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Aziz ölü 

Ahmet Hilmi 

Türkçe ve edebiyat öğret· 
hlent Abmet Hilmt tamsonda 
kıılp durma11ndan ölmüı ve 
cenazesi Samıon 8ğrr.tmenleri 

hr2-fındftn törenle lu,ldırıla
'"k giimülmüştür. 

Ru v+lktl&iz ve 11.c ı klı l>lilm 
""beri b eynime rnf'l'un bir 
hançer, irnlakl"rıma k .. ra bir · 

~irn~ek gıbt s :1pl ırn<lı. Duydu -
gurn Rcıyı anlf\tamıvacak ka
dar yaalıyım. Çünku:bu büy6k 
adam; mütevazi bir insan çer 
Çevesi içinde aramızdan gö. 
çüp ııttmit bulunuyor. 

Ahmet Hilmi; ıadece bir 
öjretmen deftldl. İdealist bir 
hırbiyecl ve büyük Türk dev 
~imine ilk günündenberi can. 

an katılmıı yaman bir gö. 
nrıun idi. 

Yıllarca bize hocalık ya

P•n bu aziz in1&n. İstiklal 
harbinden önceki kara yıllar· 
da. aönüllerlmizl saran kas
veu, heyecan dolu ateılf ıöz 
lertle yırtar ve günün birinde 
bizi Jep yeni ve parlak bir 
hayatın kucaklayacağını müj. 
delerdi. Hila o acı ve heye· 
canlı günlerin hahrası içimde 
Yaıar ve hali. hocamız Ah. 
met Hllmloiu u oah.muıa guu-

lttde içimize ferah veren tal· 
h ıöıleri kulaklarımda ç1n· 
1-r. 

• • 
·nba yımız lzmir 
ilbayı oluyor. 

Yalova kaymakamı Şefik 
Bursa ilbayhğına geliyor ... 

l~tırnbul gRz"'telerlnin A .,_ 

karadan "ldıld ırı hl\herl°"rl"' 
gör~ İztnir ilb:l.)'l c~nerrı.l 
Kaz ım Dtrih.'.n JırnkvA g ,n,.ı 

isp~ktuli~lne t ,y;n edilm .. si 

Ozerine boş l< d ın İı nir il!.,ay 

lığına ilbayımız Fazlı Gülrç' .n 
tayin edildiği anı.~ şılma kta
dır. 

İlimize de Yalova kayma· 
kımı Şeffk'Jn tayini karar
leşmııtır. 

( Hakkm Sesi:) adının ta
ttdıtı f azlukemalln gerçekten 
saMbi bulunan çok değerli 

ilbayımız Fazh Güleç ilimize 
geldiği gündenberi lielka ken· 
dini çok sevdirmişti. Bu sev. 
gi ve saygı son günlerde o
kadar yükselmiş ve o kadar 
ilerleyip k.ök salmııdı kl : köy. 
lü, ıehtrlf herkes ~çinden ko
pan defin bir ıevgt ile onun 
adını anıyordu, hem idareci 
hem hukukçu olan ilbayımız 

devlet işlerini her iki bakım· 

dan da görerek işi düt"!nlere 
i1ahat verir ve kendılerini pn 
nuı ıeranugma kavuştururau. 

hbayımızm İzmirc tayin edil
meıloden Bursa hesabına çok 
acı duyuyoruz. Bu bizim için 
bilyük bir kayıp olmakla be· 
raber illkemizin daha büyük 
ve daha önemh b!r köiesinin 
idaresi uhdeılne verildiği için 
de o nisbette sevinç duymak-

- .. ,.., .. '" 
lıbayımıı Fazlı Güleç 

tayı~. 

Bursa Ubaylıfma tayin o
lunan Yalova kaymakamı Şe. 
fik de Yalovamn Jmarı gün
lerind~nberi kendisine karşı 

derin bir sevgi ve saygı ile 
bağlı bulunduiumuz çok de. 
Aerli va enerj k bir p.hsiyet
lir. 

Bir su şehrinin bütün in-
.......... n .... • .. Jı Kaı, . 

lerdenberı bu ifll\ .. '5aŞihaıibu 
lunan Şefik bir hukukçu ol. 
doğu kadar bir idareci ve ay 
nı zamanda. bir askerdir. 

B1naenaleyh her üç ba
kımdan da kndieine kartı 
derin bir· in ar ve güvenle 
bağlıyız. ----------..-----------

l Sokak ortasında karısınıhçakladı 
Koza tüccarı Kazım iı- \ kadın buna m1afakat etme 

minde biri evelki gün Eski- miştlr . Bu sırıa aralarında 

Hava kuvvetlerimizi 
çoğaltacağız~ .. 

Ycr.nın hava hücumların- va kurumuna yardım etmeli 
dan korunmak ve kurtu1mak ve hava tehlikesini bilenler 
istersek evvela havalarımızı kurumuna üye yaı•lmalıyız .• 
böyle çelik kartallarla dol- Havaluımızı çelik kartal. 
durmalıyız. larla doldurduğumuz gün ya· 

Bunun için de hepimiz gü rına ve yarının harplerine 

~m.!!.?~ğ~!!!!!:_ Türk ha emniyetle bakabiliriz. -------------Alacahırka yolu YENl YAYIN 

