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Köy 
bayramında ••. 

Türk köylüsü her şeye kabili
yetlidir yeter ki ona ıöıte
ren olsun •• 

Köy bayramı deyip geç
meyin! Bu bayramı biz; şehir
dekilerden çok daha samimi 
ve çok daha cana yakın bul
duk. Köylü kardaşlar o gün 
bayramlık elbiselerini giymiş· 
ler, evlerini bayraklarla süs
lemişler; köy meydanma bir 
tak kurmuşlardı. 

Seviniyorlardı. Çünkü: Hal
kevi köycülük komitesinin köy
ler arasında tertip ettiği te 
mizlik müsabakasında birincili
ği kazanmışlardı Bu onlar i
çin elbtete b:iyük bir kıvanç 
vesilesiydi. Bunun için kendi
lerine o gün - hem de diğer 
köylerden gelenlerin önünde -
merasimle mükafat verilecekti. 
Komitenin köyler arasında ya
rattığı bu rekabet, adeta bir 
müsabaka mahiyetini almış ve 
köylüleri temizliie teşvik e
den en iyi bir zemin teşkil 
etmişti. 

İhsaniye köyünde karşılaş. 
lıiımız manzara dün hayali
mizde yaşayan fakat bu gün 
tahakkuk eden Cumhuriyet 
köylüsünün timsali ve ta ken
disi idi. En şayanı dikkat nok. 
ta: Müsamere verilen yerde 
köylü hanımlarla erkeklerin 
bir araya toplanmış olmala. 
rıydı. Yani kiylümüzün içti. 
mai hayata şehirden farksız 
deiil belki daha ileri idi. 

Hatta o kadar ki: Köylü 
k;,,dınların ekserisinde topuklu 
iskarpin ve ipek çorap görü
yorduk. Köylü kızların ipekli 
elbiseleri Borsadaki arkadaş. 
larının giydiklerinden başka 
türlü değildi. Hepsinden güze
li köylü ve 1şchirli hanımların 
birbirlerile can ,ciğer ahbap 
gibi konuşmaları idi. İşte bil· 
tün bu samimiyet çerçevesi 
içinde memleketin valisini de 
köylümüzün ortasında görü
Yordqk. 

Temsilden evel bir köylü 
arkadaşın söylediği nutuk bile 
bu samimiyetin ve temiz duy
gululuğun mükemmel bir nü
munesi idi. Cumhuriyet köylü
•ünün ruhiyatını anlamak nok
tasından çok enteressan olan 
bu nutku aynen başka bir SÜ· 

1:unumuza koyuyoruz. 
Lise talebesinin müsame-

resi güzel oldu. istiklale aşık 
olan kelepçeli delikanlıyı butün 
köylü; gözleri yaşararak ve 
İçleri sızlayarak alkışladı. He-
le kız muallim mektebinden 
Ayhan hanımın baştanbaşa 
heyecan yaratan güzel şiirinde 
( sapanının başındaki Türk 
köylüsü ) cümlesini biz avuç
larımız kızarıncaya kadar al
qladık köylü kardaşlar da 
bundan çok mutahassıs oldu. 
lar. 

Biraz sonra köyü geziyo· 
ruz, çamur olmasın diye so
k~klara kum ve çakıl döşen· 
mış. ~ ollarda gübre ıöyle dur

~~n b?'. çöp bile görühniyor. 
b' serısı tek katlı ve kutu gi· 
b ı evlerin içleri dışları hep 

.:: boyanmq.. Evlerde 
er yok, Fakat kapılar 

n i N şriyat müdürü 

iş 
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Misafirler· • 
ız 

l' unan iktisa! vekili; iktisat Jekili
mizle birlikte bu gün 16 da şe ri

mize geleceklerdir. 
Aziz misafirimiz Yunan 

iktisat vekili M. Przazoglu 
ile iktisat vekilimiz Mahmut 
CeJnl beyefendi bu gün Er:· 
tuğrul yatile Mudanyaya ge
lecekler ve orada meraıfmle 

karıılandıktan sonra ıchrimi· 

ze hareket edeceklerdir. Aziz 
mfaafirlmlzle iktisat vekilimiz 
saat 16 da Buraaya vasıl ol
muı bulunacaklar ve Acem
ler civarında gene mera imle 
karıılanacaklardır. 

Komıu ve dost memleke
tin kıymetli misafiri için dün
denberf ı~hrimrzde hazırlıklara. 
baılanmıı ve her taraf bay. 
raklarla donatılmııtır. iktisat vekili Ma mut Cclfıl bey 

kit fabrikasını zmelerı muh 
Muhterem misafirimizle temeldir. Aziz m ıafirimlze 

iktisat vekllimfzlo yarın fab- ve kıymetli ve ilimize hoı 
rlkaları ve bu meyanda İpe• geldiniz deriz. ____________ ............. NeeM-

Belediye 
·Şehir lokanta ve gazinosunun in
şaatına ve yolların genişletil

mesine devam edilecek ... 
Evelki gün b~lediye mec

liıi avukat Cemil beyin reis
liği altında toplanmııtır. Re-
iı bey: ' 

Topluluk var. Celseyi açı· 
yorum demlı; azadan Neyyi· 
re hanım; azaların isimleri 
okunmak ıuretile yoklama 
yapılmaamao muvafık olaca
ğını hem bu suretle nza bey
lerin evvela yekdfğerinl tanı· 

mıı olacaklarını ıöylemiıtir. 

Teklif kabul olunmuı bunun 
üzerine iıimler okunmak ıu
retile yoklama yapılmı§tır. 

Müteakiben eıki zabtın okun· 
maaına baılanmııtar. Azadan --------açık. ~\mal memleketlerinde 
emniyet böyle imiş diyenler 
gelsinler,ıe lhsaniye köyünde· 
ki emniyı ti görsünler. Geniş 
birer ba~ çenin ortasına kuru· 
lan evler temizlikten sanki 
insanın J üzüne gülüyor gibi . 

Odalar bol bir ışık içinde 
yıka~'~ycr. Helalar bahçelerin 
ken• rlarıoa kaldırılmış . Ah!r· 
ı~t ev'ıerin altlarından çıkar.la
rak ~ ahçelcre kurulmuş. Ku
) • 1 ın etrnfı, pis sular sız

masın, diye betonla sıvanmış. 
Üstlerine de tahtı kapaklar 
yapılmış. Mübalagasız diye
bilirim ki: Şimdi bu köyde ne 
bir gübre kırıntısı görebilirsi. 
niz ne de uçan bir sinek .. 

Hasılı lhsaniye köyü bize 
bir daha anlatmıştır ki: Türk 
köylüsü he~ şeye kabiliyetli
dir. Yeter ki ona gösteren ve 
bildiren olsun. Bunu ilk keşf 
eden Büyük Gazi değlimidir 

ki: Koca milleti istiklal muha
rebesinde bir tek gaye etra· 
fına toplamış ve bu gün de 
her inkılap hamlesi etrafında 

kalplerimizi kendine bağla
mııtır. 

MUSA 

Meclise riyas t eden \'oklama tcklıfini 
Cemil b y ) apan Nen ıre H. 

Saim bey zabıtların okunak
lı yazılmasını talep etmi ve 
filhakika zabıtlar çok zorluk
la okunmu tur. Z bıtlarda ge
çen bazı kelıme hatalarının 

tashihine ve heyeti umumiye· 
sinin kabulüne karar verildıl • 
ten sonra belediye b hçe l 
yanında yaptırılan ~ehlr lo
kant-;. ve gaıtnosu meselesi
nin müzakeresine geçilml~tir. 

