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Hali mi 
~·'•fhk 

Bizde:-eakıd;n kalma pek 
:•l'fp Ye garip oldufu kadar· 
B~ kötQ bir zihniyet vardı .. 
d rbf rfnıfzi çekememek daha 

Bir köy yam 

ofl'uıu çekiıtirnıek zihniyeti. 

Vali bey yanan köye gi köy 
yenidetı yapılacaJr 

Büyük inkılabın bizlere 
•çtılı nurlu yollarda ilerle
llleie baıladığımız günden j. 

Ubaren taaıısupla birlikte es
kiden kalma bu ve bunlar 
ribı diğer kötü huylar1mızm 
da mazinın karanlıklarına 
RÖaıüldüiünü zannediyorduk. 

Meter ki; aramızda hali. 
0 eakı zihniyetin aadakatını 
ta11nıakta iarar etmek iıte· 
Jen bazı klmıeler d11.ha bulu. 
nuyormuı. Bunun küçük bir 
6rnefinl geçen gün Yalı çift 
likte gördük. 

---
OrhaneJinin Akçabük kÖ -

yünde bir yangın çıkmıı ve 
32 evli köyün 24 evJ bir saat 
içinde tamamen yanmıohr. 
Bu arada köylüye ait zahire 
ve tohumluklarla eşyalar da 
kamilen yanmııtır. Valimiz 
Fazlı Beyden aldığımız ınalü. 
b1ata nazaran: yangın, bir 
evde pekmez kaynatılırken 
dikkatsizlik neticesi ateıin bi· 
U~iğfndeki samanlığa geçme
sinden v~ evlerin ah,ap olma
sından baıka §lddetli bir rüz
garın da devam etmesinden 
ileri gelmitllr. İnsanca zayi. 
at yoktur. Valimiz Fazla Bey 
bizzat bu köye gitmit ve a. 

çıkta kalan köylüye lıemen 
yardım yapılması:u temin et. 

mittir. Civar köyler araların 
da topladıkları paraları fela
ketezdelere tevzi etmi§lerdir. 
Orhaneli Hilaliahm~ri de ken - · 

dilerine deraı yardıma bat· 
lamıı ve yJyk giyecek te
min efmiılirAçıkta kalan 
köjlüler beı'köylere da.ğı
hlmamrt; yaEJyan 9 ev hal 
kı tarafındnnisafı r edilmif· 
lerdir. Knza •yınaka1111 kö· 
yün ye,;iden ap1lması ıçın 

emir almııtır.akat bu ıefer 
evlerinin taı ı tuğladan ya· 
pılmrun ve kin evvel biti· 
rilmeıl için ibirler alınmıt· 
tır. Bundan ıka vilayet teı· 
kilatı da bu :laketle alaka-
dar olmuı; &sa Hilaliahme· 
ri merkezi uuıniyi bundan 
haberdar etqtir. 

Kayda f aln olan diler 
bir nokta va Bu köy Yu
nanlıların if~i esnasında da 
vakılmıı ve ikrar yapılmıt· 
hr. Binaenalch son yangın 

köylü için ikı~i bir felaket 
olmuıtur. Felket gören köy· 
lü kardaşlarıııza geçmiı ol-

• 
ıun. 

- -- - ---- T 

14 eylülde Mudanya Hal
kevt köycülük ıubesl Yalı 
çiftlikte umumi bir toplantı 
rapmııtı. Kaza köylerinden 
birçoğunun it Ur ak ettiği bu 
bayrama köycülük ıubesi bfz. 
lerlde davet lütfünde bulun· 
ınuıtu. Bütün bir neıe halin
de köyün harmanlar mevki· 
ini dolduran binlerce insanın 
btrbfrine karıı samimiyet j. 

fade eden kaynaımaaı hazu· 
Dağcıların mevsim bayramları 

runa ilk bakııında bu muhit- Dağ spor· 

h
te tam bir birlik ve refahm ları kulübü 

Gidim ıürdQX.ü kanaatini ve. 
IS azaları CU-

rfyordu. Ayni zamanda kö. 
Yün kurtuluıuna rastlayan ma günü 

aile 1eri1 e 
o &ünün kutlulanmesandan 
d birlikte Ka • lilılc~,:, 0 ian me.aerreUn ~amlmtyct ?Qbal.," :- ,_,...__._. 
derecesini hakkile ölçmek ve dat evine 
takdir edebilmek ancak köy- ç ı ka rak 
lünün bu mutlu bayramında 
h mevsim. baş 
azır bulunmakla mümkün 

langıcı mü-
olabllirdi. Netekim de, orada 

Ulu dağın 
hazır bulunan ve etraflarını çev nuebe tile 
rele1en binlerce kiıiden ibaret ailevi bir 
lcöylQnün dertleri, dilekleri· bayram yapmıtlar ve geç 
etrafında HasbübalJer yapan vakte kadar dağın muhtelif 
Mebuılarımızla Halk fırkaıu yerlerinde eğlenml§lerdlr. Dağ 
Yillyet reiılmiz doktor Sadi cıların bu bayramlarına aza. 
Raıtm beyin memnunf yetten ları bulunmak dolayıaile vall-
lll6tevellit tahassüsleri buna bir miz Fazlı Bey de f~tlaak et-
lblıal olarak gösterllebilinir. mlf ve öğleden sonra Karabe· 

Buna rafmen, köylünün 
bu f evkallde aWıüne, kendi 
lünJerine bu umumi sevince 
1tUrak etmeyen dört beş kiıi· 

Dil bayramı 
iki gün sonra dil hayra· 

mıd1r. Bu tarih ilk Türk dili 
ilin ıöz arasında ilimlerini kurultayının toplandığı gün. 
llyledtkleri zaman hepimizin· dür. Bü münasebetle Halke-
de Yireklerimiz sızİadı ve 
"'Cltee11fr olduk. 

l Ôfrendiff me göre: bu ay. 
rı ılın ıebebi ıahıi menfaat. 
tan 11ı:ı.t ll't b' · b' · · b " eve ı ır ıg ırar ımıı, 

u &dıunıar köyün ve köylü
llGn lnldtaf ve refahını kendi 
IÖliit .. d- - - l . d .. e uşunuı erme uy. 

urmak iıteyorlarmıı. 

vl Dil - Tarih komitesi bir 
proğram hazırlamaktadir. Bu 
proğrama nazaran o gece l:ıu 
mevzu üzerine muhtelif kon-
ferans ve hasbıhaller, zeybek 
oyunları, halk türkülerinden 
mürekkep bir konferans ter
tip etmfılir. Bu müsamere 
çarşamba günü akıamı saat 
20,5 te Enstitü binasında 

verilecektir. 
Köyün ağası bunlar, kah· 

~&lı bunlar, efendisi yine 
b:nlar. hatta, köyde koylü le- köylü arasında ikilik ,yapmak 
lttne ufak btr icral!-t yapmak isteyen ve kendilerini dev ay. 
Jc.. even, köy kanununu tatbi- nasında gören bu gibilerin 
ı. çolı.-n, mulıatarı telgraflar- kafalarında köklemi§ o eski 
te: lllazbatalarla ıikayete yel- zihniyeti hala söküp atams-

-.etelc H-
ıeb ukCimet makamını dıklarını anladım. 

epıız . 
edende Yere tacıze ce11ıret Y aıadığımız bu devirde, 

karlı bir manzarası 

lene çıkarak dağcıları sevin
dtrmittir. Kafile sabahleyin 
evvela lcıı sporcuları için o· 
telin üstünde yapılan kayak 
evinin infaatını görmeie git
miı bilAhara tekrar Karabe
lene inmiştir. 

