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Belediye seçimi itine ait 
hazarlıldar bitmeden hatta 
belediye meclisi izalıklanna 
•eçUecek zeyatın iıimleri da
bı h ... nüz ilio edJlmeden hl" 
daha ıtmdiden dedıkodusunu 
Yapınata baıladık. 

Dotrudın doiruya bir 
Propağaoda mahiyetinde olan 
bu dedikodulara nazaran: Be
lediye geç.en dört sene için· 
de hiç bir faaliyet göıtere'De · 
llllf. Şehrin ıröze çarpan bü. 
JQk caddeleri iıtlına edilmek 
tartıle biıün y~llar çamurlu 
ve har.., imif. Birçok ma
hallelerimiz varmıı ki: Sakin· 
lerı karanlıktan kurtulmak 
için ( aıık! lıık! ) diye feryat 
edip dururorlarmıı. Buraada 
bu kadar ıu bolluğuna karıı 
halk auıuzluktan bunalıyor
nıu1e 400 kilıur bin liralık böt
çeılle tı a6ren belediye mem· 
lekettn um•D fılerlle ea faz. 
ta uiraımaıı icap ediyorken 
bu millim itleri ihmal etmf f 
te biltia meaalıinl ıoförlerle 
kGçük eınaf ve aeyyar ntıcı
lann canlarını yakmaja haar 
•e tahılı eylemtı! lıte etraf
ta Japılan dedikodular ve f ı
le beledi1enio bütün kaba
laatları ••• 

Baıtan baıa hatalı olan 
bu hakıız çekittirmelerin al
tancla belediyece darbelenmtı 

baza ıabıt menfaatlaran ıarıbr 
atbl Oldaluna g&rmekle dol· 
ruıu memleket hesabına mCl· 

teeaair eliaamak mümkilo de· 
illdir. Çünkü: Buuamızın 
dört sene evvelki vaziyetlle 
bu aGnkünG nıukayeıeedecek 
olursak ıehri ı umranı nokta· 
•andan maddi manevi bırçok 
laeaullyetlerl omuzlarına yük
ledJflmlz Burıa beledly<?stle 
~elıl Muhittin Beyi, bunca 
•abru:niyetlere rajmen mem
lekette vikuda ıettrdlii mad
di manevi müteaddit eserler· 
den dolayı tebrik etmek ve 
e.llcıılamakhğıreız icap edi· 
Jor. 

400 k6ıur bin liralık ·hem· 
de hayali olan • bütçeıile be
ledtyemiı.ln dört sene içinde 
hiç bir faaliyet gösteremedi· 
lbaa iddia etm~k isteyenlere 
~lyoruz ki: Belediye her 
-._ "-ap ve cevap verebile· 
:ek b r vaziyettedir. Üç ıt;ne-
enberı her sene Buraaya 

:•len Jabancıların tebrimlzi 
lr kat daha güzelleımiı bul· 

lllalan •e bunları l)itaraf bir 
:örGıle takdir etmeleri, ıehlr
~~ belediyeciltğfn biktm 
-:._..,..u ıöylemeleri bu de
~b 11lara müıpet bir cevap 
~a ilir. 

ı,ı.!unuala beraber bütüıı bu 
.... bitaraf bir görüıle her 

nıuhte~ ıtbt ıtmdi de 
Ye bit:" okuyucularıl!'ıza 
d 

11 Burıa halkına bir 
erece olau öf t il bildiğimiz kadar 
re DıeJt htr ınemleket bor· 

ca tali.kk· d t&hldka ı e iyoruz, bizim 
tnnız ve öirendtkle

rl•ı: 

balkan farka 
tevdi 

fazla. 

... , Sahibi ve umumi Nefriyat •Gtllril 

Dervı, 

1 
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Kurtuluş bayramı çok güzel oldu 
Sah g6nü kurluluı 

bayramımızı on binlerce 
halk lıüyOk bir ı.,vicç 

içinde kutlulamııtır. O 
gün daha erkenden yol-

ları dclduran haik ı~hre 
glrecek ak ncı müfreze 

lerinf bekliyordu. S'1at 
9,30 da kahraman suva· 

rilerlmız dort nal!a Cum
huriye-t meydanına vasıl 

o.dufı lr. Bu oırad.t top· 
lar atabyor, bütun fab
rikalar c!üdükJerile b ı.:. 

tarih~ dttkıkayı tebcıl e
diyorlardı. Muzika İslik· 
lal ma.rıını ç ılarkan halk 

t 

.. 
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selam vaziyetinde, mey- Kurtuluı bayramı günü Gazlpııa ca.ddeıini dolduran 
dandaki direğe ıanlı ( Foto: Musa ) binlerce halk ( Kliıe: Cumhuriyet ) 

bayrağımız çekiliyordu. Bu dı. Bilahara ııraılle aıkeri eyledi. Şehitler abidesine çe

meraslml müteakip askeri ilse talebeıi, kayaklarlle k-· leokler kondu. Aakerl mer

müfrezenin ıehre 'airJıl bat· dınlı erkekli daf ıporcuları, keade C. H. F. vlllyet kltl

ladı. Lise muallimlerinden dii~r kulüpler ve büt6n ce- bi •• muharrirlerimizden Sa· 
Sami Bey bu eıaada .halk mlyetler daha ıonra mllll kı- im Bey arkadaıımız çok ın· 
nıımına heyecanlı bir bita. yafetlerile eınaf teıekkcılleri zel bir hitabede bulundu. O 
bede buluncrak kahraman ve muht~lif fabrikalar ima- gece yer yer fener alayları 

orduyu selamladı. Badehu bii- lethanelerin ıüılenmiı otomo yapıldı. 86Uln ha.lk bu m•· 

yük bır resmi geçit yapıldı. blllerl ve itfaiye ıeçU. Alay aut ailnün HYiaç ye heyeca· 

Alayın baıında ma!ül ıa- buradan askeri kıta merkezi- nı içinde ıeç Yakte kadar 

ziler, mütekait zabitler var· ae ıtd~rek orduya arz11ükr~n ıokaklarda idi. 
iiiiiiiiiiıiİIİiıiiıiıiiiıiiiiıiiiiıııiimFZ?iiiiiıiiiiiiiıiiiiiiııiw=iiiimEFiiiıiiiiiiiıiiiiiiiiim5EEliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--
muhayyel denen bütçesinin B b Rü fü b _J 
yüzde seksenini tahıil gayre- ursa me usu ş ey ae 
tinde bulunmuı, bu para lle bir koni erans verdi 
evvelce iki hatta üç ayda 
bir aylaklarını alamayan me- 1 ıını vermitllr. RüıtG Beyin 

murine her af baımda mun- 1 
tazaman paralarım vermittir. 

283 bin lıra memurine, 153 

btn lira ııhhat itlerine, 125 

bm lira suya, !81 bin lira 

tenvinta. 73 bin lira itf &iye· 
ye, 128 bin lira imar iıleri . 

verdiil konferanıan mevzuu 

( Ergani bakır yolu ) idi 
Rilılü Bey bu mevzua geç. 

ne sarfelmiı hayır müessese· 

lerile fükaraya da 185 bin li

ralık yardımda bulunmuıtur. 