Bu meseleyi tetkik eden ko.· 
vaoin encümeninin raporu O· 

kunmuı, rnpo d me.ı: ür 
zinonun intıatı ; Mu tafa e
fendi ile resmi bir muk vele 

- Devamı i · nci .. hifede _______ ... 
mü 

Geçen nil5· 

h:ımızda Ze k 
sineması mer· 
diveninden dü 
şerek b ıın
dan yaralan 
dığınt '\i e h S• 

tahaneye kal· 
dırıldığmı ha· 
ber verdiği· 

Emniyet müdüru· 
müz Yusuf Ziya 

miz emniyet bey 
müdürü Yusuf Zlyn bey has· 
tahaneden çıkmı tır. Fakot 
henüz yarası kapanmadıAm· 

dan evinde ayak tedavisi 
göruıektedfr. Bunun için Yu. 
auf Ziya bey vazifesi ba§ına 

aelememektedir' 

ükifat 
bu ıünasebetle Halkevi İhsaniye 
köyünde bir bayram tertip etti. 

H lkevi köycülük komitesi 
köy l erimiz arasında bir 
t em izi it müs b kası ya pmıı 
ve bu müsabakada İhsaniye kö 

yü ile Armut köy birinciliği 

kazanrnı§lardır. Cuma günü 
bunlardan İhsanı:1e köyüne 
mükaf ot verilmiş bu nünase
betl~ mezkür köyde bir b y
ram yapılmıştır. Bayramda 
valimiz F zlı beyle Halkevi 
reisi maarif müdurü beyler ve 
bütün l lalkevi erkanı da bu-
lun mu §tur İhsaniye l·öyünün 
meydanı clv r köylerden ve 
ıehirden gel nlerle hakıki b'r 

bayram yerine dönmü§ köy 
evleri baıtanba§a bayraklarla 
donatılını tır. Meydanın bir 
kenarınn; sanat mektebimiz 
tarafından portatif ve köyden 
köye nakli kabıl bir sahne 
kurulmuştur. Saat bir buçuk
ta mızıka istiklal marıı çal
mış ve btş yüze yakın köy)ü 
ve daveth marşı ayakta din· 
lemi tir. Badehu Halkevi köy
cülük reisi köylü arkadaıla

ra ve davetlilere hitaben 
Cumhuriyet hükumetinin köy 
siyaseti hakkında h'ymetlf bir 

- devamı ikinci sahifede --.-.--·-·-"----------
lediyeci 

belediye reis muavinliğine Zehra 
an coklukla secildi 

' ' 
Yenl b ledlye meclisimiz 

bir belediye meclisi muavin· 
lığınin ıhdasın karar ver
mif ,,.e bu mua vinllğe daimi 
encümen zasından abık 

( Bizim mektep ) mO.dürü 
Zebra hanımı eçmiıtlr. 

Bir hanımın belediye reis 
muav.ni eçilmesi Türkiycde 
ilk defa vukua gelen bir ha-
di e olmnlc itibarile Bursa 
bu itte memlekete örnek 
teşkil etmesi lazım gelen bir 
yenılık göstermiıUr. Saniyen 
Zehra hanım gabi memlekete 
müşlul ş r •t iç nde bılFıal hız. 

met elml" bir hanımı eçmek 
doJayısilc belediye meclisimiz 
büyük bir kadirıınas ıkta bu. 
lunmuştur. Bunlardan ba ka 
Zehra hanım ötedenberi her
kesin derdtle alakadar olup 
çare aram ğa alışkın ve bu 

nımdır, Bu itibarla reis mu· 
avfni seçilmesi tam yerinde 
bir hateoet olmuıtur. Mecli
simizi ve Zehra hanımı leb· 
rik ederiz. 

Fırkanın telgrafı 

Dığer taraftan bu seçim• 
den umumi merkezi haber· 
dar eden C. H. Fırkasına kA.. 
tibi umumi Recep beyden ıu 

telgraf gelmiıtiı: 

Sadi beyefendi 

C. H. F. Reisi Bursa 

C: Sclediye meclisi Zeh
ra hanımı reis muavinliğine 
eçmeklc ön inkılabımızda 

l admlarımıza 'erdiğhniz de
ğeri böylece de göstermiı o· 
luyor. Zehra hanım at kada. 
§ımıza muvaff akiyetler dile
rim. C. H. F. umumi katibi 

İ§e kendini vnkfetmi§ btr ha- Recep , .... ___________ ...... _ 
Gazetemizin ( 4) üncü yılı 

Gazetemiz geçen pazartesi 
güniı do d ncü neşriyat yılını 

bitrdi. Bu münasebetle ne ri
yat müdürümüz Derviş bey; 
yazı arkada larJDa bir ziyafet 
verdi. 

Dört enedenberi hiç ak
samadan n .. sriyat yapan gaze 
t ... mizin cvvdit kuçuk hac mda 
çıkt ğt malumdur. Sonraları 
gerek karilerimizden gördü-
ğümüz rağb t gerekse büyük
lerimizin yard mlaril hacmımı-

Yuı işleri mudur

mil Kadri bey, yazı işleri mii· 
dürü Musa bey, muharrir Sa. 
im bey, şehir muhbiri İhsan 
bey, Ankara muhabiri Samih 
Nafiz bey, İstanbul muhabiri 
H~yrünnisa Hikmet hanım,Ba
lıkesir muhabiri İsmail Hilmi 
bey, Gemlik muhabiri Reşit 
Süleyman bey. 

Bir aralık kıymetli doktor 
arkadaşımız Osman Şevki bey 
bir buçuk sene kadar gazete. 
mizin baş yazılarını yazdı . Bi-

Gnze' cmizin uhibi lüğünü yapan mesül müdürümüz Muharrir arkada 
Derviş bey Musa bey 

zı büyüttük. Yalnız; uzun müd. 
det haftada iki defa munta
zaman çıkm ş olan gazetemiz 
şimdi kısa bir zaman için 
haftada bir çıkıyor. 

Gazetemizde jf k iş bölümü 
şoyle olmu tu. İmtiyaz sahibi 
Derviş bey, başmuharrir Ali 
Naeıb b me ül Jllüdür Ce .. 

Cemil Kadri bey şımız Saim bey 

lahara bu kadromuzu daralt· 
tık. Sahip ve neşriyat müdü
rümüz Derviş bey oldu. Os
man Şevki bey t stanbwa ta
yin olunduğundan gazetemiz· 
den ayrıldı. Taşra muhabirle· 
rine de lüzum kalmadı. Şimdi 
gazeted çalışanlar Derviş, 
Mus~, Sai~ ve Cemil beyler .. 
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Temiz köye 
mükafat 

- Birinci aahifeden devam -
nutuk ıöylemittfr. Hulusi bey
den ıonra gene komite aza
sından Zehra hanım daha 
ziyade köy kadınlarına hita
ben birkaç ıöz ıöylemittir. 

