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lstanbul-Bursa 
Yolculuğunda 
Bir noksan .. 

~J\IV\r. 

Şimdi yolculukta aranan 
birinci ıart acelelik, ikincisi 
de ucuzluktur. 

Bir birinden önemli olan 
bu iki ıartın her ikisi de İs· 
tanbul- Buna yolunda yavaı 
Y~vaı göze çarpacak kadar 
düıünülmeye baıla:ımıı bulu
nuyor. 

Yolculuk ıartlarmdan bir 
üçüncüsü de rahatlıktır ama 
buna henüz el atılmamıı de
ıern yalan değil.. 

Geçen gün çok acele bir 
iı için lstanbula gitmem la· 
zım geldi, gece aldığım bir 
telgraftan ıonra ertesi gün 
lıtanbulda bulunmam için ara 
Yerde sekiz dokuz saat kal
tnııtı. Eğer gece postaları ol
masaydı bittabi bu yolculuğu 
Yapamıyacaktım. Saba.ha kar 
ıı saat üçte kalkan otobüse 
bindim. Karanlıkta yolculuk 
haylice aüçtü. Üstelik uyku
•uz kalmak da vardı. Bazı 

}erleri düzgün bazı yerleri 
bo2uk yollardan aıarak l saat 
l\ltada. Yalovaya varmııtık. 
Yedide kalkacak olan vapu
ra girdik. Alt kamaraya inip 
Yattım: Gözümü açtığım za· 
illan köprüye yanaımııtık. O 
alln iılerimi gördükten sonra 
•kıam poıtaılle Buraaya dön· 
düm. 

Gece Buraadan Yalovaya 
ve lıtanbula giderken insana 
btr ıey lizım olmıyor ama, 
oradan dönerken akıamları 

vapurda yiyecek adma birıey 
buluomıyor. Bunun için her
kes köprüdeki bakkallardan 
rıe.-ale düzmeye ve ellerinde 
Paketlerle vapura girmeye 
lllecbur kalıyor. Acaba Akay 
iduesi akıam vapurlarına ye 
inek koyamaz mı dersiniz? 

Rir çok it adamlarının 
ve yabancı gezginlerin aelip 
ıeçtiklerl bu yolda iıleyen 
vapurlarda yemek bulunma
lllası acalp bir ıey oluyor. 
Gerçi vapur yolculuğu pek 
kiıa •iirüyor. Lakin biç ol· 
mazıa akıam postalarını ya
pan •apurlarda yemek bu
lundurulmatı öyle ııanmm ki 
iki taraf için de çok iyi bir 
ıe1 olacak. 

Çiinkü : vapurlarda ye
mek bulunmadıiını bilenler 
.. lonlarda rüğertelerde çilin
gir sofraları kurarak hem ken 
dilert rahatsız bir ıekilde ye. 
lllek yiyorlar. Hem de ortah· 
iı lıtemlyerek kirletmiı olu
Yorla.r, vapurda yemek olma
dıfı1U bilmeyenler iıe aç ka· 
&ıyorlu. 

Jıtanbul - Yalova- Bursa 
'Jolculuğuna önem verilirken 
bu noktanın da göz önünde 
hulundurulnıa11nı akay idare. 
•bıden dileriz. 

MUSA ATAŞ 

• 
Ilbayımız Fazı 

• 
eç 

dün lzmire • • 
ı .. 

İzmir İlbayhğına tayin o
lunan llbaylmız Fazlı Güleç 
dün öğleden sonra Susurluk 
yoltle İzmire hareket etmiş
tir. İlbayımızın şehrimizden 
ayrılmasındaııı ötürü parti ve 
uray Fazlı Güleç ıerefine birer 
tölen vermiılerdir. Partimiz 
pazar gecesi yeni açılan be
lediye gazinosunda bir şölen 

vermif bu ıölende parti ilbaş 
kanı Dr. Sadi konukla vila
yetin bütün parti baıkanları 

ve ıarbay de İııtanbul gazete
lerJnin Bursa muhabirleri bu 
lunmuılardu. 

