
Yunan dağcılarının seyyahatları 
Yunanistanın kayak şampiyonu mat· 

mezel Amelie ile bir mülakat 

Yunanla dafcılar çarıatn_ 
ba ıünü ıehrJmlze .gtilmııler 
ve JılHyonda belediye seyya 
bin f,Ubeal müdilrü Tevfik 
Bey tarafından karıılanarak 
dolruca Buna Dal ıporları 
lniftl\0 merkezine getiril
JDitlerdlr. 

Y upan daicılarını burada 
"ulı&Un relıl ile Buraa dal· 
cıları karıılaa:ıJtlar ve yekdf. 
iertıe t&DIJIDıtlardır. Miıa{lr
ler bir mQddet burada din· 
leadlkten ve kendilerine don
durma lkram edildikten ıon
ra bir otobilsle derhal Uluda. 
la hareket eylemiılerdlr. 
KendJlerlne belediye ıeyyahin 
t\lbeıl mildürQ T edlk Beyle 
kullbQn umumi klUbt arka
daıımız Muaa ve kulOpten 
Nueret Be1ler refakat etmlt· 
lercltr. Gece7l Uludai otelin
de ıeçiren daicılar aabalıa 
kartı aaat 3 le zirveye hart-
ketle oradan ailoeı n doguıu· 
ııu seyretmfıler 'e 'DÜLeakı. 

ben bazan kuda b zan ka
raela yürüyerek ve btr yer_ 

de ele kayalara tırmıuuır k 
,allar mmtaka•ın• gitmf ıler; 
ıöllel'l ıirdilkten ıonra Ka. 
ratepe yoliyle tekrar otobüs· 
lerlae ve oradan da Sunaya 
tlöamOtlerclir. Bu yiirQyüı fa. 
tıl11ıız ıı ... t ıürmüıtilr 

Aktama doiru Buraaya 
ıelen misafirler kulüp bına· 
ıencla izaz edildikten ıonra 
belediye bahçeılnde Bursa 
Dıl kulibG tarafından veri· 
len ziyafetle bulunmuılardır. 
ZiJafette kulOp retal Saim 
Bey Türkçe bir nutuk söyle· 
mit ve Yunanla dağcıların U
ludai aeyyahatlar•, ecnebi 
memleket alplnlıtlerlnin mem· 
leketımlze kafile halinde yap. 

tıklan tik ıeyyahat olmak i-
tı•r11e bu ıeyyahau bütün 
daicılann büy'1k ve samimi 
Itır alaka ile karııladığmı 
aikretmiıtir. SAim Beyin nut
ku belediye ı yyahin ıubesi 
müdara Tevfik Bey tarafın. 
claa franıızçaya çevrilmiş ve 
mfttealciben Yunan l<afilesinin 
refel M. Papa Dtmoı ta §U 

nul lrn söylemiftlr: 

" Hanımlar, Efendiler; 
Hariç m mleketlere ilk 

tenezzGhiimüzu bavarabilmek
le cidden bahtiy rız. 

Şevk ve neşemiLe IJ:ı • n 
yoktur: Çünkü tarihı Bııraa 
tefırinin üslü ne yeı il k nalla. 
rını germi§ ve Türkıycnin eu 
muhteıem J11ğ1 olan Uluda
lı ıeyyalıatımızın hed fi ola· 
rak tayin ettik. 

Bursa belediy si ı yy hin 
Jllbesi müdurü aziz dostumuz 
]'evfik Halis 8 y dn n zlr

veıtnde cihanda bir eıi b1ı. 

..ayan bir manzaraya f 'l• 

hıt olaca~ımızı bizi re temin 
etmlıtl. 

Şu anda do hım ı h k 

~rmek.e bahUy Ftlha. 
klfct, zfn efe IÜD O fU 

e &J&D b tıı na bir arada 
.,_ek ılbl t•nlıd fmk&nıız 
Wr ınumaraJ• plalt olduk. 

Uludağ gölleri, kayak ve 
yaz sporlarına müııul araz'sl, 
zengin ormanları ve güneıin 

ılık ıuaah altında yıkftnaıı 
tepeleri ile cidden bir harl· 
kadır. Buna bütün manasile 
kanf oJduk. 

Gezdiğimiz yerlerin ruhu
muzda bıraktığı he)lecan ve 
gördülOmüz yuksek mlaaftr
penerltk bizleri mestelti. 
Katiyetle eminiz ki misafir
perverlik Türk milletinin 
mümtaz bir huıualyelidır. 

Umuyoruz ki memleketi· 
mize gelerek bizlere gördü
ğümüz yilks k nliı.kaya mu
kabele etmek ıçin fırıal 

bahıederılnlz. 

Bizlere gc'Sstermif olduk
ları ihtimam ve nc:zaketten 
do1ayı kılavuzlarımız Muıa 
ve Nusret Heylere burada 
te~elck<lr ctmeo~i bir vecibe 
telitltki eaerf m. 

Hanımlar Ef endılcr, azası 

bulondu ım Yuı n11 Doi:cı 
kutilbü namına hepınid kn
dehlerlnhi Burs9 D11ğ,.ıhk ku
lübü 8:ıal~rı ve onları temsil 
eden reis S.ıim Beyefendi 
nam na kaldırmanııı ve ya. 
ıasın Türkiye ve yaşasın Yu
nanistan di e bağ;rman.zı 

rica ediyorum 11 • 

Zıyaf e ten aonra misafir
leri; Dağcılarm askeri müşa

vir! mir lay 1smaıl Hakkı 
B~y; oğlu Osman Beyin ev· 
lenmesi münasebetile evinde 
verdiği süvarcye davet etmiş, 
Yunanlılar bu daveti derhal 
v~ memnuniyetle kabul ede. 
rck İsmail Hakkı Beyin evi
ne gıtmlşlerdir. Misafırler İı· 
mail 11 kkı Bey tarafından 
kar§ılanmıılıır ve bir müddet 
danı edıp eğlendikten sonra 
yeni evliler ~erefinc üç defa 
( kayak aydın! ) Diye ba~ır · 
mıtlnr,. oradaki diğer davet
liler de misafirler şeıefıne 

üç defa ( kayak ydın ) de
mtılerdir. 

Yu.ıanh misaf1ıler dü~ün

dcn ayrılarak İpekçilik en tf. 
tüıünü g"'zmiıler ve ~eç va. 
kıt otellerine dönmü~lerdir. 

Ertesi iÜn; Y e~ıl türbe ve 
camtl ve Asri kaplıcayı ge:zen 
miıafirlerim z sllnl l 1 de 

Yalovaya hareket etmitler ve 
Buru daAcılan tarafından 

ttouJ olunmuş1nrd ı. lkı mem
leket dl\i'cıl r.nın bu i!k te· 
ması her ıki tarafta unulul

maz jnt b lar l ırnkmııtır. 
Yunanlı! rm lrn seyyt>hcttan 
makııl\tlan ko n'I: ı ve doıt 

memleket dnğc•l.ırilc temas 

etmek oldugu gibi hir cihet. 
tını de Uludagıu kış sporlara 
iç n ne d<>r<'ceyc k dar mü

sait bulundugunu tetk.k ct
me~e m tuftur. Yunanlılar 

filhakika d "'ım zı harikü'ade 
&fbel bu ıuflar ve kıpm tek
rar g hne) c karar verdikleri· 
ni .. 1 rken Türk da cıl 

da memlek tl rıne davet 
m ılerdlr. 

