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MiUi heyecan t e :ı·yor Eslct Osmanlı imperator
luğu devirlerinde aldığımız 

pısırık terbiyenin kötülükle· 
rlnden biri de ye,siı ve ma· 
nn111z ıılulganhkludır. Bunun 
ttddetle göze çuphğı yerler 
milli bayram günlerimizde 
yapılan merasim ve tezahü
rat ıahalarıdır. 

~----------------r.ımı-----------------~ 

Kaplıcanın noksanlarznr ikmal 
etmek üzere bir J1e .. r~~l g,.tti 

Armullu knplıcalermın i ' hattı t!'m<lit edılmeji:c bas. 
marma bC"şl ndığım evvelce 
haber verm!~tik. Cuma günü 
villımiz Fazlı bey:e belediye 

ıel&l Muhittin, ve jand.·u.·rrıa 

ku.nnndanı Beyler de l u i

mnrn nezaret Etmek üzue 
Armutluy& gitmış\erdir. Ka P· 

lıcanm elektrikle tenviri bit

mi~t:r. Şundi Gemlik yolu t\• 

çılm !dadır. Bir taraftan da 

Armulluy telgraf ve te!efon 

lnnm !}tır. A)·nca bir hıkele 

yapılması da mu~ rrerdfr. 

Armutlu k'lpl cı-.smın radyo 

kt vll.- itıb ;ile '\'nlovrl ve 

....,mı:"l k1J 1.c~ l rn n foi 1t ol· 

aut;u söylenmektedir. Bundan 

başka k;ı p!ıca civarında ça· 

mur banyosu yapılmakta ve 

bu banyo bilhassa cilt has· 

talıklarım g~çirmektedir. 

Mesela: Zafer bayramın· 

d"; süngülerinin kuvvetlle 
kurtardıhları bu memleketin 
kaldırımlarım tttretet-"rek ö 
nümüzden geçen tunç yüzlü 
askerler; bizi öyle mnnah ve 
derin bir heyecana boğu~or

du iti ürpermedik tü) ümüz 
kalmıyor; sevincimizden kanı 
mızın beynimizi delercesine 
vücudumuzda dolaşt>ğını hiıı· 
ıediyorduk, ne çe.rc H: Bu 

heyecanımızı ifade edecek 
terbiyeyi vaktile almamıotık. 
Onun için bu knhrnmarıl r 

Emlak bankası şehrimizde bir 
şube açarak işe başladı 

- -- ~---------
kütlesinin geçl~ini oad<'ce 6 u münasebetle evveU<i gün belediye salonun-
ıeyredenlerimiz pek çoktu. 
Yalnız Gazi Mustafa Kemnl 
nesli bizim bu durgun 'azi· 
yelf mize karşı güzel bir d~rs 

ven yor e mütemadı ~ en ns
kerı • Jluşlıyordu. Maal~sd f. 

tiraf etmeliyiz ki yeni neslin 
heyecanlarını izhar edebilme· 
lerine mulrnbil onu bizler 
yapamıyorduk. İ§arct etmek 
istediğimiz büyük bir Dolcea
nur.ız i§le budur. O gün; bl· 
ze yepyeni bir can veren bu 
tunç yüzlü nrslanlıır karşısır.

da biz buyle donuk mu kala· 
caktık? Bittabi hayır!. Gö· 
nül isterdi ki: Yer yerinden 
oynasın ve alkıf1arımız, ser;• 

lerf miz gökleri inletsin .• 

da bir merasiııı yapıldı 

Bunu yapmak ve buna 
ulaımak çok kol ydır . Bu (Iİ• 

bi iılerde sıkılgıın!ık tr..nıma· 
mak. .. 

Binaenalel h böyle milli 
hel-·ecantarı yaırıtmaauz la· 
zımdır. Esasen milli günleri· 
mizin bcyeca111m unuttuğu 

muz gün tarihi unuttuk de· 
meklir. 

Onu unutmr.nın da ne de
mek olduğu meydandadır. 

Za~er bBı ramı 

güzel oHd~ 

MUSA 

30 ağusto.; zafer ve tay 
yare bayramları çok güul 
bir fekildc kulluJanrnı~hr. 

Evvelü sl\bahleyfıı a~keri fır• 

kn mnhfelinde ord'ı tebrik 
edilmiş s nt 10 dn Cumhu-
riyet me}'danh~a toplanan 

Emlak boııl.nsı evvelki 
gün fl hrin" i H 1e hır ~·ıbe v.ç

nıt~lır. Bu mün.ısebetl'! uar.. 
k t raf ndan beJed:yc saio· 
nunda bir merasim ynpilmış 

bu merasimde şehrimimizde 

bulunan mebuslarla hükumet 
crkunı. mali müessesat mü. 
dürleri ticaret odası fı.zalnrı 

ve bankanın meclisi idare re
isi Cemal bey bulunmuçlardır. 

D.\vetlileıe pa.stn, lir.1onata, 
dondurmalar ikram olunduk· 
t n sonra bankanın Burs~ ~U· 
besi müdüriüğün~ tayin olu· 
mm Sedat bey a~nğıdnki nut· 
lm &öylemi~tlr. Avukat Mu
hittin bey bu nulka bir cc· 
vap vererek Bur&l\lıların ~ük
r3.nmı lfadc chn{şttr. Bılaha

ra banl,anm Koı.a.hnnındaki 

çubP.einc gidilerek Bursa me
buııu Refet bey kap1daki l.ur· 
dclcyi kesmiş müteakiben 
bina gezilmiştir. Em!ftk bım
ka5ı açılırnçılcıaz birknç ldşi 

tc\"diattn bulunmuı1nrdır. 

Emlak b:;nJmsının Sunada 
bir şube açmosı hakikaten 
Bursa.nın lmarmda çok mü
him bir rol oyna:acnkt r. 
Bfnncnnleyh g< çenlerrle hal

lun bu dileğini tahe.ldculc et· 
lirmek için tt"şebbüs&tta bu-

lunan 1-folk fu kamızle. bon· 
knnın umumi mıerkezlne çok 
tc§ı-kltür cc deriz. Sedat befirı 

nutku şudur · 

Bst n ! aze e
c·"erü şefıwEmizdle 

~ 

binlerce halk mültıznn Mu
harrem beyin nutkur.u dinle· 
mi~ ve alkışlamıştır. Muh:ır· 
rem beyden sonra fıı·lm ku· Son günlerde gehrimlz çok 

mandan vekiJI miralny Ft!o·i kaluhalıklailı· İ.danbu! ve 

bey dl'lha sonra hnlk namı- Aukaradnu g ... len!er bütüıı 
na da bir genç nutuklar aöy- otelleri doldurrnuşt~r. Bu r:ıe· 
lemi{:lcrdfr. Müteakiben res-

yanda Vl°'hrimize İ6tanbul ga
tnl geçit yapıhmştır. 

