12.1 önü bahçe çıkmazı ile 
mahdut ve 4000 Ura kıyme· 
ti n1nbammlnell bir bap ha· 
nenin tamamı tarihi ilandan 
itibaren otuz gün müddetle 
açık artırmaya çıkarıldığından 

talip olanların kıymeti mu
hammtneılnin yüzde yedi bu
çuğu nispetinde pey akçala
rile beraber Bursa aulh hu
kuk mahkemesine müracaat 
eylemeleri ve ihale 10- 1 l -
934 tarihine müıadif cumar
tesi günü saat on betle Bur
.... ıulh hukuk mahkemeıinde 
yapılacağından taliplerin o 

gün mezkür mahkemede ha
zır bulunmaları ve ıartname 
tarihi ilandan itibaren herke
se açık bnlunduğu ve mez. 
kür günde artırma bedeli 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmlt be
tini bulmadığı takdirde artır· 
manın son taahhüdn bakı 

kalmak üı:ett! artırmanın 15 
gün daha temdit Jle 26 -11 
~934 tarihine müsııdıf pazar 
teıi günü a.yoı saatte mezkilr 
mahkemede gayri menkulün 
en çok arlırl\na ihalesi icra 
kılmaçağı ve bu bapta bir 
g<ina itirazı olanların ve ala. 
kt'ldarnnımn yirmi gün içinde 
evrakı münt>ite ile bildlrmele 

rl aksı halde hakları tapu 
akilli ile sabit olmadıkça ıa· 

tıı bedeli paylaımaaıodan ha 
riç kalacağı ve heledlyeye a 

it tellaliye rusumu ile ihale 
karar pulu ve tezkere ve fe
rağ harcı müıteriye aft ola 
cağı ilan olunur. 

Bursa ikinci icra 
dairesinden: 

U32 V04 Salilı Zeki -
Kadri şirketi ıımf/isesine borç 
lu Uursamn ı~ı; muallim 
mektebi lalcbesindcrı I.ulfiye 
IMııım kı=ı Ncdinw hammtn 
ikamctgalıı lıa:ırası meçlıul 
kaldığmdan üdemc emrinin 
lldnen tebliğine icra dairesin 

1-2 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden: 

934-'i'6 araplar malıal
lesi nden tabak f...§ref bey kızı 
Hacer Jıammla damadı (j_ 
mer Lr'ilfi efendi ve tabak
hanede Eşref efendi beyinle
rinde müşterek olup şuyuu
mm i:alcsl içiıı salılmasma 
15-7--934 tarih ve 934-
19fj,) numaralı ilcimla karar 
11erilcn b_/Jurşacla tabaklıane 

frindc sa.~ı Esal a!/a :verese
si solu Lonca sokağL ye kıs
men esnaf cerniyelinc ail ta
bakhane dc5jirmeni arkası 
kısmen beylik ahır ve kıs
men Kasım cjendi hanesi <i
mı (Lrtn sokağı ile maltdııl 
1400 lira kıymeti m11/ıammi-
11cli bir bap boyalıanc tarihi 
ilandan ilibareıı SO gün mlid 
dellc açık arl1rmaya ~çı/\arıl
dı{jmdan talip olanlann kıy
meli muhamminesinin l!Jü:de 
yedi b11ç11[ju nispelincle pey 
akçalarilc beraber Bursa sulh 
imim/\ :mahkemesine fıelme. 
leri ne ihale 10- 11=934 ta
rihine mıisadif cumartesi !JÜ.· 
mi saat on beşle Bursa ~sulh 
hukuk mahkemesinde ! yapıla 
cafjmdan taliplerin o gün 
me::Jair mahkemede lıa:ır bu· 
lunmalan ve şartname tari. 
ili ilandan itibaren herkese 
açık lmlundnğu .me=lair ta
rihle artırma ~bedeli gayri 
menkulün muhammen kıyme 
linin yıi:dc yetmiş beşini bul 
madı{jı takdirde artırmanın 
son taa/ıluidü baki kalmak 
üzere artırmamn 15 glin da
ha temdit ile 26--11-934 ta 
rihine ımisadif pazartesi gıl
mi ayni saatle me:kt1r malı •. 
kemede 9ayri menkuhin en· 
rok artırana ilzalesl icra kı
lınacağı ve bu bapta bir gıl
na itira:ı olanların ve alaka 
darammn 20 yün içinde !ev
rakı nuispile ile bildirmeleri 
aksi halde lıakları tapu sicil· 
li ile sabit olmadıkça salış 
bedeli paylaşmasından lzariç 
kalacağı ve belediyeye ait 
lelJ(diye rusumu ile ihale ka· 
rar pulu ve le:;kere ve f era!i 
harcı müşteriye ait olacağı 
ilün olunur. 