Bundan ıonra köyün imamı 

Akif efendi köylü ruhiyatını 

çok ıüzel anlatan bir nutuk 
ıliylemitttr. Şayanı dikkat 
buldufumuz bu nutku aynen 
•talıya yazıyoruz. Müteaki
ben ıene bir köylü arkadat 
birkaç ıöz ıöylemiı bu nutku 
lise talebeıinin temıfl ettiği 

bir perdelik ( istiklal piyesi ) 
takip etmittir. Piyes iyi tem
ıil edllmiı ve ıık ıık alkıılan
mııtır. Piye" .m sonra hep 
birden Cumhuriyetin onuncu 
yıl marıı aöylenmlt en ıon 

olarak ta kız muallim mek· 
teblnden Ayhan hanım sah
neye çıkarak mektebin müsa
mereılnde bize büyük bir 
zevkle dinlettiği tiirl söyle. 
mittir. Avhan hanımın bu ıt
trinde geçen ( sapanı baıın

dakt Türk köylüın ) fıkrası 

tlddetle alkıılanmııtır. Bun. 
dan sonra sahneye avukat 
Hul6ıt beyle köy muhtarı çık
mıı ve köyün birinciliği ka
zanmaaı dolayıılle vadedilen 
(50} lira mükafat alkıılar a
raıında •uhtara teslim edll
mtıtJr. Bu para köyün en 
mübrem ihtiyacına ıarfedile· 
cektlr. Bayram burada bit
mif milteaklben köy gezilmlt
tlr. Kız muallim mektebi ta
lebeleri de köylü çocuklarlle 
muhtelif oyunlar oynayarak 
onlara tam bir bayram ya. 
tabD1tlardır. 

Köy lmam1nın nutku 
EfenCfiler, kardaşıarr 
Hoş geldiniz! KöyOmüze sağlık 

ve şenlik getirdiniz. Demin söyle
nenleri köylümüzün pek dikkatla 
karşıladığına inanınız! Haikevinden 
köyümüze geçen sens ilk defa iki 
hanımla birkaç efendi gelmışlerdi. 

Bunlar bize temizlik için bırçok 

ı.<'yler söylediler ve dinledik. On
lar gittikten sonra doğrusunu söy. 
lemek llzım gelirse güldük! Bun
lar köyü de şehir zannediyorlar 
dedik. Hiç şehirdeki temizlik köy
lerde olur mu? Biz hayvanlarımız

lı çift yoldaşlığı yaptıkça bizim e
vimizde gübre, odamızda pire ve 
sinek eksik olmaz. Gel de bunu 
şthirlilere anlatı dedik. Evlerimizi 
badana ederek bir gün içinde te. 
zek karalanmamasının imkanı var 
mı? Bizim aptesaneleril)'1iz güneşin 

altında, rüzglrın karşısındadır. Ko
kuyu kesmenin imkAnı var mı? Ku
yularımızın etrafına kaldırım yaptık 

ama hayvanlarımız su içmeğe gel
dikçe çamur yapıyorlar ve pisliyor
lar. Bunun önüne geçmenin müm. 
künü olur mu? Adam bunların bir 
daha gelecekleri yok ya dedik. Biz 
kımıldanmadık bile.. Aradan iki 
hafta geçip bu hanımlar ve efendi· 
ler bir cuma gene geldiler. Biz 
geldiklerini görünce birer birer 
uwştuk. Muhtarın etrafını sardı

lar. Ne dediklerini bilmiyoruz. 
Gittikten sonra muhtar bizi topladı 
bunların dediklerini yapmadıktan 
sonra kurtuiuş yoktur: bize kanun 
gösteriyorlar. Yapmazsanız hepi. 
nizden ceza alacağım. ilk olarak 
kendi evime başlıyorum. dedi. He· 
pimiz de onu görerek temizliğe baş. 
1adık. Ve yaptıkça biz de beğen
dik· Şimdi köyümüzün }ÜZÜ ağar. 
eh ve bir şehir yavrusu oldu. inan
dık ki köyde de istenilen temizlik 
oluyormuş. Şimdi kadınlarımızın e
linden badana fırçası düşmiyor . So
kaklar her cuma her evin önünü 
süpürmek suretile temizleniyor. 
Gübreler iki üç günden fazla ıv· 
luda durmıyor. Aptesanelcrimiz çok 
muntazam. içine güneş giriyor• Si· 
f!~ler uçmıyor. Batkı daha biıdc~ 
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ve 

Asri kaplıcalar . .irketinin 
medisi idaı P. içtimıında bu
lunmak üzere csbak Yalimiz 
Tıı ah1.0n mebu u Fatin hey 
şehrimize gelmiştir. A:,rl kap· 
lıcad3ki in~aat çok ileı !emiştir 
hcnü1. . ıca' 11 getirilmesine 
ba~l:rnnı·ımı~ olmakla beraber 
kaphc:rnın 11n kısmında yapıl
mağa ba:.lnnan dans yeıı, 
paı k, büfe ve cephe dıvnrları 
lıitmi:.tir. 

Yeni ziraat 
bankası 

Ank ıı a ( liu"usi ) Bursa
da yapılacak ziraat banka ı
nın plttnları tastik edilmi~. ka
ti ihalesi de Bursa merkezine 
emredilmiştir. İstimlak edılc· 
oek dükkanların yıklırılmasını 
miileakip inşaata ba 11lanacak
tır. 

Milli musikimiz 
Gazi hazretlerinin milli 

Türk musikisi hakkındaki işa
ı etleri üzerine halkın mhuna 
hitap etmeyen melarıkolik ınu
sjkinin kaldırılma ına başhln
mı~tır. Hadyo merkezlel'iıııiz 
yeni esaslar dahilinde lıazırla
dıkları pı ogı amJan tatbike 
ba~lamışlardır. Biı· taraftan da 
milh türkülerimizle milli oyuıı 
ha valanmızın orkestrasyonıı 
yapılmaktadır. Ayuca İstan
bul ~ehir meclisi azalarımn 
da bir teklifle umumi çalgılı 
yerlerden e ki mu ikinin kal
dırılmasını i teyecckleı i Jıaher 
verilmektedır. 

Buna ııaz:ıraıı Bımmınızın 

çalgılı yerlel'İndeki sazlar lı:ık. 
kında beledıye meriısımizin de 
lıu c a lar dalıiliııdc lıaıel,eıe 
geçmesini dileriz. 

Halkevinin 
konseri 

BalkcvimizJe lıer ayın on 
bcşild otuzunda yapılan ınıı-
tat içtimalaıdan bu ayın on 
beşinde yapılacak olanı kız 
enstitüsü salonnnda \'el'ilecck 
olan konsere tahsis edılmiştir. 
Haber aldı~ıınız.ı göre hu 
konserde Halkevi oı kestrası 
milli havalar ım\Zı çalacaı..tır. 

Futbolekzersizi 
Sanatk~ı lar "Pür derneği 

birinci takımı cııma günü Ga
zi st..ıdyornuncl ı bir ekzeı siz 
yaprnı~tır. Bur. :ı. :.~nnpiyonu 
o'an bu kuvvetli takımımızın 
boyle sık sık ekzersir yapma
ları şüphesiz takımlarını Jaha 
ziyade kuvvetlendirecekıfr. 

çok şeyler istiyorlar. Muallim bey 
kışın geceleri bizi mektepte top. 
lıyor. Bize yemek içmek görüşmek 
konuşmak adetlerini öğretiyor da. 
ha da öğretecektir. Biz karar ver
dik birinciliği elimiz Jen bırakma· 
yacagız. Bütün ova koyleri içinde 
Bursaya açılım en yakın pençere 
buradadır. Şehirde gördüğümüz ı· 
~ıktan evvelA biz ziyalanacağız. Di· 
ğer köylere de o ışık ba pençere. 
den geçip gidectktit. Yaşasın Cum. 
huriyct yaıısın Halkevlcri .. , 

Bursar.n F odr köyünde. 
I:ı düğün cemiyetinde bir 
knvga net: .. si 17 yaşında. 