Evelki gün de uray tara· 
fmdan bir §Ölen verilmiş bu 
ıölende de garbay vekili ec
zacı Ahmet Tevfik Öberle 
parti baıkaoımız Sadi Konuk 
ve ıehlr kurultayı üyelerile 
gazeteciler bulunmuşlardır. 

İlbayımız Fazlı Güleç dün 
öğleden &onra Acemlerde hü
kumet, parti, belediye, halke
vi erkanı tarafından çok sa. 
mimi bir törenle uğurlanmıştır. 

Fazlı Güleç şehrimizden 

ayrılmadan evel bütün daire
lere ve müesseselere şu veda 

nameyi göndermiştir. 
( Hakkın Sesi ) Neşriyat 

müdürlüğüne : 
İzmir valiliğine tayinim do 

layisile Bursadan ayrılıyorum. 
Vilayette bulunduğum müd
det zarfında vazifelerini çok 
iyi yaptıklarına ıahit oldu. 
ğum temız yürekli ve kıy· 

metli mesai arkadaşlar mdan 
gördüğüm çök temiz ve çok 
saf sevgi ve muhabbetin lez
zet ve zevkinı ömrüm olduk
ça unutmıyacağım . 

Arkada§larımm kalbinde 
bir sevgi ve muhabbet yara
tabilmiısem bunu hayatımın 

en meıı'ut ve çok kıvançlı bir 
hadi.;esJ olarak kaydetmek is• 
terim. 

Hep arkadaşlarla birer 
birer görüşerek veda etmek 
imkanını bulamadığımdan bu 
mektubumu tavsit ediyorum. 
Daima da oldJğu gibi bun. 
dan sonraki ç lışmanızda da 
muvaffakıyetler diler arzı ve
da eylerim sevgili ve çok sa
yın arkadaşlarım. 

Bursa valisi 
Fazlı Güleç 

ursal 
Nasıl ve 

ar azar günleri 
nerelerde eğlenir: 

-1-

ud an ya 

Sabah saat dört .. İst on 
caddesi mahşerden bir r•umu
ne .• çoluk, çocuk, kadın, kız, 
yaşlı, ihtiyar, anne, büyük 
anne.. et ve kemikten müte
şekkil bir insan seli dik yo
yokuştao aşağı habire ak
makta .. 

Vagonlarda yer tutabil
mek için dört nala, tırısa kal 
kan gençler .. 

Yer bulmak işini talie, 
hatta cenabı hakkın lütuf ve 
inayetine havale eden yaşlı . 
başlı hanım nineler .. 

Kız veya torunlarının ar
kasından yetişebilmek ıçın 

yuvarlanmıya yakın bir yürü· 
yüşle kan ter içinde kalan 
büyük anneler •. 

Vakıtsiz uyandırıldığı için 
huysuzlanarak saksafon na
melerme rahmet okutacak tiz 
ve yırtık feryatlarla vıyakh

yan çocuklar. 

Yazan: A. Turgut 

lund 

çoraplı, çıplak ayaklı; berber 
lerin tıraş leğenlerine benzi
yen geniş beyaz şapkalı Ba· 
yanlar .. 

Nihayet kara sinek gibi 
hiç bir yerden eksik olmıyan 
simitçiler, pastacılar, karame 
la ve nane şekercileri, çekir
dekçiler, söğüıçüler, köfteci· 
ler, vesaire vesaire .. 

Arkasında sülük gibi ya· 
pışan bir sürü de dilençi.. İri

li ufaklı, kadınlı kızlı.. Kuy· 
ruk gibi her kafilenin peşin· 
de birertane •. 

Bu karma karııık insan 
seli istasyona sapan bozuk ve 
tozlu ıosaya dönünce vitesi 
değiştiriyor, adımlıırını sıklaı· 
tmyor, dalgıçlar gibi nefes 
borular~nı, hava deliklerini 
tıkıyor .. 800 metreci Ömer 
Besim gibi ko§ar adıma kal
karak araba ve otomobillerin 
kaldırmı§ olduğu toz bulutla
rınm arasına atılıyor .. 

