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Gazetemiz dört yafındı -
( Hakkın Sesi ) 
nasıl kuruldu? 
niçin çıktı? 

Matbuat kuvvetinin bu
dunlar üzerinde oyn ıdıiı ro. 
lün kıymeti herkesçe malum
dur, Modern acun bakımın
dan yilz binlere varan nakil 
Ye propaganda vasıtaları i· 

Çlnde yazı ile yayma ıisteml 

halA. kudretini ve tazeliğini 
nıuhaf aza etmektedir. ( Hak· 
kın Sesi ) gazetesinin ıahıl • 
Yeli katlyen her hanıl bir ~ 

lttibaha meydan vermeyecek 
tekilde Cumhuriyet halk fır
kasının ( Cumhuriyetçi, mil· 
llyetçl, halkçı, devletçi, layık, 
lnkıl&pçı ) altı umdeıile çev-
relenmlıUr. Ve yurtdaılara 
f aydah olmak bakımından 
hizmet sahasına çıkıtı da ta
rihi hatıralara bailıdır. 

1930 yılında mahlm olan 
terall ve ıon içinde lnf lsah 
eden ıerbeat Cumhuriyet fır
ka11 kurulmuılu. Milli ve me
deni yOkseltıe bir bakımdan 
ölçQ olan belediye lntlbabına 
haaırlanılmııtı. Mezkür fırka
ııın bünyesinde: herbanıl bir 
ılyaıt teıekküle bailanmamıı· 
larla bir arada ıömlek değlf
tlrerek yer tutanlar da vardı. 
İıte bu arada Sunada müte
ıekkll ıerbeıt.. Cumhuriyet 
fırkası elemanları da en kuv· 
vetll yayım vaııta11 olan neı • 
rlyata dayandılar ve ( ıer
beıt Cumhuriyet ) adlı ıaze· 
teyl teıl• ettiler. Memleketin 
Jüksek ve '1\akikl menfaatla
rını mGdafaa ve Cumhuriyet 
Halk fırkasına f o anlı ve men-

' ıup birer yurtdaı sıfatile biz de 
d6rt arkadaı bir araya geldik. 
S6ze, ıeıle olan f aall7etimi
ıtn ekılkllilnl hlnederek 1 -
11-930 tarihinde ilk ıayıılle 
Ve ( Hakkın Sesi ) adile ar· 
kadaılarımız arasına karııtık. 
Ve Hakkın Seıi daha o gün
den itibaren müdafaa ettiği 
eıaılara inanlı yurtdaılarımız 
tarafından çenelendi. Ve dör
dGncü yaıını idrak ettiği hu 
IÜne kadar hiç bir aksaklak 
Vermeden ( zaman oldu ki 
Çok mQıkQl ve afır ıartlar 
içinde yaıadı) ve yürüdü., 

İnancımızın bize verdiii 
•teı ile fani olan bayat için· 
de dört yılı iyi ve kötü gün· 
lerJle ıeriye bırakarak beıln· 
el Y•tımıza ayak atıyoruz. 
Bunu biı insan ömrilnde de. 
111 fakat bir asır ömrüne e· 
11tllrnıek en büyOk OlkümOz. 
dOır · Hakkını ödeme le her 
ıaınan hazır oldufumu.z 
Cuınhurtyete yurda ve yurt
daılara bir hizmet yaptıiımı· 
ıa inanıyoruz. Ve bu hizme· 
tlıntzln bir fayda vermedill· 
ile lııaııdılımız ıi1n ( Hakkın 
Seıt 6ldG ) diyebilecek ka· 
dar da dik ve ıururluyuz. 
Bu ınzel hatıra ve bailılık 
•traknda biııeleri olan bGtün 
&rkadaıları bu Yeılle ile 1a• 
•eteaıız namına ıayıı ile a
nar, kutlar ve Hakkın Seıl· 
ıntzın· Cu h rl 
bı ,; m u Jetin her aün 

n lr e1er yaratan aüzellt· 
il ve verimi içinde daha pek 
çdolllc d8rt yılları deYirmeslnl 

"'•· 
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Cumhuriyet bayramı Belediye meclisinde 
Parlak bir surette kutlandı I Reisliğe av;_,kat Ce~il ~eY_ ~eç~l~i 

' ~.: Yeni belediye meclisi 1 ka~t muallım Hılmı, fabnk~to~ 
~ • ~ • 1 teşrinisani günü ilk toplantısı- Saıt Etem, Tayyare cemıyetı 