Birçok istiı:plak i9lerin'1eıı 

baıka sebze Hi.l'i ile beton 
hangar gene bu belediye ta· 
rafıodan yapllrılmıı hültüm -t. 
Tophane, Altıparmak, Çekir. 
ge caddeler:ne kısmen ve ta-

mamen parke.döşetilmiş; muh 
telıf mahallat sokaklarına 15 

bin metre murabbaı kaldmm 
ve 3483 metre tulündc lağım 

yaptırm>ıtır. Su i~ine gelince: 

Eıkl belediye meclisi zama

nında bir Fransız ıirkeline i

half olun1n tesisat noksan 
yapılmıı olduğundan belediye 

reisi ~1uhlttin Bey bu iı'e de 
uiraımıı ve tirketi mahkeme
ye vermlıUr. 

Belediyemizin ıehir dahi• 
linde bizim bilemediğimiz da
ha birçok muvaff akiyetll it

ler batardıiı kanaatindeyiz. 
Binaenaley pek açık olan bu 

heaaplara raimen ı-hrin um
rana hesabına Buna beledi· 
yeıinin gene faaliyet göıtere

mediiini iddia edeceklere ha
kikatın hiç bir vakıt sakla· 
namayacağını ve biUün bu 
iyi ııterJ fena göıtermeğe ça. 
hıanlara bilsnü niyetle hare· 
ket etmlrorıunuz! demekten 
ke.cllilU.a alama71catıa. 

Bur.&a mebusu Rüştü Bey 

Evelki akıam l-lalkevi ıa • 
louunda Bursa m~busu Rüıtü 
Bey de hir konf er anı ver mi f. 
tir. Konfeı·anııtan evvel HaL 
kevinin orkestrası çok güzel 
bazı parçalar çalrnıı müteıı· 
kibeıı Ruıtü Bey konferan 

rneden evvel hükümetlmiz:n 
ı ıimendifer siya1etlol ve bu. 

nun istihdaf ettiği gayeleri 
anlattı. Badehu Ergani bakır 

maden1nfn zenglofjğinden ve 
bu madenlerin memlekete 

getu·eceği servetten babıede 

rek istikraz tahvillerini alan 
vatandaşların ne kadar istifa. 

de edeceklerini açık bir he. 
aapla gösterdi. Binaenaleyh 
bu iıte Bursalıların geri kal
mayacaklarına emin olduiu• 
nu ve bu milli itin de bir 
milli mücadele olduiunu 161· 
leycrek sözlerini bitirdi ve 
alkıılandı. Konferan•ta vali. 
miz Fazlı Beyle Burıa me
buslarından Raılm Ferit ve 
Emin Fikri Beyler de vardı. 

Mebusumuz Esat beyin 
Halkevindeki konferansı 

KurlILluş bayramı gecesi Rırrsa mebusu 1:.sal B1yefendl Halk. 
evinde çok faydalı bir konferans vermiş: im koı~feransta 
valimi= F11:lı Beyle cli!]er mehuslarum: da lıa=ır bulunmuş-

lardır. Esal Beyin im kıymetli konferansuıı aynen 
dercediyonı:: 

~~---- -~~~-

Sevimli Rursamızın bu gün lunan bir k6lt6rdür. Milli Ye 
kutluta.dığı, milli miicadele tarihi ıeclyeler ise ırki ve lr
zamanına alt kurlluı hatırası ıi kabtliyet ye kudr.etlerln 
veıileıile millt lnkıllbımızdan fert ve cem,7et Qzertndeld 
ve milll klillürilm6zden, mQ. tezabOrüdilr. Bizim mllll ye 
ıaadenizle biraz babıedeylm. tarihi aectyelerlmlz ele milli 
Maliimdur ki kiUtGr; ilimde, illkümfiz olan milll kilhlrl
fende, sanat ve medeniyette milzQn temelini kurar. Bu 
ilerlemek, yükselmek ve daha 6lkQyü b6yiik milli 6nderlmlz 
kısa ıöylenJrse, aalllet ve Ulu Gazimiz Cumhurl1et1D 
memleketçe refah• ertımek- onuncu yıldanGm'1 Dutuklana
tlr. Milli ldlltlr; IDIJJI ve ta- tla flıl• tulf .,. taplt et-

İsveç veliahtı 
geliyor 

TeırinleYvelln haftaıında 
Sunaya gelecek olan ineç 
veliahtanan ikametine ta•ııı 
olunan köıktekı bazırhldara 

nezaret etmek üzer~ Ankara· 
dan hariciye veklleU elçllJk 
müstrıarı Şeflrali NureddJn 
bey ıebrimfze gelmiftlr. 

lav~ç veltahta ayrıca Ulu
dağada çakacafından dalda• 
ki otelin noksanlarını teapl 
etmek üzere Tokatliyan ote• 
linden 'bazı memurlar da ı•I · 
mitlerdir. 

(Abıhayat) 
davası 

Cumhuriyet r~fildmlan 
neıriyat mildüril Abidla Da· 
ver Be1le Bursa malaablrt 
Muıa Bey ale1blae .,. ... 
hakaret daYaııa ...tld llD 
devam edllmlftlr. Ba cel11 .. 
yalnız Muea Be1 ........ 
Ye Yektllerl lrfaa Emta S.· 
yln o ıOn lıtanb.lcla ..... 
kemeleri olduiu için ple ... 
dJfial .a1lemt1Ur. Esuea 
Nüzhet Şakir Bey ıelmediil 
aıbı belediye r1,.eetmc1ea ... 
rulan noktanın ela he.._ ce
Yabı ıelmedillndea mall•ke· 
me ayın 27 inci P9rt••M 
ıGni Mat 10 na talik edd· 
mittir. 

( Abı hayat) 111 
son raporu 

Haber aldıiımıza s6r4 
meı bur ( aba ha1at ) rn bit 
milddet içilmez ıu lsmbal ta· 
ııdıktan Ye birkaç tahldcleıi 
ıeçtiktea ıoora en aon tahlil 
raporile içilir bir ıu eldatu 
meydana çıkıqıı ve artık bu 
rapor keıbi katlyet etmlıttr, 

Avusturya ve 
Macaristan 
sefirleri 

Avuıturya ielirt C. Buc
heberıer ile Macariıtan ıefi• 
rl Dr. Mlcbelyunıerth • Ar
nothy cen•plara refikalarile 
ıehrlmize ıelmiıler ve kendi· 
lerlne belediye ae11ahla fU· 
beıi m6dür6 Tevfik Hallı bef 
refakat ederek ıehrt ıeemlt
ler Uludaia çıkmıtlar Ye Bur• 
aada Qç gGn kalarak avdet 
etmlılerdlr. 

Köy bayramı 
Mudanyanan Yala çiftlik 

köyilnde Mudanya HalkeYI 
tarafından bir k6y bayramı 

yapalmıı bu bayrama iç clart 

bin k6ylil lftlrak etmlftlr. Bu 
k6y bayramııa C. H. F, Yill• 

yet idare heyeti reltl doktor 
Sadi Raaim Be1 de ıttmlt •• 
orada k6ylGye hitaben çok 
ıGzel bir nutuk e&ylemlf ba 
autka da kly maalbmlerta
den Hdml Bey cenp ......... 
Ur Mltaakibea mHaalan•m 
köylllerln dert •• r clll.Wertaa 
cltnleyerek allkadar olaaat• 
lardır. 