Bir mülikıtt 
Yuıaan dılcılan •f •'"-

Kurt avında 
bir facm 

Demirclİer köyü muallimi 
Ramazan l:Sty bir hayvanını 

kurtlar p rçaladığı için geçen 
rece saat ' da kurt avına 

çıkm1§ ve ~r mcıe ağacına 

tırmanar~k .orada kurtlar1 
bekleme· aşlam.ıtır. Bu ıı· 
rada lüf e i kcı.zaen patlamıf 

ve Rem z Bey ölmüıtür. 

lngili' efiri 
şehrim de 

İngiltereı in Türkiye sefiri 
dün yaUle udanyaya gelmiı; 
sefir cen r m belediyenin 
seyyahin u teıl müdürü Tev
fik Heyle amanlı bankaaı 

müdürü M Al)'anak ve diğer 
bazı zevat ~ udnn1 ada karft· 
lamıthr. Sef r cenapları Mu-
danyadan hrimlze gelerek 
Uludaaa çı ş ve oradan da 
Gemlf Ae gi rek geceyi Gem
liğe giden ya ında g çlrmittir. 

lise talebesi 
kampa çıktı 

Erkek lisesinden 200 ta
lebe bu gun udanyaya gi· 
derele Arnav tl öyunde knm· 
pa çıkaca tu. Kamp on beQ 
gün d vam edecek ve bu 
müddet :ç·nJ talebe askeri 
ta imler y p c İ<tır. 

Halkevindeki 
büyük toplantı 

Dün ete Halkevinde bü
tün ıubelere met'sup arkadaı· 
arm it 'l )"uk bır op· 
lanlı ynp?lmıı ve bu toplan· 
tı da valimiz Fazlı Beyefen· 
dl de bulunmuıtur. Evvela 
eve men,up arkadaılar vali 
Beye tanıtılmıı; müteakiben 
y.apılnn ,,.e yapılacak olan f 1· 

ler ve çalışma sfatemi etrafın. 
dn konuıu1mu~lur. 

Bir çocuk boğuldu .. 
Uluabat l~öyünden on dört 

yaılarında Raı'm ismindeki 
bir çocuk yıkanmak için u. 
luabat deresine girmif fakat 
yüzmek bilmediğinden sula
rın cereyanına kapılarak bo
iulmuştur. 
4 EZ J 

Yunanhtamn 933 kayak ıam
piyonu malmezel Amelie 
Calliambelso da vardı. Mat. 
mezcl mükımm 1 Franıızça 

ve logilizçe bıliyordu, kendi. 
ıine Uludafı kayak sporları 
için nasıl bulduğunu ıordum. 

" - Ga~ et mük mm el de
di ve ilave ettf. Bllhaaııa 2000 
metreden sonraki tepeler ka
yakçılığa fe~kalade müsait .. 
Balkan olimpiall.:ı rı burada 
pek aiu yapılabilir " 

Matmezel Yunani&tandaki 
dağcılık teşkil5.tı hakkında da 
iz hat verdi, bu iznlıata nn· 
zaran: Yunanistand •; bizde 
oldugu gibi müsteHI kulüp· 
ler degil; merk z Atine'de 
o}m:ık ÜZ 11rC bırçok oehirl l 

de \'e ınuhte' f mıntakalarda 

birer d ğ ulübü vardır. bu 
umumi kulübün i mi ( Yuna· 
nist rı Da Cl ık Tf'tkı ata ) dır. 

Yunanist nda kayaı:: apor· 
lan için en müuit J.i T esal-

1 ycdekl Olimp'lar. D'ğ r dai· 
ların irtıf ı U uda dan •ün. 
hat oldu undan oralarda da
ha ~lyade Yf z daicıhlı J&• 

palmaktadu. 

--ıc::sw 1 .. ~ibi ve umumi lı• 

Dervıt 
li Ba~ıldığı yer: Bu~- izim Matbaa J 

J T atı esi 100 Para 

Telefon No 130 Üçüncü sene 

Bursa f ampiyonu Sanatkar• 
lar takımı arasında bir futbol 
maçı yapılmıı ve Anadolu 
takımı ikiye karıı üç sayı ile 
galip gelmiıUr. Anadolulular 
evvelki gün Gazi heykeline 
bir çelenk koymuılar ve mü· 
teakiben heykel önünde islik· 
lal martını söylemfılerdir. 

Uludağdaki 
göllere yürüyüş 
Bursa Dağ Kulübü Umumi 
Katipliğinden: 

6 7 -934 cuma gQnü sa· 
bah1 otobüsle zirvenin altına 
kadar çıkılmak ve akıamı\ 
dönnlmek üzere göller mm
takasına bir yürüyüf yapıla· 

caktır. İf lirak edeceklerin ı. 
simlerini kaydelUrroeleri rica 
o!unur. 

Nilüfer kanahnda 
Geçenlerde ikmaline baı

lanan Nilüfer kanalında ame· 
liyal durmuıtur. Bunun sebe
bini bılmemekle beraber tam 
lnıaat meVtiminde f aaliyettn 
taUll itin geçlkmeıslne ve bin. 
netice gene feyezllnl:ırın bu 
havalideki arazinin tahriba· 
tma sebep olacaktır. 

Deftardarhktaki 
izdiham 

Vergiler in taksfl zamanı 

olduğundan haziranın ıon gü-
ü eitanbrl k nü evi 

de kalabalıktı, bu manzara 
gösteriyordu ki: Halkımız ver· 
giıinl zamanında vermeyi pek 
ali. hiliyor, yalnız bu)zdibam 
dün de devam elmi~ oJdu
ğımdan memurların muame-
1 yi yetlıtiremediilni veya bu 
ife memurların kafi gelmedf. 
Alnl 7.annedlvoruz. 

Def tardarlıktan 
takııt zamanlarında 

ricamız 

burada· 
ki memurlara yardım dmek 
üzere birkaç memurun daha 
ilavesidir. 

Yıldırımla ölen 
inekler 

Karacabeyln Qvaesemft 
köyü sığır maodırasına dOıen 

bir yıldırım bir inekle bir ö
küzü oldürmüıtür. 

Vazifeye nihayet 
Orhaneli frengi mücadele. 

si sıhhat memurlarından Fah· 
• 

ri ve Salahettin efendilerin ı 
vazifelerine nihayet veril
miıtir. 

Altın 
avans 

.. . 
uzerıne 

Halkımız eıkidenberl eı. 
kük ve zinet altanları birik· 
tfrmefe yahut altın zlnet eı
ya11 tedarik etmele heveıli. 
dir. Bu aile ıerYetlerlnln le 
e11ürle kaydetmek lizımdAr 
ki mühim bir kıımı ıeçlcl 
ihtiyaçlar karıısıada elden 
çıkarılnuı ve pek ucuz be
dellerle aman vermeyen aar· 
raflara geçmitlir. Bunu na1.a-
rı dıkkata alılD ziraat banka· 
ıanın birçokları aile yadtglrı 
olan bu kıymetlerin muha· 
fazasana imkan vermek ve 
hem de halkımıza büylk bir 
kolaylık göstermek Qzere--
meıkük altın üzerine avans 
muamelelerinde tatbik ettlit 
f afz nlıpetini hemen yanya
rıya indtrdlll ve altın ztnet 
etyaaı üzerine de avanı yap• 
mata baılayacağı memnunl· 
yelle haber alınmııtır. 

Milli kredi ma~sseılfleri· 
mlzden bekledliimlz hizmet-
lerden hlrlnl daha t•hakkak 
etmiı görmekten dolan mem
nuniyetimizi kaydederken al· 
raa t bankasına da Bursa ve 
Bursahlu namına teıekldlrQ 
unut.ıuyoruz. 