_______ _... ____ ... __ _.._..._ 

Geç kalıp yer bulamayız 

korkusile tuvaletini yapmadan 
dınarıya f ırlıyarak hem koşan 
hem de telgraf direklerini si
per tlerek dudaklarını boya
yııu gcııç--genç- lllzeler •• 

Bu göz gözü görmez du
man arasında. toz yutmamak 
uzun müddet nefessiz durabi
lecek sağlem ciğerlere bağlı 
olduğu gibi, diz boyu toza 
gömülüp serseri taşlara tökez
lememekde bir tali İfi •• Dışarda Türkiye 

Şarkın mimari dehası 
26-7-935 tarihi Naum· 

burger Tagcblatt " Naum. 

burg" dan 
Türkiye hükumeti, bundan 

bir kaç zaman evel, senenin 
muayyen bir gününü, " Türk 
sanat günü " olarak ayırma
ğa karar vermiştir. Bu kara
rın en ziyade dikkate değer 

tarafı, Türk sanat gununun, 
Türkiyenin meşhur mimarı 

$inanın ölüm gününe tesadüf 
etmesidir. Hiç ıüpheslz, Si
nan, dünyaya gelen en bü. 
yük mimarlardan biridir. Bu 
zatın Avrupada nisbeten da
ha az tanınmasına mukabil, 
Şarkta layemut bir şöhrete 
maliktir. 350 ıenedenberi, 
İstanbulda Süleymaniye ca· 
mii yanında bizzat kendisinin 
yapbğı bir tilrbede istirahat 

etmektedir. 

Dııardan lstanbula gelen, 
büyük ıehrin siloti karşısında 
hayran kaluak mavi semay~ 
doğru yükselen minare ve ca 
mileri seyretmeğe doymayan 
ecnebiler, bu türbenin önün· 
den durmadan geçemezler. 
Çünkü bu, Sinamn meydana 
gettrdtfi en mütevazi eıeri

dir. Fakat Türklyede nereye 
gldtlse, - hatta Bodapefte ya

kınlarında ve İran hududun
da bile- pbanları Sinan ta. 
rafından çizilen binalara te~ 
ndüf etmemek kabildir. Si
nan 98 ıeoe yaıamıı ve ha· 
yatında 130 Cami, 55 Med. 

İngiliz lebe 
Geçen hafta Kefal üs va

pur ile Mudanyaya 45 İngiliz 
talebe gelmiş ve Mudanya. 
dan Bursaya gelerek bir kıs

mı Uiudağa çıkmıı bir krnmı 
da şehirde kabrak muhtelif 
yerleri gezmişlerdir. 

rese, 26 büyfü Mektep, 22 
Hastahane, 8 'öprü, 33 Sa. 
ray, 35 Haman ve yüzlerce 
bina inşa etmiıtir. 

Buna rağrren hayatı 
lay geçmemiştr. 

ko-

Kayseri chuında çok fa. 
kir bir çiftçiniı oğlu olarak 
doğmuş, fakato sırada Kay. 
seride toplanaı muazzam sa
nat eserleri, ltndisini bu a. 
landa çalışmara te~vik et· 
mittir. Bir mi:ldet sonra as
kere alınarak İstanbula git
meğe mecbur >lduğu :zaman 

' hayat yolu kedısine açılmıo 
bulunuyordu. inan Türk or
duaile ta Viyaıanın kapıları
na kadar g<miş, Rodosda 
kalmış, Bağda:a, Mıeırda ve 
İranda mütemdiyen çalışmış 
ve öğrenmi§lİ· Fakat bütün 
bunlara rağme hala tanın

mamıştı. Anca hocaııı ve Se 
lefi mimar Alin ölümünden 
sonra bütün lidsile meyda. 
na çıkmııtır. 

iıte Türk lkumeti, böy
lelikle geçmiş amanların en 
büyük mimaım hatırasını 

tebcil ederek -Ooğum tarihi 
belli olmadığı~ın-ölüm gÜ· 
nünü, Türk snıtı günü ola· 
rak tespit etl}tir. 