Ne zaman yapılacak? Ayın tarihi 
Uludağa çıkan yolun Ala- Basın genel direktörlüğün 

cahırkadao geçen 30- 40 met ce her ay çıkarılan ( Ayan la 
relik bir parçasınm çok bo- rihi ) nin 18 inci Haziran ıa 
zuk ve berbat bir halde ol- yısı da güzel bir baskı ile ln-

duğuou yazmıı ve bu yola ne tiıar etmitUr. Bu ıay1da par• 
naftanın ne de belediyenin ti' hava ve basın kurultayla.. 
eahip çıkmadıklarını işaret et rına ait tafsilat vardır. lçerde, 
mtştik. Anlatılan bu en teh- dııarda olup bitenlere d•lr 
likeli ve berbat yol tahipıiz- bol bol ve zengin yazılar bu· 

l
'k _ • d ll lunmaktadLr. 
ı yuzun en vı arca yapıla. n v •• ... 
~·v ..... ...k u.a h8vl-r• lrıııılacak. saarıhlc kuluhuna 

Halbuki bir kaç amele ı. yardım 
le tam bir gü d ı 1d .. .. n e onarı ması man cem•yetleri ittifakı 
nı~mk~n bulunan bu yol Ulu genel merkezi dağcılık fede. 
daga gıder. Her gün üzerin- rasyonunca dafcılak kulübü· 
d~n bir çok otomobil ve oto- müze yeniden yardım olarak 
bus geçen bu yol ba husus 1000 lira gönderilmiıtir. Ay. 
Uludağ gibi yalnız yurdumuz rıca İlbaylık hususi muhaıe· 
da değil Acunda bile dillere besi de yeni sene bütçeetne 
destan olan bir dünya c.enne. dağcılara yardım olmak üze. 
tine gider. re 2000 lira tahsisat koymuı· 

Şarbayımız Cemil Özden tur. 

öne~le ~ilerfz ki: yol beledi- Vurulan bekçi? · 
yenın degilse bile ona sahip Sofanh köy civarında boı 
çıksın da bir kaç amele ile tan bekçisi Şakir o~lu Sefer 

Ahmet Hllminin dedlii ol 
du . Hakikaten giın\in birinde 
tnektep 11ralarını terketUk. İz 
tnir lıgal edilmiı, düşman 
Bun-.ya yaklatmııtı. Aziz ho· 
camız da bizimle beraber ol· 
duju halde eıyala~ımızı kırık 
katımlara yükleterek Anado
luya gidiyorduk. lıte bu gidi· 
ıhntz de ve İstiklal harbine 
katılııımızda hocamız Ah· 
rnet Hilmtnin bnyük bir pa 

ıehirden ıehrimlze gelmif ve dil kavgaaı baımış; Kazım 
düo daha evel geçimsizlik yü bundan kızarabıçağtnı çek- 1 

züoden ıehrh:nize gelmiı olan miı ve karısınıe~ yerinden 

bu berbat yoldan bizi kur. isminde biri meçhul bir ıahıı 
tarsın. tarafından öldürülmüıtür. Bu 

vakaya an tahktkatı müddej .. 
umumi muavini Edip yapmak 
tadır. 

Yı vardı. Arkadaılarımızın her 
biri btr yana daiılmııtı. 

Klmimlz harp cephelerine 
koırnuıtuk Kimimiz de 
haıka i ı 1 e r üzerinde 
ödev almııtı. Hoceml'z bile 
he111 hocalık yapar hem de 
ilk höyük millet medlılnde 
zab1t kaUplijl daha aonraları 
da istiklal mahkemelerinde 
çalııırdı. 

Yurt sevgisini btr a ık ha
linde gönöllerlmtze aıılam11 
olan bu aziz ölünOn önünde 
ıimdt derin bir saygı ile eği. 
ltyorunı. 

O kara gün arkadaıları· 
lllızdan biç biri ( Hllml ) adı 
nı unutmadılar ve asla unut
tnıyacaklarda .• 

- MUSA ATAŞ 

Bir köylü çiğnendi 
Çekirge-Bursa arasında 

~leyeo ıehir otobüslerinden 
iri pazar günii bir köylüyü 

çlinıeyerek öldürmüıtür. Vaka 
Yetinde ı d gene sa vaman ( mGd 
•lunıumi ) Cemil tahkikat 

Y•Pınııtır. 

karısı Safiye ile yolda karşı- yaralamııtır. 
laıouıtır. Kazım yaknmıf karm 

Kazım, karııını Eski tehire Safiye de has an eye kaldı. 

Orman müdürüne 
işten el çektirildi 

alıp gölürınek istemit fakr..t rılmııtır. 
1
. ______ ...... ____ _... _______ __ öğrendiğimize göre orman di 

törü Suphirüıvet alırkencürmü 
rneıhut halinde yakalanmıı 
ve kendisine işlen el çektiril· 
mittir. Hakknıda tak.i.bata 

K~pek yüzünden 
Ü mitalanı köyünden Halli 

oğlu Hasan, aynı köyden Yu 
ıuf oğlu Hasanı tabanca · ı Sttbat-inegöl 

maçı 

İnegöl Halkevi tarafandan 

ça~ırılan Bursa Sebat kulübü 
( 8 ) futbol takımı baı kap 
tanları İsmail Yüzerin idare. 

tinde lnegöle giderek hakem 
Salimin idare eltili İnegöl 
Sebat maçını ikiye kartı bet 
sayı ile kazanmııtır. 

Bir nışanlanma 
Finenı bakanlığı varidat 

genel direktörlüğü ıeflerinden 
llbaylığımızın eıkt varidat dl· 
rektöril Zeki Cemal ıehrimiz 
tectmerlerlnden Bay Oımanın 
kız ile mıanlanmıılardır. 

Nıtanları Bay Osmanın e. 
vinde yapılmııtır. lkı gence 
de •&adet dileriz. 