ce karar verilmiş olmakla 
işbız ödeme emrinin il<in r ta
rihinden itibaren 2() gün i
çinde borcunu tamamen ve
ya kısmen veyalıul alaca/\lz
mn laldbat ~icrası lıakkmda 
bir iiira:zm: varsa ~ya=ı ile 
veya şif alıen bildirmeniz ak
si ta!/dirde borç ödenme;; ve• 
ya ilira: olunmazsa rehinin 
satılacağı ilıbar ve llun o
lunur. 
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1 .. ) Hacı hafız oP,lu Mustafa " ,, 55 
52 ) Ali çavuş oğlu Mahmut ,, ,, 56 

5 Hafız Aodullah ,, ,. 57 
2140 H.0.;ınan ve.si.n. Sal lı o.Ali ,, ,, 58 

30U Salih oğlu Kamil ,, ,, 59 
Yumuk Hüseyin oğlu Mustafa ,, ,, 60 
2320 Hacı İbrahim oğlu Ahnıet " 11 61 

510 Zambak karısı Seydi abla ,, ,, 62 
850 Hacı 1brahim oğlu hacı Ali ,, ,, 63 
240 Mestanların Recep o. İsmail ,, ,. 64 

2050 Nazif oğlu Mustafa ,, ,, 65 
45U Şerif Ahmet oğla İbrahim 11 ,, 66 

1510 Ahmet çavuş oğlu ibrahim ,, ,, 67 
330 Nalbant Mehmet o. Ahmet Baraköy ,, 68 

3340 Tabir oğlu Ahmet Narh dere ,, 69 
Nazif oğlu Mustafa Baraköy ,, 70 
Tahir oğlu Ahmet Narh dere ,, 71 

545 Mehmet kızı Şerife " ,, 72 
1810 Mehmet kızı Hatice " ,, 73 
1180 Küçük Ali veresesi ,, " 74 
6Uü Ali oğlu Emrullah ,, ,, 75 
180 Ali kızı koca Fatma ,, ,, 71) 
990 Sadullah oğlu İbrahim Narh dere tarla 77 
520 Gazi oğlu Selım ,, ,, 78 

123ll Riza oğlu Kamil " ,, 79 
550 Ali oğlu Emin ağa " ,, 80 
730 Kamil oğlu Emin ,, ,, 81 
540 Gazi oğlu Selim ,, ,, 82 

2240 İımaıl oğlu Ali ,, ,, 83 
• 

350 Hacı Abdullah oğ. Apti ,, ,, 84 
735 Osman oğiu Ahmet ,, ,, 85 
720 Tahir oğlu Riza ,, ,, 86 

137ıı Holil oğlu Mustafa ,, " 87 
Blo Ali oğlu Çakır Mehmet ,, ,, 88 
615 İbrahim oğlu Muslaf a ,, ,, 89 

3820 Hacı Emin oğlu İsmail ,, ,, 9o 
Jou Hasan oğlu İbrahim ,, ,, 91 

1900 Ali bey oğlu Mehmet bey " ,, 92 
1160 Ali oglu Emio ağa ,, ,, 9'{ 

78u Emin oğlu Kamil ,, ., 94 
l u2o Ali oğlu Ahmet ,, ,, 9::: 
1200 Mustafa oğlu Emin ,, ,, 96 
2;, l o A ptullah ofllu Ali ,, ,, 97 
1810 İbrahim veresesi Hatice,Şerife,Ayşe,Vesime,Zeynep 98 
s:Jo Rıfat oğlu Mehmet ,, ,, 99 

2570 Hacı Bekir oğlu Halil ,, ,, 100 

180 Sadık kızı Emine ,, ,, 1 o1 
1420 İbrahim veresesi A. o. Ahmet,, 
2220 H. o. Mastafa vs. Abdullah, İsmail 

970 İbiş kızı Adile " 
~30 İblt kızı munoo ,, 

2650 İbrahim oğlu Hamdi ,, 
1810 Ali kızı Sabriye ve Raşit ,, 
9)0 i. o. vs. Ali o. Mehmet Dudakla 
490 Aziz vs. mehmet kızı Fatma ,, 

1: l80 Ahmet kızı Şerife ,, 
391 o Dudaklı köy harman yeri cı. 