•
1 nı yapmış ve reis seçimi ile muhasebecisi Mümtaz beyler; 

reis vekilleri, encümen azala· nafia encümenine de fabrika
rmın seçimini yapmıştır. Reis- tör Mehmet Nuri, yağcı Ah. 
liğe avukat Cemil bey; birin· met Cemal, gazetemizin sahi
ci reis vekilliğine eczacı Ah- bi Derviş, fabrikatör Hayri ve 
met Tevfik ikinei reis vekilli- saraç Fuat beyler seçilmişler
ğine doktor İsmail Mustafa dir. Me~lisin ~I~ toplantısı mü
beyler· daimi encümen azalık- nasebetıle Reısı Cumhur Haz-

, . retlerine Büyük Millet Meclisi 

Merasimden sonra Gazipaşa caddeıini dolduran halk 
Cumhuriyetimizin 11 inci yıl jandarma ve belediye müfre
dönümü şehrimizde parlak zelerile izciler geçmiş mütea · 
merasimle kutlulanmış şehir kiben gene başta İstanbul ve 
baıtanbaşa bayraklarla do· Ankaradan gelen Es~rimcile~ 
nanmış, gece her tarafta e· olmak üzere kayaklarıle dag 
lektrikle tenvirat yapılmış; sporcuları ve diier sporcular, 
halk sabahtan gece yarısına daha sonra da alfabe sırasile 
kadar bu büyük günün neşe bütün mektepler geçit resmi-
ve heyecanı içinde yer yer ne iştirak etmişlerdir. Ayrıca 
eğlenmiştir. Halkcvinin ha~ırladığı Cu~hu. 

Bayram sabahı saat do- riyetten evelkı ve sonrakı va-
kuzdan dokuz buçuğa kadar ziyetlere ait canlı tablolar ge
vaJimiz F az1ı bey vilayette çirilmif, Hililiahmerin tablosu-
tebrikitı kabul etmiş ve mü· da çok beğenilmiştir. Bunlar· 
teakiben kumandan Galip Pa- dan sonra mahalli cemiyetler 
şa Hazretlerile bh Iiktt.: bütün ve esnaf teşekkülleri geçmiş
kıtaat, mektepliler ve Cumhu- tir. Öğle vakti T ophaued~n 21 
riyet meydanını dolduran hal· top ablmış bütün fabrikala~da 
kın önünden geçerek ayrı ay- düdük çalarak bu merasıme 

rı bayramlarını kutlamıştır. Is- iştirak etmişlerdir. Saat 16 da 
tiklil ve Cumhuriyet marşla· Tophanedeki şehitlikte mera· 
nndan sonra Gazi heykeline sim yapılmış; bu merasimde 
çelenk konma merasimi yapıl- belediye azasından Zehra ha· 
mış ve otuz kadar çelenk ko- nım güzel ve hazin bir bit~be 
narak heykelin önü çok zarif ile ıehitlerimizi anmış; muzıka 
bir çiçek meşherine dönmüş- bir hava çalmıştır. . 
tür. Bunlardan bilhassa dağ Gece asker ve mekteplıler 
sporları kulübünün çelengiçok tarafından büyük bir fener a
beğenilmi~tir. Badehu meydan· layı yapılmııtır. 
daki kürsüye çıkan C. H. F. Gündüıkil kalabalık sokak-

'la et reisi doktor Sadi Ra- ları hıncahınç dolduruyordu. 
v.ı \ y kısa fakat çok veciz Gece ise bu kalabalık geçile 
sımh e 1 b. h"t b de bu. meyecek kadar kesif bir şekil ve eyecan ı ır ı a e H Ik . 
1 ·dd tle alkı4lan almıştır. Gece a evı tara· unmuş ve şı e ., • . 
mıibr. Nutuktan sonra büyük fınd~n Tayyare ~ıne~.asında 
bir resmi geçit yapılmıştır. zengın pr~gramh hır ~usam~
Başta askeri lise olmak üzere r~ verll~ış . v~. ( ~ımm~tın 
ırasile ordu kıtaatı, maliit ga· oglu ) pıyesı guzel bır şekılde 5

·ıer mütekait zabitler, zabıta temsil edilmiştir. 
Zl ı ---------...... -
__ ....__ 

Kendi kendine Mektupçumuz 1 

Villyet mektupçusu Şev

y e f İş en bir şair ket beyin derecesi birinci de· 

Silvanlı talr Sabri Yılmaz 
Vaktile çobanken büyük 

harf inkıllbımızdan ıonra 

kendi kendine okuyup yazma 

&irenerek ruhundaki ateıll 
heyecanını güzel ılirler halin
de ıEade eden Sabri Yılmaz 
bey; lıtanbuldakl refiklerimi· 
zl al ya ret etmf ı, orada bir
kaç yerde ıtırleıfnf okumuı 

ve don ıebrlmlı.e ıelmlıtfr. 
Evveli çobanlık, ıonra da 

receye çıkarılmıştır. Tebrik e· 
deriz. 

Bir aydanberi izinli bulu
nan mektupçumuz Şevket be. 

yin izin müddell bitmlıtlr. 