Resmi geçitte askeri lise zctecılerl de g lmf'ğ~ ba~l • 

l&.lebeaite kahraman nsl:erl • m·ş~ardır. E.vvcl,d gün ( Cum-
rtrnız ve jandarma, poliı huriyet ) t·efikimiıin muha. 

llıüfrez:elcri büyük bir iııtf· birlik \ıürosu ş ~i Ahmet fh. 
z:aını. geçmişlerdir. Mcradm· 
de 1 san be} le ( Mılliyet ) in is-va imiz Fazh lıeyle hükfı. 
rnet, Halk fırlrnsı, belediye ·c tıhbHat ~d1 Tevfık Necrıti 
Balkevı ile diğer butün mü- bey şchl'i.ır.ize uelmfşlerdir. 
eösaesı:ı.t erküm bult mu!ıtur. 1 Ö <l • cJ ( • nümüz: eld cuınayrı Cum· 
ğlcden sonra Orh~ nel tay. • 

Yare ı d ı. huriyet ) in t2hrir müdürü 
& ne a KOnm.,, merasimi, 

gece fener alayı yap lmış ve- Abi Ji"l D t\•cr hcy!e :~t hba · 

ask~ri rnahfelde güzel bir sü· r~t cefı Fuat beyler Bursaya 
vare vcrilınfftir. geleceklerdir. 

"M, htereın Beyefendiler: 
Ana vatanı imar yolunda 

vs zifc al n Cumhuriyet evla· 
dı nı1ess->zcmiz bu giin şirin 

belJenizde de iie b..ışlıyor. 
Bankamız sekiz ya§ının içeri· 

sindedir. Bu müddet zarfında 

başta vatanın kalbi bulunan 

Ankaıa olm&k üzere birçok • mıntakularrn imarında ön 

safta çalışmı~tır ve çalışmnk

tadır. Hakikaten daha f zla 

imara ln)i'· bJlunan yeııl 

Bunanın imnrma dn • çe.hıa· 

cağız. 

Ülkümüz va.tc.nın her bu 

c1Jğmın imarma yardım ve 

gnyrirnenl~ule bc:filanmıı mil· 

li serme.renin sen·al'ycl!:ıi te.· 

mindir. Taınvmen mılli ser

maye ile kurulmu~ olan bnıı· 

lrnmız h~r ve~hlle itimndırııza 

layıktır. 
Her gün yeni bir hedefe 

irişeu memleketim'zin iktis':l

di yükseli~ proğTarnınt çok 

ynlan t~kip ve ir~at buyunm 
Dehi Yüce Gaz.imi:ıe ve 

Cumhuriyet hülclhn!!hmfze bu 

toplantı dolayısile içten gcl~n 
~ükran ve tazimlerimizi ar-

r.ederken ı;aygı değ0r Buı:ıa

Marın müessesemize yakın 

bir nlUl~a eöst~ı·eccltlerinden 

Ha [i:e\•iradeki 
i:o hı ~ 

Per~ m~e g~ccsi Halkevin· 
de :nutal umurni loplnnh ya. 
pı!ruış bu top!cmtıdr. içtımai 

.s•ardım teşkila h mevzuu et
rnf mdn müzrıkereler cereyan 

etmiştir. 

~F Geç weBiahtı 
şeını e ize 
ge~ece~ 

Haber aldı~ımıza göre 
İsveç \•cltahtı mukarrer olan 
Türk:yc seyyc.hatlni teş"iniev. 

vel:n ;:k lıdtr.~nr.ı<ln yapacaktır. 
İsveç vcH'-hlımn çrlırimize 

gelmesi muhtemel olduğun 

dm ikametleri f çin Müsellim 
kö~kü hr.zıde.nmağa bsıla· 

nııftır. 

..... 
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Nafia vekaletinin son aldığı güzel 
tedbirler fay dalı neticele1· veriyor 

Bir taraftan demir yolunu 
yurdun büt:in bucıklarma 
kndar criştirebi!me!{ içiu çalı
ş,ın Cümhuriyet nafı:ısı, bir 
taraftan da kurulmuş fntlar 
iizcrind.! yurtdaşlaTm müsait 
ve ehven şartlarla gidip gel
melerini temin için elinden ge
leni yapmaktan geri durmı
yor. 

Bu maksatla Dl!vlet De
mir yolla' ı idaresi 1 temmuz 
1934 tarihiııden itibaren gidip 
gelme biletler üzerinde büyük 
tcnziifıt yapmış, büyük bir ra ğ
bet gören bu tenzilatı 20 a
ğustos tarihinden itibaren baş· 
layan teıızilatiı " Halk ,ticaret 
biletleri ,, takip etmiştir. 

Tenzilatı vasati olarak ytil. 
da elliye varan gi~ip gelme 
b]ellerinin il.dası, bu yolda 
alınan ilk tedbir ve uzun me. 
s:?feler için yeni bir ihdastır. 

Gene büyük mesafeler için 
kulbnılabilecek olan halk ~i

caret biletlerinin ihdasında i· 
se üç gaye vardır: 

1 - Memlekette ticari 
lrnr~kı.tler uyandırmak ve bu 
hare~~etleri t.:ksif dmc1

::. 

2 H...ılla yckdiğerine 
lrnynaşbrt;> m. ıuleketi tamtn· 
ralt d:ıhi:de t~riımi bşvik et
md~. 

3 - T uriırn için şimdiye 

kadar 1~1:iJ~dcH brif e bu~un
m:ımusı y}zün:len i~eri gelen 
m~şkilatı b_rtaraf ederek ec
nebi turistlerin memleket da· 
bilinde en müsait snrtlar altın 
da gezmd~riu:: imkan bağış
lanr k. 

Halk ticaret biletlerini :ı
lanlar, bu faydal?.rın<lan baş
ka mevcut nizam? bagaj hak
kına ilave.ten elli kiloya ka
dar numunelik eşya g: türmek 
müsaadesini de almtş bulunu
yorl ... r. 

Her hanflİ bir yokunun 
taşımas·n:b nizamların müsaa
de ettiği bağajın azami haddi 
30 ki!oclur. Yeni bilet lcri alan 
bir yolcu buna ilave olarak 
muhtelif nÜMun~ eşya>ı götü
rüyorsa 50, bir tek çt~it nü
mune götürüyorsa 25 kilo faz
la bağaj götürme"t hakkını 
haiz bulıı'imal:tada·. 

Bu biletleri alanlar, hiç bir 
kayt ve şarta tabi olmayarak 
istedikleri istikamette seyya
hat edebilirler. Ve hiç bir mü· 
Yacaat ve merasime t:ıbi tutul
mazlar. 

Bu biletler on beş günlük. 

Şehs-timize gelen 
turh:ık kr.Gr· pçi.Her 

Per~embe uünü Istanbul· 
clnn hueusi otomobillerini bir 
araba vnpunma ;;ülile}erek 

Yalova.ya gekn i lan bul lu · 
rmk lrnliip fı.zasmdnn I 00 ki· 

ş lılc bir gurup ş"hrlmlze gel

m!ş \'C bir g~ce Çekirgede 
kaldıktım ıonra ertesi eabah 
Uludt'ğa çıkıp inmhlerdir. 

bir aylıh ve iki aylak olmak 
ı zere üç kısma oyrılıyorlar. 

P unlard.ın on beş günlüklerin 
tutarı şudur: 

Birind mevki 35 lira, ikin· 
ci mevki 25 lira, üçüncü mev
ti 17,5 liradır. 

Bir aylık biletler: 
Birinci mevki 6ü lira, ikin

ci mevki 40 lira, üçüncü mev-
1.i 30 liradi:-. 

iki aylık bileth~r: 
~irinci mevki 70 lira, ikin. 

ci mevl.d 50 lira, üçüncü mev
ki 35 liraclır. 

Halk ticaret biletlerini nl· 
rn •ş oıan yolcular, biletleri 
hangi mevkie aitse o mevkide 
~eyyahat edebileceklerdir. On
dan yüksek bir mevkie geçer
ler.:;e o zaman yol ücretini u
mumi tarife üzeri den öde· 
mek mecburiyetinde kalırlar. 

