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Kurt Buş bayramı 
iZ ( ı ayat) davası On iki sene evelki ağus

tos ayının son aünlerl dünya. 
yı hnrlknlar ve mucizeler i· 
çlnde çalkalayan muazzam 
bir tarih olmu,tu. 26 ağustos 
abahı güne§ bile çelikleıl 

eritecek bir hararetle yilkse
llyor. Kanlı istila Afyonkara
hisarı dağlarının korkunç ve 
karanlak çamlıkları arasında 
alümle kucak k~ağa can 
Çeki~iyor. Çünkü: Türk ordu· 

arın üy 0• k merasim ve bir 
ıyapzlacak mektebin resmi küşa 

Yarın Bursanın 
kurtulu~ bayramı. 

dir. Bu en büyü~ 

bayramımızı par 
la k mernı;imle Icut 
lulnmak için bi 
m ü d d c t t e n ber 

Cumhuriyet gazetesinin neşriyat 
müdürü ile Bursamuhabirialeyhi

ne açılan davaya başla dı 

Bu giperlnden kopnrak düş 

manın göğsüne saplanıyordu. 

Hem l>u kopuıla ıaplanı§ o 
kadar kuvvetli ve o kadar 
BÜratlı olmuıtu ki: Düımana 

ne baş kaldıra c~k bir meyw 
dan ne de göz kırpacak bir 
taman bile kalmıyordu . 

l lall~evincle bi ı ' 
komite p ragran 
hazı rlamakla meş 

guldu Bu progra· 
mı naznı·en bu-~._......-.=ıı._..,..;;ıı;...;:.._~.-........;.:ı .~~--._.,._~~~:li!iA::~ 

seneki kurtu1u, Yarın resmi küşıdı ynpılacak olan İstiklal mektebi 

hsyr1mım1zın bu bü}"ük gü 
nün ~erefilc uvgun bir oekil. 
de kutlulanml'\8ı takarrur et . 
ml~Hr. Gündüz merasimine 
bütün kulüpler, cemiyetler 
ve teıekküller iştirak ede
cektir. Gece de ayr~ca şehrin 
her tarafmds büyük e~lenc.e
ler tertip edilecek ve her 
mıntakada ııeç vakte kadar 
halkın heyec!'n ve neşe için
de eğlenmesi için tertibat a
lınacaktır . 

Kurtuluı bayramımız mü. 

nasebetile lstıkınl cnddeslnde 
y~nl yapılm ı ş olan ( İstiklal 

mektebinin ) de resmi küı-ı· 

dı yapılacaktır . Bundan bat· 

ka Sanat mel<tebimiz.in 
sergisi de açılmış bulunacak

tır . İstiklal mektebinin açıl
ma merasiminde maarif mü -

dürü Fakir Beyle mahnlle 
halkı namına bir zat tarafın
dan nutuklar söylenecektir. 

26 ağustos sab&hı Afyon
karabisa.r d6~larını müthi§ bir 
velvele ile inleten Türk top· 
lara bütün Türk milletine za. 
fer ve kurluluıu müj.Jelerken 
bant dumanları arasında 
süngü süngilye boğuşan adsız 
dilaverler t~te o °'gün ateı, kan 
Ve süngü He !rnrtu1ut tnriht 
nıizi yazıyorlardı. Belki 'dün· 
ya kurulalı beri zaferin ve 
muzafferlyetin tadını o mu· 
harebede bulunanlar kadar li":Cii::S:i~iciiı1=3~~iiiiiiiEi:iiC~:S:ıiCil:lci:ıiS:ıılr.ı;i;Dıs:iil:Q:iıııııaı:::ziiE:ıi~miıi~ 

ynksek ve parlak bır zevkle işçHerin sıhhi 
tatmı~ olanlar yoktur diyece- v z· eti 
ğlm. Çünlcü 24 Sl\alte eritll· Umunı dokumacılar ve 
mi~ bir düıman yığınının ar- i~çllcr birliğinden ha\ıer \fe• 
dına düşmek ve iki senede i§· ıild ı~ine göre ba:ıı fabrika· 
ga\ edilen yerleri dokuz gün- !arımız İiçlleri sabahm sanl 
de almak ne sörillmüş bir yedisinden gecenin yirmi üçü-
feydir, ne de raetlanmıı bir no kadar çalııtırıyorlarm· ~. 
nimet. Ve iıte bu nimet yal- Bu fabrilcalnrın h!r kısmında. 
nız kahraman Türk ordusuna küçük ve hıuta kızlar da 
nasip olmuştur. Muzafferlye- varmış. fıçiler birliği vaziye· 
tin verdiği şevk ve heyecan tl nlakadar makama da bir 
lle İzmire ilerleyen kahraman istida ile bildirmi§. Bu gibi 
aıkerlerimiz; düşmanın ve f:;. ımalathnnelcrde gece f aaliye-
tilanın vatandoşlarımıza ne ti için ayrı bir i~çi gurubu-
acı ve ne sıkıntılı günler ya· nun bu!unm'lSl ve böyle kü-
ıııtmı§ olduğunu gözlerile gö· çük kızların çnlışlnılmaması 
rüyor ve çok müteessir olu - lazımdır. Vaziyetle alakadar 
yorle..rdı. Htç unutmftm: Dum malmmm ehemmiyetle me§· 
lupınar muharebesinden son- gul olmasını rica ederiz. 
ra Gedize doğru yürilrken 
yolıımuzun üstünde düşmnn Poliste ierf i er 
tarafından atete verilen bir Polis mem1Jrlarından K f\· 
köyün alevleri içinden geçi- mt1, Recep, Sıtkı ve Sırrı e 
yorduk. Köylü arkada~tnr ev· fcndiler komiser muavinl i ğı· 
lerini ııöndürmeyl ve e§yala- ne terfi etmi şlerdir . Recep 
rını kurtarmayı düşünmiyor· efendi htanbula tayin olun· 

lar mütemadiyen boyr.umuza muştur. 

sarılıyorlnrd1 . Biz lcendllerine 
bunu halırlntınca: 

- - Bhe ev lüzım de~ll 
siz lazımdınız. Size kavuştuk 
ya yeter!. Diyorlardı. 

Gnrbi Anadolunun her 
köşesinde ayni litırabı çeken 
vatandaolarımıza 12 sene ev
velki ıığus•os ve eylül sabah 
ları yeniden can veriyordu. 
Ve işte 12 cene evel bu gün 
Kazancı bayırından akıp i
nen Türk suvarileri bu yeştl 
Anadolu cennetini de düt man 
lstllfuındnn kurtarmı§ ve ha
kiki sahibine kavuştlumaştur· 

Aziz Bursa halkının bu 
eün yüksek bir sevinçle kut
luladığı bu kutsi ve mubarek 
günün heyccaııını o gün hu-
rada bulu l . . nan ar b:zden dahn. 
lyı bilirler. 