Mektupçu bey yarın vazifesi· 
ne baılayacaktır. 

gazete müvezzllfii ve kunclu. 

ra boyacılıiı yapan bu zeki 
ve ateıtn ıencl valimiz Faz. 
lı bey ıark villyetlerinde U· 

muml mGfettftltk müıa~irf i• 
ken himaye etmlt Ye dün de 

\ 

kendltlnf Buruda misafir et· 

mittir. ( Yeni yazı ıairi ) 

unvanı verilen bu halk ıairl 

okuyup yazma &jrendikten 

aonra ıazetelerl ve tııhlerl

miztn eıerlerlol okumut ve 

bunlardan birçok ilham al• 

mııtır. Sabri Yılmaz bey bu· 
radan Ankaraya ıldecektlr. 

!arına da Zeh~a hanıml~ mal~· riyasetine ve Başvekalete mec· 
ye veznedarhgından mutekaıt iisin saygılarını bildiren tel 
Rauf ve saatçı Nurettin bey- yazıları çekilmiştir. Yeni he-
ler intihap olunmuşlardır. yete ve yeni reisimize muvaf· 

Maliye encümenine müte_:__!_akiyetler dileriz. 
=as; ..... ııııııııiıiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiııii 
Dışarıda Türkiye hakkında: Dağ kulübünde 
Türkiyenin Dağ kulübü kış için hazır· 
k lb . A k lıklara başlamıştır. Yeni yap· 

Q l, n ara tmfan IQO kişilik kayak evi .. 
[ Deuuche Allgemeioe Zeituoı ) nin inşaat& havaların soğuma .. 
Matbuat umum mildürlü~il maka- sı ve mevsimin geçmesi dola-

le ve haberler ıerviıinden: 
"Türklyenln kalbi, Anka· yısile bu sene ikmal edileme

ra tımiodeki Ankara filmi, miş; birinci katın üstü muvak. 
kendisinden beklenen ve iı. katen örtülmüştür. 
tenJleof yüzde yüz vermitlfr. Bunun için kulüp; ( otel 

Bu ftltm bir Sovyet Ruı g3zü ) sığınağını kışın yatıla
filim tirketl tarafından Türk bilecek hale ifrağ etmeğe ça
Maarif Vekaletinin yardimı lışmaktadır. Burada da 20 
ile çevrllmif ve burada Ber. sporcu yatabilecektir, Ayrıca 
linde bir seyirci kütlesine Uludağ otelinden de sparcula· 
göıterilmiıtlr · Resimler: "Pro- rın tenzilatlı bir şekilde istifa· 
paganda, propaiandaf,, diye 

de etmelerini temin için vila .. haykırıyor. Batlıklarda bile 
yet nezdinde teşebbüsatta bu .. propaıanda var, mamafih bu 

ruaça olduğu için biz pek lunulmaya karar verilmiştir. 
anlayamıyoruz. Gazinin on Kulüp azalarına dağıtılmak i
ıene içinde yarattılı ıeyio, çin hüviyet varakaları hazır
abldevt blnalarllo veni An- lanmağa başlanmıştır. 

karanın ordunun ve Türkiye. Dağ kulübünün 
nln müttefiklerinin, zlmam· kongresi 
dar ıahalyetlerln ve Cumhu
riyetin onuncu yıldönümil 

münaıebetHe Ankaraya aön
derilen Sovyet delegasyonu· 
nu teıktl eden Woroıhilouv, 
Karahan ve Budjenny gibi 
Rusların kendi adamlarının 
propaiandası. •• 

Sanatlarının bütün kudre· 
ti ile Sovyet Ruı operatörle· 
rl kendilerini bu vazifeye 
vermiılerdir. İptida gölge ta· 
raf yani eıki, uyuıuk, harap 
ve viran Ankara, huzur ve 
ıükün içinde olan dükklncı

ları ile pazar ıemti ve renga. 
renk kalabalık gösterilmiı, 
sonra da parla 1< taraf geliyo ı:< 

yani ıüslü görünen bunl r 

gö~ alıcı, dımağı tenbih edl· 
et ve ıeyircllerln ekseriyetini 
teıkil eden Türk erkek ve 
kız talebelerine heyecan ve
rici feyler ... Gazinin ve İs
met paıanın mikrofonda ıö
rülüfü, Erklnıharblye Reisi 
Fevzi Paııının ıeçit resmin· 
deki ııert bakııları, milli mıırı. 
Bütün bunlar ruhları elektrlk-

liyor ve al kıt tufanları kopa
rıyor. Fakat Türklerin ruhu· 
nu ve bu ruhtaki ıtzli olup 
çabık y\lkıelf ı yolunda ıarfe· 

dilen mühim ment ve gaile
ler içinde bile mahfuz tutul
dufuna ıüpbe olmayan ııcıık
hk, samimiyet ve güzellikleri 
Türklerin ha11aslyetinl, ince
liklerini ve keskin ferasetleri· 

nl bilenler TGrklere ait me· 
nakip mevzuu bahıolunurken 

Dağ sporları kulübünün 
umumi konıreıt ·14-11 - 934 

çarıamba günü akıamı saat 

20 de C. H. F. salonunda 
toplanacaktır. 