Şirketler zamanında pek 
ağır tarifeye tabi tutulduğu 
için bir kısım nakliyatı yolcu
luk emniy3tini tehlikeye düşü. 
ren baş!m vasıtalarla yapılan 
İzmir Manisa, Balıkesir-Ban
dırma, İzmir -Alaşt-:hir hatla
rı üzerinde umumi tarifeden 
yüzde elli tenzilat yapılmıştır. 
Tenezzüh tccn!eri: 

Devlet demir yollarının u
cuz bir para ile halkı seyya -
h:ıt ettirmek için aldığı isabet ... 
li tedbirlerden birisi de tenez
züh tarifelerini tatbik etmek 
olmuştur. 

Tenezzüh trenleri, memlc· 
kette seyyahat ve turizm ala
kasını uyandırmak, halka mem 
leketi gezdirmek, yurdun gü
zel manzaralarını göstermek, 
bundan başka büyük şehirler 
civarıııdoıki istihsal mıntakala
rım gezdirmek, pazarlarda ye
ni ticaret imkanlarına hazır· 
lamak üzere ihdas edilmiştir. 

Bunların başlıcaları şunlar
dır:J!aydarp.aşa·Sapanca, Hay. 
darpaş:ı-Adapazarı, Ankara. 
Çankırı, Samsun-Amasya, A. 
dana-Mersin, Adana-Mamure, 
İzmir-Alaşehir-Soma, Afyon
Hamam, Afyon-Kazlılcöy. 

Bu tenezzüh trenleri fıaf

talıl.tır. Bunlnrm ücretleri U• 

murui tarire) e nazaran }VZde 
seksen kadar eksiktir. 

Bu tenezzüh trenlerinin ne 
kadar isabetli bir ihdas oldu
ğu hcılkm rağbeti ile de an
laşılır. 

Bu yazıyı tenzilatlı halk 
lic a ret biletlerinin 20 ağustos. 

- Devnmı ikinci sahifede -

lh'JPOR 
Beşiktaş • Sanat

e{~rlar maçı 
Cumn günü Gezi stııdro· 

mundo. Beşikta~ takımı ile 

Sanatkô.rlar takımı arcuınca 

bir futbol maçı yapılml§ sıfı. 

ra karıı dört sayı ile Beıtk

taıhlar ıalip eelmitltrdir. 



Marmara ve 
Armutluda bir 
gezinti 

Marmara; iki en in deni
zin siyasi kefelerim muvaze
nede tutan çelikteıı bir men
şurdur. 

O olmasaydı ezelin iki zıd
dı olan ak la kara birbirini 
yerdi. DL.fanın clovdi.ırdüğü 
Çanakkale ile haçlıLırm taraç 
ettiöi Bosfor beş asırdanberi 

o 

Türkün elinde milletlerin kal-
bini tartan hassas bir terazi 
oldu. Bu, onun hakla perçin
lenen kuvvet tarafıdır. Güzel
lik bakımından Marmara: 

Zümrütle bezenen yanıaç
larınıp sedefli kıyılara inişi ile 
sevimh Marmara, yeşil hareli 
gelin etekliğinin döküldüğü 
gümüş bir sathı andırıyor. 
Kamaştırıcı deniz burada duy-~ 
gulu Türk inceliğinin ifadesi-
dir. 

lstranca ile Uludağ arasın
da ışığını Çankayadan alan di-
zili mahya kandilleri gibi İs
tanbul, Adalar, Yalova, Bur
sa... Türk ülkesini süsliyen 
birer kıymet; Armutluda o 
kıym~tler arasma katılmaya 
va'd alan bahtiyar. 

İstanbuldan sizi .Mudanya. 
ya götüren vapur Bozburunu 
dolaştıktan sonra körfeze gı. 
rerken solunuzda gümrah a-
ğaçlarm gölgeledigi mesut bir 
köy görür;,üııüz: Hurası Ar. 
mutludur. 

Her anılması yürd.Iere acı 
bir sı~ı veren dü'lmanm gazlı 
kundakları padişahlığın son 
nefesile körüklenerek memle
ketin dört bucağını tutuşturur 
ken bu şirin nahiyeyi d.., kül 
etmişti! 

Ölümden ' }'ang ı lan do 
nenler b l u l ırı u u ve ti 
olmuş topra lnr nı •rtmek 
için büyük ve pe buyuk bir 
kudrete ihtiyaçları vardı. Onu, 
Cumhuriyetin feyzli özünde bul
dular. Kendi çalışkanlıklarına 
katılan hamiyetli ve eski mü· 
dürlerinin sonsuz gayretile 
Armutlu bu gün Marmara kı 
yısmda neşeli bir yıldız gibi 
göz kırparak yaşıyor. 

Hükümet dairesi, zarıf 

mektebi, minimini iskelesi, 
yolları... Hep yeni emeklerin 
terile yuğurulan yeni yapılar
dır. Yarını saatlik uzağmda 
fışkıran s1cak sularını YalO'lı a
nın büyük kardaş hararetHe 
uzatacağı muntazam bir şosa 

elile sıktığını görmek üzere 
bulunuyoı uz. 

İzmit ve Gemlik li.brf ezle
rinin kucaklıyarak incelttiği 
belin cenup yamacındaki ge· 
niş dereye yasldnan Armutiu, 
el ayası kadar dar, · cihan ka-
dar geni olan güzelliği!c Nor
veç fiyortlarını, Şili koylarını 
zinette kıskandıran Marmara 
denizinin pırlantası olmağa 
namzet. 

O, biz ve 
biliriz. 

hepimiz s~vine
Kfıhya oğlu 
RÜ.ŞTÜ 

re w 

Tren tarifeferinde 
tenzilat 

T 1e 
ıni d 
çagr miTHtChk f 

Sor.ı a l ö r•dik li : Za-

fer ha u Orhaneli 

tay ıre .'ne "d l\onma mera

slmı ı ılmı .tır. Cünkü: T:ıy-

yare cemi} eti rcisı sıhhiye 

müdüru dol~toı AH Kemül 

bey gazetemize bir da velna

me gö'.ldermek şoyle dunun 

ned~nse bu me:-asımin yapı -

lac&ğındun dahi bizi haber -

dar etmek lutfünde bulun· 

mamııtır. Bütün müessesele

re ve dııJer refıkler:mıze bi

rer ma.tLu de. vetname gönde

rıldiği halde T .. yyr..re cemi· 

yeti rdsi he}in ahusus bir ga

zete müessesesine karş 1 
gösterdiği bu lakayd.yi maal

esef alelade bir unulka nlık· 

tır deyip geçemeyece~iz. Zi 
ra: Hükumetin gazeteler ve 

gazetecılerle tesis ettıği çok 

aıkı irtibattan Tayyare cemi

yeti reisi olan sıhhıye müclü· 

rü Beyin de haberdar bulun· 

ması kadar tabii birş"y ola· 

maz. 

Yanhş haber 
vermeyeUm 

Geçen hafta bel diye çef

lerinden öğrend1k ki: Şehri· 

mize İtalyan sefirı gelmiş .. 