570 Abdullah kızı Şerife « 
1:H Mustafa kızı Pamuk « 

12'1 o Hacı Arif oğlu İzzet << 

1 ~~80 Hasan kızı Ayşe su sığırlık la 

1000 Hacı İbrahim oğlu Tahir « 
600 Abbas oğ!u Raş:t ,, 

1320 Kamil o~lu ihrahım <f 

l 520 Recep kızı Hasene c 

2290 Ali oğlu Mustafa « 

690 Memit oğlu Hüseyin « 

1610 Kamil oğlu İhrahiru • 
2090 H. o. Mustafa va. Ali o.İsmail r 

960 Riza oğlu Mustafa « 

2030 Halil İbrahim oğlu Arif « 
220 Ali oğlu Ahm-.!t, Mehmet ır 

760 Ali oğlu Mehmet 

,, 
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2:iOO A o. İsmail ,.s.Mustafa o. abdullah Narlık 
bOO Ali oğlu Mehmet • « 
480 Sahipsiz 1. Tarla 

lo2 
1o3 
ıoı 

105 
l 06 
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1o9 
llo 
111 
.112 
11 ~{ 
114 
'115 
{ 16 
117 
ııs 

119 
120 
121 
19., ..,_ 

123 
124 
J?-:l 
J:l5 
1 _7 
128 
1~9 
ı:m 

8 ~ 210 Ahmet vs.Raşit,Recep,vs. Hasan Narlık l~H 
ı :32 
133 

9 ~ 2~JO Mustafa oğlu Hasan Ali 1t a 

28 ~ıo 2 1 Ho Mehmet kızı Şerife, Mehmet .. • 
17 4 1190 H.Halilvs.ali,Lütfiye,emfne,münevver ..: 
18 50 2 720 H8.san oğlu Mehmet, Hasan c 1t 

15 5o 3 lıGo Hacı o. ves. Abdullah,İsmail er « 

18 3o 2 720 genç osman vs. afık ibralıim h. o. abdullah 
13 5o 3 390 Halil oğlu Mustafa tt <s 

14: 5o 2 f>80 Ali oğlu Mehmet 1t Tarla 
19 :1 650 Ahmet o. parmaksız Ali c Armutluk 
2 t JO ~ 8'ıo " " " " 1t Tarla. 

ı.17 

ı :~s 

139 

80 25 3 860 Ali oğlu Mehmet ·c • 

3o 33 :1 11 lo Ali oğlu Sait il • 

ıtıO 
141 
142 
l'ı3 

15 461/ı 146813 Yekun 
Buna ovaıı ıslahı ameliyeıi için yukarıda esamisi metre mürabhaı ve fiyatları v~ tutl\r· 

ları ıöıterilen arazi menafii umumiye namına istimlak edilect-ğinclen tarihi ilandan itiba
ren aektz iün zarfında bir itirazı olanların belediyeye müracaatları. 

Savı ~lRO 
"' ... , 7? 

:(}ı lııtıl~ilZİ • 
I(~ ı•it 

cı tır·lıığ·uııclaıı : 
Bir harçtan doı ıyı nıalıçuz loup para) a çevrilmeı.i tekarriir eden Or• 

hangazınin Gü le'ı koyı nde koy fü, ti mevkiııdc şarkan gürleli Hüseyin 
garbcn yol şimal n set c: mıbuı hudutlar ile mahdut iki e\•lek zeytinliğin 
uç yemmli vukuf ta af ne an ,,5 lıra o~ .ııru~ kıymet fakdir edilen zeytin
liğin açık arttrı mc1p \ a cdilıııi:;; Olup 11-11-934 tarihine müsadif pazar 
günü saat l·ı dt:'n saat 16 ya kadar daırcnıizdc birinci ve açık artırmas 
icra kılıııacaktır. 