. Bir millet için dü§man is
tılasından lrnrtulmak bir fn. 
san i ı ' 

i 
ç n de gasbedilmi§ hür-

r Yetine ,, b 
k 

e enllğfne kavU§· 
rna en b"" ""k uyu bir mazharl· 

ayvan sergisi 
Alıcıl:ı.rda cuma günü se· 

nelik hayvan ııergisi açı lmış 

ve 9 e-ylülde sergi kaplnmış· 

tır Serginin resmi küşadını 
vali muavini Edip Bey yap· 

mı ~ ve merasimde 500 itiş\ 

bulunmuştur. 1 iamnın atçılık 

mütehaBsısı Behçet Bey hay
vancılığımız hakkında. beya. 
natta bulunmuş bunu' müt('a-

kip sergi gczilmi~tir. Sergiye 

hu sene fo~la alaka gösteril· 

miştir. Sergiye iştirz.k eden 
muhtelif bayvanlnrın mıktan 

}83 tür. 

yettir. Bunu takdir etlikten 
sonra lcurtuluı bayramımızın 

büyük manasını kavramama
ğa imkan yoktur. 

Şu halde bize bu mukod· 
des günü yaratan Bü} ük Ga · 
7.iyi ve kahraman Türk ordu
sunu tekrar hürmet ve min· 
netle selamlayalım. 

MUSA 

erg is· 
Sanat mektebi sen,lık ser· 

gisini bu gün açacaktır. Sergl 

de talebenin yaptığı güzel ve 
kıymetli eserler teşhir oluna· 
cak ve bu ıergl 16 eylüle 
kadar açık kalacaktır. 

Mu ev· vatandaş
lar ve ırka 

Musevi vatandaşlarım12; 

Halk fırkası nın loplanh salo· 
nuna yüz kişilik oturma sıra· 

sı hediye elmlılerdir. Vatan
daşlarımızı takdir ederiz. 

YoUa ı ız 

yapı ıyo 
Bu ayın ha§ından ltibartn 

yollardu sonbahar mükellef 
amele faaliyeti b:l~lamıştır. 

Gemlik, Orhangazi, Ya lo· 
va volunun bozuk yerleri dü
zeltilecek Ur. 

Dağcugarın kay_ 
evi ya ı !Yor 

Uludoğ otelinin cenubun-
da yapılacağmı bildirdiğimiL 

100 ki§ilik kaynk evinin te· 
melleri atılmıştır. İnıaat kı~
t:ın evel bitecektir 

350 eyya 
ge di 

Gf'ç~n g\:n T eofil Got ye 
vnpurilc Mudanyaya 350 

Fransız seyyahı gelmiş, sey
yahlar otobüslerle Bursaya 
nakledilerek şehri gezmişler 

ve ak§ama ayol vapurla İs· 
tanbula gitmis!erdir. 

Sünet döğ.. ler 
Cuma gecesi nskeıi fırka 

mahfelinde topçu nlayı bay· 
tarı binbaıt Ekrem Beyiıa 
çocuhları Selçukla Halukun 
sünetleri münssebetile bir 
süvare verilmi§ ve geç vakte 
kadar dans edtlmiıtir. Müd. 
deiumumi bat muavini Harun 
Beyin çocukları Orhan ve 

Kenıınm sünetleri mnnasebe
Ule de cuma günü Harun Be
yin evinde mcras;m yapılmıı 

ve eğ1enilmiştir. 

-
Jstanbulda çıkan Cum' 

huriyet refiklmi:tin neşriyat 
müdürü Abidin Daver Bey· 
le Cumhuriyetin Bursa m u 
habiri Musa Bey nleyhinf' 
müddcıumumilik tarafından 

bir hakaret davası açılmış 

ve cumarteıi günü birinci 
c eza mahkemesinde bu da. 
va.nın görülmesine başlan

mıştır. Abidin Daver Bey, 
bizzat mahkemede hazır 

bulunmak üzere cuma gü. 
nü ıehrimize gelm iştir. 

Davanın mevzuu .. ahı 
hayat ,, fsmi verilen su 
hakkındı-, su ve iklim te· 
davisi mütehassısı Gülhane 
hastahanui muallimlerin· 
den Nüzhet Şakir Beyin 
Cumhuriyet refikimizde in
ti~ar eden sözleridir. Mah· 

( Cumhuriyet ] refikimiz.in tahrir 

kemede okunan iddianameye 
göre, Nüzhet Şakir Bey, Gül. 
hene hastahanesinde staj gö

ren doktorlarla beraber tel· 
klkat yapmak üzere Buraaya 
gelmiş, bu meyanda .. ahı 

hayatı ., da tetkik etmlf ve 
bu suyun birçok şif ai haasa
ları bulunduğunu, temiz ol
duğunu, lçilebilece~ini gôr· 
müo ve talebesine verdfğl 

derste ilmi ksnaatlarını a· 
çıkça söylcmif ayr1ca hunu 

Cumhuriyetin Huna muhabi
rlle beraber diğer gazeteci· 
lere de bildirmf§ ve bu ara
da, .. vakti le bu su içilemez,, 
diye buraya bir levha astı

ranhrın rn itlerinde cahil 
olduklarını aöylemi~llr. 

Nüzhet Şakir Beyin bu 
beyanatının int:ıarı, Bursa 
doktorları tarafından bir ha
karet m ahiyetinde talakkt 
edilmiş ve müddeiumumilik 
vasılasile Abidfn Daver ve 
Musa Beyler hakkında mat· 
bucıt lc6nununun 30 uncu 
maddesi mucibince dava 
nçılmı~hr. 

Mahkemede; Cumhuriyet 
muhabiri Musa Bey bu yazı
nın bir hakaret kastilc ya. 
zı lmadığını, Nüzhet Şnkir 
Beyin talebesine verdiği ders
te bu şelcilde beyanatta bu
hınduğunu ve esasen bu su
yun temJz o1duğu hakkında 

en so':l kati raporun geldiği
ni de bildirmiştir. 

Abidin Daver Bey de; da

vaya mevzu olan "cehalet,, 
kelimesinin hiç bir hal<areti 
tazammun etmediğini, çunkü 
bura.da mevzubahs olan ceha
letin alelitlak cehalet olma· 
y1p ayrı bir ihtisasa jstinat 
eden su itlerinde bilgisizlik 
olduğunu, bnnun da bir ha
karet te~kil etm~diğini, adlf. 

ye fılerinden anlamayan bir 
gazeteciye "sen adliye itlerin· 
de cahilsin,, demekle haka
ret edilmif olamayacağı gibi, 
ıu ve iklim tedavisini bilme· 
yen ve ttbbın bu ihtisası ıu

besi dahilinde çalıımamıı O· 

lan doktorl ra da "ıu it terin· 

müdürü Abidin Daver Bey 

de cahil,, demfnin haka· et o· 

lamayacağmı Böylemi§ ve e

sasen bu neıriyatın herhangi 

l.M hakaret kastı ile yazılmıı 

olmayıp ilmi bir münakaıa 

kapısı açmak makaadlle n,,. 

redıldif,flnJ, doktor Beylerin 

bu hu~usta verecekleri ce. 

vapların da gazeted~ •1• 
nen neşrinin mümkün oldu . 