1 Garip bir vaha 
Hasan köyünden Emine 

isminde bir kadının Hasan 
ilmindeki koca"JJ öldükten ıon-

ra kendiıine birçok talip çık· 
ır.ıı. Bu talipler arasında o

lan Feyziye köyünden Musa 
isminde biri aldığı red c~va. 

bı üzerine eni~tesi Mehmet 
ve arkndaıı Mevlutle çoban 

Mehmedi beraberine alarak 
Eminenin çalı§makta olduğu 

soğan tarlasana gitmi§ ve ta· 
banca lle tehdit suretile ka· 

dıncağızı sürükleyerek götür
müıler. Yakayı ha~er alan 

jandarma muhtelif yerlerde 
pusu kurnmElur. Pusulardan 

birine gece rastlayan failler 
dur emrini dinlemedikleri gi

bi jandarmaya karşı silah ta 
kullannrak karanlıktau btliıti· 

Bende hı Yine bunlar imlı ?.. memleket içinde sınıf farkı-
httaraf b·r Gazeteci anlayııı, nın kalktığını artık öğrenme- fade kaçmı§lardır. 
ıö l ır ıörGıle bütün bu yen kalmadı. Ağahk, eşraf. Vaka nıahalline giden bö-a/ eoenluın 11hbat derecesini lık ve derebeyliğin tarihe ka· lük kumandanı suçlulardan 
frenınek fıtedfm. ve male· rııtığını bilmeyenler yahut ikisini yakalamı~hr. Mevlüt 

:e •nladımki hepılde riyasız öğrenmek istemeyenlere ica· te cuma günü kendiliginden 
trııJf. hG•lyetlerinl tahkik et- hında Cumhuriyet kanunları tealim olmuştur. Hepsi adlf. 
lın aralarında bir karının ıofta ld -r pek ali öğretir. Bu böyledir yede suçlarım itiraf ~tmiıler 

t le o utunu ıöyledller. ar. b dl d b l a al e e yen e öy e olacaktır. bunun üzerine tevkif olun-

_$ 

Vali beyle bir mülikat 
Vilayette yapılacak işler için bir 

proğram yapılacak 
Valimiz 

Fazlt Beyson 
z a m anlarda 
kazaları do
la şıp gördü
ğü için L>ura
lara ait inti 
balarını anla 
mak ve muh- } 
telif vilayet 
itlerine dair 
malumat al· 

-
1 

mak için ev· Valimiz Fazlı Bey 

velkl gün kendisini makamın
da ziyaret ettim. Faz.la Bey 
sorduğum muhtehf suvallere 
ıu cevapları verdi: 

- Kaza ve kövlerlmlzln 
iktisadi vaziyetini nasıl bul· 
duııuz? 

Köylüniln iktisadi vaziye
ti dünya vaziyetine .göre ,her 
halde fena denecek mahiyet· 
le değildir. Ekseri köylüleri· 
miz çalı~kan · ve vilayetimiz 
mahıulle,rinin bellibaıh fiyat• 
ları elverecek kadar olduğun
dan gezdiğim yerlerde köylü
leri umumiyet itibarile halle
rlndf'n memnun buldum. Ku
raklıktan mütee11ir olmuı ba· 
zı köylerimiz varsa da bunla· 
rın vaziyeti de endiıe edile· 
cek halde değildir. 
· -- Vilayetin ticaret yolu 
olnn Mudan~·a haltına her 
Kuu uır vapur ışıeouımesi me-
selesi ne merkezdedir? 

- Mudanyaya muntazam 
vapur temini ve vapur tari· 
felerinln tüccara ve yolculara 
müsait hale if rağı cihetleri 

alakalı dev~et makamlarının 
clikkal gözünden kaç'llamııtar. 
Her halde imkanları bizden 
daha selahlyelle ıezen bu 
makamlar itlerin icaplarını 

yerine getirmekte ıeçikmezler. 
- Armutlu kaplıcaıında 

yapılan teıiaat nelerdir? 
- Armutluda Hilmi BeJ 

namında bir zat tarafından 

yapılmıı bir otel ve tanzim 
edilmif eıklden kalma ha· 
mamdan haıka ehemmiyetli 
tesint yoktur. Devletçe Ye 
vilayetçe tasavvur edllmlı ve 
tatbik mevkiine konulmuı O• 

raaı için bir proiram da 
mevzubahı deiildir. 

- Vilayetin yeni yaptır

mak tasavvurunda bulundu· 
ğu itler var mıdır? 

- Vilayette yapılacak it
ler hakkında ali.kahları din· 
leyip proiram tanzim e~tlme· 
den ıöz ıöylemeyi doiru bul· 
mam. Gezdiiim yerlerde al• 
dığım intibalardan bazı eaaı· 
lar üzerinde tevakkuf etmek 
li.zim geldiğini anladım. Bun· 
ları proğnm h"line ıokmaz· 

dan evvel kuvveden fiil aaha• 
sına getirmek imkanları üze· 
rinde konuımak ve ona göre 
bu tasavvurah proğramlaıtır .. 
mı:ıK ve ıonra ııe haıtamak 

daha doğrudur. Bu profram 
eaaılarına ancak bir buçuk 
ay kadar ıonra kazalardan 
da davet ede~eflmlz halk mü· 

Mabadı ikinci sahifede 

·Bir idam cezası 
Fidyekızık köyünden laz 

Eyilp namında birinin kadın 
kıyafetine girerek üvey anaıı 
mühtediye Emine hanımı öl· 
dürmekten maznunen ağır 
cezada muhakemeıl yapılmak-

ta idi. Geçen ıon bu muha
keme nlhayetlenmtı Ye aİır 
ceza heyeti katilin üvey ana· 
sını taammGden öldürdGfiine 
kanaat getirerek idamına ka .. 
rar vermlttlr. 

Bir otobüs İdris isminde birini. 
çiğneyerek öldürdü 

Cuma gecesi Yalovaya 
gece postasını yapan ıoför 

Ali ve muavin Mahmut Ne

dim ef endilerfn idaresindeki 
38 numaralı otobüs; Demirtaı 
civarından geçerken; parası 

Bir cinayet 
Eylülün 16 ıncı günü Şük

raniye bağlarında bir cinayet 

olmuıtur. Kiremitçi Şükrü 

isminde biri Şükraniye bai· 

ları üzerinde üzüm ararken 

kendisine üzüm vermeyen 

Haydar oğlu Sabit ile kavga· 

y a baılamıf ve Sa bite küfür 

etmiıtir. Haydar oğlu Sabit 

Şükrünün bu küfürlerine kız. 

nıı~, tabancasını çekerek Şük

rüyü karnından ağır surette 

yaralamııtır. Hastahaneye 

kald1rılan Şükrü aldığı yara

nın tesirile ölmü~tür. Katil 

Sabit zabıtamızça yakalan· 

olmadığı için Gemlikte bulu· 
nan biraderinin yanına yGrii· 
yerek gitmekte olan · Dotu
bey mahalleılnden idriı lı· 
minde birini çijnemit ye öl
dürmüıtür. Ôlü bir araba ile 
ıehrimize getirilmiıUr. 