Ve &Jyyahin şub ... .,i ı üdürü 

Tevfı', Halıs bey kendisini 

gezdırmı . hf z resmi 'e yara 

re. ı b Ü l d .irele:-imıL<lcn 
oL 

ilima. ttıg m z içtı& 1uı v udi

si aynen r; zeh .. 4n ze de koy

duk f, lc.:lt ı ıual ı.et sonrıı

daıı, hem <l~ bır ha ta geç

ki: Gc-

ret musleş:ır im 7. u.tımbul 

uahi a.i:s eden 

hu 

e me.m-

ol.. r gerek. 

lc<tıye re

isı ıUın b den çok 

ric" ed rız: b ze lı ,cdiy_de 

bilha elıp cti<l ı re d ır 

dogı u hnberl r ~e cek bir 

memur göst..:"rııJn. 

l ul,umct;ınizin g ...... teler

de ynn?ış habetlerm çıl~ma• 

mnsı için göster 'it;ı litızlık 

çok y tintleclir. Temcnci edc

ı iz kı: Gnzet 1 re 1 u vadis 

verenl'f're l:arşı dd bu l t;_,ık 

göstcr!lsin. 

Halkın ~ı!, 1yclle-ri 

Su ne zam.:a~ 
verilmeli 

ti 

ç 
n·~~u ıt k ıl r 

v ... ril 1 1 c CJ i 
bÇ} in .. lıl· r t p nrn· · 
s:nJ. \eri 1 I r. r uLer'ne 
mumaikyl tıı rr ut ,snrrıf ol
duğu Burs. da A tJparn ... k 
mahelle inct c mi ~ohaqtn· 
<.la 2 lmpı lumn , il ve ? 9 

tnrıh \:C 80 d Lr v . hi· 
fe 45 sıra mı. r •ı sagı 

Hacı bey har sı Ayşe hanım 

hanı halen sahıhi senet 

zen·esi garajı o u V\.! öı.iı 

yol adcası lüı çuk'u .,ıusta
fa efer.di kızı Lutflye ha

nım hanesi ile mahdut l"a. 
pıdan girild;kte alt katta 

bir merm~ r saJın•anlı l:a-• 
vuz ve sofa ve yanında bir 
oda ve bına a tı t ... şlık ve 

bir sof.ı \ c yen t k odası 

hela ve kil~r \ e ım.ıtf "'k ve 
odun kömürliik ve ayrıca 

60 n ct."e bah-re ve ıki yer
de Ç\:Şme \."C lıst katt l b·r 

sofa bır taraça ve dört oda 

bir hela ve su ve elektrik 
tesisatım havi ve 3000 lira 
muhammen kıymetli bir 

bap hane açıl' artırn:a ile 
Sdtılığa çıkarılmıştır 

ı -İpotek sahibi a acak· 

JJJana u c'\kudar' diğer k'.m

seıerın ve irtır.a ha kı sa· 
hipJcrımıı İ!jıiJU g 4yrın1en
kul u.ıer rnc ki haklc..ı mı 

hususıle faıı ve m&sraf a 
dair ol .. n ;.ıl • ı ı tı. a 

l.' t ı •p t ~ ııan 

tarıhı 1d ı ılı n .. ' güıı 
içi Jd · Bur;:)u ıcrı:& daırı.!Sıne 

lıriar 

e h'"k· 
Jıt 

lı r'c ırn. .. 

2 ."'ı\. A 11 r. . ~ t .::ın esl 
Bursa ıl\ 

lu~u od 

resi n ... 

içın çı lf"· 

3 M. 
tarih r.e 

günü sr at 15 t 

dairt: .inu 
Şu le .uar 
işbu ZD. t 

dl?h HJyrim 

g;ı 

p ar 
' ~srı kıa 

ekt:r. 

e-
n • h.;m. 

men ldyn tir.ı Yl zd •et

miş b 'l'irıi bL l ıgı İ<e l!

dirdc en ~on .ırhram,1 te

~ur,~a ı ci ıliı hu 

h ( nJcs· nele· : 
' .J ' I U<ıuyı l wı·r 

c ı P /1 ı ı r : 111 ş ol 1u !f 11 :; 

ııı !re ı wrıı ı'ıaı ı i ı lı11fwıcm 

Jf,·1.{1J11 1"11.'iİW/111 bır J.ı/ır 

lu 'ı .1ril11 ı avqlı dıikfuİlllJH 

·ıra; km lıfjrndıın iııı-

Jı , hı ı ııhtJkuııc me:.1-rır 

lıu!rnuı .umıs ne lu;limine 

ılı 1<.si lulcbile damı 

ruji,ı,/an ılıı u L .'-!, l ıaştndcı 

İcirwuı !/ rrc ıı mfıwhı lsrıwil 
hı wjı ı.}t Mil al ylıine a~ ı

an daı ll llı ıc·r.r l.r/ırıanl 

ııw .ı , .111. ıuılı:: I..a111df,cilu 

L c ', ll,t;ll cı ı/o.<;/l n da 

l lı.Jt. ıJ • illi l lı! ıl zf a e-
!ıldi,/i lwlıle gl'f 11,uwş ulma

sr ·1 • ve dwhıcı lfcı.rn11 t:J'uıdi 

y eli emlwJ,• oları l'ı' 111ııhke 

rne J.rırarii' claı alrrıın cllik

hu,uı tl l . a ( li1( il cşya

hm bir tı lı L /fu('c -;ctn lu ltsL 

,ı,a J,t wiis Ilı ııi.f111 ·lini is
pat :r.111ırndıt .f . .tJıll'I §rthil i
J,unıc c/111'§ ı>ı: mahkcnır' la· 

t:/; edilerek dav ılıy.ı ilclnra 
m11a111clci !l'!J lfJ lüırarı lebli 
fiiue /\m ar P r wıı § olduuwz
da11 usuluı ilirtı;:, c.lmediği 

11e mulwhemerıin muallak bu 

ltındu.1 ıı .! f fJ .J.J'J. larihine 

musmlij }Ja:aı ytimi saat 14 

ele mal11>emccl11 /Ji::al bufıw

mıulcyı vq111 lıir ue!dl g<>ll
dermcdı!1i lu/,du de; bır daha 

malık •,Jll ye rn ıui cdtlmeye
c '!I ve u kıalw t /,aı ul dnıiş 

adaollll.-t<' 111 it.bt·~ ıı.af,a;m

nıı .. w ız olma, ll':f'l'l' ı!tin 

0/111.tır. 

'la pu İı...dl .s il( cı : 
tsursamn Paşa nıalmlle

sirıde Naıp deı ~ taşlı ma
g ... za !,o,wysı ua Aıae~trn 

oğhı Ahmet dendrniıı tem 
muz 338 tarıh ve 70 ııuorn
ra ı t ı1u s .. n~dHe mutasar
rıf ol"'u~u lJir evin tapu 
kayı L ve evnuu nıÜ;,pitesi 

y L r . < > c. u w • ıda ı bu ev 
h kkınc. ~ı o : itJ .ıaı \'eya 
t· 1 r i oları arı 

r u \irı• "'ti 
mu t cLri· ilan o 
Jm u ·. 

t ·1 tı 
f:ıh ka uniyeye 

[{uza hanı-
'•m 

bedeli tmricirıcl ~ olarak itıa ahhüdü ba~'.i kalmalt üzere 
le karar puilarını ve telia-

i ıalcnin ı 5 glirt d..ılıa tem· Hye resm!ni ve tapu ferağ 
- Birinci sahifeden devam dit ediJeı ek 16 10-934 ta- harcır.t nyrıca vermeye 

t · "b b l d J Karilerimiz diyoria r ki: 
an ıtı arcn aş aması 0 ayı- rihı"nc müsadif satı gii mecburdur. 