Adapaza emni . 
yet bankında 

Adapazarı ıniyet ban. 
kasmm Bursae>ulunan his · 
ıedarları geçenecim ve en 
düstri odasındtr toplantı 
yapmıı1ardu. toplantıda 
idare mecliıintnkadan fs. 
ttkrazda bulu11ası ve tev 
diat muamelan başka 
muamele yapuının ban. 
ka menafii ne . muvaf Lk 
geleceği dütiek gerek 
ticaret kanue gerekse 
esaı mukavel~aten mem 
nu olup 920 ııde heyeti 
umumiye tarn verilen 
izlnin geriye ıasına ve 
bu huıuıta yi makama-
tın nazarı di~lbedilme
ıine karar veve heyeti 
umumiye içt gidecek 
murahhaslar flir. 

karnından ağır surette " e yara. 
lamııtır. Vaka yerine ld 

''dd . A g en A mu eıumumı muavini Edibi 
sri kaphcaya y~phğı tahkikat sonunda ha~ 

baıl ~nmııtır. 

Su gefdi d1Seye; bu iki köylüye ait k" 

Yıllardanberi sıcak suyu- peklerin birbirlerini boğması~ 
ti l 

nın sebep oldug"u a 1 l 
nun ge ri mesine çalışılan as n aıı mıı-
ri kaplıca nihayet hu suya shr. 
kavuımuotur. Geçen hafta su abah gürüftüsü 
getirme işi bitmiı ve Çekirge. Sabahları saat ıekizdeıı 
deki kaynağından bir derece evel hatta saat beş ve altı. 
kadar soğuyarak suyun geti- dan itibaren gezgin attbcıla· 
rilmesi baıar1lmışhr. rın acı acı bağırarak herke· 

AıJi kaplıcalar ıirketi ida sin ve bilhassa uykuya ve 
re meclisi yakında bir toplan sağlığa çok mühtaç olan kü· · 
t k h ı çüklerin uykularını kaçırdık· 
ı yapara amam ve otel· . l in ları görülmektedir. Halktan. 

lf etme ıeklini görüıecektir. , E 
1 

bilhassa geceleri çalııan dev. 
ve ce asri kaplıcanın b" 1 .. t hh d ır 

1 

et iıyarlarından bu gürültu" 
mu ea i e verildiğini yaz · k k mııtık. Bu haberi bize kap- için aı sı ıtkayet dlnliyo. 

1 l k 
ruz. 

ıca ar fir eli idare meclisi U 
b k B 

rayımızdan bu g" "it" 
aı anı ay Ce•at vermlıti. il uru u e mnc"dele etmeıini dil ,_ er"'. 



Mudanya icrasından 
102 Bir borcun ödenmesf 

için mahcuz Altıntaş köyün· 
de mevzu bulunduğu mahal
de teılim edilmek üzere yüz 
elli lira kıymetli zeytin sık
mağa mahsus bir adet men
gene 9 - 9 - 935 tarihinde pa 
zartesi günü zevali saat 14 
te mudanya icra dairesinde 
bilmüzayede ihalesi icra kılı· 
nacaktır. 

Karacabey Harası 
Direktörlüğünden : 

Karacabey harası merinos 
yetiştirme çifti iği müdürlüğünden 

Müıterilerin yüzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçala
rını hamilen yevm ve vakti 
mezkürda mudanya icra me
murluğuna müracaatları ilan 
olunur. 

Bursa tapusundan : 
Buuamn bet yol ağzı fs. 

ıasyon altı mevkiinde bir par 
çada 1838 metro murabbaı 

bahçe basan oğlu ahmcdin 
ebaencet intikalen uhdesinde 
iken kızı kayaya kaldığmdan 
bahsile intikal ve ahara satı . 

tı talep edildiği ve bu yerin 
tapuda kaydı olmadığından 

tasarrufunun tahkiki için 19 
8-935 gününe müsadif pn· • 
zarteıi günü mahalline me. 
mur gönderileceği cihetle bu 
bahçede alakası olanlar var· 
•a tarihi ilanından itibaren 
on gürj zarfında tapu idare. 
sine ve yahut mahallinde me 
muruna ellerindeki belgeler 
ile birlikte müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

İnegöl asliye 
mahkemesi: 

~:-l5 - 164 İneaöJiin 
Hamidiye mahallesin-
den Ali karısı Şükriye 
inegölün Hanıidiye n1a 
hallesinden maraşlı ma 
rangoz n1ustaf a oğlu 
Sadi aleyhine açılan 
bOşanma davası üzeri· 
ne müdda aleyh· namı
na gönderilen daveti
yenin davalının ika
n1etgahı n1eçhul kaldı· 
ğı nıeşruhatı ile bila 
tebliğ iade kılındığın
dan davalı Sadinin ila 
nen ve isakan davetiye 
tebliğine ve ınuhake
n1enin 17 - 0- 935 saat 
tO na bırakılnıasıne ka 
rar veriln1iş olduğun
dan J ukarda yaaıh gün 
ve saatta mahkemeye 
bizzat gelmez veya ta
raf 1ndan vekil müdafi 
göndermezse hakkında 
lazım gelen muamele
nin gıya hen ifa kılına
cağı tebliğ ınakanuna 
kaim olmak üzere ilan 
olunur. 
A 

KtZ LiSESİ 
MÜDÜI~LÜGÜNl)EN 

Okulumuz yalı ve ~ün 
diiz taleht'Sini11 kavıt re 
kahu_line h~\.)3)'~C3hlH'. 
Kayıtlarını yenilemek ve 
veni isteklileı·in knvıt 'c 
kalıul islerini vatırmak . .. 
i i .~.., uslo ·un oıa be-

1-l~ksiltnıeye konulan ;ş: ( Merkezde ahırların 
tadiJen inşası.) Bina ve tesisatın keşif bedeli 
(302G9) lira 54 kuruştut·. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır, 
A-·Eksiltn1e şartnan1esi. 
B-~1ukavele projesi. 
C - Nafia i ş1eri şeraiti unıunıi~·csi . 
E-Fenni şartnan1e. 
ı~ -l{esif cetveJi. , 
G-Pilanlar. 