Arkalarmda rengini atmış 
birer soluk cübbe bozması 
pardüsü, başlarında fötr kır· 
ması siyah keçe şapka, ayak
larmda kalos, ellerinde tes
bib, sema ver, seccade, sepet .. 
Saç ve sakalları ak pak ol· 
duğu ve çehreleri buruşarak 

şehir planına döndüğü halde 
gönülleri hala kocamayan bir 
kaç babı mefihat ve evkaf 
mütekaidi •. 

Bir elinde baş aşağı edil· 
miş servilere benzeyen dip• 
ten bağlanmış beyaz hicaz 
şemsiyesi, diğerinde küçük 
çapta bir imam feneri, kol· 
tuğunda torun beyin bez boh 
çası .. Paytak paytak, alı al, 
moru mor; arkasındaki bir 
kaç tazeye rehberlik eden 
büyük hanımlar .. 

Kasketleri sol kulaklarını 
örtecek kadar sola yığılmış, 

bol ve geniş golf pantalonlu, 
kısa kollu spor gömlekli, kü
çük bir çocuğa yastık olacak 
kadar iri kıra vatlı, duğlas b1-
yıklı, varda kosta züppeler .. 

Çorap ve ayak kirini gös
termek için bire bir.. ve bir 
varmış, bir yokmuv kabilin
den üstü, topukları, ve her 
tarafı açık, yalnız bir iki sı

rımla tutturulmuş beyaz is

karpinli, çorapsız veya kısa 

Toz ve toprak bulutları 
arasından elemsiz ve kedersiz 
kurtulup istasyon parmaklık
larını tutanlar vagonlara sa
rilıyor .• 

Vagonlar sabahın dördü 
olmasına rağmen çoktan dol. 
muş.. Hatta ikinci katara bağ
lanacağı bile meşkuk pera
kende bir halde muhtelif yol
lar üzerinde duran bir kaç 
vagon bile ... 

Yatak ve yorganlarile bir~ 
likte gelip sırf yer tutmak 
için geceyi istasyonda geçiren
ler bu işi erkenden hatta ge .. 
ceden görmüıler •. 

Yeni gelenler iıtif maki· 
nesine girmiı balıklar gibi bir 
biri üzerine yığılıyor, kalaba. 
lık gittikç"e fazlalaıtyor, git
tikçe ti§iyor ve yekün 2 3 bini 
buluyor .. 

Bir kalabalık, bir kıyamet .. 
Kiıe hala kapalı . . Fakat önü 
mahıer.. Daha kite açılmadan 
toz ve toprak kazadeleri önü· 
nü yekpara bir kaya parçası 
gibi kapamıf.. sokula .bilir
sen sokul.. 

Nihayet harekete yarım 
~aat kala biricik (nazar değ
mesin) biricik kiıe aç1hyor .. 

Ekonomiye son derece l'İ· 
- Sonu İkinci yüzde -----------------... ...... i 

Bursa Uray müh~ndisi Bay 
Raik, Sivas devlet demir yol 
ları mühendısliğine atanmış· 

tır. Bay Raik, yakında l~inin 

ba,ına gidecektir. 

Ülkü 
Halkevl-erl genel merke. 

zince çıkarılan Ülkünün 32 
inci sayısı da intif ar etmiş· 
tir. Çeolt ve önemli betgeler 
vardır, 



Sahife 'l 
= 
Bursahlar pazar 
günleri nasıl ve 
nerede eğlen·r. 