Daiclların 
gezintisi 

Dal kulGblae kaJıtlı ba 
allelerile lnlmlacleld ea .. 
sini ( Karabel• ) ...._, e.. 

.... ıkleNk .......... "' 
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Belediye intihabı 
hazırlıkları 

Helediye intihabı için ha
znhkJar devam etmf'ktedir. 
İntihap dtfteıleri hükumet ve 
be~.diyc dairelerine ve her 
mıntakanın merkezine asıl-

m 
Yeni eserl"r: 

Pedagoji l<amusu 
Haydar Tolun 

Muallim Jfnydar Tolun 

Haklnn Sesi 
rrz T 

Vatandaş! 
1 Belediye intihabına 
lıezırlan! Bu, senin me· 

1 deni \'e siyasi hakkındır .. 
1 Bunu kullanmak vaton-

T 
Savı ~77 

Müderris doktor 
Raşit Tahsin Bey 

Sinir • Akıl hastalıkları hekimi 

mııtır. Bu d~fterlerde fıimle
rlni bulamayanların beledıy,,. 
ye müracaat etmeleri lizım· 
dır. İntihap gününden evvel 
evlere fi~ler dağıtılacak ve 
intihap günü herkes bu ffı· 
lerle intihap yerlerine gele
rek reyini verecektir. Jouhap 
bir günde bitecektir. Şehri
miz ıekiz inhhap daireıine 
ayrılmııtır. Bu dı..ireler fUD· 

lardar: Belediye dairesi, Ye
til, Yıldırım, Hisa .. , Tekke· 
meıçit, Hocahasan, Muradiye 
ve Çekirgedir. 

Bey; pedegoji ve prdoteknt 
kamusu isminde bfr eser bas
tırıyor. Birinci forması çıkan 
bu eser Turkiyede ilk defa 
çıkan bir eser olmak itibari· 
le büyük bir bo~luğu doldur. 
muıtur. 

i daılık borcundur. intıhap 1 

1 
gunu 10 tefrinieveldir. , 
O gün her itini bırak! Bu 
meml_eket itini yap! 

Ş.:hrinıizce nıaruf üstad Raşit Tahsin Bcye
cf endi banyo olmak ve istirahat İçin bir hafta
danberi Çekirge kaplıcalarında bulunup on beş 
gün daha burada kalacaktır. Ahalimizin müra
caati ii1.eri ne cumartesi, pazartesi, çarşamba 
günleri ~ - 6 ya kadar sevdiği talebesinden 
d1.lktor 'Talat Şahin Beyin hanesinde ve sair 
günler Çekirgede Gönlüf erah otelinde hastala
rı kahul edecektir. 2-~ 

Ylldırımdan bir 
çoban öldü 

Geçen gün Karacabey köy
lerinden birinde tiddetlt bir 
;,aimur :yağmıı bu t>ınada 
köy civarında 11iır hayvanla
rını otlatmakta olan Halil 
lbr•him ile Ali oğlu İbrahim 
blr aiflcın -allana aaklanmıı
lar {akat bu ıırada aaaca bir 
yılclır11D, düıerek Halil ibra
htm derb'l öJmüı diğer Jbra
hlm de ağır aurelle yaralan
mııtu. 

Mebusumuz Esat 
Beyin _Halkevinde~ i 
konferansı 
- Bfribel sahifeden devam 

mitlercltr: 
( Milletin yükıek karek

terlni, yorulmaz çalışkanlığı· 

nı, fıtri aekasaru, ilme bağlı
hliını, güzel ıanatlara ıevgi· 
ıf ni, milli birlik duyguıunun 

mütemadiyen ve her türlü 
vasıta ve tedbirlerle besleye
rek inkf f&f ettirmek milli 
ülkümüzdür.) 

Milli inkılabımızı tamam· 
)ayacak; 1,u ülkünün meyda
na getircceji milli kültürdür. 
Milli inkılap; mili~ istiklale, 
milli inki~af a mani bütün 
kuvvetleri ortadan kaldıran 

ve milli iıtiklfıl ve inkişafı 

veren ve yürüten inkı!iplır. 

Milli inkılabımızm kıymet t • 

tibarile, ayrıca bir bususiy11tti 
vardır. Bu inkılap; milletin 
kayıtsız ve şartsız bf1kimiye
tine dayanan Gazi inkıli'tbı
dır. Gnzi inkılabı, Kemalist 
inkılabı; istiklal ve inkılap 

namına asırlarda yapılmayan 

itleri senelere sığdırarak ba
ıardı. Fakat bu inkılap; yal
nız yapılanı degil daha ziya
de, yapılanda tekemmül ve 
tekamül için, yapılacağı göz 
önünde tutan ve her gün O• 

na doğru yürüyen bir inkılap
tır. inkılap ve kültür hamle· 
lerini gevıetemez, onları bil. 
aktı kuvvetlendirir. Ve teka· 
mül ettiririz. Yapılan inkılap· 
tarda, irade .mücadelesi ile, 
istiklalimiz ve milli varlığı

mıx kurtarıldıktan sonra, fi
kir ve bılgi yolule, milli ben
liğimizi uyandırmak ve yük
ıeklere ulaıtırma savaıana 

ıeçilmtıtlr. 

irade mücadelesind~ ira
desi yüksek olanlar knzanır. 
Derin ve ıanlı tarihimize, Bü

yük Gazimizin dahiyane ön-
" derliil ile, askeri ve siyasi, 
tı.. ida;i, içtimai, iktiıadi, adli, 
te~lJl'edeııi her sahada emaalıiz 
me tel,jer katmıı ye her türlii 

.. afi•• ~bba t,Jım~erl 

Zayi mühür 
Bu kamus; Türkçe ve 

Fransızçada mecmua ve ki
tapltı ya pılmıı d, ğınık pedago. 
jık neıriyatı tek kitap halin· 
de telif eden bir terbiye an
ı;iklopediıidir. Milellif; eserini 
hazırlarken bu kitabın, mu
allimleri~ köyde de olaalar 
her türlü mesleki müıkilleri
ni hal edebilecekleri bir mü-

Kullandığım tatbik mühü· 

rümü kaybettim. Yenisini çı 

kardı4ımdan eskisinin hükmü 

yoktur. Maarif sıhhat müfettlıi 

doktor Muıtafa 
!US Bursa askeri Fırka satın alma 

komisyonundan: 
racaat kitabl olarak yaz· 
mı ıtır. 

Pedegoji ve pedotekni ka. 
musu harf harf çıkacak ve 
iki büyük cilt teıkil edecek
tir. Kamusun gayesi oldukça 
geniıtir. Muallim Haydar To
lun Bey büyük ve gayest ge· 
nif olan bu eseri hiç fÜphe· 

stzdir ki meslek Bfkmdan al· 
dıiı kudret ve kuvvetle çı

karıyor. Kendisini tebrik e-
der ve mesaisinde muvaffa · 
kiyet dileriz. MUSA 

yük bir dünya abidesi olan 
Türkün istiklal ve inkılap sa· 
vaıı; ruhi, ve bu arada bil
hassa ırki ve ini, kabiliyet 
ve kudrellerin maddi vasıta. 