. ı -Eksiltmoye J\onuJmı i.;: ( Çiirrkli nıc"kiiud.- iııPl 
nJııı·ı iıı~a ·ı:) Biııa ve lcsi~atıu ke~if hü<lPli: ( 15290 ) 
Jiı'a 35 ku rtı~ı ııı·. 

2-Bu i~e Hil ~aı·ırnııııelcı· \'e f'\Tak ~uıılanlıı· .. 
A-Eksiltuw ~arl11ame~i -
B-Mu~u rele ı ·ırnj••si 
C:-~nfia i~leri ~e11aiti unH1rniy(·~t 
E-Fmıni sarınamo 

• 
F _ J\ oşif ccd veli 

İsteyenler bu şartnameleri 
ı 1" kuruş bedel ınukabiJin<le 
direl~törlüğünden alabi1irler. 

\ G- Pil:'uılaı·, 

ve evrakı l 5 lira :siey~rıİcr .. 1~~~ ..... ~arlnamde!· i. re e' ı·,ıkı ·ı\:u·acahey 
karac~.bcv harası h:ıı ası dırektorıng ı ıılcıı alahılıl'IPr. 

J 

3- EksiJtrne 2~-Ağustos- !l35 tarihinde per
şembe günü saat 15 de karacabc harası direk
törlüğünde yapılacaktır. 

4-f:ksiltn1e kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5-Eksiltme;r~ a-irebilınek için isteklinin 22i 1 

lira n1uvakkat taminat 1ern1esi bıınpfin başk~ 
aşağıdaki yesikalan haiz olup göstermesi ltlz1n1. 
dır. EksiJn1eye eoaz bir parçada 100000 liralık 
birinci nevi bina yapn1ış olduğuna dair nafia 
müdürlüğünden yesik alanlar girebilirler. 

G-Teklif ınektupJarı yukarıda üqünçü ınadde
de yazılı saatten bir saat evveline kadar kara
cabey harası direktörlüğüne getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine nıakbuz nıukabil.inde veri
lecektir. posta ile gonderiJecek 11ıektup1arın 

nihayet üçüncü nıaddede yazıJa saata kadar gel 
n1iş olması ve diş zarfın n1ühür ınunıu ile iyice 
kapatıln11 .. olması lazundır. postada olacak ge· 
ciknıeler kabul edilme~. ~ 11ı - 3 

• 1 

1.,, ·ı 1 ·-· ü\. ..... , • .,.,,.., ..... , .• i ,; ,.... . 4 ... , ... ........-, '\ 

' 
(• t c~i .,.•ll ın ~· (' i ı" i' ıı \ıl ''" i~: .\ · •ı'"',u; t :n~liJ·ı~ı i n"n sı. B l ua 
, . ' r '"r\l'h ( 2 2 ll ı.!JJl J ::..:ırrtf'U l-: (llt' 
2-B11 i:-;c nil . nl'tııame ve cn·a" ~uııl·u·dır. 

~ . 
A Ek .. iltn· P ::;aı·ıııanıc~i . 
B Mu~a' ele lwojc ·i 
C ~afia i~h·ı·i ~C'ı·aili uuuıııH\ e~ı . . . 
E Fc~ııni saı·t mnur. . 
F Kt,~if ecdveli 

~ 

~-Eksilt rne '2-.Agııfflol"-~:~s ı::ı·ilJirıd~ pet':-'t·rn he 
giinii . nnt 15 tl(\ kuraealıo~· Jıara~ı diı·ekWrliigiinde 
yapılacnkıu·. • 

4 -Elüdhnıe kapalı z<ıl'f 11~ulilP yapıliwnkııı·. 
s-Ek~ihrneye gfrehilmPk i~iıı istnkliııiıı ( ı 147) lira 

nuırakkat leıuiıınt '•'l'IHP~i huııdaıı h:ıska n. n~ıdaki 
\'C~ikaln.rı haiz olup g<i~lt'J'ıııt)~i l:'ızıuıdıı~. E~."ilttur.y\\ 
eıı uı hw pm''ftdn l 100000 ) liralık fJiriuei ııe,· i hiu:ı 
yn pmı~ olthığunn daiı· Na fin mii.d iil'I ii ğiiııdeıı vc~ika 
a!nıılar giı·ehilirlt11'. . 

G- 'I'rkJil
1 

mektuplar·ı y11kar11la İİ<·i'ıucii madde de 
~·3zılı ~:rnurırı bir saat P\'Yeliııc kati:;,. {.;:wa .. aho · fın .. 
ı·a~ı direl\li>l'liiğiiııe grtiı·ilr.rrk <'k~illırn' korııi~von11 
ı· .. h.liµiııe rııal lJıız ıııtıkahiliııde ""ı· il••cekıfr. Posta il(' 
göııdel'ilccek nıekluplarırı rıilıayı•ı iiç·ün<'İİ rnnddt? dn 
yazılı ~aata kad~r gclmi .• olması , t' ~Ji~ ı:11·f111 miihüı· 
muıırn iln i~ ier. ~rl(Jl1lılıııı:; olııın~J I: zııııd11·. · 

Poslatlti nlaeak ge,·iku>«>lc·ı· kühul ctlilııit•z. 2-3 

§ 
.... .1 .. -:-!~~: iltın~·~\: P l,orıul:nı i~: ( Eı·kc·I\ tny alııı·ı iıı~n!'ı ) 
Biııa \n tnsbatın ~e~if hPdeJi: (;:!9518 ) · ıiı·rı 42 ktıı·uı;ım~. 