Memurla ın 
tahsil dereceleri 

Memurin kanuounda; ele•· 
let hizmetinde kullanılaeak 
memurların ortamekte me
zunu olmaları uaa l&atalduiq 

halde bazı c:lalrele 'PY91ı1111tf!l:a~~~ 
:ı. z6eyadda J>lııl-i!WP1941111İM 
dareılnde tfıatta ilkme\leb 
bile ikmal etmeyen memu 
laran istihdam 'edildiji anla 
tılmP.ktadır. Nafia [vekilettne 
raptedtlen posta telgraf lda. 
resinin mezkOr veklletçe 'lWn· 
ıiklne intizar olunmaktadır. 
Nafta vekilimiz Ali Beyefen. 
dinin Ankara poıtahanetincle 
yaptıiı gibı diler blltün dai· 
relerde de kanunun ı uhuna 
uymayan bu vaziyeti 11lah 
etmek lAzımdır. 
Münhal mübaşirlik 

8 lira aıli m••tlı Yalova 
mahkemeıl piyade m6bafh"li· 
il mGnbaldir. TalJpler araaın. 
da 7-7 934 gOn\l adliye 
encümenince imtihan yapda. 
caktar. 

alllık Jlane 
Kaıap Hüseyin mahalletl 

Hacı Yunuı ıokaienda 28 nq. 
marala ev satılıktır. Talip (J· 

lanların görmek için mezkür 
haneye pazarlık içinde halk 
fırkasında Huan efendiye 
müracaatları 
;aç 2 

Yerli mallar sergisi dü 
merasimle açıldı 

Ticaret odam z tar fından 
Tal yare sinem sında h1zır· 

lan an be~ nci E ursa y_uli mal. 
lar sergisi dün saat 15 te 
merasimle açılmııtır. Valimiz 
Fe:::h Bey bir nutuk söyleye
rek serg'nin muleıeb, islerini 
takdir etm f ve yerli mallar 
eergil rinl açmakla halkın 

mTi mamu 1
" t ve muouata 

karıı olan .ıA" n n allınl
dıiını izah ed ek bu caerlıl 

ve bu muvaffaklvelln bilha 

Vali Bey müteaklbe 
Bursa b çaltle kurdele 

mit ve davetliler ıerglle • 
mtılerdJr. Fakat rglyl M-
n6z davetfiler gezmeden içe
riye doğru bıılayan mtllhft 
bir k !abalık akını bfonluda 

I& C6aab rflldı UllMr.~·I :19 ... 'lf . ... ~ ....... , 



Sahife 2 

(;f'luılik i<-· ·:ı 
mem 11 r'I u ~11 rnfo ı ı: . 

933-538 Gemi ikte Raşit 
efendiye man masarif 264 
lira 57 kuruş borçlu Umur 
bey köyünden Süleyman 
bey oglu Ali beyin Umur· 
bey köyünde ak köy mev. 
kiinde dört dönüm mıktan 
zeytinliğin 1 :i5 liraya Gem· 
ilk ziraat bankusına ipotek 
IJ olup fazlasına şamil oJ-

mak üzere satılması mu· 
karrer Umurbey köyünde 
ak köy mevkiinde şark Ali 
bey şimal benli oğlu vere-
sesi gark Süleyman bey 
veresesi cenup yol ile mah-
dut dört dönüm mıktarında 
bir kıta zeytinliğin derunun 
da 160 ağaç zeytin ve bir 
mıktar bağ meveuttur mez· 
kiir zeytinlik aşağıda gös. 
terilen şartlar üzerine sa. 
tllacaktır. 

1- ipotek sahfbj ala. 
cakhlarla diğer alakadarla
rın ve irtifak hakkJ sahip-
lerinin işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa ait 
iddialarJnı evrakı müspite-
Jerile işbu iltln tarihinden 
iti~aren 20 gün içinde gemlik 
icradairesine bildirmeleri ak 
si halde hakları tapu sicilJe. 
rile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar 

2 - Artırma sart· 
namesi Gemlik icra nıe· 

murJuğu odasında işbu ilan 
tarihf r.deo itibaren J O gün 
müddetle herkesin görmesi 
için açıktır. 

3 - İhale 31 .... 7- 934 
tarihine müsadıf salı 
günü saat 15 te Gemlik 
icra memurluğu oda
sında icra kıhnacaktır şu 

kadar ki tayin olunan işbu 
zamanda artırma bedeli 
gayrimenkulün mulıammrn 

kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde 
en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere ihalenin 
15 gün daha tenıeit ediie-

Bursa Umumi Hapis:ıarıc riiüdür ... ü 1den: 
Bapi·h~ \.n·.D:l· tci ·Ih zuf 

usu!· y~pı'atı n1"nı',·1.,.lt 1 ·I diye~in piyusa
ya çıkaı dığı ikinci ıı... .. vı ekın >kten o h1ak üzere 
beher kilosu 7 kurt ş 48 ssntune uı cu Kenan 
beye adliye vekaleti celiJesinin tastil<ine talikan 
~ ı-:i- u:'>t tarihinde muvakkaten ihale ediln1is· .. 
tir. Taliplerden iki şahsın vekalete vaki şika-
yetleri üzerine bu baptaki dosyanın vilayet 
ınakan1ına tevdii bildirj]nıesine binaen ınezkür 
dos) a teydi olunınuş ve işbu miktar rayiçten 
f az!a olnıası ha sabile adliye vekaletinin verdi· 
ği seltıhiyete btinaden bu baptaki iliale kararı 
feshedilerek yeniden pazarlık sureti e ihalesi ya· 
pıhnak i.iücre keyfiıc in ilanı vtlciyct rnakanıın ~ 
d,ın biidıriJrniş olınakla bu husu!3ta koınisyonu 
nıahsusu toı-ıianarak l"onuşuln1uş ve fırıncı ha
cı oglu Ah 11et cf .. ndi tarafınJ 111 ckn eğin be· 
her kilosunu G,:> kuruşa ve:-rrceğine dair olan 
teahlıüdü ,1 ıc~ y\;t n1akan11nca kabul edilmiş ve 
n1üteahbit K .ıan Ley de ihal~ tarihine kadar 
beher kiloyu G,2:) kuruşı vereceğini b<:yan et
mdde oh 0çlııJc ihaJc tarihine kadaroıu n1aileyh 
l(enan b_y t~,..ı afından eknıe[;,in veriln1esine 'e 
yik1yctin i~'d ı dairtsinde pazarlık suretiJe 30-
G-- ~l31a. t 1ır · 1· 1~ ınü~adif cumartesi günü saat 
ı::; t~ tuu l J:un1un1ilik dairesinde ihalesi yapı

Jac '6ındjn talip olanların depozitolarını 111n} .. 

sandığına yatırdndarına dair nlakbuz veya ban 
kanııı teninat ıı1ektubu İle mürac, at etn1eleri 
iliın olunur. ~ -~ı 

!?'5_ 

Askeri f ırl<a satın alma 
Komisyonluğ·u.1 dan: 

Bursa ve Mudanyadnki kıtaat ver ı."ws5esatın 
ihtiyacı için ahnacc:ık ;J5000 ,.iıo kuru ~oj.:,arun 
açık münakasası i-teınn1uz 984 cu artesi günü 
ö "'rleden sonra saat 1 ~ de fırka satn aln1n ko· 
~'=>usyonunda ) apılacaı..t ır. "falipkrin şartııame· 
yi görn1ek üzere her gün muna!<a5LJ)'a iştirak 
içinde ~y;.Jli vnkt1nda hirinci ten1inat!aı le biı likte 
fırka srıtıı.,. ln1a l\.o'nu~j onuna ı nir: c~~tları. 3 3 