Şükrü ismıde biri tabanca 
ile arkadal rıoa ateş eder· 
ken düğün misafir gelen 
Bursalı 10 yaıındakl Celfı· 

leddini öldı.rmüş kurfun ayni 
köyde 40 ,oşlo.rmdakl Nec
miye hanına da isabet et· 
miş ve bu hnim da yaralan
mııtar. Kati derhal jandar. 
maca yakalınarak adliyeye 
teslim edilmıtir. 

Eski a!tınlar 
bulundu. 

Karacaber yolu üzerinde· 
ki Mihraplı löprü civarında 

kanal hafriyıtı yapan amele 
eski devre ai yirmilik allm· 
lardan dört tane altın bul-
muş bunlardarı bir tanesi 
mühendis Em n bey tarafın
dan alınarak karakola geti
rilmiı ve tetkikata baılan-
mıtbr. 

... 

lstanbuldan 
kacan hırsız 

• 
yakalandı 

Malatyalı olup lstanuulda 
Çeıme meydanında kahveci 
Hüseyinln yanında çalışan 
İbrahim o~lu Haıanm 1 Hor· 

biye mektebi karıısında o· 
turan Fehmi efendinin eıya

sım çalarak buraya geldiği 

zabıtaca tespit edilmiı; hu HZ 

çatdığı eıyalarla beraber ya· 
kalanarak adliyeye teslim 
edllmi tir. 

Ruştü bey gitti 
Eı..;ki <l turJ·ıııınıı l ~tii 

hey dün ~ılı u y~ııi ınrmıırryet 
yeri olan Arıt~lyaya lıartk)l 
etmiştir. Huııtu bey flıır ıd~ 
bul111ıdu~tı m11 iJ t ·' fi'ı ke in 
se"gisıııi kı71nrrıı~ 1-.ıyııv•ıli bir 
zattı. Bur ı lan ayıılnı.ı ı hi-
1.im için bir kayrptıı. 

Arabadan 
atlayarak 
yaralanmış 

Eabadaii mahalleli 56 ya§ 
larında Bekir kızı Meryem 
evine giderken bindiği ara-
banın hayvanları ürktüğün-
den korkarak yere atlamı§ 

ve araba altında kalarak 
yaralanmııtır. 

Terfiler 
Karacabey k,ıymakamı 

Remzi \'e Yeni~ hiı· b yına
kamı Mahir bt~yleı in der ecel 1

-

ri ikiııciJen hirınriye ı:ık ırıl
mışlıı·. Or hang ızi iu ynıak 11111 

Sait Ali b~yiıı ueı ecesi liçun
cüden ikinciye çıkarılmıştır. 

Sıhhiyede 
Oı hanelı fr enJİ tnll(\t~ele 

du\..toı u T·ılıir h •vın i ti fası 
kabul t1lıınınıı)tuı:. 1 taııbul 
küçük sıhhiye mcnıııı 1.u ından 
Mahmut Nedim efendi M. Ko
malpaşa sıhhat memurluğuna 
tayin olunmu~ıur. 

Auliye ı~ıılJlılarıııın Tı"ırk
çelı.>~tirilmcsi iı·in muddeiumu
ıni C mil b~yiıı reisliği altın
da hir komisyoıı topiamm~ ve 
auliye 1 tıl lhlaı ını değistirınc
ğe başlamıı:-tır, 

Rıza uşen bey 
(~azeteci nı kada~ımız Rıza 

Hıı-.en bey bir sojuk alma 
netice ·i hastalanmıştn. Bunun 
için birkaç gündcnberi ı~ıne 

gelemeyen arkadaşımıza ~ifa
lar dıleriz. 

Nışan mer • • 
sımı 

Bursa matbaacılarmın en 
eskisi olan Refik bey ağabe
yimizin oğlu baytar Behçet 
bey arkadaıımızla Hoco.o.liz · 
de mektebi muallimlerinden 
Zihni beyin kerimesi Muaz 
zez hanımın nışanları dün 
gece Kayaba~ındakl Kadri 
beyin evinde güzide davetli
ler huzurunda yapılmı§tır. 1. 
ki gence tükenmez saadet ve 
dirlik düzenlik dileriz. 

Kongreye davet 
Dağ spoı la rı kul İJ hundeıı: 
K11li.ıbe kayıtlı bütün ar

kaıla,.lnıın 14-1 l -934 çnr
~~rnıh:ı. günu akşımı saat 20 
do C. II. F~ ~alomında yııpı
larak kongreye gelmolt!rİ ııc:a 
o\unuı·. 

Yalova belediye 
reisi iki aya 
mahkum oldu 

Yalova hattınd sefer 
yapmakta olan AH Rıza ef. 
otobüsünd~n rızaları hılafına 

mü~terileı ini indirmek ve bu 
suretle serbesUi ticaretine 
mümanaat etmek iddiasile 
Ali Rızfl. efendi tarafından 

Yalova kaymakamı Şefik, be
lediye reisi Hüseyin Avni, 
belediye n7asından Mehmet 
Ali, Öme:r, iızet, Ahmet Ya
lova seyrüsef~r memuru Na-

dir ve polis Akif bey ve e· 
fendil .. r haklarında aç1lan ve 
bir müddettenberi üçüncü ce
za mahkemesinde devnm e
dilmekte olan dava dün neti
celenmitUr. Müddeiumumi id
dianamesinde suçluların hep
sinin tecziyesini istemiştir.Ne· 

ticede belediye reist Hüseyin 
Avni beyin iddia edildiği gi· 
bi Ali Rıza efendinin otobü· 
sünden rızaiarı hililf ına mÜ§· 
terllerin\ indirerek mumailey
hin ıerbesUi ticaretine mani 
olduğu sabit görüldüğünden 

ıkt ny on gün ve seyrüsefer 
memuru Nadir efendinin de 
mevzubahs otobüs hakkında 

hilafı hakikat rapor verdiği 

anlaııldığmdan üç ay hapis· 
lerine ve diğer suçlulara Is· 
n t cdılen cürümler aabit gö
rülmediğinden beraetlerlne ve 
Hüseyin Avni beyle Nadir e· 

1 

fendi haklarındaki hapis ce
zalarının teciline karar ve"' 
rllmittlr. 

f 

belediye 
meclisinde 
- Birinci sahifeden devam 
yapılmad .n tıa§landığı ancak 
daimi encümenle Mustafa e

fendinin mütekabil resmi mü

racaatları bir bağlalık doğur

muş olduğu kaydedildikten 
sonra mali vaziyet teı rih e 
Jilmiştir. Neticede 14600 lf. 
ranın yeniden sarfına lüzum 
gösterilmiştir. Ayrıca mesele-
yi mü§tereken tetkik eden 
Nafia encümeninin rıı.poru 

okunmuş bunda da paranın 

akarat faslından değil emlak 
fashndnn sarf ma lüzum gôs· 
terllmiıtir. Raporlardan ıonra 
reis bey esl<i reis Muhittin 
beyden bu hususta heyeti U• 

mumiyeye izahat vermesini 
istedi. Muhittin bey izahatın· 
da keşif bedelinin ziyadeleı· 

mesine sebep olarak sabık 

valimiz Abidin beyin mt:zkür 
binada bazı tadilat yapılma· 

sını emir ve lrıat buyurmuı 

oldukiarını söylemiş; binanın 
ikmal edilememesine sebep 
olarak ta daimi encümenin 
bu ilavci keşif üzerine sarfı· 

na mecburiyt:t hasıl olduğu 

paranın tahsisata için iıi ye· 
ni meclisin lçtimaına talik et• 
miı bulunduğunu zlkretmff. 
tir. Kavanln encümeni reisi 
avukat Tevfik bey beyanatta 
bulunarak raporu izah etti 
ve - Muhittir. beyle anlaıa. 
mamazlığımız yoktur. Biz nl· 
çln böyle yapılmıı diye ııor

mıyoruz, bundan sonra yapa• 
caklarımızı hatta evelce ya• 

pılanlarla birlikte heyeti u
mwniyeainl kanuni ıekle bai· 
layahm diyoruz. dedi. 