- Birinci yüzden devam-

yatkar olan istasyon müdürü 
bu izdihama her hafta şahit 
olduğu halde boş gezen kon. 
doktor, tef, gardüfiren vesair 
buna mümasil memurlarmı 

rahatsız etmek için ikinci ve 
üçüncü bir kişe açmakta doğ· 
ruııu hem haklı hem de mazur .• 

İki bin üç bin kişi kişenin 
önünde bir birini eziyor .. 
çiğniyor .• 

Bu cendere arasmdn bilet 
almak mesele.. Bilet almak 
için ki§eye sokulacakları eml
nimki sigorta şırketi bile si
gorta etmez.. O kadar tehli· 
keli bir iş .• 

Bağıranlar, ezilenler, sıkı

şanlar, nefesi tıkananlar umum 
arasında ekseri7eU teşkil edi 
yor .• 

Hu hucum, bu izdihama 
kimse mani olmuyor .. ne polis 
ne memur, ne de şimendüfer 
idaresi.. Yalnız; kitenin önün· 
deki parmaklık bitgin ve bay
gın gıcırtı ve çahrtılarla in
liyor, yalvarıyor, merhamet 
dileniyor .. ve nihayet o da 11-

fırı tüketerek derin bir (ohhhh) 
8: benziyen yanık çatırtılarla 

insafsız yolcularıo, insafsız a· 
yaklara altına seriliyor .. 

lkl, üç bin ki§iye bilet ke
secek olan biricik ktıe memu. 
ru ıaıkına dönmiiş.. Nnsıl 

dönmez.. Eğlenceye giden bu 
bir sürü insanın hangisine me· 
ram anlatacak? ... 

Nihayet 200 - 3{}0 bilet ya 

kesti, ya kesmedi birinci trep 
hareket düdüğünü öttürdu ve 
yollandı .• 

Artık vagon beklemek 
lazım.. Zira yirmiyi geçmeyen 
vagonlar birinci trene ta
kılmııtır. 

l{eşif bedeli 
Lira K. 

a 

Nev,i 

Hakkın Sesi 

• v •• 

g n en: 

-- ı ~ 

Karacabey harası merinos 
yetiştirme çiftliği müdürlüğünden 

924 08 

1-Karacabey Harasında müt~şekkil merinos 
yeti5tirme çiftEğinin. (7443) lira (2 28) kuruş 
bedeli-keşifli ağıı ve 1 GG01 lira 4 kuruşbedeli ke 
şifli de büro kapalı zarf usulile eksiltemeye 

Bursa-Karacabey yolunun 24 üncü konmuştur. 
kilometresindeki yeniden inşa edilecek 2-Eksiltme 23-Ağustos-935 cumartesi günü 
J nıetre1ik beton arme köprü. saat 15 de karacabey harasında yapılacaktır. 

~ 11 24 ~ursa - Karacabey yolunun 35 şinci 
1 

3-Bu i~e ait şartname ve evrak şunlardır. 
kılometresindeki yeniden inşa edilecek A-l\-1ah .ş1rtname; 
bir metrelik beton arme köprü. B-Fen!lı .» • • 

782 69 Bursa-Karacabey yolunun 16--950 C-Naf •:ı şeratt unıumıyesı: 
. k·ı . d k' 'd . d'l D-ProJe· cı ı ometresın e ı yenı tn ınşa e ı e- · , . . 

cek 5 met ı·k b t k .. - isteyenler bu evrakları bede)sız oJarak merı-
re ı e on arme opru. . . ·r 1 ... · -d · · d ı 

4.8~ 87 Bursa-Karacabey yolunun 15-9?)0 nos vetıştırme çı t ıgı mu ürıyetın en: a a· 
k · ı t · d k. ·d · d·ı k caklardır. 

ı ome resın e ı yenı en ınşa e ı ece 4 Ek ·ıt · b'l k · · · t ı ı·ı · ğ ı 
ı; t. J'k b l .. - - sı meye gtre ı me ıçın ıs e < ı erın a ı 
u me ı e ı eton arme <opru. · · ... 60 Bt · · d ·ı 24' ı· kk 898 22 B _ 1- .. 1 1 49 3~1 () k.l _ ıçı.n :> uro. ıcın e o ıra mu va at te-

ursa nego yo unun - " ı o mınat vermesı 

metresindek~ yeniden inşa edirecek 2-a 5-İsteklileri~ şeraiti kanuniyeyi haiz olması 
metre açıklıgında betonarme. ve 2~90 numaralı kanun tarif atı dahilinde ek. 

l -Afahalleri yukarda yazılı köprülerin yeni- siltmeye iştirak eylemeleri ilan olunur. 3-3 
den inşası ayrı ayrı eksilttneye konmu5tur. 1 · w . 