Sl.le yazdık. Belediye; bozı mahalleler- i 
·· t ır.: t "'h 1·1 Daha fazla malfımat almak Bu tedbiri bir kere daha de 1>uları akta.m ve sabah r.u saa o e 3 Y1 mu ,a c.ıe 

bir taraftan demir yollarmın akıtmıyor. Halbuki h:ıllun ve en çok <'ı tıraı ~ thaJesi ya· isteyenler 934 1000 dosya 

·r.1 pu itinı 
Bursanın Cumalakızık 

kn iyesir1dcn rtalit foğıu 
Mehmet Ali agat m vergi 
id t smce ul1desinde yazı
l ve 35 sene evvel Arif· 
ogru Emin ve Arif oğlu Ali 
ltansı Ayşedeıı gayri res
mi satm alchğı evini cebri 
icra vasıtasile tescil ettiril 
lerek haciz kondurulmak 
üzere alacaklı Nazif efendi 
tarcıfından tesçil muamele
si icra ettirilmek üzere ma. 
ha1!en tahkikat yapmsk içln 
12 9-934 tarihine müsa
dif ç. rşamba gunu köye 
memur geleceği, den bu !ev 
hakkında bir itirazı olanla· 
rm tarihi ilandan ıtiharen 

tah"ılt~ t gününe kad: r ta. 
pu mıidüriyetine müracaat 
etmeleri ilan olunnr. 

S·ıtılık hane 
Bursanın Maksem mahal 

lesinin Eşrefiler caddesin· 
de Temenyerinde eski polis 
karakolu karşısında ikf kı· 
sım nlarak oüyük tarafı do· 
kuz küçük tarafı üç göz O· 

dalı bahçesi elektrikli ve 
suyu havi ıki bap havadar 
hane sahhkttr. Taliplerin 
Bursada İsmetpaşa cadde· 
sinde 19 numa·alı yazıha
neye müracaatları ilan O· 

funur. 1 -3 -
Tapu .id~resinden: 

Burs1n1n Şeyhpaşa ma. 
hallesinde Hocaturgut so
kağında 9 kapı numaralı 

bir ev ve kaydı mevcut ol· 
mayan ı 274 tarihli vakfı 
tenıessukten senedi Salih 
kızı Refia hanımın tasarru
funda bulunduğundan vefa. 
tu.dan kızı Ah molla kızı 

Rukiye hanım tasarrufun. 
daıı namına tesçilini ve ba 
dettesçil satacağı talep e
dilmiş olmakla usulen ma
hallinde tahkikat ve tetki
kat ifa edilmek üzere 15-9 
.934 tarihine tesadüf eden 
cur.ııartesi günü mahalline 
tapu mernuı u geleceğinden 
bu ev hakkında tasarruf 
vey.a ay.ıi blr hak iddia-
sında bulunanlar varsa mcz 
ltiir tarihe kadar tapu mü-
dürivct1ne rnüracaat"!an ve 
ya tahkikat güdi evrakı 
müspitelerile birlikte ma-
ha"imle hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Burs:ı sulh hukuk 
mahkemesinden: 

934 - 63 Bursanm Şehre 
küsti.i mahallesinden olup 28 
- 8-934 tarihinde Huna Ah 
met Vefıkpaı!a hestahanesln
de ölen Ahnıet oğlk tabak 
Salih ağanın terelresinden 
Tabakiıane ç .aşısında dükka
nında mevcut kireçli ve ki. 
reçslz bilcümle emv~dinden 

sı ır ve dana derileri 4-9 --
9304 taı ihıne müsaoif sah gü-

nü sant 9 da Tabakhane çar 
şısmda b.l~üzayede satılaca• 

ğından arzu edenler ile vere
se ve alakadaranın o giln 
mezkür mahalle gelmeleri 
lüzumu ilan olunur. 

·ı B ·ı. · i · Ankaranın en büyük ki· hacmini ve u'"unluğunu artır- bilhassa. ı, güç s"hrplcrin.n p· acaktır. numarrsı e t rsa tr rnc ıc-
mağı, bir taraftan da onu suya iht,yacı olduf:u zaman. Aı A t . t" k ra uaircsin veya ıf•as ida- tap evi 
halkın seyyahatine en ehven -n • r ırmaya ış ıra resi memuru hiikfi .et kar- En yeni kitaplar, her çetit lar :;abalı ve a 1 am saatle. 
ve uygun şartlarla arzctmeği için g yrimenkutüu n•u l<'m şısmda 126 rmm"r. lı y~zt- kırtasiye, her dilden ga:ıete 

"f b'l f I ·r . . ridir. fü:ıaenaleyh u s.lat· l 1 k + C b' b ve mecmua sabşı vazı e 1 en Na ıa ve: rn.ctin·n la ı·~ n kıyn etin; } -zd , ye- ıaı e e avu .. ez ı eye _ _ 
başardığı iyi işlerden birisi nd •. caPt edeb:iirler. Arzu Her dilden kitap siparişi 
olarak kaydediyoruz. ks "· di buçuk nisp tiude p y ak· ede lerin ş, rt ıameyi oku· kabu} olunur. 

D • tJ "d · · riyetle iJı. sıı.lıip' · rı ·n vlerin· · b ı r M ı · B k ı dd · emır yo arı ı aresının eş- :: ça ·ı \' ya n ılli banka temi- • yı.wa < ıı z r u urıma arı ve er 'ezı: an a ar ca eıt 
ya nakliyatı hususunda yap- de bulunmadıkları ö~le s3 al· ya mümessil göndermeleri Telefon numaraları 
bğı tenzilata başka bir yazı- lerinde suyun vcrilınesinden mıt nıektu u t vdi etmele· ve gösterilen şartlara ria· 3377-1666-2964 
mııda temas edeceğiz. ~~h~liçJb~ir~fa~y~d~a~e~l~de~e~d~ilmi~y~o~r.~~rLl~lllJ.m.Qllr:..-1.U.U:a.....1.tll.Cl:ııa...l...:lle1:....e.llllJeJ..e.fllllAn...Jlll11.n.11L~_ı_~==============-=-----111....--------



S.thife ~ -
Genılik icra 
memurJu_ltunda n: 

934 - 153 Gemlikte Meh 
met efendiye 2111 lira 35 
kuruş borçlu Gemlikte İb· 
rahim oğlu hacı Mehmet e 
feudtnin Gemlikte bir bap 
böcekhane ve Karaca Ai 1 
köyünde üç parça zeytinlik 
ipotek olup satılması mu· 
karrer Hamldiye mahalle
sinde kAin sağı Hasan efen 
dl solu tapu memuru Mah
mut arkası Mustafa önü yol 
Jle mahdut alt katta geniş 
taşhk birinci katta bir oda 
ve geniş sofa ikinci katta 
keza bir oda geniş sofayı 
havı 233 arşın murabbaında 
2000 Hra kıymetinde ve ge. 
ne Karacaali köydnde ha
sarcık mevkilnde şarkan ve 
şlmalen yol garben Yahya 
oğlu Halli cenuben çavuş 
oğlu karısı Hatice ile mah
dut üç dönüm mıktarında 
bahçenin nısıf hissesi ve 
tamamı 300 lira kıymetinde 
ve gene Suagzı mevkiinde 
şarkan Alişah şimalen Ha. 
yazıt oğlu Mehmet verese
si ve Emir Ahmet veresesi 
garben Kapaklılı ömer ve
resesi cenuben Alişah ile 
mahdut bir dönüm iki ev
lek zeytinliğin tamamı ıYÜZ 
lira :kıymetinde ve gene 

Akalan mevkiinde tar&fları 
Arif ağa ve Cezayirli Ha-
lim ve yol ile mahdut bir 
dönüm zeytinliği tamamı 

yüz yetmiş beş lira kıyme
tinde bulunduğu mezkür 4 
parça emvali gayri menku· 
lenin satal.11 ası mukarrer· 
dir. 