Akttırrrıa bedeli kıymeti mııhamıniııenin yüzde 75 ııini bulmadığı takdir· 
demezkur g;ıyri menkul müşterisi u:1J..!sine iııale olunacaktır. Akşi surette 
son arfl~ranın teahlılidı.i baki kalmak üzere 2&-11-934 tarihine müsadiJ 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yzpılacak olan 
ikinci açık arttırmasında ihale olunacaktır. Arttırmaya iştirak etmek iste· 

yenlerin 111wlkfr g,ıyri ın<.!nku'ün ) üzde 7,5 ğu nispetinde pey akçasını 
veya milli lıir bankanın teminat mekiubunu hamıl bulunnıaları lazımdır. 
Hakları tapu sicilleri ile sabit olmayan ipııtckli alacaklılar ile diğer ala· 
kadarların irtifak ı akkı sahıpleriniıı bu haklarını ve hususi ile faiz ve ma. 
sarıfe dair olan iddialarını ilc\ıı •aı ilıinnen itibaren 20 gün zarfında evraki 
müsbitcıerilc birlikte dairı"ye l.ıilJırmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmayanlar -aiış bedelinin payla~masından hariç ka· 
lırlar. MCterakinı vergi ferağ harcı deliallyc resmi ufak icra masrafları 
müyteriye aittir· IJaha fazla mal um at almak isteyenlertn 2 1 O 934 tarihin· 
den Hibe.ren herkesin görebilmesi için dairede açık bulum'urulan arttırma 
şartnamesi ile 944-349 numara ile dosyasmda ın~vcut ve mahalli meı· 
kurda evsaf mesaha veııaire5it1i havi vaz'iyet ve takdiri kıymet görOp ın• 
lı> abilecekleri ilan olunur. 

Bir borçtan d<' ayı mahçuz olup paraya çevrilmesi t~karrür eden Or· 
hangazi gürle'ı cedit küyünde ak harem yolu mevkiinde şarkan hendek 
garben hendek şirnalen yol ccnuben set lıııdııtlar ife mahdut bir dör.üm 
iki evlek zcytınligin tamamına üç yeminli ehli vnkuf tarafından 50 lira 
00 kuruş kıymet 1.ıkdır edilen tarlanın tamaını açık artırmaya vaz edilmiş 
olııp 11-11 9.i4 tarihine mlisaclif "pazar günü saat 14 den saat 16 ya 
kadar daireınızde bırınci ve açık arttırması icra kılınacaktır. Arttırma be 
delı kıymeti muha•nwinenin yüzde 75 şini bulduğu takdirde mezkar gayarf 
menkul mü~tcrhi uhdesine ihale olunacaktır. Aksi surette son arttıranın 
teahhüdü baki kalmak üzere 28-14-9 ~4 tarihiue müsadif çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak olan ikinci açık art· 
iırına:ıında itıaıc:oıunacaktır Arttırmaya i~tirak etmek bteyenlcrin mezkur 
gayrı menkuluı.ı yuzue 7,5 ğu nispetinde pey akçasınını veya milli bir 
bmıkanın teminat mcktıılıunu hamil btılmınıaları lazımdır. 1 fakları tapu 
~içillcrı ıle ~ahit olmayan ipote~li alacaklılar ile diğer alakadarların irtifak 
hakkı :.ahlplerinin bu haklarını ve hu .usi ile faiz ve masarifc dair olan 
indialarını idin t:ırıhinJen itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleri ile 
birlikte daire} e bıldirrneleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
veı gi feı a~y harcı Dellal.ye rı sıni ufak icra masrafları müşteriye aittir, Da. 
ha fazla malumat almak isteyenlerin ~ 10-934 1arihindeu itibar~n hel 
kesiıı gôıebilmesi için dairede açık bulundurulan ar1tırn1a şartnameıi ile 
934-. 8 numara ile dosyasında mevcut ve mahalli rnezkfırdan evsaf me. 
saha \ e g'$im havi vaı.'iyet ve takd'ri kıymet görüp .mlıyabileçekleri ilan 
oıumır 

r :, bcı çt:ıtı dolayı mahçuz olup paraya çevrilmesi tekarrür 
g ı n güı Ic'i dit köyünde kirazlık mevkiinde şarkan ta. 

''.{ ga ben lıcızin ' mal'ye şimalen ha nc'i maliye cenuben lrnzine'i.;maliye 
1 u ut. ı c ına 1dııt dönüm taı lanın 1amamına üç yeminli vukuf tara• 
{ın •arı l:J hra O kuıaş kıymet takdir edılen tarlanın tamamı açık artt t'· 
w, a vaz ed lrni~ ol· p 11-11-9:1 ı tarihine müsadif pazar gür.Ü saat U 
den ~aat 16 yaka far a·remi,ıü:• birinci ve açık arttırması icra kılınacaktır. 