• 1 • J.. • - f 

2-Bu işe ai~ şartnameler "~evrak ~unlardır. M<tkİtlCCİ l\ılclııııet Sabı•i . 
A-Açık eksıltme şartnaınesı. 

'"!it : 

B-1\iukavele projesi. 
C-Nafia jşleri şeraiti umumiyesi. 
O-Fenni şartname. 
E-l{eş1f. / 
3-İsteyenler şartnarnelede evrakı Nafia dai-

resinde görebilirler. Eksiltme l ~3-2-935 tari
hinden 27-8- 93a tarihine kadar 15 gün müd
detle olup 27-8-935 sali günü saat l ö de vi-
Jayet encümeninde talibine ihale edilecektir. Daktilo, Gıramafon,hisiklet, Diki~ makine-

4 _ Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. leri, Yautilcltorlar, tenıinnllı \'e ucuzcalamiratı 
l 1 · b'l • ~ · · k ·r b 0 il · · Makinelerin yedek parçaları iğne ve yağları Gıra-ri-E '~İ tmc.y:e gıre ı m K 1çın eşi e. e erının wilfuu .c.cuLclckkri uçur.: fiyntla. sAtılır. Her nevi ta-

yüzde 7 ,o n1ıkdarında teminat göstermesi ve miratımız bir ve iki sene teminatlıdır. 
bundan başka bu gibi inşaatı iyi surette yap.. Hiı· Tecriibe Kfıfidir. 
tığına da.ir Nafia dairesinden musaddak vesika ~lii~terilerimizin memııun kalacaklar·ına kuşku 
rröstern1esi şarttır. yokluı·. 
._.. 6-Istekliler tayin olunan gün ve saatta viJayet Bursa Kuyumcular çarşısı No: ( 32 ) 

encümeninde bulunacaklardır. ı=ı B k f n· kt'· / .. ., ·· J ursa ev a ıre or ugunaen : 
Bursa Vilayeti Hususi Muhasebe Hamzabey sütlüce Mevkiinde Kestanelik 

Müdürlüğünden Üftade kızılca bayır . >> >> 

Birinci treni kaçıran bü
tün yolcular Mudanyadan ge 
lecek olan vagonları belde
mek üzere etrafa yayılıyor .. 
Kimi yol boyuna; kimi dıvar 

dıbine, kimi ağaç altına, to:t 

toprak içine oturuvor ve her 
kafadan bir ses yükseliyor. 1-Uludağda ( Doluhaba) nıevl·iinde yapıla-

Üçkuzular deve tarlası » .,, 
Fethiye kızık köyünde) » J> 

Kadınlar helası önünde ö- cak kayak oteline lüzunı olan cinsi ve beherinin 
nünde ötecek hır horoz gibi ebadı muhnsebei hususiyedeki ktşif namesinde 
ellerile hem dizlerine, hemde 
ara sıra elinden tuttuğu beş yazılı 158,88 metre mikabı kereste ıçık eksiltme 
yaşındaki bir oğlan çacuğu. ile satın ahnacaktır. 
nun kıçına vura vura: 2-Bu kerestelerin muhamme1 bedeli olan 