1 - alacakhlarJa diğer 

alAkadarlat irtifak hakkı 
sahiplerinin işbu gayri 
menkul üzerindeki hakları· 
m hususile faiz ve masra· 
fa ait iddialarrnı işbu ilAn 
tarihindenitibaren 25·8-934 
tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle şartnamesi icra 
divanhanesine talik olun. 
muş müddeti mezkür zar
fmda evrakı müspltelerile 
genıJik icra dairesine bildir 
meteri aksi halde hakları 

tıpu sicillerile sabit olma
dıkça satJş bedelinin pay. 
aşmasından hariç kahrlar. 

2- Satış şartnamesi icra 
di vanhaneslnde talik ol una 
rak herkesçe görülebileceği 

3 - İhale 25 - Y - 934 
tArihine müsadaf salı 
Qünü saat 15 te Gemlik 
icra memurJuğu oda-
sında icra kılınacaktır şu 
kadar ki tayin olunan işbu 
zamanda artırma bedeli 
gayrimenkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş 

Hakkın Sesi 
-q z m saınznr 

Evkaf idaresinden: 
Ft:tiyekızık köyünde kö) nôk.~1 kestanelik 

)) » Şeyh 1 er » » 

Yukarıda yazılı iki parça kestaneliğ in ~'\34 
mahsulü f3 eylül g;J4 perşernhe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere yeniden artınnaya 
konulınuştur. taliplerin o gün ve saatte evkaf 
n1üdüriyetine gelmeleri . 

§ 
l)emirtaş ınahaliesini n G r· nd 1..: c;u ll !ı sirıdc l68 

- liO nunıarah hane ile d ti k l\:\n satıl ı ğ; 1 çıka
rıln1ıştır ·ı4-9-93 ± pa rzn ı tesi gii ı , ü sc1 <ıt on 
beşte ihale edileceğinden tal ı p ola nla nn o g ün 
ve o saatte evkaf n1l"ı<.hiriyetine nıüra ca a t la rı . 

Satılacak mahallin nev'i 
Müe.ızid ~üknahane rrsası 
HalA arsası 
Nasuhi tekke arsası 
Fllipos camii arsası 

No. Mahall ~ sf 

1 Velediveziri m. 
ıo . 1 Filipos , 

J 

Ahmetpaşa > 

Alipaşa çarşamba tekkesi arsası 
filipos imam süknahanesi 6 . Filipos sı 

10 

İki kapılı mesçit imam > 4 lkikapılı mesçit M. 
Yukarıda yazılı vakfa ait seki l a de t arsa ve 

hanele r ten1liken sa!ıla cakt.r, 24 eyl ül 934 p:ı 
zartesi ,,.ünü saat on beşte ihaleleri icra kılına
cağında~ı talip olanların evkaf 111üdüriyetine 
ınüracaatlaı-ı. 1 O 

. . ' . . ••\ . .. .. 

Bursa askeri fırka satın alma 
komisyonundan: 

Bu ısa ve ~1udanya garnizonları için kapalı 
zarfla a1ınacak olan ( 670000 ) kilo arpanın 
rnüoal<asa sı 2~- 9 - ~,3 4 paıar günü saat 1 n te 
ve Bandırma garnizonu için alınacak ( 70000 ) 
lıilo arpanın açık ınünakasas1 ayni günde. saat 
15,00 da f11 ka satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek ü
zere her o-ün Ye ınünakasaya iştirak için de vak 
tinden ev~el teminat vıı teklifnamelerile satın 
alnıa koınisyonuna n1fıracruıtla 1 ı . 

.~ 
Bursa garnizorıu için kapalt za rfla alına ca k 

olan ( 5~000 ) kilo koyun etinin nıünakosası 
'2'2 - U- 9öi cumartesi günü saat l~ te fırha 
satın alrna kon1isvanunda ic ra lolıoacaktır. ta 
liplerin şartname)• i görnıek üzere her g ün ve 
nıünakasaya iştirak için <le vaktinden e vvel t e
n1inat \'C teklif nan1elerile 1 o .nisyona m üra
caatları. 

s s 
. Bur~a ve l\luJaoya garnizonları için alınacak 

olan 40000 kilo bulgurun açık ınünakasa s ı 19-
H-Uö ~ çarşamba günü s :ı at Hi te ve Ban<lırn1a 
garnizonu için alınacak o.lan_ ı ~~000 ki fo ~· l~ulgu · 
run açık n1ünakasası aynı g unde sa nt 1 ~l ,00 da 
fırka satın alnıa kon1isyon11nda icra kılınacak
tır. taliplerin şartnanıcy i g ö rmek üzere her ~ün 
\'e n1ünakasaya iştirak iç in de va ktinden evvel 
tcminat larile fırka satın a ln1a komisyo fJ una n1ü 

r<Jcaatları . 

Sa 1 ~7n 

Bursa Askeı i Fı k ı ~atın al n1a kon1isyonun<lan: 
Hursa \'e ~1udanya ga rn izonları için kapalı 

zar fla alınacak ol a İ1 ( "l :)000 ) kilo sade yağı
nı n r11ü nakasası ~{j eylü l 0:1 ~ çarşamba gunu 
saa t 1 a te ve B.ı ndırnıa garnizonu için alınacak 
6000 kilo ~ade yağ1nrn açık nıütAaka sası ayni 
g ü nde saa t ( :;,:~o da fı rka satı n af .lla kon1isyo
nu nd t i~ra e..lilecektir. ta lip1erin ş.ırtnameyi 
görnJC.~k üzere her gün ,.e ınüna ka~aya i ştirak 
için de ual<tinden cvvc .. J trnıinat ve t eklifname
ler i1e sa tı n afn1a l..:onıisyonuna müra caatları ~-4 

,....""" ~ ·' . 
;.. ': ~.. - . 

Bursa P . T. T. miidürliiğünden: 
ı - Bil' scııclik <·~ki ltrdelli t47G l iı·a o l : t ıı 11 ur . ..:a .. 

r 1 n'~p l ıi l' .. Hılr•cik :ıi'CISI lı:.fta la iic· !"P!'c'rli O(Cl ih• 
• J 

l' "~ ı a ı ı : lk iyalı 193t -19Fi sıııw:-.i i( rı a; iıİ nı ı kı:u· lı ı ·
d ı ·ll i l\ :H·~ ıl ıl, l ı fı e.· gii ıı gitli p ~··l r ııPk s. l',i l<' Pk~ i lt-
111()\'e <'• ka ı·ıl ıııısı ı r. 

~ _: ihale lS-9 -934 ~al ı giiııii !'itllll 14 11' rııcr k PzdP 
y rı p ı laca 1\ ı ı r. 

3 -- TaJiph•ı·irı ~arı11 ırııPyi gitriip ieuıitıa lı ıı uını k .. 
K i.Hl'le ı ·iııi Yt:l'lllPk iiZPl'ı~ lıPr gıiıı ııı ·rkP1.c \'n ilwle 
ı!İİııii ıılk ııu~ı 1, ezde mÜIPsef kil koıııi~\ on:ı miiı·aeaal-. . . 
l :ırr il:h ı oluııur. 2· 4 

İnhisarlar ba.~müdürlüğünden 
M. Kcma!paş3 ınü Jiır i yeti anbarlarında n1ev

cut zürra n1etru k'1tı ihrakld\: 1426 kilo tütün 20 
gün n1üddetle 18 - 8 -934 tarihinde açık artır. 
n1aya konulmuştur. 