ğunu söylemiftir. 

Bunun ut.erine mahkem~ı 

beyanat sahibi Nü1het Şakir 

Beyin mahkemeye celbine ve 

abı hayata asılan "içilmeı.,. 

levhasının hangi rapora isti· 

naden astlrıldıtmın belediye ... 

den sorulmasına karar ver. 

mit ve muahkemeyi 15 eylüle 

talik et mit lir. 

ebuslarımızın 

tetkikatı 

il 

Bursa mebüsları Ref et1 

Ruşlü, Galip, Mustafa Fehmi· 

ve doktor Refik Beyler ıeh· 

rimize gelmf§ler ve kazalar· 

da tetkik seyyahalfne çık· 

mı§lardır. Mebuslarımız hal

kın dileklerini dinlemekte ve 

bu diieklerle aliikadar olmak

tadırlar. Dün gece de Halk 

fırkası salonunda mebusları. 

mız ıerefine bir akıam ye. 

meği verilmi~lir. Bu yemekte 

teşkilat reiılerile mebuslar ıa· 

mimi hasbilhal yapm:ılardır. 

İstanbul gazetecileri 
gittiler 

Şehrimize gelen ( Cumhti· 

riyel) in tahrir ve neeriyat 

müdürü Abidin Davet Beyle 

muhabirlik bürosu ş~fi Ahmet 

İhsan ve ( Milliyet ) in istih

barat müdürü Tevf!~ Necati 
Beyler i~tanbula dönmuılerdir. 
-~~ - .___, ' "=" -

. Ergani 
istikraz tahvilleri 

satışa çıkarılmıştır. 1 



•• 
G nılik ic a 
nıe . nr1u~unc n: 

934 "71 Bur nda gelin· 
cilt çarşı ınd yaymacı 1ın 

cer hanıma 240 lira 54 l~u
ruş borçlu Btırsada yeni 

yolda eskici Gemliğin Fey 
ziye köyünden lsliim efendi 
nin 1 eyziye 1 öyiind.! ge
dikler mevkiinde şarkan 

hncı m hmet şimaten ve 
geıben ırt c .. nuben abduJ. 
lah çavucı ile mahdut 2İ 
dönüm n11ktarmda bir kıta 

tarlal a yeminli iiç ehli vu 
kuf tJraf rndan iiç yüz lira 
kıymet takdir olunduğu 

şarı<tan garba 182 şimal· 

den cenuba kadar 185 atve 
mesafesinde olduğu ve 
mczkür tarla aç k artır rna 
ile satılmasına karar ve
rilmiştir. 

1 alacak!ılarl~. diğer 

alakadarlar irtifak hal\kı 
sahiplerinin işbu gayri 
menkul üzerindeki hakları

nı hususile faiz \le masra • 
fa ait iddialarırıı işbu ilfin 
tarihindenitibaren 20 gün 
içnde evrakı müspltelerile 
gemlik icra dairesine bildir 
rneleri aksi halde hakları 

tapu sicillerile sabit olma
dıkça satış bedelinin pay. 
a~nıası dan hariç lcalırlar. 

2~Arhrma şartn"'mesi 

Ge:-nlik icra memurluğu o
dasrnda ı bu il~ n t, ı ihir
den iti ren h r ·esin gö. 
rebilmesi için açıktır. 

8 ihale 9 ıo - 934 
tarihi ıe müsadıf sah 
günü saat 15 te Gemlik 
icrn mernurlugu oda-
sında icra lu lı nnc?. lctı r ~ıı . 
1 adar ki tayin o·ur.an i~bu 

zamand:ı nrtırma l>edeU 
gayrimenkulün muhammen 
kıymet:dn yiizd..? yetıniş 
beşini hulmadığ1 t .. ılcdirde 
en son artıranın taahlddii 
haki kalmnk ilzere ihaleı1in 
15 giin d ha temeit edile
rek 24 10 934tnrihinc mü 
sadif çarşamba g"inü saat 
J 5 te Genlik icra me 
murluğu odasında 2280 nu
maralı lrnnuna te\'filtan tek 
lif olunan b d l yen.inli üç 
ehi i vukuf tarC!fmdan takdir 
Olunan loymctin yüzde 
yetı 1iş beşi bulduğu tak. 
dirde ihalesi icra kılına-
caktır bulmadığı takdirde 
satış beş sene miiddiitıe 
temdit edilecektir 

4 - Artırmnya iştirak 
için g ; ri menkulün mu
hamn en kıym Hrin yü1de 
yedi huçuk ni. petinde pey 
akçası \"ey-: m ııi banka te· 
minat mektubu tevdi etme
leri Jilzımd:r. Alıcı artırma 
bedeli haricinde olar"'k iha 
le knr r puflar' \·e yüzde 
ild buçuk deJJfüiyc rüsurru 
ve taım fe: rın harcı \ errre
{.fe me.tmrdur ihale t rrhin
dcıı itib ren b ş gün son
ra tesçil için t puya tezı.e
re y z•lacarıı daha fazla 
m t 1 mt : I nr k iste yet ler 
93t 371 rum?.ra ı dosy, Si· 

nn m muriy ·timize rnH.a· 
ca t ul bilirler a 1 ı <n· 
I er rt J 1 o • l }'ar . k 

ılt: :lları -v .,;ya mii-
me sH Q Jndt:rmcleri ve 
gö rile ş t r riryet 
et · 1 l 

·rr ' er 55 

IHCl11Ut1 l :.!·und;. r: 
034 473 G 1mlikte Fey

zi çavuşu 4 78 ı ira 63 ku· 

ruş horçl u Gemlikte ecza· 
cı hikmet heyrn demirsu. 
başı mahal!~ inde 170 nu
nıarnf ı ve 22/7/933 tr.rihin· 
den itibaren bir sene müd 
detle i pJtek c tt irdiğ i r1iik
kan ın mr dd€ti hitam bula· 
rak satılması mukarrer sa
ğı yol \'e ahmet efendi ~o
lu Giritli haydar c:fendi ar

lrnsı Langnzalı mustafa Ö· 

nü yoı ile mah fot 133 ar
şından ib ret bi bap kar
gir diikl~finın yeminli f ç 
ehil vulrn f tarafından 503 
lira kıymet takdir o'unmuş
tur. nıezkür düklcftrı ııçık 

artırma VE! peşin para ile 
sahlwa-ına karar veril
miştir. 