Reis bey; br binaya ait 
evrakın encümene tevdiine ve 
meselenin halli ve binanın 

ikmali için daimi encümene 
saliihiyet verilmesini teklif e. 
derek ekseriyetle kabul olun· 
du. Badehu dört senelik la· 
timlak programı ve yolların 

genişletilmeslna devam 
olunmasma dair rapor oku
narak kabul olundu. İlk ıe· 
ne için Ulucamiden stadyoma 
kadar olan mıntakada istim
lak yapılması kabul edilmlı· 

ti. Reis bey: 
Efendim fazla paramız 

kalına istimlak daha baıka 
mıntakalarda da yapılabilir. 

dedi. Badehu lağım sularile 
bahçelerin sulanmasına mani 
olunması hakkındaki sıhhiye 

müdürünün tezkeresi okundu 
buna ait belediye hukuk mü
şa virinln raporu okundu. Ve 
peyderpey lağımların kapatıl
ması hakkında karar veril· 
di. Fakat bu arada lağım ıu
ları münasebelile çeımelerin 
akmadığı mevzubahı oldu. 
Zehra hanım: 

- Zaten çeımelerin ak-
tığı yok ki .. dedi. Sabık be
lediye reısl Muhittin bey Zeh
ra hanıma cevap vererek: 

- Zebra hanımefendi be
lediye encümeni azası olmak 
itibarile su meselesinin ne ıe
kilde olduğunu bilmesi Jcap 
ederdi. Kendisi bu hususta 
izahat verirlerse daha iyi e
derler. Tarzında Zehra hanı. 
ma bir sual tc.y .:ih etmek 
istedi. Zehra hanım da ce• 
vap vermek üzere ayağa 
kalk1J1J§ ise de meselenin ha· 
raretli bir münakaıa safha• 

l ıına gireceğini düıünen bele. 
diye ref si Cemil bey Zehra 

1 hanıma ıöz vermemlı; meae· 
l le de bu ıuretle kapat&lmııtar. 



Sahife ~~ 

Bir cevap 
Antalya defterdarlığma tayin 
olunan Ruıtü beyden ( Kar
daı ) gazetesinde çıkan bir 
Yazı üzerine mezkür gl'\zete
ye cevap teıkil eden ıu mek
tubu aldık. Aynen koyuyoruz. 
Hakkın s ~ıi ıraıetesi 

müdürlüğüne: 

Efendim: 
Esursada çıkan Kardaı ga

zetes\nin 740 numaralı sayı

sında Antalyaya tayinim hak
kında yazılan bir yazıda: 
( orada olsun temini muvaf • 
fakıyet eylemelerin i t emenni 
ederiz ) denl1 ml§tir. 

1 - E velii: bir devlet me
ınurunun vaı.if esinde muvaf
fak olup olmadığının takdiri 
i.mtrlerlne aittir. Bunu h iç 
bir gazeteci dahi tayin ede
Dlez. 

Saniyen: Mezkür ıazete 
•ahtbt Vasıf Necdet beyi hak· 
kınıda bu ıekilde yazı yaz
maya sevk eden sebep ıu 

olsa gerektir: 
Bu zatın 928 senesinden 

kalan vergi borcunun her na· 
ıılıa tahsil edilmemiş oldu
ğunu gördük. Btz devlet mat
lubunu tahıille mükellef ol
duğumuzdan bittabi bu bor
cu vermediğinden tekaüt ma
aıından haczı cihetine gittik. 
Vaaıf Necdet bey bu mua
mele üzerine makamıma ge· 
lerek dört seneden beri selef· 
lerim zamanında tahsil edil· 
meyen bu borcun bir müddet 
daha tehirini rica etti. Hal
buki haciz kararı verildiğin· 
den lnf azının zaruri olduğunu 
ve devlet matlubunun bahu
ıus münevver bir zat tarafın
dan takdir edilerek bir an 
evel verilmesi icap edeceğini 
ıöyledik. Ve muamele yürü
dü. Borç maaıından kesildi. 
Vaaıf bey bir gazeteci ise: 
V •zlfesioi yapan bir def ter
darı takdir etmesi lazımdı. 
Fllkt maale1< f menfeatine do
kunulmuı olmak dolayıslle 
bundan tee11ür ve infial duy· · 
ınuı olmaladır ki: Değil bir 
daire reisine hatr a her hangi bir 
"atandaıa karşı dahi kulla
nılması doğru olmayan ve §Ü· 

Pesiz tayini kendisine ait bu. 
lunmayan bir ifadeyi kullan 
lnııtır. Ayrıca 932 ve 933 se
neleri kazanç vergisi bor· 
cunun tayyyare cemiyetinde
kt maaıından haczen tahsili 
21-4- 934 tarih ve 106 -
207 numaralı müzekkere ile 
tayyare cemiyeti riyasetine 
Yaıılmıı ; cemiyet re isi de 30-
4.934 tarih ve 9960 nuınara · 
lı lezkereııile haziran 934 ma· 
•tından kesilip merkez §Ube

•ine teslim edileceğin i 
b i l d i r d i ğ i h a ld e 

Buraa defterdarlığından ayrıl
dığım dakikaya kadar veril
nıenıııur. Binaenaleyh vazi· 
Yettn böylece gazetenizde tav· 
Zlhint rica ederim efendim. 

Antalya defterdarı 
Rüıtü 

(Yeni Fikir ) e 
teşekkür 
. Gazetemizin dördüncü neı· 
~•Yat yılını bitirmesi münase• 

•tile bizi tebrik eden (Ye• 
nı Fikir ) arkadaıımıza te-
ıekkür ederiz. 

Soğan/ köy 
ve tabaka e 

Soğanlı l<öy ihtiyftr heye
tinden birkaç zat ile Soğanlı 

köy çiftlik sahibi Yusuf Be
yin imzalarını taşıyan bir 
mektup aldık. Bu mektubun 
gaLetemize konulması isteni
liyor. Mesele. tal:.aknneve a
ittir. Mektubun ana hatlarım, 
yazıyı biraz klsaltarak aıağı. 

ya yazı yoruz. 

Mektupta deniliyor ki: 
( Bursa kasabas\ içinde sa· 
nallarını yapan tabakların, 

umumi sıhhat namına, bulun· 
dukları yerden kaldırılması, 

evelce belediyenin müracaatı 

üzerine, Sıhhat ve İçtimai 
muavenet vekaletinden hıfzıs· 
sıhha kanununa göre emro
lunmuı ve bunlara klrmızı 

fener civarında bir yer dahi 
bulunarak imalathanel~rin1 
yapmak için inşa malzemesi 
dahi nakledilmitti. 