Bursa Evkaf ~~üdür!üğünden: 
b1o11afenari ınahallesindeki inıaret aı sa'-ı ile 

İbnibez?.ı nı~hallesindeki vakfa ait aıs satı1a
cakt11·. 18 tenunuz {l3'ıı çarşaınba günü saat 1:; 
te ihaleleri yapı1ac ıktır talip o'anl,.nr o gün ve 
o saatte Bursa evkaf 1\id. 1\Iüraca~ tJ u ı :i 

rek 15-8-934 tarihine mü. N -- -- wFT 

sadif çarşamba günü saat rcmlik tıııl\uk Bursa lf."ineı IJnkuk 
15 te Gemlik icra nıe IJ:)ldrnliğindrn: m:ılıhrıne~indcu: 
murluğu odasmda 2280 nu- G~mliğin Ericek köyün- 934 444 Burs da Yeşil 
maralı kanuna tevfikan tek den Hüsmen k.ızı Nazife ha mah ı!Jeslnde öHi Kemal bey 
lif olunan bedel yeminli iiç mmm 0 ı öyden p cep oğ- karısı Muzaffer hanım ta. 
ehli vukuf tarafından takdir ıu İsmail Cafer aleyhıne rafıııdan Hayrcttinpaşa ma-
olunan500 Jirakıymetı"nyrızde w h d sında halles'nde ölii Kemal bey f • açtıoı oşanMa ava mut llakası Elmas hanım 
yetmiş beşini bulduğu tak- ntüdeeiaieyhin on sene eveı aleyhine ikame eylediği is-
dirde ihale icra kıJurnc&k mezkür Er"cek köyünden patı taldk dauısımn icra 
bulmadığı takdirde satış teguyyup edere ı. nerede bu kılınmakta olan muhakeme. 
geri bırakdacaktır. lunduğu nmJfım olmnd1ğ1 sinde müddeialeyh Elmas 

Satış peşin para iledir. muht;;ı·ın verdiği i!müha harnmın ikametgühı meçhul 
4 _ Arhrmnya iştirak berden aninşıldığrndan hu· kaldığmd . n iJfinen ve ilsa-

kuku usul muhakemeleri ken bavetiyc t·"blfğ edHdlği 
için gayri menkulün mu- kanunun ı 4 ı inci maddesi har de gelmediğinden beş 
hammen kJymetinin yüzde mucibince tebligatın Htlncn gün içinde ha!tkı itirazını 
yedi buçuğu ııispetinde pey ys:ıpılmasıııa km or v rilmlş kullanmak üzere Udnen \'e 
akçası veya milli bank te- ve l>oşannrn sebı;bi o:arak ilsaken gıy8p kararı tebli· 
mlnat melttubu tevdi etme- on senelik te.ı~ hadi.:esl ğine ve muhakemenin 17 -
lerl JAzııudır. Alıcı artırma gösterilmiş o!up istida su· 1 934 s h giinii saat ona 

retile davetiyenin bir nüs- talikfne karar verilmiş ol· 
bedeli haricinde olarak i duğundcn bermııcibi karar 
h 1 k J hası mahkeme divanhane a e arar pul arım telHl. b .ş gün içinde hakkı itira-

sine asılmış olduğundan 
Jiye resmini tap~ ferağ har- davaya tarihi ililndarı itiba- ıını kuilaıımaz ve tayin e-

Sayı 366 

'ut çocuk 

Bir iş kumbrsı olan çocuktur. 
Türkiye iş bankası 

llKıll .... llllllı:ıılilllUıl~~--------~ıiiiii--iiiliiıiiiiıiııilİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
Bursa birinci icra memur· 
luğu odasında işbu ilin ta• 
rihinden itibaren herkesin 
görmes1 için açıktır. 

u:en ı u l'l oğu ndan: 
934-5 hJ Bursada K{"pez 

ler mah ilesinde J6 numa
ralı hanede hacı Salih kızı 
Şükrüye hanıma ma masa
rif 172 lira 60 kuruş itası
na borçtu Bursamn Ebuis· 
hak mahallesinde ve cami 
sokağında 2/245 numaralı 
hanede Abdülcebbar kızı 
Tüba hnnımın 12/3/933 1a
rih \'e 9 numaralı senetle 
ıpotek eylediği tapunun ka. 
nunevvel 311 tarih ve 22 
numarasında kayıtlı Bursa
nın Ebuishak mahallesinde 
Samanpazarı mevkiinde kil· 
in şarken Mehmet efendi 
garben yoJ şimaıen Meh. 
met efendi cenuben yol ile 
mahdut kapudan giriiince 
cadde iizerindeki lrnpunun 
solurda bir oda iist katta 
ıı i oda v~ dar bir sofa en 
aıt katta mutfak ha1inde bir 
bodrum ''e ikinci kupusu 
dnha vardır. Suyu olmayan 
ve eJektrfü oJup halen ce
reyanı olmayan ve 800 li
ra kıymetinde bir bap ha· 
r~p hanenin açık artırma 
ile satılmasınn karar ve· 
rilmiştlr. 

ı - ! pot ek sah· bi alaca le· 
lılarla ali\kad ... r diğer kim
selerin ve ff tifa hakkı a. 
hiplcrinin işbu gayrjmen. 
kul üzerindeki haklarrnı 
hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını cvrn 
kı mfü:pitelerile işbu ilan 
t..ırihinden itibaren 20 gün 
içinde Burs fcia dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak
ları tapu sicilkrHe sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç ka
l ırJar. 
2 M. Artırma şartnamesi 

3-M. İhale 4-8-934 
tarihine müsadif cumartesi 
günü saat J 5 te Bursa icra 
dairesinde icra edilecektir. 
Şu kadar ld tayin olunan 
işbu zanıt'! a artırma be
deli gayrh .... ~nkulün muham
men kıymetinin yüzde yet· 
miş beşini bulmadıgı tak
dirde en son artıranın te· 
ahhüdü baki kalmak üzere 
ihalenin 15 gün daha tem· 
dit edilerek 19-8-934- ta
rihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Bursa birinci 
fcra dairesinde en çok ar· 
tırı:ına ihalesi icra edi
lecektir. 

4-M. Artırmaya iştirak 
için gayrimenkulün muham 
men kıymetinin )'iizde ye
di buçuk nispetinde pey ak· 
çası veya milli banka temi
nat mektubu tevdi etmeıe .. 
rJ Hizımdır. Alıcı artırma 
bedeli haricinde olarak iha 
le karar pullarını ve telli· 
Hye resmini ve tapu ferağ 
harcım ayrıca vermeye 
mecburdur. 
Daha fazla maliiwat almak 
isteyenler 934- 519 dosya 
numarasile memuriyetimfze 
müracaat edebilirler. Arzu 
edeni erin şartnameyi oku· 
yarak hazır bulunmaları ve 
ya mümessil göndermeleri 
ve gösterilen şartlara ria· 
yet etmeleri Han olunur. 

Diş tabibi 
Edip Rüştü 

Setbaşında 

Bursa inhisa;·laı· 
Başmiidiirliiğünden: 

Bilecik inhİc;'.'\rlar· idaresi ambarlarında bu
lunan u:.> 1 ı ~1h ulünden 90 zürraa ait üç bin 
dört yüz altınış altı kilo tütün inhisar kanunu
nu 3 \, üııci.i n.addesine tevfikan n leni artırı11a 
suretilc ~'1tıltnak üzere idarei rnezkiirece. esmen 
müzayedeye konuhnuştur. Talip olanlar 14. 
ten1mu7. 934 tarihine tesadüf eden cunıartesi 
günü saat t 5 te ınahalli inhisarlar idaresine 
müracaatları ilan olunur. 

W&IS LX iM 
cını veroıeğe mecburdur. ren on gün içinde cevap dilen günde ı .ahhemeye 
lbaıe tarihinden itlbsr,,ı,n s ı · · · gı::Jmez veya tarafındau bir Kayıp aranıyor 

'-" • ~ verrues ve auruşnıa ıçın 1 vekil gö ·de nı zse bıkkın 1 
gün sonra tesçiJ için tapu- tayin kılın1n 14--7 93ı cu Bnikan h~rbinde stnnbula muhacır olarak gelen Kırklare. 