İ hales i G eylü l na.ı tar ihine n1üsad if perşembe 
günü saat 16 da ~1. Kemalpa~a müdüriyetinde 
ic ra kı lı nacağı i 1<:1n ol un ur. 2-2 

s s 
Gen11ik inhisar n1üdürlüğü anbarJarında mev 

cut ild sen~ l ik anh2 r n1üddetini ikmal etmiş 
9:1 t s~nesi n~ahsullınJen 29 zürraın :15 denkte 
l o-ı i t< 1! o l Ü t Ü l 1 )' i r il 1 i g Ü n 111 Ü d det ı e ve a ç 1 k 
ar . ırına \'a l<onuln1Lştur. İ hales i 8 eylül 9 3 ~ ta-
rih ine n1Ü..\aJif cuınartesi gün ü saat 16 da Genl 
lik nlüJüri ye l inde icra !n lı nacağı ilan 

Krepleri 
Güzellik 

ve sağlamlık 
Timsalidir 

Diş tabibi Edip Rüştü 
Set başında 

·. . . . . ~·: .. beşini bulmadığı takdirde 4 - Satış peşin para ile ' 
tn son artıranın taahhüdü ı~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~ ve açık Artırmn ile satıla-
baki kalmak üzere ihalenin caktır. Satış icra memuru 
ıs gün daha tenıeit edile-

odasında olacaktır . İhale rek 10- J0- 934tarihfne mü . 
ıadı le tarlhnden beş gün son -] f çarşamba günü saat 
5 te Gemlik icra me- ra tesçil için tapuya 

ll1Urluğu odasında 2280 nu· tezkere yazılacağı ve 
111ara1ı kanuna tevfikan tek yüzde iki buçuk telUUiye 

lif olunan bedel yeminli üç iJe ihale karar pulları ve 

!~11 
Vukuf terafmdan takdir ferağ harcı müşteriye aittir 

unan kıymetin yüzde 
yedi b daha fazla malQmat almak uçuk nispetinde di· 
pozlto akçası veya milli isteyenler 934 - 153 numa· 

Türkiyenin en aski, en kuvvetli 
Ve en ileri D E R 1 fabrikası: 

Sümer bank beykoz D ri Fabrikası 
ilk defa olarak PİYASAYA DERl SATMAK ÜZERE İ STANBULOA bh büro açmııt• r. 

1-Ier nevı yüz derileri, kösele, yıı rm:>. , e ldi venl ik ve güderi mubayaası 
için bu 'büroya m ü ra ca at olunmalı d ır 

Adres: İ stro'Jul -Sirkeci - Sanasaryan han yanında No. 35 Telgruf B~yko2lu tstnnbul • Telef.on 22832 
banka mektubu ibraz etme. rall dosyaya müracaat ey· 
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Sahıt«~ '" 

Bursa ikinci icra 
ınen1urluğundan: 

931 .~394 /111rsam11 
Şeylıpaşcı malıa/lesindc ı~·min 

afja ııeresesin<.: 77 lira 87 im 
r.uş ifasma bnrçlu tUursrmrn 
Dnbrııca l.ariyeslnden ralıil 
a!}m11n malıcu: 11e satılması 

ımıkarrrr lı'JWl1Llll 14 12 
f/3.1 laıilt r c drflcr .)j sabi
fl' 118 1111/1Wfll 7 ~ f P J.-ayıilL 

1.Jursamn JJobruca l\uyrirıde 

Karao!/lan mevkiinde :;arkan 
Ali bey bahçesi [Jarbcn hacz 
Salı il şimalen yol cenu hen 
Halicl' ve llalil çamış /ıalıçı·
silc malıdul bahçe dahilinde 
/eh faşll l>ir dc5/irme11i ııe ca. 
ri suyu nwlıtevi oldu!iu g<J. 
rıilm11ş olan idil liT a 20 /111-
ruş kıyml'liıulc bir J.ıtrı Jırıfl. 

ccnicı acık artırma ile satıl. . . 
mns111a /.-arar l'rrilmiştiı. 

1 lpolt.!. salztbi alaca/ .• 
lılm La di!ier aldkadarların 
ve iı lıfal.: lıa!./d salıiplcrinin 

işim gayri menkul u::erindc. 
ki lıaklarım lıus11sile faiz va 
masrafa dair olan iddiala
rını l'IJra!d nwspilclerile /şbu 
ilcin larilıinden itibaren 2U 
gun içinde icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde JıaJ.:. 

/arı lopu siclllerile sabi/ of. 
madıkça salış bedelinin pay_ 
/aşma ımlan harir l.:altrlar. 

:!- Aılll'nw şartnamesi 

Bursa i/.:irıci icra meımırlu. 
,ı/ıı udasuula işbu ilcin fari. 
/ıinden itibaren lıcrl\csin gör 
mcsi frin açı/.lır. 

3- İhale G- 10 934 la
riltine ımisadif cumartesi !Jll. 
mı saat ı:i Le Bursa ikinçi 
icra 111cmıırlu?j11 odas111da 
icra kılmacakltr. Şu kadar 
ki artırma bedeli gayri men. 
kultin ımılrnmmcn kıymeti

nin yu:dc yetmiş beşini bu[. 
rıuuli!iı takdirde en san ar. 
lıramn laalılmdıi bal i J\al-
11u11• şarlilc ihalenin on beş 
gıin dalıa lcmdil cdilere/.: 2L 

10 'l.'H tarihine m11sadif 
pa:ar yıınu saat on beşle 

JJursa ihi11ci tcra mcmurlll
{ju odusmda 1280 nwıwralL 
l\ctnmırı frufikan le/,fif ofu. 
nan b1.·dl'i rlılL mtl,uf tara. 
jmdan fakdır ultuwn kıyml'

lrn yu:dc yctm ·~ beşini b11L 
duyu /(lf,c/trdc ilwlcsi icra 
ktltnaraJ.-. /ıulnuıdı!/L la/i.dir
tlt• ihale yapıl111ııyarak salış 
yeri lıtra/\Llacaklır. 

4- 1r1Lrmaya işiirak icin 
uayri menkullin rmılwmmen 

/aynulinin yıi:dc yedi b11ç11. 
yu nispetinde pey akçasl th! 

ya millı banka lcımıuıl mek
L11lı11 tevdi lime/eri lci:ımclır. 

ıl/J('I artırma bedl'lı hw icin· 
tlt· o/ara/\ ilwlc harar p11lla-
rwı tapu fer a!J lwrcım ll'i· 
l<i/i ye resmim ı , rm !J<' 111ct-
fııırc111r. 

lJalra jıı:ltı malun.rıl al
ma!. ıs'q1uılcr U31- .'J3!J 1 

dosya /WfJWl'(ISilc llll'llltıl'İ!J '· 

timi:c 11wı w·cıııl cth•bilirler. 
...ır:u c:denlrrin §<ll'lnrım('!Jİ 

olmyura/: /ıa:ır l•11l111wıalaı ı 

r eya mı inu ssil yondermrlcri 

ve guslcnlc11 şarllar ı riayet 
elm< Leı ı iltin olunur. 
5 = 

Satı1ıl,. hane 
Emirsuttan mahallesinde 

hamam sokağında 18 numa
ralı hane satıhktır. Arzu 
ve görmek isteyenler Emir 
sultan hamamı karşısında 

Hal<k1n Sesi 

Nafıa başmühendisliğinden: 
Tirilye- Karaağaç )Olunun 1X ,.e le ?>00 un

cü kilornetrelerinde yaptırılacak betonarme 
ta hl iyeli v ~ 6 ~ 8 1 i r ~ı i kuruş k t şifi i i k i köprü 
inşası !l-9-!l14 pazar günü saat 16 da pazar
lılda talibine verilecektir. 