Artı a b 't lı l ıymetı n ıılıamrnincn'n } uıde 75 ~ini bulduğu takdirde 
g \ ri nk 1 mü-.terisi tılıcle ine ihale olunacaktır. Aksi surette 
anın t ahh' ıu baki k.llmak üzere 2ö-11 9~4 tarihine müsadif 

aat 14 den 11) ya kad"r keza da'remizde yapılacak olan 
r ır a., n a ilıd'e oluna aktır. Arttırmaya i~frak etmek 

f.r gayri m ııkulun yuz ıe yedi buçuğu nispetinde pey 
a ç \ ya ı l r bankanın t minai nıcklubtınu hamil bulunmalart 
ıazıı 1c ı . 1 lakbrı t p ı icılı i'" ab t olmayan ipot .,kli alac< k'ılar ile diğer 
a'a . 1'1 i k ıak ı c:;, h pi rinin bu haklarını ve lııısu::;i ile faiz ve 
nıa.,arif • c ·:ir < 1 ·rı i ıdialnrını ilfn tarihinckn itıbarerı f.ı! gün zarfında 
evra ı ı ıu, •ı ' ... r .c b'rl ktc dai yi! bildı meleri lazımdır. Aksi takdirde 
haki ıı tapı ~· ı ril sabit olnı.ıyanlar satış bedelinin pay aşmasındo;tt 
hariç ı r. MıJ e akın \ "'i f rao· lrnrcı ddlfıliye resmi ufak icra ma~
rafları ım":,. ıiyc , '11ir. O:ılıa fazla malumat almak isteyenlerin 2·10-934 
tarihin en ıti a. en her kesin göre bilmesi iı;in dairede açık 

bulıındırrulan aı tt.rma şartna·nesi ile numara ile dosyası.ıda mevcut ve 
mahaili mCLklır<lan evsaf me,aha vergisini havi vaz'iyet ve takdiri kıymet 
görüp anlıyabile1,;eklcri ilan olunur. 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye İş bankası 



Sahife f\ f1aldnn s~si Savı aso 
Hırdavatçı Abdullah fendi 

1fla idaresi 
Bursa Kozahan No.115 

İflasına karar verilen Buı sada Tuzpazarında hıı~davatçı İbrahim zade 
Abdullah efendi alacaklılarının sıra cedvelidir. 

Kayıt No. Talepolunan alacak Kabul olunan Kabul olunmayan 

. 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 

18 
19 
20 

21 

22 
23 

Lira 

2850 
350 
327 

1320 

1200 

450 
500 
865 

300 
500 
703 

1000 
375 
500 

1050 

138 
200 

21 
225 
509 

750 

175 
500 

15710 

Kuru§ 
-~-

75 

2 

84 

52 

13 

Lir, 

2850 
350 
327 

1320 

600 

450 
500 
990 

300 
500 
703 

1000 
375 
250 

1950 

138 
200 

21 
225 
254 

750 

175 
500 

12280 
EM • 

K. Lira - - ---

75 

600 

175 

250 

2 

92 254 

52 

21 3429 

Askeri fırka satın alma komisysnundan: 

K. 

92 

92 

14 çift altı nakliye arabasının [açık münaka 
sası 31 - 10-9~34. çarşanıba günü saat 1 ~ t.e 
fırka sa tın aln1a komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gönnck üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de vaktinden evve] 
teminatlarile satın aln1a komisyonuna müra
caatları. ı. 4 

Askeri lırka satın alma 
komisyonundan: 

Bursa ve l\1udaoya garnizonları için kapalı 
zarfla alınacak olan iS,000 kilo kuru fasulye. 
nin münakasası l Q, 10· 934 çarşamba günü saat 
1 ?> te ve bandırma garnizonu için alınacak olan 
22,000 kilo kuru fasulyenin açık münakasası 
ayni günde saat 13,30 da fırka satın alnıa ko
misyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin şart
nameyi görmek üzere her gün ve nıünakasaya 
iştirak için de vaktinden evYel teıninat ve tek
lif naınelerile kon1isyona nıür: caatfnrı. 4-4 