· .. 4 t da huku · u.ıul rnuhakeme-
ya tezkere yazılacağı ve martesi günu Sc:at 1 e lcri f,anununu 405_ 408 in· Undan YuLarı Kanara köyünden Ahmet oğlu Hasanın ıekiz 
fazla malumat almak iste- mehliemede hazır bulunma- ci rn ddeierinde nyh • Ahmet iımfnde çocuğunu Kasımpaşada Piyale camiine 

sı u k si f 11 k d i de duruşma- . u ... ra n bı r z, t v:u·wıı~wu:AK..Jı.U:sı:.ı;.u.c...____.a...,g,ı;::ua.ı.ua...-aıı:ıı.awııı.......ı-----Yef!l er 933-"i38 numAr.sıı.ı_ı___:__ _______ _:__...ı....&.u.uıwu.u.ı:.ı;;..u.&.-""".....__ı..---ı ........................... __.._---.~---



16-7-934 Pazartesi 

" a e" 
işte bir mevzu l i a iz o 

kuyucularm fikirlerini f •ıtan
buldnki Mısır çarşı .. na gotilr· 
mesi ihlimali v r. Hatta 1.ah 
ve piyasasına temas edile -
ğini de lıatırlalabiliı ! 

Hnyır; 'iu be:ı on s lmn 
vazifesi, ne kuru lrnhvcci 
Mehmet efendi mahdumlarına 
reklam yapmak ve ne de ne 
fnset bakımından Berezilya ve 
Yemen kahveleri arasında bir 
münas b t r mak değildi!'. 

Sülük şişeli berber kahve
lerinden adm:ı kıraathane na. 
mını verdiklerimize kadar her 
yerde ve her sınıf halkın tü
neğini teşkil eden bu toplantı 
sahali.ırJ, memleketin a!arlnr
dnnberi fikri \1c ma i sen eti
ni kanlı iki oluk halinde ukı
tıp duruyor!. Bunu neşterle. 

mek istiyorum. 
iki evli bir köyden başla

ynrak en büyük .şehirlerin en 
iç taraflarına giriniz: Bir çınnr 
veyahut bir söğüt dibinde gör
düğllnüz önü peştemallı bir 
delikanlı ile serili bir hasır ve 
bir iki kırık iskemle size orq. 
da bir kah\~enin mevcudiyeti· 
ni bildirir. 

Daha kalabalık cihetlerde 
bunları görmcğe de lüzum 
yoktur. Sade bir! Şekerli üç! .• 
Naraları yakımm:zda kurulu 
bir tezgahın varlığını size der
h l ilan eder. Burasıda kıra
ethnnedir. Bunlar c;arkın uyu
tucu vasıto.1 rın n başımlzda 

kalan belal .. rıdır ki şimdiye 
kadar yıkılanların en sınsısı, 
en çetini ve bence en zarar
lısıdır. 

Ornda lakla'ciynttan poli
tikanın her acv'inc knd r 
her şey rnün:ıknşn edilir. 'fen
lritler yapıl r; takdirler b~zle
dilir; şimdi bir yanda her 
h ngi birinin obT\ildüğünü g" -
riırsünUz; biraz sonra diğ r 
bir peykede gene her hangi 
bir· inin başımı çorap örüldü
ğüne şahit olursunuz!. Sanır
sınız ki Temistokli devrinde· 
ki eski Yunan demol·rasisi 
bizim kahve çatdarı nltmd.ı 
:ynşıyor! 

fşte bımı ... ı fikri servetin 
dedil·odu satırile doğl'andı~ı 
yerdir ki buna biz kahvelm
ne veya kı aca kahve diyoruz. 

çtiğimiz bir fincan kalıvc
llin bir kilo buğday bedelini 
Bcre:tlly:ıh bir müstahsilin ke .. 
esine götürdüğünü kaç kişi

miz düşün biliyoruz? ikramı
mız kahve. her can sıkıntımı
~ı hatta yorgunluğumuzu gi
dermekte kullandığınuz kahve 
olunca Cumhuriyet ülkesi için
deki günlük istihlakatmın ne 
ürpertici bir raknma baliğ ol
duğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Bu sarfiyatın en fazla ya
pıldığı yere kıraethane diyo
ruz ki buranın vazifesi de 
mali kudretimizi mütemadiyen 
kemimıektcdir! 

Arbk bu yurt sakinleri, 
içtimai ve iktisadi bünyemizde 
rediuttabis bir ur gibi her 
glin biraz daha çoğalmakta 
olan luıhve ocaklarının kafe
inli havasını teneffüs etmeme. 
lidirler, Eğer bu bir zevkse 
yaşamak için :ıcvklerimizden 

S hi\.i e umumi Neşri)'at müdurü 

rviş 

r 
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Mahmut 
yef ndı vçt>lkl f;dn 

nr~ Es iş .. hirden 
ine,.ol ı: 1 nf o; fn golde ken
disi \I t. ""roılcıyan [farsa \'alisi 
Fazlı Beyle İınıir vnlisi KG. 
:ıım p • a Hazretleri v Sm n 
mebt u Rü tü, Halk fırl:a ı 

vil" f t heyet& znsından dok
tor Yusuf izzettin bcylc:rle 
birlikte s nt 6 da ~ebrimizo 

vnıııl olmuHur. Çeklrg de 
Adspala oteline misafir o
lan Celf l BeyFf endi bu grın 

süt tozu f abriknsınm resmi 
ltüşadmdn bulunacak ve bir 
iki gün §ebrimi:ıde kaldıktan 

sonrn latan bu ta gldecektir. 

Vekil Bey dün İzmir ve 
Bursa \:alileri le birlikte Orhn
neliye gltmi§ or d.-ın da Ulu. 
dağa çtkmsşlardır. 

ef a 
os 

Geçen perşembe gününden 
itibaren pastalar Yalovadnn 
getirilmeğe ve bunun için ay
ni gün cğlcden sonra tevzic 

başlanmıştır. Ayni zamanda 
istanbula biri saat 16 da di-
ğeri saat 24 te olmak üzere 
iki posta sevk edilmeğe baş· 

Ianmışbr. Eskiden akşRmın 
dolrnzunda kapanan gişeltt ! 
şimdi snat 21 c kadar açık- 1 
br. Gece saat 2t yi ~J te ve-

Ticaret oda sın da bit 
içti ll:l 

Ru glın s ıtı t 11 de ik tisnt 

v kili Mahmut Celal Beyefen

dinin huzurlt'rile tic:ırel oda

sınd mnh3lli iktisadi işleri 

nlnkedar eden bir içtima ya

pılacnktır. 

o bre -
sn·u re m ... şadı 

Makineler: Danimarkadan 

getirfleı elı. kurulan süt tozu 

f abrilms.nm resmi ltü~adı bu 

gün caA.t 4 te yap:la.caktır. 