)ardan üstün bulunduğunu, 

maddi vasıfları 'e vasıtala· 

rı da yarattığını gösterir. E
nerji her zaman maddeye ha. 
kimdir. MıJli mücadele de 
askeri olduğu kadar Mudan
ya ve Lozan müzakerelerinde 
Gazi inkılabını siyasi cephe
de de muvaffakiyetle idare ı 

ve intaç eden değerli ve ün
lü Baıvekilimizin bu zaferli 
ga vaıları dahi Türkün gene o 
yüksek ve idrakli irade kuv. 
vetine açık ve büyük bir de. 
iildir. Türk; yurtta ve cihan
da ancak ıulh siyaseU güder. 
Bunu her gün yenı, yeni mi· 
sallerle bütün medeni dünya. 
ya göstermektedir. Fakat is

tiklaline Cumhuriyetine ve 

milli hak ve menfaatına kas· 
tedil~ceğini görürse bunları 

her suretle korumasını ve 
karıılamasmı da bilir ve bu 
vazifu!m pek iyi yapar. 

Maddi sahalarda muvaf. 
fakiyet; görülüyor ki, her 
ıeyden ziyade, irade yüksek
liği sayesinde kolaylıkla elde 
edilir. RuM inkılabın iae ba· 
şanda, iradeyi de kuvvetlen· 
diren, fikir ve karekter ioki
ıafı gelir. Fikir ve karckter 
inkişafı; ilim, fen, meslek, 
sanat ve güzeJ sanatlardan 
ba§ka bunlı:ırı faydalı bir ha. 
le koyacak miıli sedyede, 
milli ahlakta tck&miıl göste
ren, Türk ruhunu kavra}·an 
ve koruyan bir kültür inkıla
bı demektir. Yeni neslin te· 
melı olan ve maruzatımın bao 
taraflarında tarif edHen milli 

ülkümüzün meydana getire
ceAI bu küttür inkılabının da 

Kurtuluı günlerinin hah

raaını her sene yenilemekle 

ancak milli uyanıklığımızı bu 

yoldan da bealenmiı oluyo. 

ruz. Bu sayede acı günleri

mizi, acı günlerde çektikleri

mizf, kurtuluı sa vaılarımızı, 

mil:i Jstıldal ve kudretini, 

Cumhuriyet f eyizlerile bu gün 

temeli kurulan ilerleyiı ve 

yükseliı hamlelerimizin o 

geçmf~ günlerdeki lturtuluı 

sava§larından dolduğunu tek

rar hatırlamıı ve milli var

lık ve birlik ve milli benlik 

duygularımı.tın gevıememesi. 

ne ve kuvvetlenmesine bu 

vasıta ile de çalışmış olu

yoruz. 

Milli istiklal ve inkılabı 

kuvyetli tutacak yolları öğre

ten, çocuklal'ımızı ve gençle

rimizi ve bütün halkımızı 

milli ülkü}•e götüren ve milli 

kültürü yede~tiren ve geniş

leten; aile, mektep ve cemi-

yet müesseseleridir. Bunların 

kaffesi terbiye şeklıni ve is

tikamclani millet ve memle

ketin ıhtıyaç ve ınenfaatla 

rınddn alarak bi:- birlik sis· 

teıni içinde yürütüa le. Pulun

duğumuz hu mües:esf', ~falke

vfmiz, dahi halk ve cemiyet 

terbiyelerinin kaynağı olan, 

bütün halkımızı milli ülkü 

yolu ile milli kültürümüze 

kavu§turacak kültür teıekkül

lerinin batında gelen ve bu 

teşekkülleri kendinde topla

yan bir milı: hars nıüecsesetİ· 

dir. Halkımız inkılap ve kül-

tür feyizlerini bu müesses.:!-

den, aene kendi e\·inden a-
lır. Bu yuvad'4 ve bu yolda 

çalı§an ve çalııtıran arkadaı· 
larımız var olsun ve çok ol. 
ıun. 

Bursa ve Mudanya garnizonları için kapalı 
zarfla alınacak olan ( 670000 ) kilo arpanın 
münakasası 23-9-934 pazar günü saat ·l?S te 
ve Bandırma garnizonu için alınacak ( 70000 ) 
kilo arpanın açık münakasası ayni günde saat 
15,00 da fırka satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. ·raJiplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve ınünakasa ya iştirak için de vak 
tinden evvel ten1inat vn tekJifnamelerile satın 
aln1a koınisyonuna müracaatları. 

§ 
Bursa garnizorıu için kapalı zarfla alınacak 

olan ( 5 aOOO } kilo koyun etinin münakasası 
22-!J-93~ cumartesi günü saat 1 a te fırka 
satın a!n1a komisvanunda icra kılınacaktır. ta
Jiplerin şartoao1c~yi görmek üzere her gün ve 
ınünakasaya iştirak 1çin de vaktinden evvel te
minat ve teklif naınderile komisyona müra· 
caatları. 

§ 
Bursa ve l\iuJanya garnizonJqrı için alınacak 

o!an 40000 kilo .bulgurun açık münakasası 19-
!). HJ4' çarşln1ba günü s~at 1 a te ve Bandırma 
garnizonu için alınacak olan 13000 kilo bulgu
run açık münakasası ayni günde saat 1 ?S,30 da 
f 1rl\a satın aln1a koınisyonunda icra kılınacak
tır·. tnJipierin şartnameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de vaktinden evvel 
tcnıinatlarilc fırka satın alına komisyonuna mü 
rncnatlan. 

Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

Bursa inhisarlar idaresinden İnegöl ve Yeni
şehir inhisarlar idaresine ve mezkür idarelerden 
Bursa inhisarlar idaresine bir sene zarfında 
o-önucri lecek rra vri safi 1204~0 kilo sikletinde 
~amul tütün~ sigara, içki, ispirto boş mevduat 
ve sair eşya sandık ve bidonlarının nakliye ÜC• 

reti ~a eylül 9~!4 tarihine niüsadif salı günü 
saal on beşte Bursa inhisarlar idaresinde ihale 
ediJrnek üzere 2i ağustos H3~ tarihinden itiba
ren aleni münakasaya konulmuştur şartname
ler bedelsiz olarak verilir talip olanların . otuz 
yedi lira elli kuruş teminatı muvakkate akçala 
nnı müstashiben yevmi ihalede Bursa inhisar. 
başmüdürlüğüne n1üracaat ey1emeleri ilan o
lunur. :l-4 

.. •• •• '~ • ~ • : . . .. •• , • ı~_,,·~ .. ' . • " • • ·1 

Bursa Evkaf idaresinden: 
tamamlanmasından sonradır 
ki Türkün milli inkılabı dnhi 
tamamlanmış olacaktır. İşte, 

milli varlığa ve birliği ve mil-

Ji beııliP,i her ıeyden üstün 
tutan, Gazi inkılibmdn, Ke
malist ink:labındaki çalıima 
hedefimiz; bu milli ülkümüz 
Ye bunan doğuracı lı mJlli 

Hülasa Türk ~vladını Bü· 
yük Baıbuğumu:ıun açtığı 
kutlu inkılap }ollarmda yürü
meye, öz ülkümüz öı: kültü
rümüzü kurmaya geııiılendir
meye, öz yurdumulu kuruma. 
ya şenlendirmeye yarayacak 
ve ahlak, inan, irade, enerji, 
intizam ve disiplin yardımla· 
rile sağlanacak bu günün bil. 

gl ve görgüleri ve her savaı- r 
ta ancak Cumhuriyet kanun. 
larımn çizdiği çerçeve içeri- l 
sinde vazife, sıılabiyet ve 
mesuli)•et duygularile yetiı

tirmek ltlerinde aile, mektep 
ve cemiyet mürebbilerimize 
ve bu yollarda yürümeye ça
lııan çocuklanmızıı ve g~nç· 
lerimize yüksek becerikler 
dilerken milli mücadele ve 
istiklal uğrunda canluını ver
mJı olan bQtiln kardaılarımı • 
Ja da d.aa qJıılarla anarım. 