Talipler keşif ve şartnnn1eyi görnıek üzere 
nafıa dairesine ve ın("zkür gün saatında da mü 
zayedc.\ n1ünakasa ve ihalat kanuouüdaki tari· 
fat nniresinde vilaret encüınenine 111üracaatl~n 

" iU1n olunur. 

Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

ft 

Bursa inhisarlar idaresinden İnegöl \'C Yeni
sehir inhisarlar idaresine ve tnezlcür idaı eıerd•·n 
~ 

Bursa inhisarlar idaresine bir stn · zarfında 
gönderilecek ga) ri safi 120 ı~o kilo sikfetinde 
rnaınul tütün, sigara, içld, i. pirlo boş me,1duat 
ve sair eşya sandık "e bidonlarıntn nakli)·e üc
reti 2:· eylül 9~~.ı tarihine .. n1üsadif ~a'ı günü 
saal on beste Bursa inhisarlar idarc~inde ihale . 
edilmek üzere ~7 ağustos H:l~ tarihinden iliha-
ren aleni ınünakasa ya konu~nıtışt ur şart na nıe
Jer bedelsiz olarak ,·eri 1 i r ta1i p ofa n lan n ot uz 
yedi lira elli kuruş teminatı n1uvakkate akçala 
rını müstashiben yevmi ihalede Bursa inhisar
başmüdürlüğüne müracaat eylemeleri ih1n o
lunur·. 1-4 

Hususi muhasebe 
müdürlüğünden: 

Bursanın Hocanıenteş n1ahallesinde hususi i
dareye ait ınektep arsasının bedeli b(·ş senede 
ve beş n1üsavi taksitte ödenmek üzere 2n -9-

9~4 pazar günü saat on altıda ihalesi icra edil· 
ınek üzere satılığa çıkarıln11ştır. 

Talip olanların bedeli mukadderi olan kırk 
liraya ait depozito akçasile beraber encüoıeni 
vilôyete veya belediye münadisine müra,·aatla
rı ilfın olunur. 

Bursa birinci icra 

ıııcmurluğun<lan: 
!J34-2W2 Mıi::c memuru 

Avni lıf!JC t lınlz cl!yeri /.'i. 
/im seccadcdt:n barçlu (;ıı:i-

JIDŞ z caddcsinclc ıir11c1L İ':'ıllUl 
il cfcndi11111 Jıal:hrnda v rifrn 

23 r; <J.]~ tarihli il<imdcı 

11111/1/,wrıubilı l>İl'İ /ıalL biri 

Ulim olarak i/.i seccadenin 

uc ayrıJa !alıa/./,1L/: cduı .WO 

A11s11r /.:11r11ş nıa:;at i(ile IJCra· 
bcr iı'l'ıt!/l1 lcslimi lıakkmda 

borçlu munıaif P!Jlı naı11111a 

fon:im t:dilen 2() ft>mmu= .~ 1 

l ıı ilılı İl ra cmrindıJ mubu§İr 

larufrnclan 11cril 11 meşr11hal 

/11 bor' /11111111 ikamelgdlu C'Ok 

tanlı ı i lllt< /111/ vldu'[ju anla. 

şılmı.,. l'C il<imt 11w:f..:llr1111 

infa:ı ıçi11 UO/'i /uyu ildm•n 

.le/Jli[jt,f ifasuw J.arnr 11ai/. 

miş o/d11fjt1rıcian brrımıcilıi 

/.:<ırar larihi ilti.ndan ilibarcıı 

1.J !Jllll :arfmda mah/,11m 

lııılımd11ğ ı sı:.ccadderı /eslim 
etmesi ve 7G rncı maddeye 

l1 afi/. arı 'ıcuamıcmıc vermesi 
akr.;i Lal\dtf'(lc lmkuw /,arıun 

icra cdılt•ce[ji [Jil>i mal beya
rıwda bulnnmac!T!iindan do. 

layı Jıa/i.lwıda takibat icra 
J.ıl111actıf/ı icra rmri maka. 
mma kaim olma/\ u:crc itan 

S Q•" .. avı o ı .• 

Bursa belediyesinden: 
(;izli ~ufu:o'ların ''azımı lıakkındaki 2576 . o: lu ka-

mırı nhk:'tııu11a güı·f' : 
llcır nile rei ·i, lwı· vtıli, hm· vnsı n 1 r~1~i1· ııurusa 

yazılnıuyaııları, e\ liJikl•·ri kayd odilıııt•~'f'llleri, m ..... 
vr. ~aip olanlurdan knyıtlar·ı silinnıfl~eıılcı·i~ Eylul 
:ıyırım t iı1<·i giirıiiııdt•ıı lt>~riııi<}''''"lin ıs. ~iıwi gfüı(i _ 
11•~ kadar BPICdi~1 cye hildir11wğ•~ ınerhıırduı·. 
l\amıııı·u vrrilen lıtı Poıir 'c miisaatlt! 111fühlrti it•in 

~ 

de lıi<: bir rıws'uliyı~I olıııadığı gihi pul re ~airt• 
uıa~rnrula vokttır·. Btı ıııiisaadetJcıı nl:\kadarlırı Jwuu-n . 
istifade etnıeleri \'P ııufu!'ia vazılnwmı~ nıulıiH'İr H• 

• • 
miillecilerıle tıvııi surııtlt• ktıııdilPriııi Bt•le.liyt-ıvı~ . . ~ 

ka) <l •.!llirmelcri meııfaatkri iktiza"ulır. 
Bu hir hn<•tıl\ av rniidcfol ic•iııde rıııfusa y;ızıfmavaıı-.. . .. . . 

iarı. e\'lilikleı·i kavd cdilnuwmılcri, ülcn vt~ kavlıola11-. . .. 
!ardaııl\avııf aı·ı ~iliumeveııiel'i hildirıııevı\nft•r vt~ va. . .. . . 
hul yalıu~ -.;üylcı~·eıılcr kanurwn cclzu güı·ec·oklrı·iıı-
ucn bu gibi epzalı i~tcre mrydan vrrilıu~nıf'~İ elıom
miveıle ilfüı oJurıur. 

L 
•' 
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Bursa askeri fırka satın alma 
komisyonundan: 

Bandırn1a yarnizonu için kapalı zarfla alana. 
cak olan iO,OO(} kilo s1ğır etinin nıünakasası 
29-H-934 cumartesi günü saat on brşte fırka 
satın alma komisyoüunda icra kılınacaktır. ta
taliplerin şartnameyi görn1ek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de ten1inat ve teklif
namelerile fırka satın alma komisyonuna n1u
racaatları. 1 -4" 

* Bursa ve Mudanya garnizonları için alınacak 
~laOOO Bandırma garnızonu için alınacak t 2000 
kilo nohudun açık münakasası ~7-9-934 per
şembe günü saat 15 te fırka satın alma koınis
yonunda icra kılınacaktır. taliplerin şartname
yi görnıek üzere her gün ve münakasaya işti .. 
rak için de ,·aktinden evvel teıninatlarile fırka 
satın alına komisyonuna müracaatları t -4 