Gelen mebusf ar 
Bursa mebusu Ruştü, An .. 

talya mebusu Nazifi Şerif bey· 
ler şehrimize gelmişlerdir. ---=-------....... -------=--~ bu filimde gösterilenlerden · 
haıka daha bazı tam kıymet· 
11 evsaf ve kabiliyetleri de 

düıünürler. Acaba bu filmin 

operatör1erl niçin Türklerin 
ilk sahnel~rde görüldüğü gibi 
uyuyan ve yürüyen hayvan
larla ve memleketin iç taraf• 
larına doğru inkiıaf eden 
kendilerine mahsus kültfir hiı· 
leri arka11ndan gitmelidir? Ke· 
zallk çalgı çalan Türk genç
lerini gösteren resimler, yal
nız parlak ve mübalagalı aah· 
nelerle değll, ayni zamanda 
basit vasıtalarla da derin te-

sirler husule gellrlrilebileceli· 
ni ispat etmektedir. 

Filmin 1ıösterllif inde Sov .. 
yet Ruı ıef aretl ki.tibl Hlrau .. 
feldin daveti üzerine Türkler
den ateıemiliter kaymakam 
Cevat bey ve zevcesi, sefaret 
k&.tihl LCıtfl bey ve valldeai, 
muallim Cevat bey ve aile
si de hazır bulunuyorlardı. 

Türk sefirine filim daha ev· 
velce baıka bir münasebetle 
göıter1lml1Ur, 





Sahif c ;l 

Mııdan~ a ieı .. ,... el ıı: 
93ct 529 hir borcun te· 

nıini istifası ıımnında Sigi 
de Loda mevkiinde şarkan 

Arif ağa ve Mudanya hudu 
du garben dere şimalen de· 
niz cenuben şosa ile mah
dut 500 ağaçta tahminen 
1500 kilo senei haliye zey
tin mahsulü kilo senei ha
liye zeytin mahsulü kilosu 
attı kuruş kıy.metle açık ar
tırmaya vazolunara.k ıo ı ı 

-934 tarihinde cumartesi 
giinü ·zevali saat 14 te iha
lesi icra kılınacaktır peşin 

para ile taliplerin dairei 
icraya müracaatları ilan 
olunur. 

Bursa birinci icra 

nıemurluğundan: 

Hakkın Sesi 

1 o 1 
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B ·ındıı ·ıııadan ~I. f\pııı~ılpa a \<' l\a1·(1calH'Y irılıi~:u·
lrıı· nıılı lrl:ınrı,ı \P ınrzkiıı ~ıııJmrlanlaıı Biırıdıl'Jıı:Ha 
hiı· "iCllP z:ırfıııtla ~i.iıu.h ı·il< e<'k ga~· ı·i safi 191822 1 iıo 
:-1ikft1 liııdr mamul ıiiıliıı, ~igar~ı, ic·ki ispİı'lo 'e ho\o\ 
flit'\ Zlıalııı ııaklh e iİ<'l'<'lİ 2) L11sı·iııi.;aııi 934 lal'ilıııe 

• J 

nıii,adif salı ~liııii ~aat ou hı 11·•ll' Buı·~a iıılıi~al'llu· i<la-
ı·esirıtlı• ilınl'• (\dılmel iizpı·e 27 l<'~riııİ("\t1I 934 l~11·i. 
lıindru iıih:weıı ah1 ııi ıııiiııaka .. :ı\:-t koııulıntı'-'ltıı·. Sal'l . . 
ıı rnı<"J •ı·, Bur ... ;\ iıılıbnı l~ıı· h.ı:-;ıulidtirlii~ii ile.· ı\I Ke-

• 
ıwılpa ... ·t 'e l\a1"1cabf·~ iıılıi!"aı·laı· idan•h1 rindcıı he-
dPI~ z ol.ıı·ak \< 1 ı·il"ı·. Ti.dip olaıılal'lıı GJ IİI\\ ll'tııiıınlı 
llltı\<ıkl\alc af,~alar·ııu ıııti:--l~blıiherı ilı~ılt 1 giiı'ıii \ilk. 
\İııde But'!'ia inlıi~i.ll'laı lrn~ıııüdliı·liiğlinc münwaat 
<'YIPUl('!t•ı·i iic\ıı oJuiılll' . . 2-4 

Bursa Fırka Satın alma komisyonundan: 