Terfi eden Bursa 
muallimleri 

Nilüfer mektebi batmuallimi 
Agii.h Bey DerQirtq mektebi bat· 
muallimliğine Nilüfer baımuallim· 
liğine de Nalbantoğlu muallimi 
Emine Hanım, Akb,yık köyü Qt.U• 

allimi Selime Hanım Ku~ani mek· 
tebinc tayin olunmuşlardır. Hoca-
ali muallimi Muazzez. 11 eylül 
muallimi Şahver, 23 temmuz mu• 
allimi Kıymet, Emirbahariden Na
kiye. 23 nisan muallinıi Huriye, 
Sctbaşı muallimi Sabiha hanımla
rın maaşları on yedi buçuk liraya 
çıkarılmıştır. 

Kazıani muallimi Meaetret, 
Namaıı:rih muallimi Saime Ha· 
nımların maaşları yirmi liraya, 

• 
.. lllinjal&'•'•1;0•~1i.:ha:r~e:k~e~tl~e~r~l·~l:e~iiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;:;.===::;.:=======1~~ , DERVİŞ_muı~ardır. ·~------m_ıt ve adliyeye verilmiıtir. 

Sctbaşı muallimi Ülfet, Tophane 
muallimi Nazmiye Hanımlann 
maaşları yirmi iki liraya, Çelchye 
muallimi Celil. 23 niua muallimi 
Halıt. TophaJıe muallim\ Sadik 
Beylerin maaşları da 17SO kuruta 
~ıkarılmıfbr. 

,•. - . 
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Sahife 2 -
Vali beyle 
bir mülakat 
- Birinci sahifeden devam -

meaılllerlle yapılacak um uml 
temaıtan ıonra mutaha11ııla· 

rın da reyleri alınarak teaptt 
edebllecefl:ı, 

- Vtllyette kurdujunuz 
ılkiyet bQroıundan iyi netL 
celer aldınız mı? 

- Ştkiyet kaleminin itti· 
ıal mevzularını evvelce en 
hOcra köylero kadar tamim 
etmtıtlk. Bunun ıüzel netice· 
Jerlnl ıörüyoruz. Birçok köy. 
lerden mektuplar alıyorum. 
Ve bana öfrenmekliitm li.· 
zım dertler ıamiml ıuretle 

aöylenlyor. Kendilerine cevap 
•eriliyor. Bu kalem ınndeo 
tGne daha iyi çahtabilmek 
kudretini alacak ve IGzum 
fördiikçe kadroya htç bir me· 
rnur il&ve etmeden arkad•t· 
larıma tahmil edeceilm faz_ 
laca meaal ile takviye edile· 
cektlr. Halkın tlklyetlerlle 
allkalaadıfım bu ıGne kadar 
epl mQracaat olmuı ve cevap 
•erllmlıUr. Bazı komıu vtl&. 
Jetleri kazalarından bile ge
lenler ve dertlerini dökenler 
oldufunu ıöylemek bunun ih· 
tlfaç\ara ne kadar cevap 
Terdiflnl izaha ki.fidtr ıa
llırım. 

- Dal ıporcularına ya. 
palan ve yapılacak olan yar· 
damlar nelerdtı? 

- Bunanın mevkH huıu . 
•lJeU itibarile lnktıafa mnıa· 
it olan daf ıporlarma ehem· 
inlyet vermeyi ıelefler~min 

bana bırakhkları güzel bir 
it mevzuu olarak teılim al· 
dtm ve bunu ileri aötQrmek 
lçlu Lu kulG..,lc=u: ıntıyll\-l•ıa 

olan bazı ıığınaklar ve pa V• 

yonlar yaptırmak husuılarına 
bllhaıaa ehemmiyet verdim. 

Dafın baıında yüz kiılyi 
alabilecek bir pavyonun te· 
melleri atılmıı ve inıaaına 
baılaamııtır. Gelecek yaz I· 

tinde buna icabı kadar 11iı· 
ı.aklar da lllve edilecektir. 
lneıol ka.oaına verilen bazı 
köy yollarının yapılmaıile da• 
lın o taraf mailesinde de bu 
tol eıaaı bu ıonbaharda ve 
•elecek ilkbaharda kurulmuı 
olacaktır. Bunu vilayet meaa-
lıl ile takviye ederek dai J o• 
lunu Buna tarafından baıla· 
1arak lneıöl tarafından ıoıe· 
)ere ballamak ıuretlle dai· 
cılar için bir tur yolu haline 
ıetlrecefiz. lneıöl malleılnln 
jcap ettireceli ııjmakları da 
ıelecek yaz içinde ikmal et• 
mek emelinde7Jz. Daicıları 
toplu bulduiumuz için dal 
iflerl prolramınıo aoa hatla· 
tını daha kolay yapabildik. 
Mabaza bu profrara Qzerln· 
de de tılemek ve bunu daha 
ı•nlıletmek icap edecektir. 

Onu da umumi proiramı· 
mıza ballamak ıurettle ya. 
pacaiız .• 

MUSA 

Çitte ile vurulmuş 
Slvaıllar mahallesinden on 

· J&fında lımall evdekl çlf te 
tQfell ile oynarken kazarn 
ateı almıt ve saçmalar iki 
buçuk yaıındaki kız kardatı 
Neeli.yı yaralamııtır. 

Esrar satanlar 
yakalandllar 

Geçen ınn Davutdede 
mahalleılnden Salih ve Nuri 
ilminde lkl kitinin eırar ıat· l 
tıkları görOlmüı ve 27 gram 
esrarla birlikte yakalanarak 1 
adll1•1• vullmlılerdır. 

Savı ~i7R . , 
$ SsCFdFZ o 

Bursa Ziraat Mektebi Müdürlüğündee: Kız muallimden 
mezun olanlar 

Bu ıene haziran ve eylOl 
imtihanlarında Kız mualltm 
mektebimizden 72 hanım me · 
zun olmuılur. Mezun olanla
rın tsJmlerJnl yazıyoruz: 

Muattar, Kadriye, Fahri· 
ye, Lütfiye, Serap, Muhterem, 
Meliha, Fıtnat, Nafıa, Saadet, 
Mediha, Saadet, Nehafet, Şa· 
hJade-, Şahibe, Rahmlyl', Fat
ma, Nahide, FahrJy.e, Hatice, 
Feyzlye, Besim~, Sabahat, 
Nüzhet, )fadrtye, Cahlde: Sa
biha, Hayriye, Le-man, Sani
ye, Bahriye, Hikmet, Muzaf
fer, Feriha, Meveddet, Neyfr, 
Nevzat, Seher, Sema, Huriye, 
Müzehher, Memduha, Ferhun
de, Muradiye, Hemduha, Ni
met, Nebile, Klmiran, Zeki
ye, Ftrdeva1 Fahriye, Mücahe
ee, Saffet, Firdevs, Hayrünnf. 
aa, Zakire, Firdevı, Halime, 
Rabia, Edibe, irfan, Fatma, 
Nedime, Meliha, Makpule, 
Şükrüye, Muhterem, Melih", 
Melihat, Saadet, Makpule, 
Hacer hanımlar. 

A vrupaya gidecek 
talebe 

MaarJf vekaleti hesabına 
Avrupaya gönderilecek tale. 
benin Sanatlar mektebinde 
bir heyet huzurunda imtihan• 
lar~ılmaya baılanmı§hr. 