Mudanya kazasına tabi Tirilye nahiyesinde 
evkafa ait on iki parça zeytinlikte tahmined 
200~0 kilo zeytin n1ahsulü ayrı ayrı artırmaya 
cıkarıJmıştır. İhaleleri 2:1-9-934 pazar günü 
saat 1-t. te Mudanya evkaf idaresinde yapıla
caktır. isteklilerin o gün ve o saatte Mudanya 
evkaf idaresinde bulunmaları. O 
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Di kat! 
Frbnsı7..ça, İngilizce, (. 

hlyanca ve bilumum 
dt:rsleri için ecnebi mu· 
allimi arayanlara: ı 
Fransız kilisesinde 

ARTHUR efendiye mü- 1 
tacaatları Jlao olunur. 

ın' h1 c ıııeGinJ,.n: 
934 58 Hurswnın H ış· 

kadem mah ... lıeshdPn i na 
it kızı Na~iye ha llrt'I. bü · 
_yük Suc;ıgırlık köyüııdt n 
Tümsek Ahm ... t kızı ve M .. s. 
tafa ka ısı Hayriye hanım 

beyinlerinde müşterek olup 
SatıJık hane şuyuunun izaltsi için satıl· 

Bursanın Maksem mahal rnasına 13 6-934. tarih ve 
lesinirı Eşrefiler caddesin· !l34-576 numarah ilamı 
de Temenyerindc eski polis karar verilen ezkür Susı. 
karakolu karşısında iki t·ı· gıı lık kö} tinde sağı çıkmaz 
sım olarak büyük tarafı do- ara ık solu ve arkası nai 
kuz küçiik tarafı üç göz O· bant Mu&tGfa hanesi Ö!1Ü 

dalı bahç~si elektrikli ve yol ıle mahdut ve BOO lıra 
suyu havi ıki bap havadar kıymeti u.uhamnıineli bir 
hane satıJ_ıktır. Taliplerin bap lıan\!nin tamamı ve 
B_ursada lsmetpaşa cadde- \ mezkur köyde kiremitı k 
sınde ı 9 numaralı yazıha ı mevkiindt: Şdrkan ~ey it Ah 
~eye müracaatları ilan

3 
o
3
- met garben Gl! 1ç ağa ka-

rısı tıatıc ... ccnu en ~ey unur. - 1 . b '-' it 

lnegöl sulh hukuk Ahmet tarlaları fimalen A· 
hakin 1] iği nden: daköy yoJ uı .! mahdut 5715 

934- 12 Yenice mahalle- metre rnurnb.baınucı·ve 500 
sinden f etiye hanım tara- hı a kıymetı mı.thammineH 
fından İnegöl hazinei mali- bir ı~ıt::ı tar,unrn tamamı 15 
Ye dairesiJe Hamdiye M. eylüı 9.>4 taı Jlıınden itiba-
Fatma hanım vekili Neşet ren 30 gün rııiıddetle C!.Çık 
bey aleyhlerine ikame ey- artırruayli çılcarıldığından 
leyip istihsal eylediği 18 - ' 
7-934 tarih ve 54.9 numara 
h bir kıta iznJei şuyu ila 
mile mahallede kain sağı 

Hüseyin solu Adil arkası 
Mehmet hanesi önü yol i e 
ınahdut ve yüz lira kıymeti 
nıutıamm neli bir bap hane
nin satışına karar verilmiş 
Olduğunda:1 birinci artlrma. 
sı olan 3-10 934 çarşam
ba güiıü s at on dörtte iha 
it, i ;cra lutıı.acaktır. Kıy
cneti muhaınmintsı yüzde 
Yetmiş besini tecavüz etme 
diği surette ıkinci ve son 

<artırması oır~n 20- ıo 934 
tarihine müsadıf cumartesi 
9Ünu ayni saatte sulh m"h· 
kenıesinoe ıı .... iei kutiy ~si 
icra kılınacaktır. 1 aJip olan 
lar yevmi ınczkürdc hazır 
buıunmalc.orı v ~ onşl.a nla 
cnklııar varsa tarihi ilan
dan itib.ıren yirmi gün için 
~e evrakı müspitelerile bir 
lıkte muracaat etmeleri IÜ· 
zumu i an olunur. 

Bursa Mı h huı<~~ 
hakirnlığiı ien: 1 

Bursa tiıtt.in idare i inhi
sa • rıyesi tarafı.ıdan Bursa· 
nın Potra kariyesinden 926 
senesi r· . .. . 
ta b utun zm raından IS· 
rn: unu Salim aleyhine itrn. 
ttıÜd~lunan alacak davas r.da 
me h eıaıeyh ·n ikametgahı 
de'ç 

1 
uı buıunduğundan n "iJ. 

k 
ıa eyh hukuk sulü muha 

emel · . erı kanunurun 141 ·n. 
~1 maddesi n ucibince ilanen 
ebl~gat ifasına ve muhake· 

ıne~ınln 17 iO 934 üncü 
çarşanıba günü saat on dör
~e t~liki k·.rargir olup b"'r 

ucıoı karar olmakla yevmi 
rnuayyende bizzat \'eyahut 
tarafından bir vekili musad· 

tallp oıanıarın uymeti mu· 
hammım.!ıcrımn yüzde yedi 

buçugu nispetınde pey ak. 
çaı~rile ber«ıller Bursa sulh 

hukuk mr..hkemesine müra· 
caat ylemel-.;n ve ıhale 

16-10-934 tarihine rnüsa-, 
dif Sijlı giirıü saat on bC:Ş· 

te Bursa sulh hul.uk odasın 
da ~, pılncagı ıtian taliple-
rin o gı.i r. ... z wr n l k 

rin kıymeti 
nin yüza} y'\?t ·ş 

buh ı· dı ı 

r i . 
be, t i 

r .k il ... a tı. ~lıilHn 15 
gün d h tEmdit ile 1-11 

934 tarihiı'~ n•ü d'f p r 
şembe güıı '.i ayı i saatte 
mezkıir ı. .'·e:n de Q yri-
m .. • 1 l .. 1 er ç f,, •o 
i · le-;ı L ·ı hı ır ac gı ve 
hu b ta bır Cı ı itıra11 
o anı-- rm ve aiaırndar. um 
20 gün ıçinde evrakı, rr.iis 
pite ile bildirmeleri aksi 
halde hnkları tapu sicilli 
ile sabit olmadıkça satış 
b..-de i pnyıaşrnasından ha
ı ıç irn1acd~ı \' ~ belediy ye 
ait tel ~liye rfisumu ile i 
h le lh .. rar pulları ve tez
ker~ \ e f ~rag 1. rcı mti~

teriye aıt nJrıc gı ilan o-

. -
dak yöna :-.rnıediği takdirde 
hak ı da muam~lei gıyabi· 
yenin hıfüik olun"'C ğu ı na
tıl• işhu ilün teblig malrnmı
na kaim olmak üzere ilan 
otıınur. 