Ayn ayrı şartnanıelcrlc Bursadaki kıtaatın 
700000 As. lisenin 800000 ki]o odu11 kapalı zarf 
la, ~1udanyanın ~ 00000 ve Bandırınanın 400000 
kilo odunu açık n1ünakasa ile fırka satın alma 
komisyonunda l 4 - 11-93~ çarş·ınıha günü saat 
14 te satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve n~ünakasaya. iştirak 
için de vaktinden eyvel teınınat ve teklıf name
leri le komisyona mür~caatları 3 - 4 

Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğiinden: 

934-1863 bir borç için 
mahcuz olup satılmrsı mu. 
karrer ı 03799/403799 N. ve 
125 belediye numaralı ve 
40000 kuruş kıymetinde bir 
adet Fiyal markalı ve müs
tamel otomobilin 20- ı 1-
934 tarihine müsadif sah 
günü saat on ikiden itiba
ren Bursa Gazipaşa cadde· 
sinde emniyet garajında a. 
çık artırma ile satılacagın-

Fırka Sat alma komisyo undan: 

Bursa inhisariar başmüdüriyetine kışlık malı .. 
rukat için lüzumu olan 4j,0QO kilo odunun nıs
fı kuru meşe ve nısfı diğerinin yarısı kuru ve 
yarısı senik gürgen olınak üzere · şartnamesi 
mucibince icra kılınan 18-10-934 tarihindeki 
ikinci münakasasında talip zuhur etmemesine 
mebni pazarhk suretile icrasına karar verilmiş 
ve ihale :> teşrinisani 934 pazartesi saat on al
tıya tayin ediln1iş olmakla taliplerin vakti mez. 
kürda yirmi beş lira teminatı muvakkatelerile 
başmüdüriyette müteşekkil komisyona müraca· 
atları ilan olunur. 

dan taliplerin vakti mez 
kürda orada hazır buluna
cak icra satış memuruna 
934 1863 dosya numarasi 
le müracaatları ittin olu· 
nur. 

Bursa birinci hukuk 
dairesinden: 

934 582 ölü Memduh 
bey resmi tasfiye memuru 
avukat Halil İbrahim bey 
tarafından Türk Japon fab· 
rikasında Sozoka efendi a
le}'hine ikame oJunan 1327 
lira 15 kuruş alaeak dava· 
sandan dolayı davalıya ya
zılan davetiye ve dava ar
zuhalı sureti zahrı ~ a miiba 
Şir tarafından verilen meş . 

"'ruhatta mumai(eyhi ı mez. 
kür fabrikada olmadığı ve 
nerede olduğu meçhul bu
lunduğu bHdirilraiş ve is

tek dair esinde ilanen tebli· 
Qat icrasına ve tahkikatın 

20 kanunevel 934 tarihine 
ınüsadif perşembe günü sa
at 14 de taliki tekarrür ey. 
lemiş olduğundan mumai
leyhin veya nıusaddak ve
kilinin muayyen giin ve sa
atta Bursa birinci hukuk 
dairesinde hazır bulunması 
aksi takdirde gıyaben tah· 
kikata devam olunacağı i
ta.o olunur. 

Satılık ev 
Şehrekiistü civarı Marı· 

~ıcı mahallesi cami soka .. 
9Jnda üç oda bir mutfak bir 
küçük sofa bir kömürlük 
Gökd.~re ve Pınarbaşı ol
mak uzere iki suyu elektri-
ği küçük rnıkyasta bir bah
çesi otan 4 numaralı hane 
satılıktır. İsteyenler: ı\ıan-
tıcı ınah 11 . . a esı camı sokağı 
~~şınd~. bakkal Necmi efen 

ye nıuracaatları. 

Ayrı ayrı şartnaınelerle ve açık münakasa 
ile Bursa garnizonu İçin 3:)6 Bandırma garni
zonu için H-1: ton ve l\ludanya garnizonu için de 
80 ton tuvenan n1aden ko nürü satın alınacak
t1r. () 11 - H;)J: salı günü saat on beşte fırka 

satın alma komisyonunda ınünakasa ve pc>zar
lığı yapslacaktır. 'f alip ol::tn1arın şartnanıeyi 
görmek üzere her gün münakasa ve pazarlı. 
ğına iştirak için de 'aktindt'n evvel terninatla 
satın alnıa konıisyonunda ınevcut bulunınaları. 
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Bursa belediyesinden: 
Bir nııktar para bulunmrstur. Sahibi beledi

yeye gelerek parasını ıc;.pat edip alması i lfın 
olunur. 

ursa Satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Bursa As. lise talebesi ile hastane için kapalı 
zarfla a'ınacak olan 220,000 kilo has ekn1eğin 

nıünakasası 1 ;} - 1 t ~ :l4 perşen1bc günü saat 
t:i te f. satın alnıa ko111isyonunda icra kılına
c.t ktır. Taliplerin şartnaıneyi görmek üzere 
her gün ,.e nıünakasaya iştirak için de vaktin-

Fıı· ~'' s<ıtııı ıılıııit 
kt)lllİS,'"Ollllll(laıı: ..,. 