Kibrit fiyatları hak
kında mühim iJan 
ı teşrinievvel 934 tarı. 

hinden itibaren parakende 
olarak beher büyük kutu 
kibrit 60 paraya ve beher 
küçük kutu kibrit 50 para-
ya sahlacaktlr. · 

Dıu•nl.taı11~" l.3L. - J.&. ~-"'-

Güreşçi in 
bayramı 

Güreıçilerh Layramı 

Tayyare ıılnemla yapıldı. 

700 den fazla etlt arasın· 

da vali Fazlı B C. H. F. 

reisi Sadi Bey bulunuyor· 

du. Evvela mm Ferruh 

Bey blr nutukiu gecenin 

niçin bayram jdığını izah 

ederek Büyük ~inin Türk 

gençliğine ver< ehemmiye. 

le kartı gençl tükramnı 

arzetti. Badebuntaka gü

reı heyeti retablim Beyin 

hakemliği ile nan yurdu 

ve ~analkarlaror kulüple

rine mensup l~ft alafran

aa ıüreıçi arnda huıuni 

müsabakalar Jtldı. ldmırn 
yurdundan Ha\., Ahmet ve 

Muh~Jn BeylerlSanatkArlar· 

dan Muıa Beüa.lip ~el diler . 

Sonra Bursalı Mustafa v~ 

Hüseyin pelvau araımdl\ 

yapı(an lcıua kak alaturka 

aüre~ beraberli:C bitli. Ala· 

franga ıOreıtn ~kntk ıekille

rtni göstermek rln Musa ve 

Haıan Beyler aııında da bir 

göaterJf müsabnaı yapıldı. 

Emlak bmkasının 
yeni muanelesi 

Şeohrimizde lçılan emlflk 

ve eytam barıası; halkın 

müracaatlarını ıazarı dikka

te alarak mevcıt ahıap bi

nalar üzerine dt lkrazat mu. 

amelesinin yapı,maıı için An

karadan müıe.ac;e aim11tır. 

Banka bu muamelaye ev• 
'' . - . . _, 

ların ellerinde bulunablle· m1ştır. 

cek eski fiyattaki kibritler- Hazin bir ölüın 
den dolayı zarar görmeme- Gemlik tüccarlanndnn 
leri için etlerindeki bütün Vodinalı Memıo ude Ramiz 
kibritıerl 30 eylül 934 tari- Bey arkada§ımızın 17 ya~ın-
hine kadar Bursa kibrit O.· dRki kızı Ülker hamm tutul-
centesl Lofçah zade Halil duğu hastalıktan kurtulama.
bey ticarethanesine muhak· yaıak vefat etmfttir. Arka.da. 
kak iade etmeleri kap eder. 