.J 

·...,, • " · ---1- - . .. " ... , .,.\1 
A-Eı\ ~iflme ~:ll'lııanıe~i 
B-Jf 11 f\n reJc projııs: 
C-~afia islcı·i ~eraiıi unıumivr.~i 
B -fll1Juıf ~:wtrın-nıu ' 
(~ - Pil:hıbr 

JI _ l\f•şif cetl reli 
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Sağlam bir '!· 
Son defa rnükemmelen tatJilen Yeşil ha

maını pazarlık suretile s~ğından istek 
edenlcrig Tl1rkiye iş hanldirektörlüğüne 
mürac~at eylen1cleri. 

2- 2 

DOKTOR SEMAHAT 
BEHÇET 

Ahmet Vefik paşa Hastanesi çocuk hasta
lıkları mütehassısı 

Pazardctn mada her gün saat u··çten 
sonra Nalbant 

oğlu Numara ( 14 ) 2 - 4 



B11r•a Nafia 
keşif hede J i 

Başmüdürlüğündeıı : .. 

l4ira Kş. 
H97 o 9.., Bursa-Karaköy yolunun 54 kilo

metrosundaki Hasanpaşa köprüsü 
tamiri. 

on Bursa-Donıanıç yolunda hanıanı1ı 
köprüsünün tanıiri. 

814 7 !ı. Yenişehir-Bilecik )101unun 6 i ki
Jometrodaki köprünün tan1iri. 

1-~1ahalleri yukarda yazılı köprülerin tamir
leri eksiltmeye konmuştur. 
2-Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlanltr. 

A-Açık eksiltme şartnan1t:si. 
B-Aiukavele projesi 
<: - Nafia işleri şarai ti un1u ,11 ~ ycsi. 
D - Fenni şartname. 
E-Kcşif. 

3- lste:yenler şartnamelerle evr:ıkı Nafia dai
resinde görebilırler. Eksiltnie ı-s - n:3f> tarj~ 
hinden '20-8-935 tarihine kadar '10 giin müd
detle olup 20-8-9~5 salı günü saat l 3 de \'i
layet daimi encümeninde talibine ihaleedilecekti_r 

4-Eksiltme açık eksiJtıne tbtılile yapılacaktır 
5-:-Eksiltrneye girebiln1ek için keşif bedelle: 

rinin yüzde 7,5 mikdarında tenıinat \'ermesı 
ve hundanbaşka bu gibi inşaatı ıyi suretde ynp· 
tığına dair Nafia dairesinden nıusaddak vesika 
göstermesi şarttır. 

6-İstekliler tayin olunan gün ve saalında Vi 
la yet Daimi encümeninde bulunacakJardır. 2-~ 

Ahmet vef ik paşa h~stanesi 
Başhakimliğinden : 

H • e ~ '}:J ıualı Jlh 1\-IUUC t<tl.llJI U1<11J 

astanemız · .1. 'k d f terde vazı lan 
ve müfredatı sartnameye 1 ış1 e J l ·ıt 
3300 r muh.ammen bedeJli il{tÇJar açık. C {Si -

ıra ·ı 23 8 - ~)3j cunıa meye konulmuştur. Eksı tme - . . ı ~ 
.. - b kadar devam e<lecektır. ıste \. gunu saat on eş · ı ~ -

liler tarafından verilecek bedeller 11:\yık .ıac.g~ 
-ı- . - de Bur:ı;;a Hükunıet da ıresın e . ru urse avnı gun · . 1 ktır 

.1 • k · 'h ı ·apt aca · Vilayet encün1enınde atı 1 a esı ) . . 
. . . . I günde 24:7.f> lıra temı ısteklalenn tayın o unan 1· .. rl 
nat nıakbuzları ile veya banka nıeld~p _aı I) ~ 
hazır bulunınaları lazımdır. şartna1ney1 g~r~ne 
. b h k. l"ğ" 1e yahut vılayet ısteyenler hastane aş e ım ı ~ 1 

9 
'> 

encümenine müracaat edecektır. - - -
Bunun için para alınmaz. 

• Karacabey harası merınos 
yetiştirme çiftliği miJ.dürlü~ün~en 

1-Karacabey Harasında mül~şekkıl merınos 
yeti4)tirme çiftliğinin (7443) lira (2 28) k~ruş 
bedeli keşifli ağıhe 1GGO1 lira ~ kuruş~edelı ~: 
şifli de büro kapalı zarf usulıle eksılteme~ 
konmuştur. . _ _ 

2-Eksiltme 23 - Ağuslos - 9~ 5 cunıartesı gunu 
saat 15 de karacabey harasında yapılacaktır· 

3-Bu ite ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Mali ş 1rtname; 
'B-Fenni » 
C:- Naf ia şerait unıuıniyesi: 
~ - Proje; . . 
.lsteyt:nler bu evrakları bedelsız olarak mcrı-

nos vetiştirme çifthği müdüriyetinden: ala· 
caklardtr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ağıl 
· İçin 560 Büro icinde l 24j lira ınuvakkat . te. 

tninat vermesi, . . 
5- lsteklilerin şeraiti kanuniyeyı ha_ı~ olması 

ve 2\90 numaralı kanun tarif atı dahılınde ek. 
•iltnıeye ittirak eylemeleri ilan olunur. ~-3 

= 

Tutan 
1 ... ira Kş. Nev'i Adet Fiyatı 

~ıoo lH l~. 
2000 20 K. 