Bursa vilayetinden: 
1 teşrinievvel 1934 tarih inde başlanılıp ~JO 

teşrinievvel 1934 tarihind l iti r:Ln. k üzere 
Bursa şehrindeki tek tırna ·ı İl yvanJarın ruanı 
( ınangafa ) hastalığı noktai nazarından mua
yeneleri yapılacağından at, kısrak, eşek ve ka
tır sahiplerinin teşrinievvel ayı içinde her gün 
sabahları saC'l t den iO na kadar nıuayene is 
tasyonu olarak tespit edilcnküçükTahılhanındaki 
fen heyetine hayvanlarını muayene ettirmeleri 
ve bu müddet içinde hayvanlarını n1uayene et
tirmeyenler hakkında hayvanların sağlık zabı
tası kanunu n1ucibince ta k iba t yapılacağı ili'tn 
olunur. ~3-4 

Karacabey harası müdürlüğünden: 
Haranın 2;37,; kilo kıvırcık ve yarıın l<an yfın

leri 8 teşrinievvel 934 pazartesi günü saat la
de Bursa baytar müdürlüğünde pazarlıkla sa-

Kanuni 
ııra AIBcaklının ismi Alacağın müstenidi Mülahazat 

6 Buna zirftat bankan İki kıta poliçe bir kıta emre 

6 Selçukhatun mahallesi bir kıta emre muharrer senet 
kazanç ebniye ve araziye •ergiıl 5 Bursa def tardarlığl 

6 Zirai kredı kooperatifi ortakhk ve kefalet kooperatif ~kanununun 4· 
üncü maddeıl ve borçlar 
kanunu 854ve K. M. 761 
maddelerine binaen imtl~ 

yaz talebi reddedUmiıtır. 

6 T erllkçt lımall efendi müıterek imzalı ıenet mOıterek borç olmakla nıı .. 
fı kabul edllmtıtlr. 

6 
6 
6 

Müteahhit Emin kalfa 
Uncu Recep Bilal bey 
Me. Rüıtü kardaılar 

iki kıta emre muharer ıenet 
bir kıta emre muharrer ıenet 
Qç kıta emre muharrer ıenet 350 liralık senedin mOıte· 

rek olduiundan nııfı:kabul 
edilmiıtlr. 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

o 

6 
6 

5 

6 

Avukat Raif bey 
Kafzade Ethem efendi 
Davit Bahar ve Şör ef. 
Mütekait Feyzi efendi 
mütekait Yuıof Ziya bey 
Şehir otobüA tirketi 

Bozöyükte M. Hakkı bey 

Eskiıehirde Malik bey 

bir kıta senet imtiyaz talebi reddedilmiı. 
933-3560 doıya ile 
beı kıta ıenet 

933-3626 doıya ile 
933-3632 doıya ile 
bir kıta ıenet 

ziraat bankasında oldulu • 
bildirilmiftil". 

bir kıta senet 

müıterek imzalı olmakla 
nııfı kabul edf lmf tlJr. 
ziraat bankası tarafından 

takip edtldliinden reddef 
dilmltlir 

İıparla it bıınkası muhaıe- istida ıenet ibraz f edilmedtttnden 
reddedilmlıtlr. beclsl Avni bey 

Bursa belediye daireıl 
Muallim Ekrem bey 
yüzbaıı Adnan hey 

ruıumu belediye 
dükkan icarı 
bir kıta temlik ıenedt borç müfliıfn karııı ile 

müıterek olduğundan nıı~ 
fı kabul edflmemlıtlr. 

6 Adapazarı T.T.B.müdii.rü noter senedi 
Hcıllt bey 

6 
6 

Alaııyi\h Hasan efendi senet ve def atlri ticari ye 
Hırdavatçı H. lsmall Hakkı emre muharrer senet ve mektup 
efendi 
Yekun 

. 

Abıhayat suyu 
hakkında 

Vılayct Sıh'ı:ıt v İçtimai l\Iuave
net müdürlüğünden: 

Soğanlı köyü yolu üze-
rinde açılan artezyen kuyu
sundan çıkarılan ve abıhayat 
namı verilerek, etrafında bi
nalar türlü derde devadır dı. 
yerek büyük bir prop!lğnnda 

yapılan ıüyun, Sıhhat ve İç
timai Muavenet veldi.letince 
yaptırılan tetkikatı nihayet 
bulmuı ve neticede bu suyun 
kimyevi tahlillere nazarım 

bir maden suyu evsafını haiz 

olmadıAı ve emlahası pek faz

la 34 derecelik ağır ve alel

ade bir ıu olduğu baktcriyo. 
lojı tahlillere göre de temiz 

ve içilmesinde bir tehlike bu. 