Perakendecilerden bu . ıımızın ve ailesinin ked~rlne 
suretle geri aluıacak klb- iıtlrak eder ve beyanı ta2f· 
ritler mukabilinde acente· yet eyleriz. 

~~~~~~~~~::::ı::-. 

likçe ı teşrlnie\'Vel 934 ten Aleni teşekkür 
Ulbaren yeni satış ve beyi- MüdteJA olduğnm şar-
yelerJ üıerinden kibrit ve· 
rileceği ve bu tarihten son . bon hastalığını teşhis ede-
ra vaki olacak müracaatla- rek beni tehlikeH \'e mu. 
rın katfyen nazara itibara hakkak bir ölümden krrta-
alınmayacağı ehemmiyetle ran Ahmet Vefikpaşa has
UAn olunur. l -2 tahanesJ sari hastalıklar 

B 
1 il h k k ~z- pavyonu şefi doktor Aii 

ursa su ı u u .. .. k' J' • d f Beyefendiye açık teşekkur-
ha ım ığın en: !erimin gazetenizle neşrini 

934-:-354 Bursanın tütün rica ederim. Sütçü hacı 
idarei ınhisarJyesi terafın- Ali ağa mahdumu Mustafa 
dan Bursanın BiUldıyunus • · -
köyünden 927 senesi tütün Bursa ziraat 
zürraından Halil oğlu Meh- mektebi ~müdür• 
met Ali aleyhine ikame O· 

ıunan atacak davasında lüğünden: 
müddeialeyhin ikametgahı Bu sene ıneldebimiz tale-

Mektebimiz talebesine yaptırılacak kırk be~ çift .. iskar· 
phı; ı 7 eylül 934 tarihinden itibaren yirmi gun muddetıe 
münakasaya çıkarılmıştır. .. " 

İhnle 7 tesrin1evvel 934 pazartesi gunu saat on beşte 
hükfımet dairesindeki meclisi umumii vilayet sal~nunda 
top1anacak komisyon huzurunda !apılacaktır. Talıplerin 
şartnameyi ve nümuneyi görmek uzere cumad~n .. b~~~-a 
her gün mektep idaresine veya vilayet ziraat mudurlugu-

.. ti 1- 4 ne muracaa arı. 
;. r~;:,_,. .•: • ") · ~ 4.. •··. · ~ ·. ;, .. · -~ .. ., : ~. :. · ". 

Bursa ticaret ve sanayi odası ~iciJli ticaret 
memurluğundan: 

533 aııyı ile ticaret slclllne kayıt ve teıçil edllmlt olan 
Bursada Setba~ında Cllezade eczacı Halil Sami beyin bu ker
ıe tertip etmif olduğu ( Ruıma Sami ) nam müdtahzarınm 
mumaileyh ecza.el Halil Sami bey tarafından imal ~e reçete
siz sahlma1ma dair s1hhat ve muavenet içtimaiye vekfı\etl ce
lileıinddn istihsal eylediği zirde ıureti yazılı ruhsatnamenin 
ıic!line kayıt ve teıcil edildiği ilan olunur. 

C lt 1 Yaprak say111: 41 
t SllVlll: 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet veknleti tıbbi müstahzarlar 

ruhsatnamesi 
Tnhlıl hnrcı makbu1.un No. Ruhgat harcı makbuzun No. 
tarih 6/9/930 1290/782 tarih 5/10/980 1487/986 

Bursııdn eczacı Halil Sami beyin tertip ettiği ( Ruıma Sa· 
mi ) ismiodekl müzt3hzarın mumaileyh tarafından imalle re 
ç eteslr. ıah\maaınn. müsaade edilmlıtir. 8-10-:930 pul 2 lira 
T. C. Sıhhat ve içtimai Muavenet T. C. Sıhhat ve içtimai Muave· 
vekU.\etl hıfzassıbha itleri umum net vekaleti resmi mührüdür. 
müdürlüğü resmi Mü. Dr. Aıım lımail Dr. Refik 

Aslının avnidir. 21 - 8-934 

Bursa vilayetinden: 
ı teşt·in1evvel 193± tarihinde başlanılıp 30 

tesrinievvel ·t 9;~4 tarihinde bitir;Jmek üzere 
~ 

Bursa şehrindeki tek tırnaklı hayvanların ruam 
( mangafa ) hastahğı noktai nazarından mua
vene1eri yapılacağından at, kısrak, rşek ve ka
tır sahiplerinin teşrinievvel avı içinde her g~n 
sabahları sa~t 8 den 10 na kadar n1uayene ıs: 
ta~vonu olarak tespit edilen Yoğurt hanındakı 
ft~n., heyeti ne'_ hayl·anlarını ınuaycne ettirmeleri 
\'e bu ınüd<let içinde hayvanlarını nluayene et--
tiı-ıneyenler hakkında hay\7anlar1n sağlık zabı
tası kanunu nuıcibince takibat yapılacağı ilan 
olunur. 1--4 

Mudanya belediye riyasetinden: 

~6'79 lira 7() kuruş bedeli keşifli üç kargir 
dükkanın ve üzerler inin beton arme taraça ve 
parn1akhkları 17- 9-93~ tarihinden i-ıo-934' 
tarihine kadar 20 gün 111ü<ldetle ve kapalı zarf 
usulile n1ünakasava konulmnştur. 

J 

l\lünakasaya girecek talipler evelemirde yüz .. 
de yedi buçuk teminat akçası veya milli banka• 
lardan hirisinden alacakları teıninat ınektubu~ 
nu ve evsafı kanuniyeyi haiz olduklarına dair 
ehliyet vesikasını ibraz etıueler i ihale i- 10-934 
pazar günü 3aat 14. te encümende yapılacaktır. 
1 alipJer muayyen gün ve saaten evvel teklif 
zarflarını ve evsaf vesikalarını birlikte olarak 
encüınene tevdi etmeleri ve keşif, proje ve şart 
namesini görn1ek isteyenlerin de her gün bele
diye fen nıernnrlnğuna müracaatları ilan olu
nur. 1-2 meçhul bulunduğundan müd besine yaptırılacak kırk beı 

deialeyhe hukuk usulü mu- .. 
hakemeJeri kanununun 141 takım,elbiıe 6-9 - 1934 ta- b h .. d .. , .. .., .. d Karaca ey arası mu ur. ugun en: 
inci maddesi mucibince ilA· rlhinden itibaren yirmi gün 
nen tebliğat ifasına ve mu· miiddetle milnakaaııya çıka- Haranın İstnctpaşa n1evkiinde ortaklanıa SU· 
hakemenin 22- 10-934 ta· rılmııtır. 1 retile bin dönün1 pirinç ekilecektir. Şeraitini 
rihlne müsadif pazartesi l 1 b' 
günü saat on dörde taliki ihale, 26-~ ·-1934 çar- j anlamak isteyenlerin ve talip olan arın y~ı ır 
kararglr olup bermucibi ka· ıamba günü saat on heote ınektupla veya doğrudan doğruya hara ıdare
rar yevmi muayyende biz· hükumet dairesindeki meclisi sine müracaatları ilan olunur. 1-:J 
zat yahut tarafından bir ve umumiyi viliyet solonunda 
kili musaddak göndermesi 
iktiza eder aksi takdirde 
hakkında muameıei gıyabf. 
yenin tatbik olunaceğrna 
natık ve 19-9-934 tarihin 
den itibar olunmak üzere 
işbu ilan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere illln O· 

ıunur. 

toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

Taliplerin tartnameyl ve 
numuneleri 1ıörmek üzere 

cumadan baıka her gün mek-

tep idareıine ve vilayet zira· 
at müdürlüğüne müracaat
ları. 20 

Karacabey harasından: 
Haranın İsn1etpaşa merası 1 O teşrini evvel 

934 çarşarnba günü saat on beşte pazarlıkla i
cara verilecektir. Taliplerin yevmi mezkürde 
ten1inatlarae birlikte hara müdürlüğüne nıüra. 
caatları ilan olunur. ~-3 
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Salih Zeki Kadri ıirketi iflas idaresinden: Kozahan 90 
Mvkii Cinsi Hududu 
Bademliköy 
kazan dere tarla 

3F ..,.,. 
flakl Sesi. --
DönünEvlek Lira 

13 2 117 

Sayı a 7 ~ ~1m• 

Bursa inhisarlar , ii 1 
başmüdürlüğünden: 

:M •• 1 

kahve ç'ııne 3 " 