Sonradan bu yerden vaz
geçilerek Bursanın bir mahal
lesi sayılan Soğanlı köyün 
400 metre cenup taraf mdaki 
bahçe lerden biri aahn alına· 

rak tabakanelerln orada açıl· 
masına müsaade edildiği işi· 

dildi, ). 
Mektupta köyün dört yüz 

nufuslu olduğu işaret edildik· 
ten sonra, tııbakaneler 

da yapılırsa meydana 
cak olan mahzurlar 
maktadır. 

bura
çıka

sayıl· 

Bir defa, bu imalathane
lerde kullanılacak olan su, 
köyün yanından geçeceği için 
1500 de:ı fazla hayvanat bu 
suyu içmeğe ve sonunda te
lef olmağa ba~layacaktır. 

3000 dönüm a razinin mü· 
b im l>i r kısmına. sebze, bir 

kısmına da yonca ekilmekte· 
d ir. P~;; su ile yetişecek olan 

bu sebzeler, şehir halk\ için 
bir tehlike olacağı gibi , yon

cayı da hayvan yimeyecektir. 
Hulasa , Soğanlı köy ahali

si namına m ektubu yazanlar , 
tabakanelerin buraya naklin

den menfaat yerine mazarrat 
görüleceğini ııöyliyorlar. 

Bitaraf bir vaziyette ol. 
duğumuz için, mektubu 

karıy<t" yazdık. Son söz, 
kadar makamlarındır. 

Zevk 
sinemasında 

yu· 

ala· 

Heıı ıki filim lm ;ık~:rnı
ılan itıhaıen 1\Jııınya ve {.;lıl 
kızı.. 

En güzel 

G azoz I 

Yeşil Bursa 
Tayyare 

Gazozudur 
Merkezi: Tuzpazarı caddesi 

No. 10-1 

DİŞDOKTORu 
Edip Ruştü 
Set başında 

ç= 

3ursa su! h h ıkt 
ha <iınli , indrı : 

S ·O\'" .. avı .>~.> 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 
·· ki e i ba ası 