Bııı·~a garnizonu ic:iıı nlıııaeak olan 15000 kilo ~ü
liiıı aeık miiııaka~n!'ı 26--11-934 pazaı·tcsi gurıu 

~aat {s lle Fırka satın aloıa kumisyonunda yapıla
enktır·. Taliplerin ~aı·tnamryi giirıne J, iizcre her glin 
\'C nı\inakasava i. Liı·ak ic·in de vaktirnlcn e\'vcl lemi-

~ ~ . 
ııatla J,ouıi~yona miirnanatları. t-4 

·, ·_. );" :·.......: • • :· .,1 ( • ...... ~ • •• .e:... :'.!"~ •: ;;.:..t~ .-.,. :..~.. • .~... ' .ı -

Bıır~a ~Plıri friııde nıl'Yclll rp:-;ıııi ve~ hususi hiııalar . ~ 

ili' fırın, lıaıııam ve ~aiı·c· hacaltıı·rnın lf1 nıizlcltirilme~i 

( lH'IPdiyr. cncünwniııiıı 28-10 -934 tarih ve 2619 

uuııwı·alı ~iiz kc~inıine hiııacıı ) il:'m olunur. 

... :-.. . . ... .. . . .. ~ 

""~· ' i...;,, !. ~... ~. ' -

den evvel teıninat ve tddıf nıektuplarile satın 811 o.,. ı·ıı·ka satııı ıtlııı«l 
alnıa komisfo:uına müracantbr,. 3-4 

Bursa inhis rlar 
başmüdürlüğünden: 

koıııİS)?Ollllll(laıı: 

Bursa ' 'C Mudanya garniiiorıhu·ı i ~in kapalı zarfla 
46000 l\ilo \ e Baııdırıııa gal'l ı izoııu i~iıı de ac~ık müua 
h:.lsa ile 10000 kilo pirin~ nlı11ucaktır. İlaalc~i 27- 11 -

934 tal'ilıi!H' miisadif salı günii ant 14 de fırka satın 

alma koıııi") onuııda icra kılıııacaklır. Tnlipleriıı rıii

nıuııc \C ~arlnanır~ini :!Örmek iein her glin ve nıii-. " " '-

n :.ı k:.ı~a \ a i~tiı·ak iein <le Hlktiu<leıı C\'\'el teminat ve 
• • J 

teklifnaınelcl'ilc komisvonn miil'~waalhH'ı. 1- 4 ., 

Buı sanın (iölcük köyünden Sal h oğlu l)ail 
usta naın Çlf tçiııin Bursa inhisarlar idaresi an 
barın ! > 1 senesi mahsulünden teslin1 eylediği 
iki denkte on yedi kiJo tütünün anbar müddeti 
kanuni~ es· ni ikn1al etmiş o!nıasından dolayı 
1 iO l nunıaralr kanunun :1~ üncü maddesi hük .. 
1nünr tevfikan muan1ele yapılınak üzere berayı 
tebliğ gönderilen ihtarnamenin zirinde Gölcük 
köyü ınuhtarının verdiği izahatla Da il ustanın 
üç sı.>ne evel veı·at eylediği ve hiç bir varisi ol- 12600 l,ilo odun 
rnadığı anlaşıln1ış olnıasına binaen 1- ı 1- 934 Belediyeye yukarH.la y3zılı kı~lık o<lnıı kaimcsirnJe 
tarihinden itibaren on beş gün zarfında nıev- vazıh ~aı·ılarla hir n' i«indc paz~wlığn koınılmu~Lur. 
cut ise J)ail ustanın varislerinin itıhisarlar ida- İıer pa~ar veya <:::u·~·amba giinli ~aat 14 de ihalesi. ~·a
resine ınüracaat etmeleri aksi halde mezkür pıhwaktıı·. lstrI lilcr, lıiitün .• aı·tları aulamnk ıçin lıt1 r 
tütünlerin açık artırma iJe satılarak ahkanu ~iiıı belediye nıulınsche~inc 'e ihclc ~iinii helli saa
unıumiye dairesinde muamele yapılacağı i]an ı lırıdnıı füıce <le yliiitle yedi htu;nk teminal ile bcle<li4' 
o)unur. ye encümenine gelsinler, 
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Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

934-729 Bursanın AH\
ettin mahallesinden kahve· 
ci Vahit oğlu Mehmedin 
attar hüssanı mahallesinden 
hacı Mehmet kızı ve hafız 
Kerim karısı Hanife hanım 
aleyhine açtığı vesayetin 
kaldırılması davasının ya. 
pılan muhakemesinde dava
cı Mehmedin rüşdüne ve 
medeni haklarını bizzat 
kullanmasına ve vasayetin 
kaldırılmasına 28- 10-934 
t&rihinde Bursa ikinci hu. 
kuk mahkemesince karar 
verildiği ilan olnnur. 