çukur koru 

" n 

kasım yeri 
" " 

köy içinde arsa ---köprü başı tarla 

şarkan Esat g ... rben Mustafa şimalcn Mehmet 
cenuben Mehmet Abdi 
farkan Sabire garben felaşe şimal yol cenup dere 1 10 
şıırkan esenin Meh.met garben yol şimalen Tevfik 
Ayte cenuben Hüsnüye, Esat İbrahim 29 2 17 4 
ıarkan Haltl şimalen İsmail, garben İımail 
cenuben yol ı 1 10 
tasafların Hüseyin Ahmet Ali Osman h ~ neJeri 
ve yol 30 

ıarkan ıosa ve kısmen tepecikvakıf bahçeleri 
garben çömlekçi : o todori, apostolaki kızı firosti 

Bursa inhisarlar idaresinden İnegöl ve Yeni
şehir inhisarlar idaresine ve mezkür idarelerden 
Bursa inhisarlar idaresine bir sene zarfında 
o-önde~i 1ecek ga" ri safi 1204 :!O kilo sikletinde 
~amul tütün, sigara, içki, ispirto boş mevdua~ 
ve sair eşya sandık ve bidoı:ıl~rını? nakliye ~c: 
reti :H> eylül ~)34 tarihine mus~dıf ~alı !?unu 
saal on beste Bursa inhisarlar 1daresınde ıhale 
dilnıek ü;ere 27 <lğustos H3.&. tarihinden itiba

ren aleni n1üna kas1 ya konulmuştur şartname· 
ter bedelsiz o1arak verilir talip olanların otuz 
yedi lira elli kuruş tem.i~atı mu va kkate. ak_çala 
rını n1üstashiben yevmt ıha lede Bursa ınhısar .. 
başmüdürlüğüne 111 üracaat eylemeleri ilan o· 
Junur. J -4 

fimalen " o nikolaki, yorgl, karayani 
vere sel eri 160 ı 2400 
cenuben sahibi senet tarlas1 

nğt ve öı1ü yol arkası kısmen yol kısmen Kamil 
efendi ve hafız basan solu İbrahhn metre m. 840 1000 

cakt tahıl mağaza sağı Ayşe hamm !Olu hacı Rıza bey mağaza. 
ları arkası tahıl önü yoJ 50 100 

Çektrge Keçe. ev 
ci çıkmazı 

sağı eskici o sokağı arkası 13 parsel solu l 5 
parsel Hayri beyden mgfrez önü kEçeci sokağı 
Refia hanım evi 165 :150 

~i b";t;k pazarı dükkan - sağ1 İbrahi.; efendi ve koca arap veresesi~ 
solu hacl Ali arka11 hacı Hakkı bahçesi 
önü yol ( destereci dükkanı ) 80 300 

---~-- -- ·-
teferrüç caddesi ev 3 tarafı yol solu 10 ve 15 parsel No, it 

hane ( arnavut Ahmet ağanın tahtı i~galinde) 362 200 
Üç yeminli ehli vukuf tarafından takdir edilen gayri menkuller açık artırroya vaz edilmi1 

olup 25- 10 934 tarihine müıadif perıembe günü saat l 4 den saat 16 ya kdar r dairemizde 
birinci ve açık arlhrmuı icra kılınacaktır. 

Artırma bedel.t kıymeti muhamminenin yüzde 75 şini bulduğu takdirde rezkur gayrimen· 
kul müıteri uhdesine ihale olunacaktır. Aksi surette sou arttıranm leahhüü baki kalmak 
üzere ıo~ 11 934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kada keza dairemiz. 
de yapılacak olan ikinci açık artırmasında ihale olunacaktır. Artırmaya iştira. etmek isteyen
erin mezkur gayri menkulün yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçasını ve-a milli bir ban
kanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilJeri ie saiiit c,lmayan 
ipotekli alacaklılar ile diger alakadarların irtifak hakkı sahiplerinin bu hcldarını ve husus. 
ile f afz ve masuife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfoda evrakı müs
btteleriyle birlikte daireye bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilleri ile sabit 
olmayanlar satış bedelinin paylaımasmdan hariç kalırlar. Müterakim vergi ferağ harcı dellali. 
Ye resmi ufak icra masrafları müşteriye aittir. Daha fazla malumat almak M.eyen\erin 23-9. 
934 tıuihioden itibaren herkesin görebilmesi içln dairede açık bulndurulan arttırma §ıutnanıesi 
ile numara ile dosyasında mevcut ve mahalli mezkurdan evsaf mesah~ vergisini h1vi vaz'iyet 
ve takdiri kıymet görüp anlıyabilecekleri ilan olunur. 
"23 -- - • -- ~~~c~azıı:ııı~&•~·~·~~~!!!!!!~l!!J!!!!l!I!!!!!!!~ 
Gemlik icra ı •ugu oaasmuCl ı-şv ... llCUı 

tarihinden itibaren on gün 
memurluğundan: 

934_37 Gemlikte bakkal 1 müddetle herkesin göi-
Mehmet Fevzi efendiye 60 mesi için açıktır. 
Ura 15 kuruş borçlu Engii- 3 - M. İhale 24 - 10 -934 
rücük köyünden ôJü Hasan tarihine müsadif çarşamba 
çavuş terekesinden k;1rısı 

Sıdıka ve Bursanm Dürda
ne kariyesinden nazlı oğlu 
l<adir karısı Emine nezdin
de sağir İsmail velisi Emi· 
ne hanımın Engiirücük kö· 
Yünde bir kıta bahçe ve 
zeytinlik 930 senesinde ı ıo 
liraya ziraat bankasına İ· 
Potekli olup ipotek bede· 
linden fazlasına şamil ol· 
rnak üzere satılması mukar
rer karyei m~zkürede taş 
köprü mevlti :rıde şarkan 
Abdullah şimalen hacı Os· 
~an garben lOl cenuben 
arn-<ıvut Ahmet bahçeleri 
İle nıahdut dört döni1m mık 
tarında bir kıta bahç~ ve 
zeytinliğe yeminli üç ehli 
Vukuf tarafından 400 lira 
kıymet takdir olunmuştur. 

1 - İpotek sahibi alacak· 

lılarıa aldkadar diğer kim
selerin ve irtHa hakkı sa· 
hiplertnin işbu gayrim~n
kut üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evra
kı ttıüspitelerile işbu ilan 
!arihinden itibaren 20 gün 
ıçinde Gemlik icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak· 
ları tapu siciilerile sabit 
olnıadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka· 
hrlar. 

2-M. Attırma şartnamesi 
Gemlik icra memur 

gür&ii saat 15 te Gemlik kra 
dairesinde icra edilecektir. 
Şu kadar ki tayin olunan 
işbu zamanda arhrn:a be
deli gayrimenkulün muham .. 
men kıym~tir.in yüzde yet .. 

miş beşini bulmadıg1 tak
dirde en son artıranın te
ahhüdü baki ka!mak üzere 
ihalenin 15 gün d:ıha tem· 
dit edilerek 8 - 11-934 ta
rihine müsadif perşembe gü 
nü saat 15 te &yni mahalde 
ve 2280 numr.rah kanuna 
tevfikan teklif olunun he
dtl yeminli üç ehJi vukuf 
ta: afından takdir olunan 
kıymetin yüzde yetmiş be· 
şi buldugu takdirde ihalesi 
icra kılınacaktır. S:-ıtış pe
şin para ile ve açık artır
ma iledir. 

4-M. Artırmaya iştirak 
için gayrimenkulün muhc:m 
men luymetinin )'iizde ye· 
di buçuk nispetinde pey ak· 
çası veya milli banka te· 
minat mektubu ttvJi etme
leri lazımdır. Alıcı artırma 

bedeli haricinde olarak İ· 
hale karar puHarı ve yüz· 
de iki buçuk tellaliye rü
sumu ve t2pu ferağ harcı 

vermeğe mecburdur. İhale 
tarihinden beş gün sonra 
tesçil için tapuya tezkere 
yazılacağı daha fazla ma
lfimat almak isteyenler 
934 - 37 numaralı dosyası na 