-Gördünüz mü başıma ge· 
tenleri a dostlar... Ben ne (39j2) ]ira yüzde 7,5 olan ~97 ıİra 90 kuruş 
halt edeceğim şimdi?. Hep bu muvakkat teminatın ihale günüıden evvel iş 
yezit oğlanın yüzünden .• Hın. bankasına yatırılması lazımdır. nuayyen ban· 
zırıo köpeklikmi vardır. ıo· katarın teminat mektupları Ergaı i denıir yolu 
yun da nedir.. zırt zırt her J 
gördüğü yere damlatmak iıter. istikrazı devlet tahvilleri, hazine tono an dahi 
ne güzel birinci çinendifere teminat olarak ·kabul o1unur. 
binmiıtik.. Bu blçten rahat 3-Bu kerestelerin ihalesi 'l 7--8-1935 blrl. 
yokkun ... yüzünüze güller çi· hinde sah günü saat '15 de hükürıet dairesinde 
şlm diye tutturdu.. anası ola· 
cak karı kendi havasında.. vilayet daimi encümeni tarafında yapılc caktJr 
aldım, §Uracıktaki desturun 4-Ahnacak keresteler Bursad; gösterilecek 
ayak yoluna götürdüm .. Hani depo) a nakıl ve teslim olunacaktı. 
ıöyle §&kır şakır bir §eyler 
yapsa yüreğim yanmaz .. Sö- a-Şartnameyi görnıek ve kerdenin cİns ve 
2üm sizden hariç köpekler ebadını anlamak isteyenlerin M. fususiyeye ge
gibi avuç içi bula§brak kadar 1 lerek öğrenmeleri ilan olunur. 
bir ıey siydi .. ne olacak hep - --- _ -~--

buğuz.. çekeyim, uçkurunu Bursa kültür Direktölüğünden 
bağlayayım derken bir dudük, 
bir feryat.. dı§arı fırladım .. 

ma; çinendiferi koydunsn bul 
Anaıı olacak karı bir tarafta, 
biz bir tarafta kaldık.· 

Bitmedi 

i -Bursa bölge sanat akuluna >ursa ilinden 
( 1 l ) parasız yatılı okur alınacktır. Şart]ar 
aşağıda yazılıdır. . 
~-Türk oln1ak ( 18) yaşında . küçük [ J 7] 

şeyhler. ) 
)) )) )) )» )) 
Gövnük ) )) » 

Yukarda mevkileri yazıh kestaneliklerin 935 
senesi n1ahsuli satılmak üzere arttırmaya çıka
rılmıştır. İsteklilenn ihale günü olan ~~l-8--93?) 
cumartesi günü saat 1 O da mahalline gelecek 
memura müracaat ey1en1eleri. 1-2 

büyük olmamak en az beş sınıflı bir iJk okuldan 
diploma almış bulunmak. 
. 3-Bursa ili ve ve mülhakatı kütüğüne yazılı 
bulunmak 

4--Sanat Öğrenin1ine elverişli olduklarını mem 
leket hastanesinde verilecek raporla tespit etmek 

5-ö Eylül 93?) perşembe günü saat dokuzda 
Bursa sanat okulunda yapılacak yarış sınacına 
girme :c ve muvaffak olmak. 
6-Sınaç Türkce, Riyaziye, Eşya, Resim ders· 

!erinden yapılacaktır. 
7 -Bursa ili kütüğüne yazı1ı olmayanlarda ya· 

rış sırasına girebilecekler. ve sınaç kağıtları 
kültüı· bakanlığına ayrıca gönderilecektır. 
8-İsteklilerin her gün bursa sanat okulu di .. 

rektörlüğüne baş vurmaları ve gereken belge· 
]erini hazırlamalarını 1-3 



Bu il- Karacabey Harası 
lrlilğiinden: 

ursanın V elcdigaz
zaz mahallesinin mek
tep sokağında kain sa· 
~l idris hanesi solu ha 
cı Mahmut arkası ha
cı ~ahmut hanı önü 
Yol ile çevrili evin zayi 
tapu senedile lbrahim 
Elbem kızları -Hayriye 
ve Huriyenin uhdele
rinde iken Huriyenin 
2~ sene evvel olmasile 
V~fesesine intiJ<al etti· 
ğıoden bahsle intikal 
ve kısmen satışı istenil 
n_tiş isede icra kılınan 
ar.ama neticesinde kay 
d bulunma1an buevin 
-rruf unun tahkiki 
• • 
ıçıo 3-9-935 gününe 
tnüsadif ~lı günü ma· 
halline memur gönde· 
fleceRindeo bu evde 