1 • n1 • r, 11 ... n 11 • 

!L9 ı 7~ i eg()t belediye 
d :Ur . ·n bı =' m .. "raf ve fa 
İl b3 j ı ir·tya borç'n hulu
' c\,ı İ nt: göt o~ma i ~,' M. 
lidı ı Ahn et .. ferdı Vt' zev 
c si Alı} ~ hanımın Jşbu 

bo ç'a ınd n c.oıavı t rhin 
et:ı iş o Juklrırı o~man·ye 

m h lt:si d kAin s ~ ı de 
r o u s hibi ı;e .. t cephe· 
si ya' rl< ı 1 re f Pci Ha
s n ag t i e matdut 550 li· 
ra kıy ~f l er uhamm·neli 
ve l.ı:za ~c.gı s llibi senet 
hırnesi Svıu Hasan aga cep 
hesi yol arkası H ~san ağtl 
ile mahdut 300 lira kıyme· 
ti muhammin eli iki bap ha. 
neni ı pardya çevrilmesine 
karar verilmiş olduğundan 
birind artırması 3 -10-934 
tc-.r hine n·üsad f çJrşamba 
sacıt o ı dörtte İnegöl icra 
dairesinde ıhc.Jesi icra kı

lınacaktır. Kıymeti muham· 
mineleri yüzd yt hr.iş beşi 
rıi bulruadrgı takdirde ıkin· 
ci ve son aı tırması olan 
20 IO - 934 tarihme müsa· 
d f cum tesi glınü ayni sa
aıte \ e ayni ıuahalde ihalei 
katiyı.::sı icra kılınacağından 
tn1ip ol ılar yuzde yedi 
buçuk pey akçalarıf e bir· 
likte hazır bulunmaları ve 
başka alacaklılar varsa fa .. 
rihi iıAndan itibaren yirmi 
gün za fında evrakı müspi· 
telerile birlikte dairemize 
müracaat etmeleri lüzumu 
illin oluı ur. 

Bun-ıd biri ıci su h hu-
1\ " le l ı · h ~ l s · l : 

93! 2 1, IJ - 9 93tı t"'
rihli bir l.ıta av. r s senEdi 
mucioir.cc dava:ııar zimme 
tinde i:ıhi. r id~resinin 
~=-tıubL.t bu u ı :wo lira. 
nrn t:.. 1r,ili talebile dtlvacı 
inhisar ~deresi vı::kıl!eri Zl· 
k~riya \·e KA liran beyler 
tarafından Bu sanın giindoğ 
du kGytlıd n Y30 senesi tü
tun ziırraınd~n \ u~uf oğlu 
l~ama ~o v ş riki şek rci 
Ah:r H.: ktfili Fevzultah 
oalu Muc;taf a ef ndııer a-.., 
ıeyhine Lçılr n eh\ aı ın ic 
! a tu' :::a mu akuı esı ıde 
c.;1valı · dan ~ l ri Ahrn · 

r 
d.; gö "" ileı '~ va 1 ptı 
n urruile} hirı ık1metgahı 

1 m ç1ıul o dı•q ı beyanile bi-
la tebiiğ iad~ edilmiş ve 
ayrıca zabıta rrarifetiJe 
yaptırılan tahkikat netice-
sinde de ikamelgahınm 
meçhul olduğu anlaşılmış 
oıduğund:\U mumaileyhe bir 
ay müddetle ilan n tebligat 
ifL sırıa k!'lr'lr \'erilerek mu. 
hakemesi 2:;-10- 931 tari· 
hine nıüsadif p. rşembe gü
nü saat on dörde talik edil 
miş olduğundan muayyen 
qün ve saatte mahkemede 
bizzat hazır bulunması ve 
ya bir v kil göndermesi 
aksi takdi de muhakemesi
nin gıyaben rüyet olunacağı 
davetiye makamına kaim 
olmak üzere nan oJunur. 

~ C)•fll! .. ~a v1 ,, ı ı 

Bur:~ı Askeri Fırkn ~atın alnıa kon1isyonundan : 
l>urs:ı ve ~1udanya g;arnizonları için kapalı 

zarfla aJınncak o]a•1 ( ~?>000 ) LiJo sade yağı
nın n1ünakasas1 '26 eylül ~;.P~ çarşanıba gunu 
saat 1 :"i tc ve Bandınna garnizonu için alınacak 
6000 kilo sade yağının açık nıünakasası ayni 
günde saat t 5,~0 da fırka satın aLııa koınisyo-
nunda i~ra edilecektir. taliplerin şartnameyi 
görnıek üzere her gün ve n1ünakasaya iştirak 
ıçin de uaktinden evvel ten1inat ve teklif name
leri]e satın alrrıa kon1isyonuoa müracaatları 4-4 

İnhisarlar başmüdürlüğünden: 

Htıı s ı inhisarlar haşn1üdüriyetinin mahrukatı 
jçin lüzun1u o1an 4.;)()00 kilo odunun nısfı kuru 
nı ş · v~ nı!"ıf ı diğerinin yarısı kuru ,.e 
srr ik gürgen 0Jn1ak üzere münakas1ya 

yarısı 

kon-
ınu~t t'r 

:1 t 1 şr iniev\·ıl H3± çnrşaınba günü saat on al .. 
tH!<l i ıcılesi mukarrer bulunduğundan taliple
r ırı şilt a,n sini görnıek üzere her gün baş· 
n•Üu iriye~ nıuhasebesine ve yevıni ihale oJan 
mr·zkur tarih ve saat ta dahi yirıni beş lira te
ıni 11 ıtı nıuvakkatele.·ıle gene b[.lşnıüdür:yette 
ınütc~ ·kkil komisyona nıüracaat1arı ilan 
olunur. 2- ';! 