müracaat eylemeleri ilAn 
olunur. 

,l'.;i:l)' I IIIUUUI 

Mudanya mal sandığın

dan tekaüt maaşı aldığım 
zati mühürümü zayi ettim. 
Kimseye borcum yoktur. 
yeru&ını çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Bursa Hocah asarı mahalle. 
sinde tekaüt alay imamı 

Ahmet tfulüsi 
-a a 

A.;de satıhk ev 
Yeşil civarında Babaza. 

kir sokağınaa 2 ı numaralı 
4 odalı iki sandık od ah 2 
sofa iki bodrum t>ir mut
fak ve Gökdere suyu ile 
elektriği bulunan ev satı-

Jıldır. Gazipaşa caddesi ho
catabip mahaJJesi 46 numa
rada terzi Sabri efendiye 
rnii racaat. 1-3 

Bursa tapusundan: 
Bursa hududu içinde 

kurt basan ve orta bağlar 

uevkiindc bir kıta bagın 

babaları Emin oğlu .hacı 

Mustafadaa intikaten Ah-
met Kemal ve Osman Ne-
cati l!fendiler namlarma 

tesçili istenilmekJe tahkikat 
için 3 - 10- 93,.ı çarşamba 

günü mahalline memur gön
derileceğinden itirazı olan
ların tapu müdüriyetine 
müracaattan ilan oıuaur. - - -

ı Dikkat! j 

j Fransızça, İngilizce, İ
talyanca ve bilumum 
dersleri için ecnebi mu· 
allimi arayanlara: 
Fransız kilisesinde 

ARTHUR efendiye mü· 
j racaatları ilan olunur. 

Bursa askeri fırka satın alma 

komisyonundan: 

Bandırn1a rrarnizonu için kapalı zarfla alına
cak olan 70,000 kilo sığır etinin münakasası 
29~9-934: cutnartcsi günü saat on beşte fırka 
satın alnıa komisyoüuoda icra kıhnacaktır. ta· 
taliplerin şartnameyi görmek üz:re her gün ve 
münakasaya iştirak için de temu:at ve teklif
nameleri)e fırka satın ahna komısyonuna mu .. 
racaatları. 4 -/1ı 

§ 

Bursa ve Mudanya garnizonları için alınacak 
3a000 Bandınna garnızonu için alınacak t 2000 
kilo nohudun açık münakasası 27-9-934 p~r .. 
şembe günü saat 15 te fırka s~tın ~lma komıs• 
yonunda icra kıhnacak!ır· talıp~erın şartna?1~: 
J i ~.:,.V&·,.,.'ll..,,ı ... r.. ..... cr~ h~r gun .,..o munakasaya ıştı 

rak için de vaktinden evvel teminat1arile fırka 
satın alına komisyonuna müracaatları 4-4 

Ticaret odası sicilli ticaret memurluğundan:ı629 
Ticaret ünvanı: Emlak ve eytam bankası anonim şirke· 

ti Bursa şubesi ünvanil'! Bursada Kozahflnmda 76-77 nu· 
marada muameıatı ve emlak üzerine ticaret yapan yuka· 
rıda sicilli ticaret numarası yazı il anonim şirketin yeni 
harflerle ticaret ünvam ve 21 numaralı sirküler suretinde 
bahsolunan hususat ticaret kanununun mevaddı mahsusa
sı ahkamına tevfikan ticaret sicilline kayıt ve tesçil edil
diği ilan olunur. 

Emlak ve eytam bankası Bursa şubesi namına imza at. 
mağa mezun zevat: 

Aşağıdaki imzalar emlak ve eytam bankası Bursa şu· 
besi için banka muamelatı cariyesi hakkında muteberdir. 

Birinci derecede imza selfthiyetil~ bu yeni şubenin mii· 
dürlüğü vekaletine tayin olunan Ankara emlAk ve eytam 
bankası ruer kez şubesi ı~ontrolörü Hüseyin Sedat bey bu 
suretre imza edecektir. Sedat 

İkinci derecede imza setahiyetile bu yeni şubenin mu
hasebe şefi vekaletine tayin olunan Ankara emlak ve ey
tam bankası umum müdürlüğü memurlarından Ali Nazif 
bey bu suretle imza edecektir. A. Nazif 

İkinci derecede imza selahiyetile bu veni şubenin vez
nedarlığına tayin olunan Ankara merkez şubesı vezne
da:-larından Niyazi bey dahili muamelat evrakına şu su
retle imza edecektir. Niyazi 

~iudanya as\iye hukuk 
hakimliğinden: 

934- 9 Mudanyanm Şük· 
rüçavuş mahaUesinden Ka
mil karısı Hatice hanımın 
verdiği istidada bir buçuk 
senedenberi hanei zevciye~ 

ti muhik bir sebep yokken 
terk ettiği cihetle avdeti 
için ihtaratı kanuniye icra
sını talep etmiş ve kanunu 
maddenin 132 inci maddesi 
mucibince tarihi tebliğden 
itibaren bir ay zarfında e-

vine dönmesine dair veri
len ihtarname kocasa Ha
san bey mahallesinden ha· 
cı Sait oğth Kamil efendi
nin ikametgahının .meçhuli· 
yetine binaen icra edilme
miş ve ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında evine dönmedi· 
ği takdirde işbu kararın 

kesbi katiyet edeceği nan 
olunur. 
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106 
22 
16 
10 
21 
15 
41 

949 

10 

4 
22 
16 
41 
12 
12 
24 
19 

295 

47 
75 
l6 

25 
il 
5 

12 

14 

4 
14 
68 

8 
16 
16 
12 
22 
12 

140 

22 

22 
35 

20 
24 

26 
14 
il 
26 
aı 
27 
49 
26 
19 
45 
10 

96 
7 

3~ 
25 
27 
40 
96 
99 
96 

91 

38 
73 
19 
99 

4 
60 
66 
85 
68 

60 
38 
33 

85 
53 
28 
37 

34 

44 
82 
91 

56 
35 

2 

52 
80 
17 

52 

90 
4 

53 
46 

18 
24 
3( 
65 
45 
48 
33 
88 
28 
12 
68 

arı 

Bursa Deftardarlığından: Askeri lı .. ka satın alma 
komisyonundan: 

Metre 

870 
180 
220 

390 
870 
410 
770 
380 
220 
340 
820 

290 
520 
J60 
240 
550 
800 
610 
850 
190 

780 
580 

530 

550 
670 

760 

350 
640 
690 

490 
240 
76t 
850 
680 
60 

510 

740 

240 
200 

.;.10 
390 

270 
32 

59'.l 
110 

430 
660 

700 
250 
350 

Dö. 

2 
9 

1 
36 
3 
4 
2 
4 
2 
8 

1 
4 
4 
6 
3 
1 
3 
3 
6 

6 
2 

5 
2 
1 
3 

5 

ı 

4 
21 

2 
3 

64 
7 

7 
3 

16 

2 

2 
3 

2 
2 

3 
2 
1 
2 
3 
6 

12 
2 
1 
4 

2 

Mevkii --
Vakıfahlat 
Kadıköşkii 
Eskici bayırı 

Acemler 
Ormanlar 
Kadıköşkii 
horhorçeşme 

» 

B 

Ji 

ll 

Cins Sahibinin ism 
-
bağ Dobruca köyündenaya Ali 
bahçe Sadjye hamm 
tarla Mehmet oğulları Mnet, Uüseyin 
zeytin, ve Hasan efendi 
hahçe Hatice hamm 
tarla Hüseyin ve Cenıal •ndiler 

• Serezli Abdürrahlm ~·.Hatice H. 
Kahveci Ali efer.di 

• Hamzabey mahalleslen hi\scyin ef 
» İstanbullu Reşat efdi 
l) Ahmet hocanın 
:11 hac~ Bekir \'e müştekleri 

Şekerhoca mnhallesl Fabrikatör Osman efendi zade 
Gazipaşa caddesin . Emin bey 
de merkez oteli 
Gaziaktemir ruukad- Oaziaı·dem·r nmhell inde kah•'eci 
dema ev şimdi ar~a Salim efendi 
Horhor çeşme bağ Hatice hamm 

• • terzi Ahmet efendi 
Kocanaip 2 kıta tarla Yeniceli Hatice hanı 

J) :ll balmumcu hafız ercrıdveresesi 
» zeytinlik Nel'ip oğlu Ahmet efoH 
» » Mustafa kizı Bakiye hnm 
11 TarJa hisarda Mehmet efend 

• hisarda Rıza efendi 
pelitllhnvuz bağbahçe hasan kızı Fatma harın 
eşekyedl 

bağ Emine hanım 
• tarla İ11egölden b ,,~1nak Rıfa ~rendi 