Fnbriknnm ~ ıh'plcri Şnlcir · 

biraderler bu rnünnsebetle 

birçok zevatı resmi küşada 

davet etmi~l rdir. 

sanayi birliği ve 
kondisyon 

Sannyi birlıği ipekçiliğin 

mc.zbut bir ç lı~ma çerçeve
sine alınabilmesi için çok lü. 
zumt.ı ol n kondisyon mües· 
seseGine ait tetkilcatını bitir .. 
mi§ ve bu husustaki projeyi 
rnutalıııssıslara vermjetfr. Mu. 
tahassıslardnn slmncak müta
lô.n ile birlikte bu proje tf. 
caret odasına verilecektir. 

e a 
d Y • Ii Mallar 
nltınm kapan· 

h:mir valfsi Knzım Pa a 
1 !r.zrelieri cuma günü f ehri
mi r.e eclınlş ve yeril mallar 
ıergi .. ini zi~·aret ctmlşlfr. İz
mir valisi birlrnç gün pcbri
mizde kalacaktır. 

rilecek bir mek up ertesi gün 

sa:ıt 9 veya 10 da mürsilüni

leyhinin eline geçmi1 buluna. 
cnktır. Bu vnziyet po:.ta ida

remiz için büyük bir muvaffa
kiyettir. Bunu temin eden ve 

geldiği glindenb~ri posta işle· 
rile alakacLr ol· n yeni baş. 

müdür Naci b~) ... fendi}i lt:b
rik ederiz ------=--.......... -~-
de fedaya m b ruz. Asri za. 
rurctlerin i ... ab. budur. 

ı Miralay İsmail 
Hakkı Bey 

l kambil ve}a tnvl:ı oynn
mnk içm knhvcye ~otüreceği 

bı:;ş 011 kurusun temini yolun 
da nnasmı zorlayan genç çağ'-

1 rn köhılükt • ijrnd olmn 
malr, pek ok kü!f~Ueri yük 

lcnen bu ~ünlin ccfal .. ır nesil-
1 rinin millı l'azifeleımJc :ıdir. 

Hnlkc\ lerinin bm bir kuv -
\etlı cönı rt sahn!:nı her ya
şın ve her istidadın ruhi ih
tiyaçlarının tatmiııine öçılan 

sıcak k&ynakl rdır. Oran·n n
leşli ba "ır.ndan fı:tkıran ha} n
tın nurlu zilalini içmek ve 
bilhassa yarının ümitlerine 
içirmek Tiirk kaums taşıyan

ların vicclan borcu sırasında 
olduğunu unutm:ımnhyı7.. 

Knfeinin manevi zchirindeıı 
genç terbiyeleri, maddi tcsi
ratınd::ııı de kendimizi koru .. 
mak için geldiği diyarın ren
gine benzeyen zenci suratlı 
mayiin memleketimizde karar-
gah kurduğu muhitlerden j 
uzaklaşmayı en i~ab\!tli ve 
milli bir tutum telakki 
ederim. Kahyaoğlu 

RÜŞTÜ 
Kıymetli arkadaşımız Rüştü 

Beyin gelecek nüshamizda [çar· 
şııf J adlı yazısı çıkncnktır, okuyu
cu} nmıza taviJye edcri2;· 

A kerlik dairesi reisi ve 
dağ kulübünün aske:-i müıa

viri mlrrıby lsmail Hakkı bey 
vvelki gün yeni memuriyet 

mahalline gitmek üzere şeh 

rimizd,:an barekrt etmistlr. 
İBmail l laklu b~5 i birçok ta
n•dıl.lnrı v< zahit ıırkada~la. 

rilc d11ğcıle.r lefyi <.>tmf~lerdir 
Mtre.lny İsmail lfokkJ bey; 
l iuda~daki hş sporları tesi
s t u.ın vücuda getirilmesinde 
v dağc,iı~m ilcrilemesinde 
çok çalı~mı~lır. U.:ğ P.porcul -
rı kendisini dnf ma muhabbet 
ve hürmetle anncalı:hrdır. 

Pos ta tefg"lfta 
Po ia tel~raf müfetU~ 

mu vinl Huaeyin Hüsnü bey 
Edirne muhnsebcciliğine ta
yin olnmnu:ı;tur. 

r~ahkemeye verilen 
posta telgraf çılar 

Haber nldı~ımıza ~öre 
geçeni rde hakkında yapılan 

talıkiknt üzerine if ten el çek
tirilen posta telgraf ba§mü
dürü Haaıın Avni ve muha-
sebeci Tnhcin Beylerle müfet. 
tfıı muavini Hüeeyin Hüsnü 
ve anbar memuru Beylerin 
muhakemelerine posta telgraf 
umum müdürlüğünce karar 
verilmltUr. 

Ulud ğ otelinin muhasc
bei lıususiyeye ait olduğu 

mnlürndur. l Iükiimetiınız bu
rnya bir otel ynptırmakla 

halka ci ğı t nılmı§ ve ora
d n he;.rke .. tn istifade etme-

sini temin etmiılir. Faknt 
yapılan bütün propağandalar 

Uludağ oteli müsteclrluin 
koydugu yüksek fiyatlar kar-

şısında menfi neticeler ver
mektedir. Neteklm sade bir 

çayın sermayesi 60 paraya 
olduğu halde otelde bir çay 

15 kuruşa verilmektedir. Di
ğer nesnelerin fiyatları dn 

bunun gibidir. Hükumetimiz 
ve belediyemiz otclid fiy tla. 

rınıı her halde bir çeki dü. 
zen verirs~ fenn olmayacak .. 

U ağ seyya ati 
ağb t görd .. 

Begincl yerli mallar sergi· 
si tarafından tertip ve dağ 

kulübü tarafından idare olu. 
nan Uludağ seyyahaU cuma 

günü ynpılmı§lır. Bu seyya. 
hate 250 kiRi ieUralt etmiş 

sıı.bnlıleyin saat 7 de otobüs
lerle hareket edilmiş Doluba-

badaki mandıra civarında ve 
çamlıkta kahvealta yapıldık. 

taQ sonra otele çılnlmı~tır. 

Otcl<le ve civardaki çamlık-

larda öğle yemeği yenilmie, 
naat 2 de 150 kişi zirveye 

çıkını§ bir grup Bakacığa git
miş ve akşam eaat 7 de ge

ne otobüslerle avdet olun
muıtur. Seyyahate f~l!rak 

edenlerin cluerisin İstanbul· 
lu ve tavralılar teşkil etmiş· 
lerdlr. 

iraa an asın n 
e i 

Ziraat bankasmaı Cümhu
riyct meydanında Gazi heyke
li karşısmda bina yaptırmak 
üzere satın aldığı arsa scne
lcrclenberi barnp ve çirkin 
eski dükkanlarla duruyor. 
Memleketimizin • milli en 
büyük sermayesini temsil e
den ban~;:nmn gerek kendi 
şerefi gl;rek imara susayan 
Bursamız.n güzclliğılc mütena
sip bir bina yaptırmak için 
tetkikat yaptırdığını gfü:mliş 
ve sevinmiştik. Bu tetkikler
den • teessürle kaydetmek 
laz:mdır ki - henüz bir netice 
çıkmadı, 

Cümhuriyetin dirllttiğı \ e 
kuvvetlendirdiği bu halle mü
essesesinin Gazi heykelinin 
karşısında Halk fırknsmın 

yanında bir nn evvel yer aL 
ması ayni zamandk\ memleket 
için de, banka için de ço 
canlı ve hakiki manalar ifade 
eden bir timsal olacaktır. Bu 
binayı beklemek artık hak
J.pmızdır. 

Hem Dursam. e erefli 
yerini oraya yakışmayan dük
kiınlardan temizlemek, hem 
kendisine l&yık bir binada 
çnlışmnk için bir an evci fa
aliyete geçmek emrinin veril
mesini ziraat bankasının de
ğerli ve yüksek ~eflerinden 
rica ederiz, 

eri 
Atlet!zm lıitinc!likleri cu

ma günü Gazi ıtadyomundn 

valimiz Fazla Beyle Burs 
mebusu Rüştü Beyin ve ço 
kalabalık bir halk kütlesinin 
önünde yapılmıştu. Gençle. 
rjmlz koşularda ve atlamnlar 
da büyük bir muvaffakiyet 
kazanmı§lnr ve bize yarın i

çin iyi ümitler vermişlerdir. 