Kayıp mühür. 
İdris namına yazılı mÜ· 

hürümü kaybettim. Yenisi
ni kazdıracağımdan eski 
mühürle bundan sonra ib
raz edilecek evrakın hük
mü olamayacağını ilan e
derim. 
Gemlikte Demirsubaşında 

mukim Limon oğlu İdris 
Kaptan 

BursR ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

934 - 1277 Bursada Çe
kirgede kalaycı çıkmazında 
7 numaralı hanede Beytiye 
hanım tarafından kocası 

mfü1deialeyh Ahmef paşa 
mahallesinden Ali Galip e
fendi aleyhine açılafl bo
şanma davası üzerine mÜd· 
deiateyh Galip efendi na 
mına gönderilen davetiye 
mumai!eyh senelerdenberi 
kaybolduğundan bilAtebliğ 
iade kılındığı görülmesi ü
zerine mumaileyhe ildnen 
ve ilsaken davetiye tebli· 
ğine ve tahkikatın 19- ı l-
934 tarihine müsadif pazar 
tesf günü sant 14 de bıra· 
klimasına karar verilmiş 

olduğundan merkum Ali Ga 
Jip efendinin yukarıda ya. 
zıh gün ve saatte bizzat 
mahkemeye gelmez veya 
tarafındart baroya kayıtlı 
bir vekil göndermezse hak
kında ldzım gelen muame
lei kanuniyenin gıyaben i
fa kılınacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere i-
IAn olunur. 
<EF -

Gemlik hukuk 
hakimliğinden: 

456 Gemliğin Karacaali 
köyünden Salim kızı Me
lek hanımın o köyde sakin 
iken tegayyüp ederek ika
metgahı meçhul kocası 

Şemsi oğlu İrfan aleyhine 
açtrğı dava neticesinde 
müddeialeyhin karısı dava. 
ci aleyhine ceza mahkeme· 
sine müracaatıa zina fili 
isnat ettiği ve beraet ettiği 
ve beraet ettiği ceza mah· 
kemesinin tezkerei cevabi· 
yesinden anJaş1 fdığınc!an bu 
vaziyet karşısında Qeçinme 
lerine imkan görülemedi· 

. ğinder boşanmalarına ve 
kabahatlı olan kocasının 
bir sene müddetfe yeniden 
evlenmemesine dair 4- ~ -
934 tarih ve 25 - 45 numa. 
rafı hükme tebliğ tarihirı· 
den itibaren İrfanın on beş 
gün içinde temyizi dava 
etmesi aksi takdirde hük
mün iktisat·ı katiyet edece 
Ai tebliğ makamına ilAn 
olunur. 

·Bursa hususi muhasebA 
müdürlüğünden: 

l\1ollaar~p n1ektrbi karşısında ı .. .ıo,no nıetre 

rnıktarınJaki arsa bedeli beş senede ve beş nıü· 
s1 vi taksitte ve bi rİnci taksit j ha leyi n1f1 t<.>akı p 
verilmek üzere açık artırn1a ile satılığa çıka 
rılnııştır. ~5- l l-D:l4 plzar günü saat lG da 
ihale e<li lecek tir. 
ı\lezkür ar sayı satın almak iste,·enlerin mez· 

kür tarihte vilayet dain1i encün~enine müra<:a
a t e ylenıeferi ilan olunur. 1- ~ 

§ 
Gdzİpôşa caddes;nde sarı abdullah ınahaile

sinde 88, !lO numaralı iki bap dükld\n kiraya 
''erilecek ve 2;5-11-934 pazar günü saaf 1Gda 
ihale e.diJ~cektir. Bu iki dükkanı birlikte \'eya 
ayrı ayrı l<İralamak isteyenlerin mezkür tarih· 
te vilayet dain1i encün1enine müracaat eyleme. 
Jeri ilan olunur. 1-'2 

Bursa inhisarla;· 
başmüdürlüğündeıı: 

Bursa inhisarlar enıanet anbarlarında n1evcut 
· ve il<! senelik anbar n1üdJetini ikmal etmiş o ... 
lan 020 s~nesi n1ahsulünden dört zürraın elli 
denkte 1468, 930 senesinden altı zürrnın yirmi 
beş denkte 557 ve 031 ınalısutüoden yüz elli beş 
zürraın üç yüz yetmiş bir denkte 8823 kilo tü
t ün ~8- t0-934 tar ininden itibaren yirmi gün 
n1ü<ldetle açık artırn1a sureti le müzayideye ko
nuln1uştur. İhalesi 17- t f _9·;3.ı. tarihine 111üsadif 
cun1artesi günü icra kı'ınacağından taliplerin 
mezkür gün ve saatte Bursa iohi arlar b3şmü
dürlüğüne müracaat cylcıncleri lüzumu i 1an 