sütlüce soğ ık bag Kayabaşı malıaliesindn İbrahim oğ. 
altı zeytinlik ı'.iseyin efendi 

» bağ mühtedi halit bey 
horhor çeşme zeytinlik Sabit oğ.Dursun veesesi 
Çifte çınarlar bağ Besim kısı Zehra hanın 
Ormanlar tarla Salih oğlu Ahmet vereaesi Enlin ve 

Çiftehavuzlar 
iki kıta 

hüsniiye hanımlar ve İsmail efendi 
bağ Abdülkerim kızı hnlirne hanım 

·Taş ocağı » Sabriye hanım 
frjkli çukur » Salim ktzı Zülflye hanın 
Çifte çınarlar tarla Şeyhpnşa mahallesinde halil vere~e

sinc:ıen Enki.ve hanım 
• , Arif dayı veres si 

Sıra dikmeler bağ tatar İbrahim veresesi 
kestanelik Aı>tul İhnthim u,,.r ... --~1 

,, TomsaJak bamdi 
• ıı Murtaza vereseleri 
.. ~ Yahya oğlu Ali 

OrmanlarSoğan- bağ Muradiye mahall~sinde sütçü Meh 
hköy cıvarında :ıı met efendi 
Eşekyediboğazı bahçe Azapbey m'lhallesinden hafız kızı 

Züleyha hanım 
J ~ Zaraftalı AbduJlah 

Eskikaphca 
iki kıta 
vakıf ahlatı 

bahçe Kayabaşı mahallesinden Abit ef. 

hacıosman 

bağları 

suçıkan mevkii 
KızıJcık dibi 

tarla Çekirgeden hacı CeJf11 veresesi 
bağ hacı oğlu rnehnıet veresesi Rukiye 

Kaya ve validesi Zehra hanını 
bağ İbrahim oğlu Ali efendi 

> İbrahim oğlu nli efendi 
Kocazeytin tarJa Tavaslı Süleyman efendi 
Kız1lc1k dibi bahçe ha~mı kızı ayıe hnrıım 

1 

Ormanlar 

, 

bağ Zeynep hanım kızı hürmuz hanım 
tarla Veysel oğ. a'1met ve Behç~t efendi, 

» ali ogJu lrnhveci ahmet efendi 
bahçe ahmet k1zı Esma hamrn 

"O arif kızı Nefise Jıaı1ım 

• Filorinah mehmet ali cf •udi 

Bursa ve l\1udanya ga;·nizonlan i~·in kapalı 
zarfla altnacak olan iB,000 l,llo kuru .. ra_sulye
nin münakasası 10 10 93-l çarşan1ha gunu saat 
15 te ve baudırn1a garnizonu için alınacak olan 
22,000 ki'o kuru fasulyenin açık rnünakasası 
ayni günde snnt l!l,:10 da fırkar sal.111 ?.~ına l·o
n1isyonunda icra kılınacaktır. falı p1~nn şart .. 
nanıcyi gôı nıek üzere her gün ve ıııunakasaya 
iştirak için de vaktinden evvel teuıınat ve tek· 
lifnamrh·ile kon isyı.na münıcaatları. ~ 

karacabey harası müdürlüğünden 
Haranın hir .. enelik karasığır ve manda süt~ 

feri kapı. iı zarf usulile satılacaktır .. s~ı.tış günü 
.ı tc:sriniev\•el 934 tarihine ınüsadıf perşembe 
güo~ saat on beştir. Taliplerin ten1inatl~rile 
b rl:kte sabş ~ünü harada bulunmaları ıJan ...... 2 .., 
olun11r. -·J 

~;J:~i<~racabe~w harası müdürlüğündıen: ~ 
H,u da yapı1acak ~578~) lira 8G kuruş bedelli 

kEsifli kıs~·ak serbest ahırı inşası 1 teşrinievvel 
93J pazartesi günü saat on. beş:e kapalı .zarf u. 
sulile ıhale edilecektir. Talıplerın yevnu mt:z
kürda ten1inatlarile birlikte hara n1erkezind(' 
bulunmalan ve şartnaınesini g<'>rınek isteyen
lerin Bursa, İstanbul baytar müdür]üklerile 
hara mü<lürlüğünc n1üı·acaatları ilan olunur. 

_ .2• - ~ - - .. 
Avukat Hakkı 

Kozahan 9Q Bursa falih Zeki Kadri şirketi tflb idareıi 
i lan 

Kıymeti muhammenesi 
Lfra Kuruş Cioei 
40 bir kanepe koltuk 2 maroken 

4 50 sandalıye nvrupa mamulatı 
3 Sigara masası 
2 kadife ko1tuk mınderi 

35 yaz: hane 
ı:: .J~ .... r-T \,nh uk 

1 
G 

1 
30 
10 

25 Tarih damge.sı 
25 sürohı 
30 ~ümen 
50 Gazi Hz. fotoğrafa çerçeveılz 

30 
60 
30 
10 
5 
5 
ıo 
25 
50 
10 
20 
20 
5 

5 
80 
15 
5 

kristal hokka takamı 
kristal süngerlik 
" tampon 
,, kağıt btçkisi 
boya kalem sapi 
adi kalem sapı 
dubli desimetre 
ıstampo. 

zımba makinesi 
kristal muhtara ta§ı 
60 santimetrelik cedvel 
do ya muhafoznsı 
kağıt sepetli 
su bardağı 
kopya makinesi 
te!efon makinetn 
aynalı portmım 
pa"plU 
a bııjur ve ampul 
s:>bn altı 
cam hokka 
eh i noba m boru 

• 

Adedi 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
ı 
2 
1 
1 
1 

• bağ Kapusçul<l u mehnıet kızı hasene 
hanım hissesi 

10 
1 

15 
50 kanun kilapl&n 

vazı hane 

Bursa Kuruçeşme tahsil şabesi ne arazi ve bina vergilerinden yuka-

25 
12 

kristal masa camı ve çuhası 
dn ar taa.U 

karıda mükellefinin isirnleri]e n1üznyedeye '·az olunan gayri n1enkul 
mallarının cins, mevki dönüın nııktarı, borçlarını ve nıüzayede kayn1e
lerinde hudut erbaa1arı yazıh gayri menkul n1allarınııı ınüzayedei evye- 1 

liyesi icra kılınmış ise de iştirasına talip zuhur etn1eıniş oldüğunllan ida- l 
re heyetinin ol baptaki kararı mucibince 21-9-!}34 tarihinden iti haren I 
on gün müddetle müzayedenin temdidi ne karaı~ Yeriln1iş ve 1--1 O -9:;4 
tarihine nıüsadif pazartesi günü ihalei katiyel~ri icı·a olunacağından iş
tirasına talip olan müşterilerin kıyıneti n1uhamminclcrinin yüzde yedi 
buçuk nispetinde te111inat. akçalarını han1ilen idare heyetine lüzumu n1ü

racaatları ilttn oJunr 

13 
1 

30 ha.ritn ve vilayet haritası 
vantilr tör 
iki gözlü ohjektif 

50 bir ,, ,, 
30 pelikan bir kutu mühür mumu 

5 boyalı kurşıın kalem 
50 elmas kutusu bot 
1 O en m çerçeve 

20 ipekli halı 
30 iki kliim bir seccade 

8 minderlik ceccnde 
20 fotoğraf makinesi 

3 gripe marka müstamel gramofon 
15 lahur şal 
35 singer el makinesi 
) 2 1 dirhem inci 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
4 
1 
2 
J 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Bursa tapusundan: sahipleri diyarı aharda ol-
Bursanın Harkalh mev- duklarından intikal ettiril 

. mediği hanei mahsusunda 
kiınde esas yoklama 92 ta- yazıh olmasına nazaran bu 
rlh ve 6 numaradan teda· 1 hisselere varis oldukları 
vü1en gelen bağm 640/283 iddiasile müracaat vaki oJ
hisse kasap molla Mehmet duğundan bu bağm 640/357 
oğlu Hüseyin ağaya satıl- hissesi hakkında2-l0-932 
dıOı zamanda 557 hissenin tarihi ne tesadüf eden sah 

günü tapu katibi Emin e
fendi mahallen tahkikat 
yapmak üzere g eceğrnden 
bir itirazı olanlar varsa bu 
tarihe kadar tPpu müdüri
yetine istida ile veyahut 
tahkikat günü gelecek me
mura müracaatları ilan o· 
Junur. 

9 ziraat makinesi 3 
1 zarh künk 3 

40 Ortapazar medresesinde kereste 
30 Türk ticaret bankası hisse senedi 2 

700 Emniyet bankası hisse senedi 2 
Y ıkarıda yazılı mallar 29-9-934 cumartesi günü ıaat on 

dörtte Kozahanında 69 numaralı oda önünde aatılacaiı ilin 
olunur. 