1 
Gllnlik icra 
nıcnıurluguntLı n: 

.J.l 1-119 Gc111 lif, le l'eli 

/ı !I jahri/,a~111dıı m11.ı;lnlıdt m 

.lluslafa <fcudy· :!S lıra j/ 

kuru!' lnrl'lu Gc111lt!.lı1 llu111i-, 
diye mıılwilr•st:ırlc ktirl Jldı. 

mel a jantıı bm c11nıla11 dr lıı· 
yı l ılılı lıac=. • cıl:rrn11 forarıc 

ıislıincle /,<iin ş ırh1ll \ ·odi11a 

lL Şaban şimalcn u ,[ !J< r:•erı 
J,ıirl .lhlımr.l ccı 11'1cu vakıf 

:l ylirılifji ile malıdııl bir clu
ıııim mıklanııda :Pylinli!]in 

sattl ması mı Jrnrar veri lnıi şiir. 
j - İpoll'k sahibi alacak

lılarla dijcr olcilwdt11 form 
uc iı ltfıık luıkl.t :w/ıiplcrinin 

işbu ucıyri merılwl ıi:ı.!l'İndı!

ki /ıaklarwı lıuwsil~ ftii: ve 
masrof cı clcıir olı.m icldia/a. 
rua uırakt nmspih /erile işbu 

{ftiıı l u i/ıimlcn ilibw eıı :20 
!fllll için le icra dairesine 
/JilJırmclcri aksi Jıalcic Jıcık· 

1 
fon lopu siciller ile sabit o/. 
11wclll,çu Strlış bcddiıdn JW!J

laşı1Hı-::.rndı111 lırıriç /;a/ırlcır. 
~ - Ar/ırırılı ş.ırlııwııcsi 

Savı ~76 
- n 

fVludcrris doktor 
Raşit Tahsin Bey 

Sinir • Akıl hastalıkları· hekimi 
Ş .. hrinıizce rnaruf üstad )~aşit Tahsin Beye· 

e'endi hnnyo oln1ak Ye istirahat için bir hafta. 
Janbcri Ç·.kirge ·kaplıcaiarında bulunup on beş 
gün daha hııra<l~ kalacaktır. Ahaliınizin müra
c ıat1 ü1.eriın· curnarle~i, pazartesi, çarşamba 
günleri j! ·ti 'a kad<.ır sevdiği talebesinden 
d~l tor rra1at Şdbin Beyin hanesinde ve sair 
günler ç:~k1rgede Gönlüf erah otelinde hastala
n kahul edecektir. 1- :! 

Bursa askeri Fırka satın alma 
komisyoııuı1dan: 

1 -İpotek sahibi afacak· 

lalarla aldkadar diğ'.!r kim
selerin ve irtifa haldtt sa· 
hiplerınin işbu g1yrim~n

kul üzerindeki haklarını 

hususile fa ·z ve masrafa 
dair olan idd.alarını evra 
kı müspitelerile işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün 

içinde: Gemlik icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak

ları tapu sicilh rile sabit 
olmadıkça satış bedelir.in 
paylaşmasrndan hariç im· 
ıırıor. 

Gemlik icra mcmurlu. • 

Bursn ve ML~danya garnizonları İçin l<apalı 
zarfla alınacak olan ( (}70000 ) kilo arpanın 
nıünal<asası 24.-H-984 pazar günü saat ı 5 te 
ve Bandırma garnizonu için alınacak ( 7(1000 ) 
kilo aı panın açık nıünakasası ayni günde saat 
15,30 da f 1rlc1 satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnameyi görınek Ü· 

zere her gün ve n1ünakasaya iştirak için de vak 
ti nelen evvel t ~ıni nat vn teklif namelcrile satın 
alnın koınisyonurıa müracaatları. 

§ 

2 M Artırma şartnamesi 

G m i't icr'a memur 
Juğu odasında işbu nan 
tac ihinden itibaren on gün 

müddetle herkesin gör· 
n eı;l iç:n açıktır. 

3 M. İhale 9 10 934 1 

tarihine rniisadif salı 

giinii saat 15 te Gemlik icra 
daire~ir.de icra edilecektiı·. 

Şu kadar ld tuyin olunan 

işbu zamanda artırma be
deli g'lyrimenkulün muham. 

men in} nıetidn yüzde yet· 
miş beşini bulmadıgı 1ak-

dirde en son artıranın te

ahhli<lü bnki kalmak iizeı e 

ihalenin 15 giin daha tc:ıı· 

dit edilerek 24 f 0-934 ta

rihine miisndif çarşamba gii 
nü saat 15 te :ıyni mahalde 

en çok artırana ihalesi ya 
pılac· t hr. 

4-M. Artırma}a iştirak 

için g yri .er im:iin muhattı 

m~ıı kıymet' in ) üzde ye

di buçuk r ispetiııcie pey ak· 

ça ı veya milli bPııka temi

nat t?'CJ<hı' u tevdi ctmele· 
ri Jilzımdtr. Alıcı artırma 

b:?cl ı i harlcir•de olarrk ifıa 

le karar pullarırı ve telifi· 

1 iye rcsnıf ni \·e tapu fertlğ 

harcı 11 ayrıca vermeye 
mecburdur. 

\'e ihale t"'rih" den iti-

baren b ş gün soı :-ı tesçil 
iç"ıı t p ıya tt k re l nıırn 

c· gı Dtıh. fnzta m lfımat 

al unk i t $yer lcr g34 473 

num ralı do yasına mürtı· 

tnıelcri iJAn olunur 1 

,ı/u u1lustnda işbu il<in lw f. 
Jıinden ilibarcn lıerl.-csiıı g<ir 
mt!sİ için açıktır. 

3 İhale U JO-fJ.14 la-
rtllİı.(' ımısadif S(l!L [Jll 

mi s ı ıl 1 j le Gemlik 
icra 111cm11rl11!;11 odasrnda· 
icra !dlınaca/,·[11. :ju kadar 

J;j ur/u·nıa lıuldı gayri mrıı. 

/ tl .. ı n. ı'w111111 ·n /, ymdi
ı 111 1

1 
ı: l · / I 111 ·, şı11i l 111. 

,ııcı·IÇı l ı \ I ıf, ı 1 .~r 

l r 11 lll la ·lıllllılll l ul. 

(ti. 

J il 
llloJI,' , il l lı ıltcıl lı il (il /ıı . 

uıiı1 el ı/ıa lcmdıl <el l 'f'cl,· '.! f 

ıu cı;; 'ı L ırtlıin · 11:11.~ ıd•j 

c·,,r~ mı ',,ı yı111,1 .~ı1 ıl r111 /· fr 
r;,•ıli; ı,rtt 111111111/11. 

!iıı oıl Wil 11ıf 11 :...' },'ı J ı. 1111 ru fı 

liWlllllllLlıjİ ıCITI ieMiJ o/11na11 

b ·dd t'lıli vı1!.-11/ l111 ojwdarı fal" 

clir ol111wn 40 liı a l.ıyrrclin 

y ı:dc yetmiş blşini bul. 
d11fjll /a/,dirde ihulcsi ıcı a 
kıluıacakl ı r. 