Bu seneki atletizm birincilik
leri ayni zamanda intizamın 

temini itibarile nümune ola
cak bir mükemmeliyetle ce
reyan etmiıtlr. Sahaya her 
önüne gelen ldmse bırakıl
nıamıf, hakem heyetleri kol. 
larınn birer i~nret ntieller de 
gömleklerine numaralar ta .. 
karnk barka kimselerin ııa
hnya girmemelerini temin 
hu&usunda zablteyn da ko
laylık göstermiıJerdir. 

Eskişehir lisesi 
Eski§ehir lise talebesi dün 

so.bah İzmitteki lrnmtan dö
nerlerl en §ehrimize üğramı~
lar ve G zi heykeli önünde 
tez hürnt yap:.nışlnrdır. Bu 
esnada bir talebe çok güzel 
bir hitabe iratelmi,tır. 

İzmir panayırı ve 
Bursa 

Haber aldığımıza göre iz. 
mirde açılacak olan beyne}. 
mfle) büyük panayırda Bur
sanın muhtelif ıanayl erba
bını temsil eden bir pavyon 
çılncnktır. 

Ahnıet İhsan Bey 
Ordu mebusu ve Uyanı 

( Serveli Fünun ) mecmuc.sı 
sahibi Ahmet ihsan bey ıeh
rimizc gelmi§Ur. Abme~ lh. 
san bey cuma günü Uludaga 
çLkmı~ ve evvelki gün de dağ 
sporları kulübünü ziyaret el· 
mittir. Kendisini kulüp rehıi 

Saim ve umumi katibi Musa 
Beyler kar~ılamı§lar ve dağ 
sporları baklmıdn Ahmet Ih
san be)·e izahat vermiılerdft. 

( Ford) un tecrübeleri 
( Ford ) mi'ıe!seaesi; yeni 

çıkardığı 8 silindirli modelle-
rin benzin sArfiyatındnki ta
sarrufJnrım mü§lerilerlne is-
pat etmek için bir kRmyone. 
ti bütün Anadolud& tecrübe. 
ler yapma(!n gönde!rmi~tir. 
Kamyonet geçen gün 9ehti· 
mize gelmiş, gnrnj snhtplerile 
ba7.ı otomobilciler ve ( Ford )· 
un Bur a ncenlesi "fnyynr By. 
bu kamyonetle Uludı-ia çık
mı~lardır. Bu tecrübede arka
dtı§ımı~ Muı;ıı Bey de bulun-
muf ve filhakika bir teneke 
benzin ile yelli Fcrdlarm iŞ 
kilometre yaptıkları sörül
müstür. 'aınyonct şehrimiz· 
den M. Kemalpaıa - Balıke· 
si r - Ayvalık - Edremit • lz
mf re ve buradan da iç Ana
doluya ~- türülecekUr. 

Bir namus düşmanı 
Evvelki gün Muradiye 

mahalle inde bir adam beş 
yn§ındn bir kı?. çocuğunr te-
cavüz ederek zavallı çocuğu 
herbat e~mi~Hr. Fail · yalıa· 
lanmıuta. 

Bir delinin marifeti 
Hacı Y akup mahallesin

den Murtaza kızı Adile ismin· 
de bir hanım delirmit ve e-
vini yakmak istediği bir aı· 
rada görülerek bu mecnuna· 
ne hareketin önü. ahpmııtar. 



,. 

Sahife ~ 

Hnı·sa Tnpu dairr~intff'n: 
Bursanın mukaddem is. 

tablf bayezitpaşa elyem Se· 
limiye mahallesinde döşe. 
rneci Ali sokağında ölü Ali 
kerimesi Emine hanımın 
eylül 1337 tarih ve 66 nu
maralı tapu senedi muci· 
bfnce uhdei tasarruf ve te
mellükünde bulunan bir bap 
hane ebniye ve zemininin 
müstenidünn ileyhi olan ta 
pu kaydı hükümet harikin· 
de muhterik olduğundan 
ve ev sahibesi Emine ha
nım mezkür gayrimenkutü 
ahara satış edeceğinden 
mezkür ev hakkında bir 
deyeceği olanlarm tarihi i· 
llindan 10 gün zarfrnda ba 
istida Bursa tapu müdürl· 
yetine müracaat eyierneleri 
iUln olunur. 

Bursa IT<i nci İcra 
memurluğundan: 

934-2276 Bursa Gazi· 
paşa caddesinde İdman 
yurdu altında hah tamirci
si Hanife oğlu İsmail efen· 
diye: Bursada batpazarında 
elbiseci Zahit efendi vekili 
avukat Bahri beye 24 lira 
kıymetli üç adet kilimin 
aynen ve ayrıca masarifi 
mahkeme itasma borçlu bu 
lunduğunuzdan dolayı ika. 
metgAhınızda tebliğe veri. 
len icra emri ikametgAhı· 

nızın meçhul olduğu şerhi
le mübaşiri tarafından bili 
tebliğ iade edilmiş oldu· 
ğundan ilanen tebligat ic
ra!ına karar verilmiştir. 

Yukarıda yazılı borç ve 
masrafların nihayet 30 gün 
içinde ödenmesi borcun ta
mamına veya bir kısmına 

veya alacaklının takibat İC· 
rası hakkında bir itirazınız 
varsa gene bu 30 gün için· 
de bildirmeniz blldirmedl
{liniz takdf rde bu müddet 
içinde 74' üncü maddeye 
tevfikan mal beyanı veri
ttfz beyanname vermezseniz 
hepsen tazyik olunacağınız 

ve cebri icraya devam olu· 
nacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere iUln o
lunur. 

Haklc1n Sesi 

BURSA BELEDİYESiNDEN: 

lfer hangi bir inşaat ''e tamirat için helcdi 
yeden alınacak ruhsatnarneleı· hilafında hiç bir 
iş yaptırılınalnası i tın e<li ln1işti. Bu ilana rağ· 
111en bazı kin1selerin ruhsatnan1eler hiltıfına 
inşaat yapmak istediği ve bazı kin1selerin de 
tütün kurutnıağa mahsus sayalık yaptırmak ü
zere aldıkları tezkere hilfına gizlice ahşap bi
nalar yaptırdıkları görül~rek yıktırılmakta ol
duğundan hiç Jcimsenin mutazarrır olnıanıası 
için ruhsat tezkereleri hilafında in;;aat ve tarrıı 
rat yaptırılmanıası bir kere daha ilan olunur. 

§ 
6 ~O lira keşif bedelli yaya kaldırım Ye oluk 

• 
ınşası. 