ı,,soo 00 kandilli veya zonğukfoknıaden könıürü t~n 
400 00 makina yağı kılo 

150 26 )) ~l9 00 gazyağı )) 
İn_ğ-iJiz anahtan l\;o: l '2 j 50 

3 00 
15 00 
~·2 ~5 

HO 00 
7 ~o 

saplama anahtar 
demir destere ağzı 
helezonlu maJckap MI~. va 
ınuhtelif eğe 

kıriko bereiz 
i 50 göğüs bereizi 
:i 00 uf ak kaynak lan1bas1 
5 oo zınıpara kağıdı 
8 IJÜ _yuvarlak tesviye ş:şesi 

ao 00 anıyantlı buhar 111usl11ğu 
213 00 enjektör 

SG 2:; nıanumetre 

10 00 kilingirlik kağıdı 
8 7 5 levha kurşun · 

;~;. 50 gırafia tlı ve kurşunlu espastos ktığıdı 
tiO 00 üstübü 
50 00 siyah boya 
l!J 50 arap sabunu 
S ~iO pense 

deste re 

l~ilogranı 
)) 

)) 

)) 

)) 

;) 1 50 
l 3 00 

10 1 aO 
30 r> 
75 80 
1 1 ao 
t 7 50 
l 5 00 

100 o 
10 80 
10 ~l 00 
G 3ö '"O a 
~· .) 17 '>"' ... ,) 

10 1 00 
C) r5 ~. 35 
p· ,) 2 30 

·100 ti O 
!Hl 1 00 
ı ·o .) 27 
10 3!) 

1- Cins ve ınik<larları yukarıda yazılı köınür maldna yağı, gazya~ı 
ve malzeme ohnak üzere dört kaPeın levazım ayrı ayrı alınması 
eksilzmeye konmuştur. 

2- Bu işlere ait şartnaıne ,.c evrak şunlardır. 
A-Eksiltnıe sartnaınesi • 
B-Hususi şartname. 

~~- isteyenler şar:t-namelPrlP ~vrakı Nafia dairesinde görebilirler, ek
~1·~'· - - I'~ ·· -'- 0 oo-~o- f> • :ı e kaoar ~ti gun nıulldetle olup 
10--S- 9:!5 salı günü saat 15 de vil:1yet daimi encümeninde talip
lerine ihale edilecektir, 

4- Eksihne açık eksiltme usuJile )'apılacaktır, 
a-Eksilnıeye girebilmek için muhammen bedellerinin yüzde7,N buçuk 

. nıikdrında teminat vermesi şarttır, 
ti - istek

1

ler tayin olunan gün ve saatta vi"l~\yet encümeninde 
buluocaklardır, 2-2 

Burs İnhisarlar baş 
Müdürlüğünden: 

ll ııdauva icr~ı dairesiııdt•u. . 
935- )83 

Gayri menkul malların açık 

Bursa hisarlar anbarlarından İnegöl ve y· e 
nişehir iisarlar anbarlarına ve İnefYö] ve Ye 
nişehir iisarlar anbarlarından Burs~ inhisar
lar anha rına bir sene içinde sevkedilecek ma 
nıul tütüiçki, ispirto ve levazım dolu sandık· 
larla hoşıevzuatın nakliye ücreti i-8---935 
tarihinde itibaren 6 ~ 9-935 tarihine l<adar 
aç1k eksiıeye konulmuştur. 

arttırma illna: 
Açık arttırma ile para'a 

çevrilecek gayri menkulGn ne 

olduğu bir kıta zeytinlik ıay. 
ri menkulün bulunduiu mey
ki mahalleıl ıokafı numara11 
Mudanyanın Gl>k Kaya· mev. 
kUnde 19 - 12- 929 tasarruf 
tarihli 1257 umum numaralı 
takdir olunan kıymet iki y(iz 

elli lira arthrmamn yapılalı 
)'er, gün, saat: 16-9-935 
tarihinde pazartesi giinü ze

vali ıaat 14 de Mudanya lera 
dairesinde 

Eşya n1ezlü'ırenin n1uhammen mikdnrı 
1 l3818 1 ve nakliye ücreti de 09 liradır. 

İstekl ş ırtnameyi görn1ek üzere her gün 
ve eksiltre iştirak için de yüzde yedi buçuk 
ınuvakkemioat nl<çasilc hirlikte G-U - 935 
cuma g~aat on altıda Bursa inhisarlar idn-
resi Başürlüğüne gelsinler. 2==2 

Bur1arbay/ığından: 
Arsa s!ftnı : 

1 - Jı bu ıa1ri menkulGn 
arttırma ıartnameıi tarih iha· 
leden on gün evelkt tarlbla
den itibaren 183 muaara ile 
Mudanya icra dafreıfnfn mu. 
ayyen numarasında berkeıfn 

görebllmeıf için açıktır ilanda 
yazılı olanlardan fazla malu
mat almak isteyenler itbu 
ıartnameye ve 183 dosya nu. 
maaaafle memuriyetimfze mü. 
racaat etmelidir. • 

incirli esinde İncirli tekke yanında ve dere ke· 2 -Arttırmaya ittirak için 
narındaki~: arsa pazarhkla ve peşin para ile satı- yukarda yazıh kıymetin yüzde 
lıkt~r. Alr:ey,~nler, şartları anlamak için B • . ~~hase.

1
7,5 niapetinde pey akçaıı veya 

beııne vdık ıçin 15- 8 - 935 perşembe gunu saat milli bir bankanın teminat 
15 te l4~1uk teminat makbuzu He 8. Komisyonu- mektubu tevdi edilecektir 124 
na gelsin 3-3 - O..amı 4 Gıacl Jbd• -



Sahife 4 

- 3 anca yüzden devam - Bursa ~arbaylığından : Bursa TiJ.rk Hava Kuruma 
3-lpotek ıahibi alacaklı- ..., ~ b • B k [ ;;, J 