4 - ,1f llrmaycı işfirak irin 
g ı !J l'İ m c n lill I lİ rı 11ı 11ha111111 l' n 

kı!Jnıclinin yıi:de yccli buçu
ğu ııi. pdinclc pey af,çası ı·c 

ya milli ban/,a it minal mcf;. 
lll 'm hvdi dmderi ld:mıd.r. 

.1/ıcı aı lırmu bedeli lıaridrı· 
ele olw ak ihale lıarar p11lla-
/'Llll tapu /l:ra.J luırcun Ltl· 
laf"y~ ll'S ııini ıı.rnıcf/e mcc-
burd11r. 

İ.ıal lari ıiwlt n l•< ş [;ıirı 
:->onra fu;çıl i(n fııp11yı1 t =
k~.·c ya: lacoyı ve f)a/ıa fa:. 
la 11wbiflwi alm ık isleyen
ler D:Ji - 1 :!J clvsya 111111wra 
srna mıirac'CWl c.l11ıc feri ilc7ıı 

olu1111r. 

Satılık hane 
Bursan1n Maksem mahal 

lcsiniıı Eş! diler cadcesin
de Teme11yerirde eski polis 
lrnrnlwlu karşısınıia mı kt· 
s.m olarnk biıyiik tlraf ı do
lrnz küçlik tarafı üç göz O· 

dalı bahç~si elektrikli ve 
suyu havi .l:i bap havadar 
hane setıhktır. Taliplerin 
Bursada İsmefpaşa cadde
siııde ı 9 numarulı yazı ha 
neye müracaatiarı iltln O· 

lurur. 2 3 

Bursa garnizonu için kapalı zarfla alınacak 
0

1an ( 5a000 } kilo koyun etinin n1ünal<asası 
1:l-9-9:J~. cun1artesi günü saat H> te fırka 

satın alnıa konıisvanunda icra kdıoacaktır. ta-.. 
Jipkrin şaı tnan1eyi görnıek üzere her gün ve 
nıün~ıkasaya iştiı·ak için de 'a1dindcn evvel te
nıinat ve tcklifnanıe-lcrile ko nisyana nıüra· 
caatları. 

s s 
J'ut·sa ,~e ~1tlllanya garnizonları için alınacak 

olan -!0000 kilo ... buigurun açık nıünakasası \9-
!ı. •lj 'ı· çarş1rnba günü s~at 1 a te ve Bandırn1a 
ı:r·1 rnizonu için alınacak o!an ·ı 3000 kilo bulo-u-
~ t'-, 

run açık nıünakasası ayni gün<le saat 1 a,30 da 
f u k~. satın alnıa kornisyonunda icra kıhnacak
lıf'. talip1t.>rİn şartnanıeyi görmek üzere her gün 
ve ınünaka~aya iştirak için de vaktinden evvel 
ten1inatlarilc fırka satın alılla konlisyonuna nıü 
r:lcnatlan. 

. Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Bursa inhisarlar i<lareısinden İnegöl Ye Yeni
s~hir inhisarlar i<laresine ve n1ezkür i.Jarelerden • 
Bursa inhisarlar idaresine bir sen~ zarfında 
trönJeri iect k ga' ı i safi l 204 "lO kilo sikletinde 
4....) ' J 

rnan1ul tütün, sigara, içl,i, i~pirto boş n1e,·duat 
ve sair eşya sandık ve bidonlar n11n nakliye üc:.: 
re ti ·~H) c ylül fl~4 tarihine ınüs;ıdif ~alı günü 
saat on beşte Bursa inhisarlar idaresinde ihale 
edlln1ek üzere 2i ağustos ü3&. tarihinden itiba .. 
ı·c ı aleni nıünakas3ya konuln1uşhır şartnan1e
ler bedelsiz olarak verilir talip o!anların otuz 
yedi lira elli ku1 nş ten1inatı ınuval<katc akça1a 
rını ınüstashıben ye\'n1i ihalede lhu-sa inhisar. 
başn1üdürlüğünc n1üracaat ey!en1eleri ihln o
lunur. '2-4 

- .,, .LJI 

Necatibey krz enstitüsü 
müdürlüğünden: 

7 ey:ül H34 tarıhinde ınünaknsası mul<nrrer 
bulunan ın~ktebi111izin loşlık odun ihtiyacına 
talip zuhur ctı11cdiğindcn n1ünakasa bir hafta 
n1üddetle ııza tı1n1ış' tr. ·rali plerin 15 ey)ül 93.&. 
cun1arlcsi günü saat 1 ~ te nıekteptc n1ütcşek
kil kon1İS) ona nniracaatlan ih.\n olunur. 
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Hakk1n Sesi 

Sümer bank beykoz Deri Fabrikası 
lık defa olarak PİYASAYA DERl SATMAK ÜZERE lSTANBULDA bit büro açmııtır. 
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için bu büroya mtracaat olunmalıdır. 
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Gemlik ziraat bankası müdürlüğünden: 
Mt1/ıummen kıvmeti 
Lira Danıim ivlek 

1800 
5'250 

1'2l 0 
1,5()U 
8000 
450 
()00 

450 
1350 
1950 
21()() 
3600 

!JOO 

5250 
150 
i5U 

1.500 

2250 
225 
225 

1020 
480 
300 
18) 
900 
870 
660 
810 
500 
300 

1035 
280 
Goo 
390 
,,OQ 

.~40 
150 
450 
450 
Joo 

10 
2 
t 

•) .. 
2 
3 
1 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

2 
2 

2 
1 

3 

2 

2 
2 

Nwıwrası 

5 
10/{)()7 

1'emir s11lwşı 
Baltkpcı:art 

14 Or/ıaniye 
1i 
.1 

':l81 
[j 1 /.i3 
JV 

Sol.-afi ı 
-

~elıil <:t•111 1 ıl l>ı·y 

Ncv l 

Hane 
maa maya:a b6. 

ceklwne 
l/;ıne 

Arsa 

!J Ba/t/;paz•ffı 

'.! l IJi!mirsubuşı 

Ma!jcı:a 
S<·lıiU :ı ·nwl /ıeıı /iane 
~ . 