Bursa askeri fırka satın alma 
komisyonundan: 

fiandsrnıa P-arnizonu için kapalı zarfla alına. 
cak olan iO,OOu kilo sığır etinin münakasası 
~ 9-H -9;34 cunıartcsi günü saat on beşte fırka 

satın aln1n komisyoüunda icra kılınacaktır. ta.-
1 talipkrin ş rtnaıncyi görn1ek üzere her gün ve 
nünaı,a~aya iştirak için de teıninat Ye teklif

na ı1eJerilc fırka satın aln1a komisyonuna mü-
1 3 -lı· racaa t arı. r 

§ 
Bursı. ve ~,ludanya garnizonları için alınacak 

~J~OOO Bandırma garnızonu için alınacak 12000 
kilo nohudun açık nıünakasası 2i-9-93-! per
şen1~>c günü saat 15 te fırka satın aln1a konıis .. 
yonunda icra kılınacaktır· taliplerin şartnanıe
vi görın k üzen:; her gün ve nıünakasaya i~ti-
rdk İçin de Yaktinden e,·vel teminatfarile fırka 
satın alnıa .konıisyonuna müracaatları 3- 4 

s'ut çocuk 

( 
\ 

, 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 
ürkiye İş bankası 

rsa z"raa"t 
mek eb'" ""dü • 

r·ğ·"nden: 

Bu sene mektebimiz tale· 

besine ya.ptmlncak kırk beş 

takım elbise 6- 9-1934 ta

rihinden itibaren yirmi gün 

müddetle münakasaya çıka

rılroııtır. 

ihale, 26-9-1934 çar
ş!lmba günü saat on beıte 

hüku:net dairesindeki meclisi 
umumiyi vilayet solonunda 
toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

Taliplerin ıarlnameyi ve 
numuneleri aıörmek üzere 
cumadan başka her gün mek· 
tep idaresine ve vilayet zira· 
at müdürlüiüne müracaat
ları. 20 
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Bursa Deftardarl ğ~cndan: 
Verginin mıktarı 

Ura 

7 
18 
15 

JS 
106 
22 
16 
10 
21 
15 
41 

949 

ıo 

4 
22 
16 
41 
12 
12 
24 
19 

295 

47 
75 
l6 

25 
11 
5 
ı2 

14 

4 
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 

Kuruş 

80 
71 
31 

96 
7 

32 
25 
27 
40 
96 
99 
96 

91 

38 
73 
19 
99 
4 

60 
66 
85 
68 

60 
38 
33 

85 
53 
28 
37 

3t 

44 
82 
91 

56 
35 
2 

52 
80 
17 

52 

90 
4 

53 
46 

18 
24 
34 
65 
45 
48 
33 
88 
28 
12 
6S 

Metre 

870 
180 
220 

390 
870 
410 
770 
380 
220 
340 
820 

290 
520 
160 
240 
550 
800 
610 
850 
190 

780 
580 

530 

550 
670 

760 

350 
640 
690 

490 
240 
764 
880 
680 

60 
510 

740 

240 
200 

410 
39U 

270 
32 

59) 
110 
430 
660 

700 
250 
350 

Dö. 

2 
9 

l 
36 
3 
4 
2 
4 
2 
8 

J 
4 
4 
6 
3 
1 
3 
3 
6 

6 
2 

5 
2 
1 
3 

5 

J 
4 

21 

2 
3 

64 
7 
7 
3 

16 

2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 
1 
2 
3 
6 

12 
2 
1 
4 
2 

Mevkii 

Vahıfahlat 
Kadıköşkii 
Eskicibayırı 

Acemler 
Ormanlar 
Kadıköşl~ü 
horhorçeşme 

) 

Cins Stıhibinin i~mi 

bağ Dobruca köyünr.Jen Kt ya Ali 
bahçe Sadiye hamın 
tarla Mehmet oğullan Mehmet, Hüseyin 
zeytin, ve Hasan efendi 
bahçe Hatice hanım 
tarla Hüseyin ve Cemal efendiler 

l) Serezli Abdürrahim kızı Hatice H. 
Kahveci Ali efendi 

• Hdmzabey mahallesinden hüs~yin ef 
21 İstanbullu Reşat efendi 
' Alımet hocanın 
21 hacı Bekir ve müşterekleri 

Şekerhoca m'lhallesi Fdbrilcatör o~man efendi zade 
Gazipaşa caddesin. Emin bey 
de merkez oteli 
Gaziaktemir mukad- Gaziakdemir mr~halJesinde kahveci 
dema ev şimdi arsa Salim efendi 
Horhor çeşme bağ Hatice hanı:n 

• 11 tc;rzi Ahmet efendi 
Kocanaip 2 kıta tarla Yeniceı i Hatice hanım 

• • balmumcu hafıı efendi veresesi 
:ıı zeytinlik Nerip o "'ıhı Ahmet dendi 
, ıı Mustafa kızı Uukiye hanım 
> Tarla hisarda M .. h ı1et dendi 
, • histırda Rıza efendi 

pelillihavuz bağbahçe hasarı k zı Fatrra hanım 
eşekyedl 

bağ Emine hanım 
tarla İnegölden b'>şnalt Rıfat dendi 

sütlüce soğuk bağ Kayabaşı mahallesinden İbrahim oğ. 
altı zeytinlik hüseyin efendi 

» bağ mühtedi hnlit bey 
horhor çeşme zeytinlik Sabit oğ.Oursun veresesi 
Çifte çınarlar bağ Besim kfsı Zehra hanım 
Ormanlar tarla S:ılih oğlu Ahmet veresesi Emin Vf\ 

hüsnüye hanımlar ve ismaiJ ef ndJ 
Çiftehavuzlar bağ Abdülkerim kızı halime hanım 
iki kıta 
Taş ocağı > 

Erikti çukur » 

Çifte çınarlar tarla 

Sabriye hanım 
Salim kızı Z~lflyc h:ımm 
Şcyhpaşa mahallesinde hnJil verese

sinden Bakiye hanım 
• • Arif d~yı vercc;esi 

Sıra dikmeler bağ tatar İbrııhım ven sesi 
kestanelik Aptal İbrnhinı \ e esesi 

• Tomsa.ah hamdı 
, » Murtaza verese'cri 
ıı • Yahya oğlu Ali 

Orn anlarSoğan. bağ Muradiye ım:fı;ıllrsince sL:tçü f./'ı h 
llköy cn•arında » m'-'t ~f \rıdi 
Eşekyediboğazı bahçe Azapi>cy mıh J c fnd.!n hr.fı.: ı t7J 

L Lyh· h ıım 
» Zaraftah .P.bcmllah 

Eskikaplıca bahçe K .. ıyabr.şı nıahaUesincten Abit ef. 
iki !uta 
vakıf ahlatı torla Çekirge 'c-n hacı Cernı \' re esi 
hacıosrnan bağ hacı oğ u rnehn:et vercs~si Rtıkiyc 
bağları E{ayn ve v lide ,,ı Zthra hanım 
su çıkan mevkii bağ İbr"him ogfu AH cı er.(i 
Kızılcıi dibi • brahir oglu ali efendi 
Kocazeytin tarla Tuv sf ı s·ııey an rc;nc.i 
Kızılcık dibi bahçe ha. an kızı cy5e hnmm 

bağ Zeynep hmum kızı hürmiiz hanım 

H;).ı St rll ~i lJe{e r Vl' İut İt ah~ll İc · n l <. V sahibi 
• w 

o!an ha J kırnızı n isi nılcrin i havi l ısteler h ül· (ı -
nıet ve brledıye daireleri ile, aşağıda yaz1lt İn• 
ti hap şulı.:-lt'rİ kapılarına J 4- 9 g;54 tarihinde 
talik edilnı'ş olup 'io-B-93-1: peışen1be akşamı 
~;aat 18 de kaldırılacaktır. 
itirazı olanların listelerin asıh bulunduğu 

nıüddt t zarfında intihap şubelerine müracaatla 
it;: az ctıneleri ve 20- 9-934 tarihinden sonra 
vaki olacal ... itiraz kabul olunmayacağı ve ne 
günü rey atd·ıcağının da Ji5Jlelerin asılı bulun
duğu ~,ş ığıda isinılcri yazılı rnabalicrc konaca · 
ğı ilfln olunur. 