ıarta dıter alakadarların ve Kanal tamiri açık (·ksiltn1e ih1nı ...,u esı aş an ı5ınaan: 
irtifak hakin sahiplerinin gay 917 ,?> lira keşif bedeli ı uf udağ su lcanahnın Dursada llav:t kurumuna ail Tlirkiycrtİll <'11 lllOdern 
ri menkul Gzerindeki hakla- tamiri işi; plan, keşif ve şartnamesi dairesinde ~inema ve th'alro hinası 1935 senesi Eylliliin 6 ııwı 
ranı huıuılle faiz ve masrafa · ı ,; 
dair olan iddialarını tıbu ilan ve müddeti on gün uzatılarak açık eksı meye güniimlen iLibaren iiç sene miidtfotle ve kapalı zarf 
tarihinden itibaren ıo ıun konulmuştur. 22- 8 935 perşembe günü saat usnlile artırmaya çıkarılnu~lır. Seuelik ııuıhumnu•n 
içinde evrakı müıbitelerlyle 1?) de ihalesi yapılacaktır. liu işi almak isteyen- hedeli 6000 liradır. 
birlıkte memuriyettmıze bıl- Jer, şartları öO-renmek icin her iş günü ve saa- 11 1 E 1 .. 1 l . . ... B r~a la a ku 
dirmeleri icap eder. Akıl hal b 13 e 2 Y ll 935 pazar e!iil guuu ll · 1 t V& -

de hakları tapu ıiclllle sabit tında Uray nıuhas~besine ve ihale saatından ön ı·umu şubesinde saal 17 de yapılacaktır. 
olmadıkça ıatıı bedelinin pay ce 69 lira muvakkat teminat makbuzu veya ~luvakknl teminat iiç senelik kira l>ec.lt>linin yiizde 
laımaıından hariç kalırlar. i1e Uray komisyonuna gelsinler. vedi lnıc. uk nisı>elinden 1350 liradır. Teklif ruektup-

4-Göetertlen gGnde arttır· ,; 
maya ııttrak edenler artırma ları ihale znmnrnndan bir saat t•\'Vt•I Bursa lrnv;.• ku .. 
ıartnameıini okumuı ve lü· f'lllllll ~uhcsi hn~kaulığma tenli ol ıuıacakı11· 
zumlu malumata almııvebun- Bursa KJ!ltJ!r Dı·rekto .. rlu"g.,u"nden: llnsusi \'C uıunmi şal"llHllU('IPI' Bursa, .\ukara, 
ları tamamen kabul etmiı ad U U 1 J • f 
ve itibar olunurlar. Cinsi Mikdarı Adet Fiab tahmini bedeli \ 'C İshlulrnl hanı kurmuları ~ll u• <'l'Jlll e llW\ ('lltlllr. 

5 - Tayin edilen zamanda Kilo gr. Kuruş S. Kuruş S. f sıeklilPr hu şul>elere mürat•aat ctlPl't'k ~t•raİlİ li~f'p,.. 
gayri menkul Gç defa bağrıl- Beyaz peyııir 100 25 17500 uehil j rleı·. 
dıktan ıonra en çok artırana / Marsilya cinsi Bur~a Tavvare Sfoeııi:ı~uım IJir salonu ile iki hal-
ıhale edHir. Ancak artırma Patates büyük 2000 5 lCOOO "' "' ·ı k k. 1 
bedeli muhammen kıymetin Kuru soğan l?OO 2 50 4250 k.onn 'e dol\uz locası olup hin ~ i ~ı i ·Ur. (~t'I tl sa on 
1üzde yetmtı beııaı bulmaz Yumurta 52000 o 90 46800 VP g(•ı·ekse balkoular ile Joral:ır «'il lüks k:ıdifcJt•rd(•n 
vera aatıı lıteyenin alacağlDa Eskişehir ekis 1700 12 50 21250 yapılmış çok rahat kolluklar ile mefruştur. Sesli biı· 
rGchani olan dlier alacaklılar 

tra
51 

un sirıenıa makirıesi c .. ·ok muntazam elc•ktı·ik kalörifer '(' 
balunupta bedel bunların ° Yukarda cins, mikdar ve tahmini bedelleri 
ıa1rı menkul ile temin edil · su tesisau yantih\törler A~piraıiirlPr \e proj(;kıörl~r 
mit alacaklarının mecmuun- yazıJaıı beş kalem erzak san'at okulunun ihtiya· ile mücehhezdir. Sinemanın iki miikemnıcl geniş 
dan fazla7a çıkmazı.a en çok cı olarak 9-8 - 935 günlemecinde yapılan eksilt 

1 
'b" ·· k b · · · ka ı 

arbranın teabbodo bakı kal- • d .1 f fümlh arları o duğu gı ı ust ·alla ır·ısı cnme n ar 
mak Gzere artbrma ıs ıihı mede talip zuhur etmemesın en ve verı en ıat ile kapa~ı kışlık diğer tras şeklinde :)Dzhk nezareti 
daha temdtt ve ıs cı günG haddi Jayik görülmedigiuden 19 - 8- 935 pazar· fcvkah\deyi haiz iki gazinosu da vardır. Gerek mtd
aynt aaatta yapılacak artırma tesi günü saat 1t. de ihaleleri yapılacak olan haldeki ve g~rekse iki taraftaki höllflr çok geuis 'e 
: .. ':d::c;:~~ ~~!:':~;r ~~ bu erzakı almak isteyenlerin o gün ve o saatta munuızarndır. Sahrıc' ga~·eı geniş \C c.lekor İlihariyle 
cakhlann u 1a1rı menkul ile Kültôr yönetğesine şartnamelerile numuneleri çok zenğiıu.lir. Velhasıl bu siuemayı alacak kirnca 
temin edtlmıı alacaklan mec- görmek isteyenlerin her gün san'at okulu yönt hiç bir hazırlık ve nt;ısı•af yapmadan derlıal işe 
maundan fazlaya çıkmak .. ,. gesine gelmeleri ilan olunur. başlavabilir. 
tile en çok artırana ihale edtlir --=-..:":.__----:------------------
B&yle bir bedel elde edilmezse E t t k 
ihale yapılmaz ye ıatıi talebi Q mes u çocu 
d ... r. len adı 'lnadıgı takdirde son 