4 /:i 
11 

Pfl e jir111 
1 hikıimel caıldt•si 

l /7 /]ıı[ıkpfl:ıırı 1 N". cadde m11/wddem heme 

•)'/f r.. "'> 
.... . ·'· 

•I ,, 
Kayhan 

. . 
lmlaklaşı 

2 

fıçıcı 

çukur balıre kemer dere 
mana.~tır bayırı 

listı1 

Kumla yulwrı yol üslü 
İ11cirllpmar 
/Jerbe.r Omer dereıi 

Rnyı'irti /,ulum nwtıkii 

harmanlar 
Gemlik tersane civarı 

köprüsıi 

.llersinli bo!/a: 

ramk manasLLr 
lilcak sil clvarL 
(;emlik /Jalıkpcı:wrt 

gılmrt"ik caddesi 

halen arsa 
hane 

çttlısı yıf\lk 111a. 
,<ja:a ve ev 

Zf!JIİn/ik 

• . 
iat ltt 
:rytinlik . . 

orsa 

Yukarıda evsafı yazılı ga)'rİ mübadillere ait gayri mf'nkul eınval 1--an-
kamız marifeti le açık artırn1~ sureti le satılığa çıkarıldı~ından talipltr 
muhamn1en bedelin yüzde yedi huçuğu nispetinde pey akçası verınek ve 
bedeli ihaJe nak<len veya mübadil bonosife ö.lenn1ek emvalin satışına ait 
bilumum harç ve rusunı ve y~ ni senenin vergisi n1üşteriye ait bulunn1~ k 
ve müzayede nıü\.l tleti ~ t gün devam ederek eksik bedelle takarrur eden 
gayri menkJlün ihale n1eıuniyeti unıum ınüdürlükten istihsal edilinceye 
kadar müşteri peyinden nükül etmeyecek ve nlüşteri tarafın<lan konu 
lan p~y had<li JAyık görüldüğü takdirde &.~ saat içinde kat'i ihalesi ya 
pı1mak üzere talip olanların ve daha Zİ)' ade malunıat alınak isteyenle-

. rin Gemlik ziraat bankasına n1lırac;:ıat < y!erneleri lüz11n1u ilan olunur. 

Bursa asliye mahkeme . reılnde gıyabEn muhakeme 
si birinci hukuk lcraaına karar verilerek dava- - -----~--&l&S!!I!!! 

cı vekili Numan bey ibraz Dikkati 
dairesinden: eyledil i 400 lira borcu nabk 

934-326 Emir hanında ıenet ziriodekl imzanın iokl 
Fr11n111ça, İngilizce, İ

talyanca ve bilumum 
dersleri için ecnebi mu· 
alllmi arayanlara: 
Franaız klllıeılnde 

ARTHUR efendiye mü
racaatları irin olunur. 

itiraz olunarak mezkür aOn 

Ye ıaıtte mumalleyhin ve1a

but muıaddak Mr vekilinin 

bıllarca Cemal bey canibln· rı halinde mumaileyh Vizan· 
den Osmanlı bankuı Bursa tal ef e:ıdinin iıtiktabı ve bu 
ıubeıl aabık miUilrll V.tnn· suretle ıabit olmadıjı takdir· 
tali efendi aleyhine ikame de mumı l!eyhe yemin 1 ekllf 
olunan 400 l ·ra alıcsk daYa· ) eder oldulunu ıöylemlı •• 
ııoın icra lcılanmakta olan muameleli ııyap kararının bir 
mubalcemea!nde lkametılhı ay müddetle milddelaleJh 
meçhul bulunan mumııileyh mumaileyhe ilin ıuretile teb· 
Vııaatal efendiye 18- 7-34 liilne karar verilip muhake
tarıbtne mtlaadif çarıamba me on tefrlnMYYel 934 tart· 
lllnQ aaat on d6rtte Bur.. hine müıadlf çarıamba ıünG mahkemede baıır bulunma11 
:•ll1e mabkemeıl blılncl bu- uat on d6rde barakılmıı ol· akıl takdirde kanunu mezkQ. 

uk daıreılnde hazır bulun. dufundan hukuk uıul muha. run 405 inci maddealne tev-
lllaıa baklr1nda lllnen teblı- kemeleri kanununun 402 inci fıkan mubakemeıl aıyaben 
ıat icra •dlldlfi halde icabet maddesi mucibince mlddetl rulyet Ye intaç oluaacaiı 
•tmeaat• Ye talebi Taki dal· mua11ene zarfında aleluıul tlln olunur. 

Sav1 Sif; 

Bursa Askeri Fırka ~tın alma komisyonundan: 
Bursa ve Mudanya garnizonları için lcapaJı 

zarfla alınacak olan ( 2?SOOO ) kilo sade yağı
nın münakasası 26 eylül 93\. çarşamba günü 
saat 1 ?S te ~e Ban<lırına garnizonu için alınacak 
6~00 kilo sad: ~ağının açık n1ünakasası .ayni 
gunde ~aa t 1 a,:JO da !ırka s~tın al.na konıısyo. 
nunda ı~ra e<lıleccktır. talıplerin şartnameyi 
~~rn1ek üzer.e her gün ve ı~ünakasaya iştirak 
ıçın de uaktındcn eyvcl ten11nat ve teklif name· 
lerile satın alrna komisyonuna müracaatları 3-4 

İnhisarlar başmüdürlüğünden: 
Bursa inhisarJar başmüdüri vetinin mahrukatı 

J 

için lüzumu olan ~~000 kilo odunun nısfı kuru 
nıeşe v~ n15fı diğerinin ya rısı kurı.ı ve yarısı 
senik gürgen olmak üzere münakasaya kon· 
nJuştur. 

3 teşrinievvzl HU4 çnrşan1ha günü saat on 'al
tıda ihalrsi mukarrer bulunduğundan taliple ... 
rin ş ırtnamesini görmek üzere her 'gün baş" 
n1üdfıriyet muhasebesine \e yevmi ihale olan 
mezkür tarih ve saatta dahi yirn1i beş ~lira te. 
minatı nıuvakkatelerile gene b"şmüdiir:yetft 
rnütcşe kkil komisyona nıüracaatları ihin 
olunur. 1-':! 

Bursa askeri fırka satın alma 
komisyonundan: 

Bandırn1a ~arnizonu için ~apalı zarfla alına 
cak olnn iO,OOu kilo sığır etinin münakasa~ ı 
29--9 - 9~34 cumartesi günü saat on beşte fırka 
satın aln1a komisyoüunda icra kılınacaktır. ta• 
taliplerin şartname) i görn1ek üzere her gün \'e 
nıünal.; asaya iştirak için de tenıinat ve teklif
nan1clerilc fırka satın alına komisyonuna mü
racaatları. 2 ·-4" 

• Bursa \'e ~ludanya garnizonları ıçın alınacak 
~laOOO Bandırma garnızonu için alınacak 12000 
kilo nohudun açık münakasası 27 - U- 934 per· 
şemhc günü saat 15 te fırka salln alma komis
yonunda icra kıhnacakflr. taliplerin şartname
yi görmek üzere her gün ve münakasa,-a işti· 

rak için <le vaktinden evvel teminatlarile fırka 
satın aln1a komisyonuna müracaatları 2- 4 

Diş tabibi Edip Raştil 

İcra dairrsindeıı: 
933- 215 Müzeyyen ha

nımdan istikraz etml• olduğu 
160 liradan dolayı Karafat
ma mahalleılnden Kandiyeli 

Fehmi oilu Alt ağanın mez

kür mahallede vaki olup fu
ruhtu mukarrer safı 1.4.5 nu 

maralı solu 3 numaralı par

ael arkaıı deniz önü ismet· 
paıa caddeıl ile mahdut birin 

el katta bir mutfak ikinci 

katta bir ıofa Qç oda üçün-

Set başında 

lcAahhüdii baki kalmak ıar• 
tile arhrma on bef aOn müd 

detle temdit edilerek an b~. 

tinci günü ayni saatte ea laz 

la bedelle müıteril u hdealne 

ihaleai icra kılınacaktır. bu 

huıuıta bir bak iddia edenle 

rin yirmi aün zarfında ••ra· 
kı mOspltelerile dairei icraya 

müracaatları akil takdirde 

hakları tapu ıfclllerl!e ıabtt 

olmayanlaran pa7lqmaman 

hariç kalacakları ye•ml lha-

cü katta tekrar bir ıofa 3 O · leden on ıün e••el ıartname 

dalı 88 metre zeminli ahıap nin herkes tarafından ıöriUe· 

hanesi 650 lira kıymetle açık 1 blleceii müıterilerin kıymeti 
artırmaya yazolunarak 13·10 muhammlnelerlnln yüzde ye-

-934 tarihine müıadif cumar dl buçuiu nlıpt!tlnde pey ak· 

tesl ıünQ zevali saat on dört 

te lhaleıl icra kılınacaklar. 