İntihap ~ubcsinin 
Şube No. bulu:-ıduğu mahnl 

1 y ('~il 
2 Yıldırım 

3 Belediye daircui 
4 T eltkemesçit 
5 llocahasan 
6 Hisar 
7 Muradiye 
8 Çctırge 

--~~-· 

Rey sandığımn konulacağı 
yer 

Meydancık soknği başma 

Cami meydanına 
Belediye dairesinde 
İsme.il Ha kin camiinde 
Ahmetpaşa camii çmarı 
Yerkapıca.mH 

Muradiye camii yanı 
Çekirge camii veya mektebi 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden: 
Nalbantoğlu can1ii imam süknasına meşrut 

hanenin keşfi n1ucibi11ce tamiri eksiltmeye çı
karılmıştır ... 17 eylül 934 perşembe günü saat 
1 a te ihaltsi icra cdileceğınden taliplerin o gü
nü ve o saatte evkaf n1üdürivetine müracaat-

J 

Askeri fırka satın alnıa 
komisJıonundan: 

':l () .. 
Bursa ve ~ludanya garnizonları için kapalı 

zarfla alınacak olan 78,0QO kilo kuru fasulye. 
nıı1 nılınakasası l O 10 9:) ı çarşan1ba günü saat 

1 l :; te ve bar·dırma garnizonu için alınacak olan 
22,0f O kilo kuru fasulyenin açık n1ünakasası 
a"n· o·ünde saat 1 :;,:;u da fırka satın alı11a ko-

"' t'> 

rni<;yonunda icra kılınacaktır. ''f aliplerin şart• 

a·neyi gö md: üzet c her gün ,.e münakasaya 
. tirak içtn d~ val~tanden cv,·cl tetninat ve tek-

ı·. r , ı ndf'r·i le kr>misyon~1 n1ü rncaatları. 3-4 
~._ıı.ı.=...,-.:. ... ~~. ~-~~~~""'"'_....~~·~l#iiMQ 

kar·aca ey harası müdürlüğünden 
Ha ·auın 1 ir senelik karasığır ve n1anda süt. 

lcri ap.llt ZJrf usulile satılacaktır. Sr1tıŞ günü 
4 tc:ş .. iniev\ el 934: tarihine ınüsadif perşernbe 
günü saat on bc.ştir. 1''alip1erin teminatlarile 
birJikt\! satı"' gürü harada bulunn1aları ilan 
olunur. 1-a 

t~rJa Veysel oğ. aiım t ve ehç~t efendi, ~ ........ ~:-~ı....o..c.J~~ 
» ali ogıu kahveci ı.ht. ,t c.-rendl Karacabey h~rası rrtüdürlüğünden: 

Ormanı ar 
.. ~ ' • • •. c ' "' t .,,. . :>; • ,:\· ...... - ... ~~ .. ~ •', ., .. 
· ... ı~'.'1"ı;'e".~ · u' , · ·#~0ı 

babçe ahmet ı·ızı Esma hanım Har-al1a y1pılaca t ~fii8.l lira 86 kuruş bedelli 
• arif kızı Nefise hanım keş.fli kısrak serbest ahırı inş1sı 1 teşrinievvel 
, Filorinalı mehrret a i cf ndi • b 1 I 9:J4 ı)azt'ı tcsı ,rr>ünü ~aat on eşte iapa ı zarf u-bağ Knpusçuklu mchmet ı ızı basene 

' 
• 

hanım hissesi suli c ihc· ,e edi!ecektir. 'faliplerin yevn1i mtz-
Bursa Kuruçeşnıe tahsil şubesine arazi ve bina v rgiJt;rİntl ı yu'(a- kürda tcnıinatiarile birlikte hara nıerkezinde 

karıda nıükellefinin isim1eri1e müz;:ıyedeye ,·,•z ol tnan g') ri n1cnkul hulunm.ıiarı Ye şartnanıesini göı mek isteyen
mallarının cins, ınevk( dönün1 mıktan, borç!, rını ' · 111üz1yu1P kayme- lerin Bursa, ·stanlıul baytar ınüdürlüklerile 
]erinde hudut erbaalan yazılı gayri rnenku! nıallarının ın .. ,z, yedt i evvt:- J h ra nıüdüdüğüne müracaatları ilan olunur. 
Iİ)1esi icra lnlınmış İ'-;e de i~tirasına üdip zuhur ctnıeın ·~ o! Iü;:nndan ida- 1-:~ 
re heyetinin olbaptaki kararı nıucibince ~ 1 -U-!):J 'c. tar 'hinc.lı..rı itibaren ,..._..,.....__~.,._....,.,...._ .... _._.._~-----~,.___'""~~ ...... --
on gün nıüddetle müzayedenin ten1di( ine l~nrar ver ilmiş ve 1- 1 O -H:i4 (aracabey haı·aso.ndan: 
tarihine n1üsadif pazartesi günü ihalei katiyel~ri icra olun:- cagından iş
tirasına talip olan n1üşterilerin kıymeti muhan1minclcrinin yüzde v·edi 
buçuk nispetinde tenıinat akçalarını hamilen idare heyctiuc lüzumu nıü· 
racaatları ilan o1unr 

Bursa ikinci huku 
n1a h kemesi nder.: 

933-126 Bursanrn Ah
metpsşe fenari nıahaltesin- ı 
de Ahmet kızı Ayşenin ko
cası o mahalleden hacı Ha 
san sokağında 8 numara! ı 
hanede mukim gazzazhane 

H·u ani ı ı~n-~ctp, sa merası l O teşrini evvel 
9 ~.ı çnrş m!Ja günü saat on beşte pazarlıkla i
cara 'crif ccktir. Tal'p1erin ye' nıi mezkürde 

1 

ter ı·n \ti ·i e lir.ilde hara müdürlüğüne müra. 
b'aj';';.;;;da .. terıik;J hn"3n ı d ~ n,r \ r:ıııı:ııa:;;ı:nı::;ı;ıem.rra- c ath rı İ 1a o1u 1ur. 1-3 
oğı.ı Ahmet afe} hıne zct 'J• , ı·un un iknm f h c eçhul 
boşanma davasır.ın Bu • ::ı kal nı: oldı.ı ~ ıü 1 r ıüd ! ti 
!kmci hukuk mahhetne(jf n~) k murıiy •si ~ .. f mda mı· ra 
ıcra kılım n muha!·em sın caqt vey t nh'·z t c; d:ği 
de mezbure Ayşenın Ahım::t takdft"d il • ·t.ıüıı k' t!I c.-: -
ten boş olmasına ve Ahme- ... . 
din bir sene evlenmekten 1 ccgi te~Hg m~l<amına kr.lm 
menine 28 11-933 tarihin. olmak uzere ıl&n olunur. 

L :;; tabibi Edip Rüştü 
Set başında 