esut Çocuk 
~~~~~~~~==ı 

934 48 Buı sa tütün in· 
hisar idaresi vekili l{fımı

ran bey tarafından Maksem 
mahallesinde 4 numaralı ha 
nede Ata ef. ah· yhine ika
me olunan alacak davasının 
icra kılınmakta olan muha
kemesinde müddeialeyhin 
ikamatg~hmın meçhul bu· 
lunduğu mıntakası mübaşi
ri tarafından verilen meş

rubattan anlışılmakla olveç
hile hukuk usulü muhake
meleri kanununun 14 t inci 
maddesi mucf ince muma· 
ileyhe ıUlnen tebligat ifası
na ve muhakemenin ı 5·12~ 1 14:,;,iıi.:.;:.i,,~ ......... ~~..ıı:....:...ı.....:a...~~~ii; ......... ....__~"""'-'~b..;1:.ı:, ....... .ı;L._;1:~ıtAiloıi-

934 cumartesi günü saat 14 bur sa ziraat bankası 
de talikine karar verilmiş mu·· du" rfu··g.,u" nden: 
olduğundan yevmi muayyen , 
de bizzat veyahut tarafın· Bursa ziraat bankası ı,.sg nuınaralı mahdut 
dan bir vekili musaddak mesuliyetli Bursa- Şehir, kasaba Z. K. koope-
göndermeniz fütiza eder 
aksi takdirde hakkında mu- ratifi ortaklarını esas mukavelcnamenin 46 ın · 
amelei giyabiyenin tatbik cı ınaddesi n1ucibince aşağıda ) azılı hususatı 
olunacağı tebliğ makamına müzakere etn1ek üzere 934 s ıesi teşrinisanisi -
kaim olmak üzere ilan o- ·ı · l C h nin 29 uncu JJerşembe Q"Ünü saat ı {IC e um u -ıunur. ..~ 

Bursa birinci icra 
menıurluğundan: 

933-5525 Uşağın İslice 
mahallesinde börekÇi oğlu 
müteveffa Numan beyin 
Bursada Velediharir mahal
lesinde 5 numaralı hanede 
miralay mütekaidi İsmail 
bc•ye 200 lira mukabilind<! 
terhin eylediği beheri iki· 
şer liradan 9 hisselik 7 a. 
det l8 lira kıymetinde ve 
beheri ikişer J iradad 6 his 
selik bir adet 12 liralık kıy 
metinde ve beheri · ikişer 

liradan 3 hisselik bir acıet 
altı lira kıymetinde ve be
heri iki liradan birer his
selik üç adet 6 lira kıyme
tinde ceman ikişer liralık 

75 hisselik ve 15 lira luy
metinde 12 adet 6094-6095· 
6096.6097,6098,6099,tiıOu ve 
7939, 17917' 14686, 14687' 14688 
numaralar üzerincıen muma 
ileyh müteveffa Numan bey 
namma muharrer Uşak ta 
rakki ziraat Türk anonim 
şirke~i hisse senedinin 29-
11-934 tarihine nıüsadif per 
şembe günü saat 15 te Bur 
sa birinci icra memurluğu 

odasında - paraya çevirile
ceğinden taliplerin mezkür 
gün ve saatte birinci icra 
memurluğu odasında hazır 
bulunmaları ve daha fazla 
malftmat almak isteyenlerin 
933- 5525 dosya numarasile 
müracaat etmeleri iUin 

riyet halk fırkası salonunda fevkalade olarak 
İçtin1aa davet eder. 

Ruznamt.: 

1 Kooperatifin vaziyeti 
:.!- Faaliyete geçnıesi tekarrür eylediği tak

dirde yeai idare meclisi azalarile n1ürakipJerin 
intihabı. -Gc 

-a·,rase İtt(lcı1: 
&! 

Genılik kasabasının elektrikle tenviri imtiyazı 
pazarlıkla talibine verilecektir. Talip o]anların 
ve izahat alınak isteyenlerin 1 a-11-934 per
şembe gününe kadar Gemlik belediye n1eclisi 
riy ısetİn"' nıüracaatları ilan olunur· 

·· ğ 0 

ııtl cıı: 
C:ımi!erin ihtiyacı için 2'20 kilo zeytin yağile 

4 ı 7 kilo gaz yağı münakasaya çıkarıln1ıştır. 
ihalesi 2-12-U34 pazar günü yapdacaktır. Ver 
mek isteyenlerin o gün evkaf müdüriyetine 
müracaatları. 1-2 

ıı llaıı: 
Bul'~fl g~u·ı 11.onıı i~iıı alınardk olan t50JO kilo ~li

t\'ın :wıl m ı ı.1 1 a~.ı:-,ı 26-11-931 pazal'le~i g11ııu 
saat {s dt! Fıı·ka snı ın alma k~nıİS) on unda yapı l a
c.ı ktı ı·. Tali pi \riıı ~ln·tuamc yi ~i>ıtıH~k iizPl'ü her gli n 
H' ıuiiııilkLbtı~a i~ıiı·ak ic~iıı de \~ıldincleıı C\'\·cl lemi
ııaıla koıni~voııa mürnaaatları. 2-4 . 

o • ..., • 
olunur. 1 o• 

Bursa birinci icra Eiektrik saatlerinin kira bedelleri 
memurluğundnr: 1 __ Cı'l't'\ ıı ~aı·fiy~ırnı ül~mck üzr,r<1 aho11Plt'1' ıırz 

933 1481 Bura hamamlı dinde koııuLıu 3: 10 amperlik tPk safhalı ~antlcrin ki-
kızık köyünde ikamet et. 
mekte iken Bursaya nakle· ra h~<lcllı~ri tlllHllHİ)Cllc 12 htwuk J,uruştm·. 
den ve yapılan tahkikat ne ı 2 _ Yuk.ıı·ıda ~-a:ıılı oln11lnnlaıı ~a~ ı·i ~aatlcı·in kira 
neticesinde ikanıetgah ve lh •\IPll. ·i ·'Y'' c• ı il:'tıı p,lilııt' 'ld1ı·, keyfi)et ih\n oluıı uı·. 
meskeni meçhul kalan Ab- l~~~-~~·~~~~~~~~~~~i~~~~~~ 
dullah kızı Ayşe hanım tiraz edilmezse rehinin sa-

.bursa Koza han 69 numa- kuz faiz ve masrafile bera- hlacağı ve rehin açığı için 
rada mukim iken ifı~s .e· ber ödemenize dair masa başka malınıza müracaat 
den emniyet kollektıf şır: tarafından açılan takip veç- edileceği hakkındaki öde-
keti şürekasırıdan Kadrı hile işbu borcunuzu işbu me emri yerine kaim olmak 
bey masasına l~-t~93~ ilanın neşir tarihinden iti- üzere hukuk usulii muha-
tarihli senette re?ı? v~__rdı- baren 30 gün içinde öde- ıu.~meleri kanununun 141 in· 
gv iniz bir kemer, ıkı ıgne, . ••t k. dd 1 . 

• • v • b' ı'tı"razınız var et ve mu ea ıp ma e erı -dal mukabıhnde aldıgınız menız ve ır . t f"k ·ıA t bl• v 
35 liranın 14-5-932 tari- sa bu müddet içinde yap- ne ev ı an ı "nen e ıg 
hinden itibaren yüzde do· man•z borç ödenmez ve i- olunur. 



İlan 
Bursanm S~limiye ma- ,, 

• • 
l 

• 

hallesinin 1ofçalar sokagın- a ·esı 
da lcain Vt! sağı ekmekçi Bursanın 931 tütün zürraından KeJas Jcoyu den İbr h. 
Hüseyin ve solu dişçi Ha-
san arkası havlucu Salih ö- Jğlu Hamdinin iki denkte 29 kilo ve biiyiıkbalıklı köyün-

den Ali oğlu İbrahlmln 3 denkte k lo kPza Kayap kö 
nü yol ile mahdut bir bap yünden Can Hüseyin oğlu Atinin 3 denkte 47 kilo mıkta
haneni,ti Ziştoylu Emin oğ- rındaki tütünleri ıki senelik anbar müddetlerini ikmal 
lu Şerif veresesi Ahmet, 
Hakkı, İsmail, Hanife, Hay- etmiş olduklarınd n bu tütünlerin on beş gun zarfı da 
riye ve karısı Fatma ha- Turkfye cı.imhurıyetf inhisarlar Bursa b şmüdüriyetine 
nım tarafından namlarına nıüracaat.a bizzat satmaları namlarına ayrı ayrı yazılı 
intikalen tescili istenilmek- olarek gönderilen iht rnameler zahırların köyleri heye-

ti iht yariyesi tarafmd n yazılan tastikli me ruhatta her 

' l 

• "'· r ... 1 C' 1 ~ 1 : l ı ı·:ık olllJJ ~000 li ı·a lıl\ İll!'l1:H • 
I' alz n · ı · ıı . t•ık ui n \l ,ts:1 ... ı 27-11-934 tari hine 
nıii~ l lı s, 1 ırm tı ""tllt 1 da I• ırka ~.ılın alma kom is 
~ omıııtl l1 it·ı· l hıl11HH'ttktıı·. '1\,UplPriıı ~.ll'lnamcy i gül'-
11 ( k i< in 1 f ı ~.Ju H' ıııiim kll\,;ava i~tirak· i<'in dcYnk ., " 

ıicıd n e\ 'el (( rnirınıilf1 1\oınİ'-'\ orıa rniiı·a<'aaa t la rı. . 
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' . . ·r,:ıı _,,.-:- .-, : 
te oldugundan bu ev hak- .. 
kında tasarruf iddia eden- uçünün dahi köylerinde bulunmadıklar1 ve ikametg~hlan 1 

ı erin eli ri deki VES~ik e meçhul olduğu bl dirild
0

ğinden 1701 numaralı tütün inhf .. 