İsn1etpaşa caddesinden Asriınezarlık mevkii
ne kadar yolun iki tarafında yaptırılacak olan 
yukarıda yazılı işler: kapalı zarf usul ile el< si it
meye konuln1uştur. 5 .._8-U3!J. pazar günü saat 
lG,a ta ihal ~si yapılacakhr. İstekliler, şartları 
anlanıak için belediye ınubasebesine ve ihale 
günü belli saatinden evel teklif nlektubu ile 
temi na\ ını bir zarf İçtne koyup kapa) arak be
lediye encüınenine gelsinler. 30 

~ ~ 
6 '9 lira keşıf hedeHi korkuluk dıyarı 
·ıo 1 " » )) piyade ve oluk inşası 
l\luradiyc Beşikçiler - Çekirge caddesinde 

yaptırılacak olan yukarıda yazılı kaldırım ve 
dıvar işleri kapalı zarf usulıle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. ?i-8 - 9~14. pazar günü saat 1 ü da i
halesi yapılacaktır. istekliler şartları görmek 
için belediye n1uhasebesine ve ihale günlı bellı 
saatinden eve) teklif mektubu ile terninatlarını 
bir zarf içine koyup zarfı kap3.yarak belediye 
encümenine vermeleri iUın olunur· 30 

Bursa Askeri Fırka Satın alma komisyonundan 

Bursa ve Mudanyadaki kıtaat için ahnacak 
G!)OO kilo beyaz peynir ile '21 ~iO kilo kaşer pey 
nirin açık münakasası 8 ağustos 9;31. çarşan1ba 
günü saat 1 ö te fırka satın alma komisyonun
yapılacaktır. Taliplerin şartnan1eyi görmek ü_ 
zere her gün nlünakasaya iştirak ?çin de belli 
vaktinde birinci teminatile komisyonda bulun· 
ma1arı. ':.?H-30 6 

Bur~a Birinci Sulh 
hukuk mahkemesinden Ahmet Vefikpaşa hastahanesi baştababetinden 

kilo 
934-- 1823 Dav.~h karısı 

olup bir seneden beri ha- 200 000 Yaş nıeşe odunu 
nesini terkederek gitmiş 150 000 kuru gürgen odunu 
olduğundan hakkında boşan ıa 000 Ağ1zhk kömür 
ma davası açmak üzere ev- 700 Makarna, şehri ye 
velemirde sulh teşebbüsü· 150 Pirinç unu 
nün icrası taleblle Bursa- 20 top kefenlik patiska 
nın Hamam1ikızık köyünden 20 top sargılık Amerikan bezi 
Mustafa oğlu ismail efendi 934. mali senesi içinde müessesenıize lüzumu o· 
tarafından ayni köyden İb· lan balada yazdı erzak ve levazın1 bir ay nıüd
rahim kızı Saime hanım n- detle yeniden n1ünaka sa ya çıkarılmıştır. İhale 
leyhlne açılan davanın ic- v 

ra kılınan muhakemesinde 12-8-!l34 tarihine tesadüf e<ltn pazar günü 
davahya gönderilen dave- saat l 6 da yapılacağından taliplerin <lipoz:to 
tlyenin mezburenin karye- akçalerile beraber yevmi mezkürde hül<uınet 
sini terkederek semti meç. dairesinde vilavet encumen kalen1ine n1üra· 
hule gittiği beyanile bil4 ., 
tebliğ iade edilmesine meb.. caa tları· 1 -2 
ni davacının taleblle vehu· ıj-~ı~-~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kuk muhakemeleri usulü 
kanununun 14J inci madde· 
sine tevfikan muınaieyhaya 
bir ay miiddetle ilanen teb-
ligat ifasına ve mLJhakeme 
sinin 29- 9-934 tarihine 
müsadif cumartesi günü sa· 
at 14 de talikine karar ve
riJmiş olduğundan muayyen 
gun ve saatte bizzat mah. 
kemede hazır bulunması 
lüzumu daveti}'e makamına 
kaim olmak üzere UAn o
lunur, 

Ahmet Vefikpaşa hastanesi 
baştababetinden: 

9~.t ınali senesi içinde rnüesseseınize lazını o
lan 2in0 lira nıuhanınıen kıyn1etli nlualece ve 
tıbbi levazın1 açık münakasaya konnıuştur. M 1 
nakasa 22-i-93'" tarihinde bitecek ve o gün 
saat 16 da ihale olunncaktır. Taliplerin depo
zitolarile beraber hükCunet dairesinde vilayet 
encümen kalemine müracaatları lazımdır. 2-2 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye iş bankası 

Burscı vilayeti Deftardarhğından: 

J(ağıt ve nlukavvadan gayri nıevnt üzerine 
yazdı hiluınum levha tabela ve saireden 2~·5Ö 
nun1aralı kanun ınııcibince ahnn1ası lazın1 ge· 
Jcn daınga resrnin mal sandığına ödenn1esi i
çin tayin kılınan müddet '21 temmuz 93.J. tari
hinde bitecektir. 
Alakadarların levha ve tabelelerinin eb'adını 

ve havi olduğu yazıyı gösterir beyan l<ağıtları 
ile ve 1 ' azi ran H84 tarihinden evel damga res
n1ini ödeınen1iş oln levha, tabele ve sair il<\n sa
hiplerinin de sandık nıakbuzlarile yukarıda ya
zılı müddet içinde vilavet tahakkuk ınfrdürlü.-

_ğüne gelnıe)eri tel<rar ehemn1iyetlc ilan olunur. 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 

~tolla f enari mahallesindeki imaret arsası ile 
lbnibeza: n1ahaJlesindeki vakfa ait arsa satı· 
lıktır. 18 temn1uz 934. çarşarnba günü saat l ~j 
tc ibateleri yclpılacakiır. ~ralip olanlann o gün 
ve o saat e Bursa evkaf müdüriyetine mura. 
caatları. 

nursa ~ulh llukuk 
malı kenıP~i ı ı dPı ı: 

934-47 Bursanın Kuru
çeşme mahallesinden Roza 
hanımla ayni mahallede Ha
yım oğlu Nesim efendinin 
müşterek bulunduğu İstab· 
libayezit paşa mahalJesin. 
de madam borut oteli soka 
ğır.da ıo kapı numaralı ve 
600 lira kıymeti muhamrni· 
neli bir bap hanenin tama· 
mı ve mezkür hane ittisa· 
Jinde 8 kapı ve 400 lira kıy 
meti muhammineli def'a bir 
bap hanenin tamamı 25 - 5 
- 93i tarih ve 93.ı-507 nu
maralt iJAmla şuyuunun iza 
lesi için satılmasına karar 
verilmiş ve 30 haziran 934 
tarihinden itibaren 30 gün 
müddetle nçı4' artırmaya 
çıkarılmış ve bırakma 31-
7 ~ 934 tarihine müsadif sa· 
il günü saat ı 5 te Bursa 
sulh hukuk mahkemesinde 
yapı1acağınd$ltl mezkür gün 
de artırma bedeli kıymeti 
muhamminelerinin yüzde 
yetmiş beşini bul mndığı 

1 takdirde artırmanın 15 gün 

1 
daha temdit ile 14-8 934 

, tarihine müsadif salı günü 
ayni saatte mezkür mahke· 
mede gayri menkulün en 
çok artırana ihalesi icra 
kılınacağı hakkında yapıJan 

ilamlardan bir nüshası his 
sedar Nesim efendiye gön
derilmiş isede ikametgilhı 

meçhul olduğu meşruhatile 
bilA tebliğ mübaşir tarafın· 

Satılık · aneler 

Şehreküstü mahallesi 
Simitçi Ç'kmazında 7 ve 9 
numnrah haneler satilıktır. 

Taliplerin Simitçi çıkmazın

da 5 numaraya veya mat· 
baamıza müracaatları. 

Zayi ınühür 
Tatbik miihürümü kaza· 

en zayiettim yenisini yap
tıracağ1mdan eskisinin ba· 
dema hükmü oJmadıgını i. 
Hin eylerim. 
Mobelyeci paşa Mehmet 

~atıhk lı:.ıııe 
Cumhuriyet Hı.Ik Fırkau 

binası arkaaınd Feraizci za. 
de sokağmda 3 numaralı 

hane sahibi tarafından satı

lıktır. Talip ve görmek iste
yenler Bosna oteli ittisalinde 

bakkal Mehmet efendiye 

müracaatları. 2-3 

dan iade edHdiğinden iJll
nen tebligata karar veril· 
miş olmakla mezkür gün
lerde sulh hukuk mahkeme
sinde hi~sedar Nesim efen. 
dinin hazır bulunması lü
zumu hukuk usul muhake· 
meleri kanununun 141 ve 
mevaddı müteakıbesi mad
deleri mucibince tebliğ ma
kamına kaim oJmak üzere 
illn olunur. 