6-GaYrl meakııl k,endıune a. _L p .,,~. k 1 dl; ~-+---.-,--
ilüale ôhii"ankrıDli dertial veya sağı ve arkası 6 parse oaKi a m~ üzere ar- \f 
•erileo m6blet içinde paraJ1 1 M h t tırmamanın on beş gün •ermeue ıbal• karan feaholu Ali ~vi so u e me ve 
aarak kencllılnclen enel en Şükriye e\·leri önü ah- daha tem,~t ile 2-f O 
yabek teklifte bulunanldmae dal mebmet caddesiyle 935 tarihiıe rastlayan 
anetmlı oldutu bedelle alma mahdut 7 parsel ve çarşamba günü ayni 
la razı oluraa ona razı olmaz • 
•era bulunmazaa heme~ ıs ?S15 ada numaralı 400 saatta gayı menkulün 
aan madcletle arttırmaya çıka lira kıymeti muham muhan1mQ en çok ar
rıbp en çok artırana ihale mineli ve 38 kapu nu· tırana .ihlei katiyesi 

1 edilir. iki ihale araıında ki • • • Bir İş kumbarası olan çocuktur. ı k ..,_ sOD19rıçtn11&· maralı bır evın tama· ıcra kıhrcağı ve bu 
d-: b::en hesap olunacak fal• mı t?>-8-935 tarihin- 1 bapta bir~üna itirazı 
ye diler zararlar ayrıca hGk- den itibaren otuz gütı olanların) gün İçinde 
me haceJ ka1lmdakııztamb ':.e::= müddetle açık artırma 1 evrakı nııbite ile bil-
rtyetlmize a ıcı an ı 1 . . k . 
nur. Madde 133 ııbu zeytin- İ ya çıkarıldığı~dan ta- dırmelerıı sı surette 
liliD JUkanda aöıtertlen 16- \ tiplerin kıymetı mukad hakları taı kütüğüile 
9-935 tarihinde aa~tx...~4_!:~ deresinin vüzde yedi sabit olıdıkça satış 

. 11Dda tıbu ilin ve gösterilen buçuğu nıspetınde pey bede 1 pınşmasından 
danya icra memur ua- • • • 1 ) " .. 
arttırma ..,ınameıi daıreılncle akçalariyle be r ah er geri bRılacagı ve 
aatalacalı illa olunur. Bursa sulh hukuk mah 1 Belediyeait delfaliye 

Barsa sıılh hıı-. 
kuk mahkemesi 

935 - 4-8 Borsanın 
Abdal Mehmet mahal· 
lesinde Aziz kızı Mü
nevver ve hazinei ma
liye ile müşterek olup 
kabili taksim olmama 
sına binaen şuyuuoıuı 
izalesi içia satılarak~ 
delinin hissedarlara hıs 
seleri nispetinde pay
laştırılmasına 16· 7-93 ?S 

gfln ve 935-2188 num~ 
ralı ilAmla karar ven· 

kemesine gelmeleri ve rusumu ihale karar 
ihale 16-9-935 tari- pulu ve skere ve f e
h ini rastlayan pazarte- rağ ha alıcıya ait 
i günü saat la de Bur olaca~ıın olunur. 

sa sulh hukukodasında 
yapılacağından almak 
isteyenleri o o gün JneZ 
kur mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartna 
me tarihi ilandan iti
baren her kese açık bu 
luöduğu ve m e z k ô r 
günde arttırma bedeli 
gayri menkulün ?'? .. 
hammen kıymetının 
yüzde yetmiş beşini bul 

burs«inci hu
kuk ahkeme
sindf 

935 9 Kız yakup 
mahalden 28 nu
marale bektaş kı
zı p; taraf ıodan 
kocasur bey ma
hallen Ahmet oğ
lu Seyhine açılan 

Türkiye it bankası 
Bursa As. Sa. Al. Komisyoılundan: 

~ursa. 'e ı\ludmı~'a garnizonları i~in ( 150·000) kilo 
sıgır eıı satın almacaktır. Tahmin ·~dilen bedeli beher 
kilo u yiro·ı i kur·uşdau ( 30000 ) liradır. Şarınaıneler 
Horsa Sa •. Al. Komsiyonnndan bedelsiz ahımbilir. 
Ek~iltme 2 -Eylül- 935 pazarte. i giirui smu 15 dt
IJur_ ada ıoplıanccle Sa • .Al. komi. yonunda ~·apdacaktır. 
Eksıhme kapalı zarr usulile olacaktır. ~luval\kat te
minat 2250 liratlır. Teklif nıektnrıları 2- Evltil-935 

• • 
pazartesı saat 14 de kadar Sa. i\ 1. Komisvonu lla. kan 
lığına v~rilmiş olacaktır. ., 1-3 • 

boşanma davası üzeri· ı na bırakılma.sına karar 
ne da v~la Sa it namına verilmiş olduğundan 
gönderden da ve ti y e karar mucibince mu
mumaileyh S~it Umur maileyhin yukarda ya
hey mahallesınden çık zıh gün ve saat nıah .. 
mış ve ve nerede ika- kemeye bizzat gelmez 
met ettiğinide bilen veya tarafından baro. 
olmadığı yazisiJe bilA ya kayıtlı bir vekil gön 
tebliğ iade kıhndığın- dermezse hakkında IA
da~ davalı Saide iJAnen zım gelen muamelenin 
":e .ıJsakandavetiye teb gıyaben ifa kılınacağı 
lı~ıne ve muhakeme- tebliğ makamına kaim 
nrn 27 -9-985 saat 1 O olmak üzere iJAnolanur 