sarı k nununun 3 ı üncü madd si muci · ce v t rihi i beraber on gün zarf ırıda 

tapu müdüriyeti de nıüraca- 1 ndan itıbaren yirmi g · n zarfında id rei inhisariyeye 
atları ilan olunur mürac at eyi emel ri r zumu un 11 n n t br · i mezkür i-

darei inh·s riye b ş .. ur yet i 6 1 ı 934 t r hli ~ 

Bursa ikincı hul~u { 159 nu ra ı t zke e ·ı t teb i m sh e bin n t ı 
mahkenıesinden: makamına kaim olmak ve bursada münteşir Hakkın Sesi 

934_ 928 Cami kale ttı'.l- gazetesin·n _,, intişar edecek nüshasile il4n edilm ı· ü 

hallesinden Hüseyin efendı 
zere hukuk u lü muhakemeleri kanununun 142 ine· arl· 
d sinin 4 uncü fık ası mucibince ilanan t bliğ 

kızı Kadriye hanım 1araıın- ~"'""'~77~ 
dan kocası Zındankapı m - !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hallesinden Veli oğlu Ali Bursa hususi muhasebe 
e fendi aleyhine ikame ey- mu·'du''rfu··g.,u''n Je .· 
lediği boşanma davasının • aı 
icra kılınmakta olan muha
kemesinde ' müddein1eyhin 
mahalli ikameti meçhul ol
duğundan ilanen ve ilsaken 
davetiye tebliğine ve mu
hakemenin 25-11-934 sa
at 14 de talikine karar ve
rilmiş olduğundan yevmi 
mezkiirde bizzat gelmez ve 
ya tarafınızdan bir vekil 
göndermezseniz hakkınızda 
lazım gelen muamelei ka
nuniyenin ii. .. ve tatbik kı

lınacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere illin olu
nur, 

Barsa ikinci icra 
dairesinden: 

934-2828 bir borçtan 
dolayı mahcuz ve merhuıı, 

furuhtu mukarrer kuş dal, 
altın .,aat, kordon, 2 dal, 
2 menekşe, 12-1 1 - 934 pa. 
zartesi günü saat 12 den 
itibaren kuyumcular çarşı
sında açık artırma ile satı
lacağı ahcılara, alAkadarla
ra ilan olunur. 
5 

Mudanya icra 
memurluğundan: 

933 - 760 bir borcun te
mini istifası zımnında mah· 
cuz Mudanyanın Şükrü ça
vuş mahallesinde şarkan 
yol ve 31 oğlu veresesi ve 
zihir Ali ve kaygulu vakfı 
garben yol şimalen tahsiL 
dar Ali efendi Sayit ~oğlu 
molla Yusuf oğlu Nuri çep
nili hakkı şerbetçi Mehruet 
ve kaymakçının İbrahim 
güveysi Ömer cenuben yol 
ile mahdut bir kıta bahçe .. 
de 288 zeytin ağacında 
mevcut tahminen 2800 kilo 

l\1o11aarap mekL.bi ka şısında -10, O metr 
mıktarınuaki arsa bedeli ' ş s nule ,.e b ~ nıü 
savi taksitte ve birinci taksit ıl.a'eyi ınf1teal<ıp 

'eri ın k üzere ç L aı tırma ile satılıga ç a 
ı ılı ıştır. ~5 11 9,~J pazar günü saat 16 d 
iha e edı cektir. 

11 z ür yı sat n alnı k İ:stc' nlcr'n z· 
kür tarihte vilayet daiıni encün1eni e müraca
at eylemeleri ilan olunur. 2-2 

§ 
Gazipaşa cadd s;nde sarı abdullah nıahallc

sinde 88, 90 numaralı iki bap duklü'tn kirava 
verilecek ve 2:; - 11-934 pazar gunü saat 16 ~la 
ihale edilecektir. Bu iki dü <kan.t birlikte ' 'a 
ayrı ayrı kiralamak isteyenlerin nıezkür tnrih
te viJ: yet dai ni encün1enine müı ac at eylen -
Jeri i lfın ol unu. . ~ -~ 

ursa i hisa;,ar 
başmüd r['·ğ·'nd n: 

Bursa inhisarlar enıanet a : rla ınJa r ı \ c t 
\C iki cnclık aob ır ü 1 etini ik ıl 
lan 929 s nesi ı ·ıh u t d n <lö t z 
denkte 14 'x, .. l:~) s nt i den altı 1 r aın 
beş <lenktc 5 )i ' • !}.) t ınah u ü den 'Ul 

zür ·aın üç yi.ıl \! tmi~ ) r a ı t ~:.. , 1 u 
tün 38- 10-9r1t taıih·n I 'n itibaren)· r 
müddetle açık aı tı rnıa su ı eti 1 r nü z i<lt 
nulnıuştur. · ıal i l 7 11 t •) 1 tarı i 
cunıartesi g-11ü icra kı'ınct c. t · 1 ı · 

mezkür b n \C s alt.. ursa i.1hi arl,lr ba~ .ü-
dürlügüne ınür caat eylcınderi luzumu ilan 
olunur. 9 > ... ... 
·~---

L. ytinin nı fı 1400 kilo z y • .__-~-
tin mahsulü beher kilosu 
sekiz kuruş kıymetle açık 
artırmaya vazoı unarak 17-
11·934 tarihinde cumartes· 
günü zevali saat 14 te ilu:. 
lesi icra kılınacaktır. Peşin 
para ile taliplerin Mudanya 
icra dairesine miiraca tıarı 
iUln olunur. 

l{ayıp mühür 
Sipahiler köyü muhtar· 

lığına ait olan mühürü kay 

.. 
hı~{ ' lıı l ı \'l ~ nıiiiorıl ll·ı . . 

4l>Ü n k lo ' ( n lll lırıııa ~{il il /. ll l1 İl'I 1 ti 
k,\-. l İIP 1 () 1 ıl l f'İI İl (' .ılıııh., f lll'. fi 
934 t 11 iui 1 111 m ·ı ... ulil' ~ılı ~ıi 1ti .. , L ı 

' , ı ı a 1 < ııi ... )OtıuııJ t ieı·a k lınne thl r' 
ııuır.r \t~ ı 11 llll'~iııi ~»ı·nwk ıe·ı h ı 

ııak ı-. n .ı ı ı ı\tk it• n <l • Y,1ktin leıı C\ '<11 • 
l<·k l"fı :. 

. 
Ollll. ~ 0113 

bettim. Zati ve muhtarlık 
mühürlerinin yenıs!nt çıka
racağımdan eskisinin hük- ·~-

-----~-~~-

• c ~ 1 ii 11.1 

7 11 
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mü olmadığı iian olunur. 
Sipahiler köyü muhtarı 
ısmall oğlu Ahmet 

Bizim at b aa 
Defterdnrhk arkaıanda dairei mahsusa 

eı 

,, 'P l\ar .. tc"tth<'y iıılıisar

t1ııh.tı llu·th11 B.uıdıı·nıa~ a 
il' !.. ı d •ı,.le · ·I\ ~:n ı·i ~,ıfi 191822 kilo • • 

mul tii ·111, ... j~aı·a, i~ki i...;pirto ' e hoş 

i ('l'<' i 2) ll'"ll'İııi~luıi 93~ ln rihnc .,, 
on ltı•"ile Bursa iulıisaı · l:w ida

iizrı · ' 27 lP1.;r111İt"'rPI 934 tarL . 
rı al ııi ıı uııal a"i,l\,1 1 oııulnıusluı·. ~art . . . 

ıır .1 iıılıi .u·I, ı· hn~mlidiil'liiğii ile ftJ. Ke-
ı· l • l t ıılıı"i.ıl'L ı· idaı·t1 lc\ı•indc11 he-. 

li ·. I' ıl p ol.mLır ııı G3 liı ·a l <:' mİnntı 

1 111 ıı ı u l ~ı ... lı i hl' ıı i lı. ıl c g i'ın ii va k-
ıı l ı i .11 laı b ... uiıdi"n·Higliııc müı·acant 
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ursa Satın alma komisyonu 
iya etinden: 

a A . li c talebesi ile hastane için kapalı 
1 c k olen 2 )0,000 kilo has ekn1eğin 

ın 'St 1 t -1 l ~.~4 perş.! 11be günü saat 
1 :· tc f. satı 1 alına komısyonun<la icı a kılına

k .. Ta p ı ~'u·tnanı yi g örn1ek üzere 
al tSa)a 1ştirak için de vaktin
t Y • teklif nlektuplari le 

·1 .... a ıt t 1 

ş · ··rıüğünden: 

~a in ı nü iuriyctinc lüzun1u o-
l ı g çnı \ c iıçlü ıneı d \enle mıktan koınis .. / 

o c t · n ed ' b h...!rı 2[) nıetre uzunlu .. 
:; nı · ıı ı trc kutru ada ip ile beheri 
u u "~unda ve 0 :l n1iJ i ınetre kutrun-

a ş r nam si ınucibince müzayideye 
1 ~ t ş ıc sani U~~ l p.!rşembe günü 
a ih e i nıul arrcr bulunn1uş ol-

ı ·1. ü · gün 'e saatte on Ji-
rnu\ d luı lcl ·nle b.aşmüdüriyette 

1 o ı )O 1,1 n1üracaatları ilan o· 
2- 2 

idaresinden: 
l ö ü de taşlc t~ ı·la 111evkiinde 

lrla ı c 1 iren1ithane üç 
ı ' ı i it ce k ( r. 1 8 - 11 - 9 3 ~. 

~, ı ih?lcsi icra edilcce
. z ü la evkaf ida-

1 - 2 

urs. 1al·i kıtaatın 
O kilo odun ka pa lı zarf 
\ Ban hrmanın !1-00000 
s l 1 le f 1 rka sat ı:ı aln1a 

9t> l çarş1n1ba günü saat 
lın c ktır. Tnliplerin şartnameyi 

r gün ve n1ünakasaya iştirak 
iç ı e v ı ind n e' ve) teıninat ve teklif name-

1 l ı ı]e o i yo a nuı acaatları 4-4 