Yevmi ihalede artırma be· 

deli kıymeti muhamminenln 

yilzde yetmf f beıtnl bulmadı· 

lı takdlrd• en ıon artaranın 

çalartle veya milli bir banka 

nın mektubunu leYdlle artır

maya iıtirak edebilecekler• 

ihale Yaktlnde hasır bı.lun

ma7an müıterilerin mlıten

klf addolunacafı illn o!unur. 

• 
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V et ginin ımktar-ı 
·tira Kur~ş 

"] 80 
' 18 71 

15 31 

18 96 
106 7 
22 32 

'16 25 
10 27 

. 21 40 
15 95 
41 99 

9-19 96 

10 91 

4 38 
22 73 
16 19 
41 99 
12 4 
12 60 
24· 66 
19 85 

295 68 • 

47 
... 

60 
i5 3~ 
l6; 33 

25 8§ 
1l 53 
5 28 

12 37 
i 

14 34 

Metre 

870 
180 
220 

390 
870 
410 
770 
383 
220 
34 
820 

290 
520 
160 
240 
550 
800 
6l0 
850 
190 

780 
580 

530 

550 
67ıJ 

760 

o·,. 

2 
9 

l 
36 
3 
4 
2 
4 
2 
8 

1 
4 
4 
6 
3 
ı 

3 
3 
6 

6 
2 

5 
2 
1 
3 

5 

. 
sr 

Ciı.s S.,h.hiriıı ic;;mi 

Vahıfahlat tnÇJ Dobruca köyünden Kayn Ali 
f{adıliöşlcü bahçe Sadiye hanrn1 
Eskicibayırı tarla Mehmet oğul!tıı·ı Mehmrt, fliiseyln 

Acemler 
OrmJnlnr 
Kndıllö.,kü 

horhorç~şme 

zeytin, ve Hasan efendi 
b ıhçe Hatice harıım 
tarla Hüseyin ve Cemal efendiler 

, Serczli Abdürrahim kızı Hatice H. 
b Kahveci Ali efendi . 
, Hanızabey mahallesinden hüs,,yin ef 
J) İstnnlrnl:u Reşat efendi 

» ' Ahmet hocanın 
I> » hacı Bekir \'e miişterekterl 

Şekerhoca ma~1aH ~si Fabrikatör 03man efendi zade 
Gazipaşa caddesin. Emin bey 
de merkez o1tl i 
Gaziaktemir muknd· Gaziakdemir mahallesinde kahvec1 
demn ev şimdi arsa Salim efendi 
Horhor çeşme bağ Hatice hans.n 

• ı t~rzi Ahmet efendi 
Kocanaip 2 kıta tarla Yc:niceli Hatice hanım 

11 • balmı.rnıcu hafrı efendi veresesi 
> zeytinlik Nel'ip oğlu Ahmet e:encH 
• • MustafJ kızı Bukiye hanım 
> Tnrh hisarda M!hmet efen ti 
> hl 5ar d t Rıza efendi · 

pe\illihavuz bağbahçe hasan k zı Fatma hanım 
cşekyedJ 

bağ Emine hanım 
tarla İr.t>gÖldt!n b JŞnak Rıfat t-fendi 

sütlüce s-oğuk bağ Kayabaşı mahallesinden İbrahim oğ. 
altı zeytinlik hüseyin efendi 

» bağ mühtedi halit bey 
horhor çeşme zeytinlik S:ıbıt oğ Dursun veresesi 
Çifte çınarlar bağ Besim kısı Zehra hanım 
Ormanlar tarla Salih oğlu Ahmet veresesi Emin ve 

Çiftehavuzlar 
iki kıta 

hüsnüye hanımlar ve İsm3fl ef~11di 
bağ Abdülkerim kızı halime hanım 

s~y• 3iG 

ç·cuk 

Bir iş kumbarnsı olan çocuktur. 
ür iye iş bankası 

Bursa belediyesinden: 
2680 Iiı·a k('~İI' hcdc·lli Jnğırn irı~ıı:ıtı. 

'l'atnl'laı· C~H.ldP~İııdP!d hığıtıılll irı~t1SI IWf'alı Zf\I f ti. 
sulile (•ksilllll4'Ytl 1\oııulnnı~tuı·. 16 t1 ~ liil g34 pazuı
giiııi'ı s:1aL ıo,s le ilıaJesi yapılucaJ..tır. Bu i~i almak 
i~lPyenlPı', .:aı·ılan anlamak i<:in lwlediyc ıııuhtısPhe.:. 

!5İııe re ilı:ıJu sa:ıliudt·n üıwc' de tcıııiuat re ltıklif 
nwktnı)larilc heledive enci'ımenine ı?elsiıılt1 1'. 10 

1 t.J 

~ 
~52 lira kc~· f lı11u< .. lli f,:.ıltlır11n iu~aSl 

• • 
Tatal'lar .rndd(.,Sİ kaldıı·mıl<ıı·ınııl in~ası "apalı z:.wf 

n~ulile d,~illilıe.' C' korıulmtı~llll'. '27 agu~to~ 934 p:n:ır 
ı.d.mii ~a~n ı l dl~ ilıalPsi vaıHlncaktır. l~wf,lilcr, saı·t-. . .. 
la:·ı aıılnm:ık ieiıı helcılive nıuhn~chcsiııc re ilınlc ~a-.. . 
aıiııdcn Hnre de. tcnıiııat YP tt\klif nıt1 kluplarilc lwle ... 
diye cııdiııwrıiııc gPlsiulrı·. ıo 

4 44 350 1 Taş ocaöı , Sabiiy hanım .. NEC:\lİBEY KIZ ENS''fİTÜSÜ 
~1ÜDÜRL0(~ÜNDEN: 14 

68 

8 
16 
16 
12 
22 
12 

140 

22. 