lunmadığı anlaıılmıotır. Bina

enaleyh vekaleti müıarüııiley. 
hadan ruhsatname ver1Jme
mit olduğu cihetle bu ıu ü
zer inde hiç bir hassal dev \ İ• 
ye ve ıtfaiye ilan ve iddia 
olunmayacağ\ ve bu mevzu 
üzerinde reklamlar ve propa
pandalar yapılamayacağı gibi 
şimdiye kadar yapılm19 olan
ların da gayri varit bu1undu. 
ğu ilan olunur. 

- ·-988 Bursa 2 ci icra 
r\1emurluğundan 

Bir borç için mahcuz olup 

satılması mukarrer Yatak, yor· 

ğan ve sair otel eşyasının a • 

çık arttırma ile sablmasına 

karar verilmiş ölduğundan her 

mucibi karar 25/ 10/934 tari
hine müsadif perşembe günü 

saat ( 12) den itibaren Bursa 

bat pazasında açık arttırma 

ile satılacağından taliplerin 
vakti mezkiirda orada hazır 

bulunacak icra satış memuru· 

na 934/988 dosya numarasile 

Karacabey harası müdürlüğünden: 

Haranın İsmetpaşa mevkiinde ortaklan1a su

retile bin <lönüln pirinç ekilecektir. Şeraitini 
anlamak isteyenlerin ve talip olanların ya bir 
mektupla veya doğrudan doğruya hara idare
sine müracaatları ilan olunur. 3-3 

Bursa Evkaf idaresinden: 
Evkafa ait Tiril ye nahiyesinde muhtelif mev 

kilerde 92 ve Gemlik kazasının kurşunlu köyün 
de G 7 kıta zevtinliklerin bedeli dört senede ve 
dört musavi "'taksitte verilnıek üzere mülkiyet
leri ayrı ayrı müzayedeye çıkarılmıştir. 

Tirilyeye ait kıtaların ihaleleri 21-10-934 
tarihine müsadif pazar günü saat 1 a de Muaan 
ya e\~kaf idaresinde ve Kurşunlu kövündeki 6_7 
kıta zeytinliklerin ihaleleri de 24-1O-934 tarı
h ine müsedif çarşamba günü saat 25 de Gem· 
likte evkaf dairesinde yapılacağından taliplerin 
şeraitini anlamak için her gün Mudanya eykaf 
menıurluğuna ve mü7ayedeye iştirak edecekle
rin ihale günlerinde ~ludanya ve Gemlik evkaf 
idarelerine müracaatları ilan olunur. 8 

()rlıaııg·«tzi icı·a 
l\ıleıııııı·Iıığuıı(laı1: 

934-349 Bir borçtan dolayı mahçuz olup paraya çevrilmesi tekarrür 
eden Orhangazinin gürle'i cedit köyünde taşlı yol mevkiinde şarkan ha. 
zine'i maliye garben yol şimalen hazine'i maliye cenuben hazine'i maliye 
hudutlar ile mahdut 3 dönüm tarlanın tamamıııa üç yeminli vukuf tara• 
fından 50 iira 00 kıır:ış kıymet takdir edilen tarlanın tamamı açık arthr· 
maya vaz edılmi~ olup 11-11-934 tarihine müsadif paz~r günü saat 14 
den saat 16 ; a kadar dairemizde birinci ve açık arttırması ıcra kılınacaktır. 

Artırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 şini bulduğu takdirde 
mezkCır gayrimenkul müşterisi uhdesine ihale olunacaktır. Aksi surette 
son arttıranın teahhüdü baki ki\lmak üzere 28--11 934 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak olan 
ikinci açık artırmasında ihale olunacaktır. Arttırmaya iştirak iştirak etmek 
isteyenlerin mezkür gayri menkulun yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçasını veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalara 
tAzımdır. Hakları tapu sicili ile sab:t olmayın ipotekli alacaklılar ile diğer 
alAkadarların irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususi ile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında 
evrakı rnüsbitelcrile birlikte daireye bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tar)U sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Müterakim vergi ferağ harcı dellaliye resmi ufak icra mas· 
rafları müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak isteyenlerin 93-1-3-49 
umara ile dos asında mevcut ve mahalli mezkOrdan evsaf mesaha ver• 