• 
olunur. · 1-2 

Bıı ~ . 
1. ( 
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' ~. l ,.ea 
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Eiektrik saatlerinin kira bedeJ eri 

•• 

ı-- Ct·ı·e\ a ıı ~tırfl\·aııııı ült'ıııck lizeı e u boı.ıılrr lll'Z . . . 
dirıde f,oııulcııı J: 10 nnıpcrlik lı·I\ ~.ıfiı.ılı "~wılPr ıı f..i-
ı·a hedellPıi ııııHııııi,eJc 12 lıu"ıık kı ı·u~ıur. . . . 
2- \'uk:ıı·ıda \HZtlı olaıılanlilıı ~.l\ı-İ ~iıt1ılt·ı·iı1 kiı·a . . . 

h~·dPllelİ il\ ı·ıca ıl:\ıı <'dilı•et•k\il', kr\ fİ\Ct il:iıı oltıııtıı·. . . . 
-- . "'' e ·-,Jı- . . •.. ,..:. ; ~ ..... , __ . -···r ~.ti:' 

~ ,) • .,. .'/ ~ • "9 

il , . 
~ ( 

.\s. lise İ<'İıı salın :llıııacah. ohıı 3000 l'r(.ıl k İJı..aaL 
• 

malıeıne~iııiıı :ıeık ıııiinakn sn~ı 21-1 ı -924 ınrilıiı.c . 
ml"ı~atlif ~alı giiııii !"nal 10 da Fıl'ka fı':llın tılnıa l\oı.ıi~ 

~ oııurıda ieı·n kılırı:wakıır. Tnliplrl'İn ~.ıı·t11:1nıP~ i gÖl'-

111 '."il İf'iıı lı<"'I' ~iiıı 'e 11ıiiııak:1 '·1vu i~tİl';ıl, ieiıı U{l vak . " " " 
tiııtlı-n e\'\ el teıııiııaıilc koıııis' oı a nıüı·~ırua,\tl, ı·ı. 

• 
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• ee § 

Iliiyi'ık tahılda 4 numaralı ~~yPlil, k ·ı·ü~ı, haiıne~iu 
de YJzılı ":trll:.ır·ia 'r tcıııdid<•n aeıl \·J,\oi Jı.ur\ P 1\o-

" " " ... 

ııulıııııştııı· ı ı- ı t -934 Püza r gi"ıı ii ..;·wı 14 h 1 ihalr-
~i yapılaeakııı·. İstt·l\lilrr, biılÜiı ~;ıı·ıhl'ı nı laıı wk i~iıı 
heı· giin belı•diye ıııulıa~elw~·ııt' \C il!alt' µi"ıııii lwlli 
~aaıirnlPıı <>ııc<~ de yiizdc yedi bu~uk lcıuini.lL ile IJl'ic
diye encünıcıiİlıe gelsinler. 

Sayı 384 

' t çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur . 
Tür iye İş banka ·• • 

ursa i arlar aşmüdürlüğünden: 

Bursa inhisarlar başmüdüriyetii1e lüzumu o
lan geçnıe ve üçlü nıerdivenle mıktarı l<omis
yonca tayin edilecek beheri 20 nıetre uzunlu
ğunda ve .1 :; nıiJ imetre kutrunda ip ile beheri 
'2?> n1etre uzunluğunda ve ÖJ milimetre kutrun
da halata şat tnanH si mucihince müzayideye 
l...onnıuş ve IS teşrin;s::ıni 93± p2rşem1Je günü 
saat on altıda ihalesi mukarrer bulunmuş ol
nıakla taliplerin ınezkür gün ve saatte on Ji
ı a teminatı nıu vakka telerile başn1üdüriyette 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan o· 
Junur. 1-2 

Bursa ziraat bankası 
müdürlüğünden: 

Bankamızın nıalı bulunan Ç~kirge yolu üze. 
rinde ve asri kap!ıca civarındaki arsa iç;ndeki 
taş1ar müzayiJe ile satılacaktır. İhale 8-1 t-
03 ~ perşembe günü saat on aJtı<la ziraat ban
kasında yapılaraktır. Talipleı:in \'e fazla izahat 
al rnak istcyenl.!rİ n zira<. t b.1nkasına müracaat
i arı i 1 aıı o)unur. 

··zellik 

lidir 
• 

zı m at b aa 
~ar vizi , at ra 

ve bilumum baskı işleri yapar 
Sür'at ucuzluk, Temizlik yegane Şiarıdır. 

Defterdarlık arkasında dafrei mahsusa 

ara 