22 
35 

20 
24 

26 
14 
11 
26 
31 
27 
49 
26 
19 
45 
10 

82 
91 

rG 
35 

2 

52, 
80 
17 

52 

QJ 
4 

53 
46 

18 
24 
3ı 

65 
45 
48 
33 
88 
28 
12 
68 

640 
690 

49 
240 
7Gı 

880 
680 

60 
510 

740 

240 
200 

410 
3:10 

210 
32 

59) 
110 
430 
660 

700 
250 
350 

4 
21 

2 
3 

64 
·ı 

7 
3 

lG 

2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 
l 
2 
3 
6 

12 
2 
1 
4 
2 

Er:kli çukur , 
Çifte çmarlar tarla 

S ılim kızı Z ilflye hamm 
Şcyhpaşa rnnhallesinde halil verese. 

stnocn Hal<iyc lurnım 
• 11 Arif dtı; ı \'l:rcsesi 

Sını dikmeler bağ tatar i i.l inı ven · ... sı 
l.estanelik Aı>Lıl İbr lıir ı vere"'iesi 

• • Tomsa n\' hu rdi 
'D J) Murtaza v .. re~" lt•ri 
D , Yahya o!)lu Ali 

OrnmnlarSoğ:ın bağ Muradiye malt Jlf'S.İr1 l1P siiıçü Meh 
hköy cıvarıııda ' m t dt>r di 
E'}ekyediboğazı bahçe AzapbE y n ·ıh~ ııı;;~i dnı l .. f i 111 

i~lıl c l !.:. lı4.ı .. m 
" Zaraftaiı Abdullah 

E ... k knplrca bahçe l{ayabaşı mahallesinden Abit cf. 
iki kıta 
vakıf ahlatı tarla Çekirgeden hacı Celal veresesi 
hecıosn an bağ hacı oğlu mchmet veresesi Rukiye 
ba ·ınrı <aya ve valide i Zthıa hanım 
suçıkan mevkii bnğ İbrahim oğlu Ali efendi 
Kızılcıl~ dibi » brahim oğıu ali efendi 
I<ocazeytin tarla Tavaslı Süleyman efendi 
l<ızılcık dibi bahçe hasan kızı oyşe hnr ını 

O:man1ar 

• 

b3ğ z~ynep hanım lıızı hiirnıiiz hanım 
tarla Veysel oğ. altmet ve Behçet dendi, 

-» ali oglu kahveci ahmet efendi 
bahçe ahmet kızı Esma hanını 

• arif kızı Nefise hanını 
11 Filorinalı mehmet nli ef,ııdi 

bağ Kapuı;;çuklu mehmet kızı hasene 
hanım hissesi 

Bursa I{uruç~şıne tahsil şabcsine arazi ve bina vergilerinden yuka-
lnırıda mükelJefinin isin1leril · nıüznyf'dcye ''41Z o'unan ga vri rncnkul 
ına.11.arınTn cins, ıneYki dönüın rnıktarı, bot çJarını Ye nıüza yede kayn1e
lerınde hudut erbnaları yazdı gayri nıcnkul rnallarıoın ınüznvedei e\·ye
Jiyesi ict.a .l,ılınınış rse de iştit nsır a talip zuhllr ctnıemiş oldügundan ida
re heyetının ollwptaki kararı ınucibince 21-0-93'c· tarihinde~ itibaren j 
on gün nıüddet1e n1üzayedenin ten1didir.e karar ,1eriln1İş ve 1 -- 10-9~~4 
tarihice nıüs::ıdif pazartesi günii ihah:i f<atiyclçrİ icra oJunncağından İş
tirasına talip olan nıüşteriJeı in kıymeti nn1hamn1inelerinin yüzde yedi 
buçuk nispetinde tenıinat akçaJannı lıarnilen idare heyetine lüzuınu mü
racaatları ilün olunr 

Bursa sulh hukuk 
nıahken1cs~ndcn: eırrr.zı akliye ve asabiye 

!.\3~ 2997 _Bnrsanın Jıa. ırnstnhanesir.de ttdavi O· 
cı Yat up mahallesinde bir 1 
numaralı hanede mukime 
ölü Refik bey karısı adile 
hanım akıl ha tnlığma miip 

hmmakta ve n uhl cı va~i 

olduğu tabip r~poru \'C ts· 

tima kıJınan şuhuc'un şa· 

hed...tlerile s bit olduğun· 

dan mumaiJ<: y!ıanın hacriJe 

tesviyE'i umuruna 

f{ilcı,il bey vasi tayln 

duğu ilan olunur. 

avukat 

olun-

~lektebirnizin kayt ve kabul muaındcsinc . ı a 
<'\'hil 931. tarihinde başlanacaktır. Taliplerin: 
· ı - 1lkn1c: kt ep şehadet n·arn~sl 
'! Nüfus 1<~1ğıdı 
.~ .Sıhhat raporu 
4 Aş\ l·ağdı 
f>-I)öı t adet rssio1leı ile rnektep jdaresine 111ii 

: caa t etınderi. 
,\ıtel·tebirnizin iknıal iınlihanJarına 1 evlül9:J~ 

" 
tarihin<le başlanacağından ikmal olanlar mez-
kür günde n1ektcpte hazır bulunnialıdırlar. 
Oers\ere l tc=şrinicvel 931._ tarihinde bc-ı şlanacak
t1r. Bütün talebenin de 1 teşrinicvcl !JB4 günü 
nıel'h'ptc hazır bulunnıaları ilan olunur. lf>.k 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden: 
N.dbantoğlu !.:anıii in1an1 süknasına nıeşrut 

lıanenin keşfi ınucibince lan1iri eksiltnıeye çı
IH-ınln11ştır-. ~7 eylül 9B4 perş~nıbe günü saat 
l J fe ihale si icra c dıleceğinden taliplerin o gü
nü ve o saatle evkaf müdüriyet~nc rnüracaat
lan 20 

• 

Evkaf idaresinden: 
Denıirtaş ınahalJesinin Gen1lık cadJ, s~nde l68 · 

- 170 nutnaraJr hane ile dü1dn'ln satılığa çıka
rıln1ıştır ·ı-!-9-934: parzartesi günü saat on 
beşte ihale edileceğinden talip olanların o gün 
ve o saatte evkaf nıüdüriyetine ınüracaatlan. 

Satılacak mnhallirı nev'i 
Müezzin ~iiknahane arsası 
Hata arsası 
Nasuhi tekke arsası 
Filipos. camii arsası 

~ 

No. Mahallesi 
l Veledisaray m. 

ıo .. ı FiHpos , 
• . . 

Alipaşa çarşamba tekkcsl arsası 
~hnıetpa.~a , • 

Filipos imam sükn~hı:ıncsi 6 Filipos ·» 

10 

İki kapılı mesçit imam» ~ 4 . ik~kapıh mesçit M. 
Yukarıda ya7.ılı vakfa aif ~eldz adet arsa· ve. 

haneler tcmliken satılacaktır, ~4eylül · 934 pa
za~tcsi günü saat oa beşte ihaleleri icra kılına
cağından talip olanların evkaf ınüdüriyetine 
ınüracaatları. 10· 