İllAkası bulunanlar var 
• 
ıse ellerindeki belge ile 
beraber ilAn tarihinden 
İtibaren on gün zarfın 
~ diinatioe veya 

halfiıikle tbulıi. 

rmür~ 

lüzumu 

Direktörlüğünden : 
1-Eksiltmeye konulan İş: ( Merkezde ahırların 

tadilen inşası.) Bina ve tesisatın keşif bedeli 
(30269) lira 54 kuruştur. 

2-Bu işe ait şaı:tnanıeler ve evrak şunlardır, 
A-Eksiltme şartnamesi. 
B-Mukavele projesi. 
C-Nafia işleri şeraiti umumiyesi. 
E-Fenni şartname. 
F-Keşif cetveli. 
G-PiJanlar. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 15 lira 

li- kuruş bedel mukabilinde karacv.bey harası 
direktôrlüğunden alabilirler. 

3-Eksiltme 22-Ağustos-935 tarihinde per
şembe günü saat 15 de karacabe harası direk
törlüğünde yapılacaktır. 

4-Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5-Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 227 t 

lira muvakkat taminat vermesi bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazım
dır. Eksilmeye eopz bir parçada 100000 liralık 
birinci .. nevi bina yapmış olduğuna dair nafia 
midürlüğünden vesik alanlar girebilirler. 
6-Teklif mektupları yukarıda üçüncü madde

de yazılı saatten bir saat evveline kadar kara
cabey harası direktörlüğüne getirilerek eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde veri
lecektir. posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gel 
nıiş ofpıası ve ruş zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması h\zımdır. postada olacak ge-
p.ikm_c;Jer ka~l edilmez. S 3 -3 
ı~Eksihrneye konulan iş: A) ğır ta' lası inşası. Bina 

Karacabey harası merinoa 
yetiştirme çiftliği midiJrliiiünden 

ı -Eksihıneye konulan iş: ( Çörekli lllevkiiude inek 
ahırı in~ası:) Bina ve tesisatın keşif bedeli: ( 15290 ) 

lira 35 kurustur. · .. 
2...,. Hu işe ait şartnaıneler ve evrak rınlardır. 
A-Eksiltm~ sarınamesi .. 
B-Mukavele projesi 
C-Nafia işleri şeı·aiti umunıiyesi 
E-Fenni sartname . 
F -Keşif cedveli 
G-Pilanlar. 
İsteyenler bn şartnameleri ve evrakı karacabey 

harası direktörlliğündeıı alabilirler. 
3-Eksiltme 22-Ağustos-935 tarihinde perşembe 

günü saat ıs deı kttıacabey harası di ~e 
yapılacaktır. 

4 -Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacalı • 
5-Eksiltmeye girebilmek için istek.llnin (ı 147) lira 

muvakkat teminaL vermesi bundan başka aşağıdaki 
vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. Eksihmeye 
en az bir parçada ( 100000 ) liralık birinci nevi bina 
yapmış olduğuna dair Nafia müdlfll ~ a 
almalar girebilirler. 

6-Teklif mektupları yukarıda öçunci n1adde de 
yazılı _saa~n .~~ saaı ~vyeline kad~r karacabey ha
rası dırektorlugune getırılerek eksıltme komisyonu 
reisliğine makbuz ınok.abilinde verilecekıi~., P& ta ile 
gönderilecek mektupların nihayet. Üfq$ci madtl~ 4ie 
yazılı saaıa kadar gelmi~ oJnıa l e diş ••rfnı nıühfir 
mumu ile iyice kapaldnuş olması lt\znudır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil~ 3-3 

ı-Elı.siltmeye konulan lş: ( Erkel tay' ifnri infİısı ) 
Bina ve teshsatın keşif bedeli: ( 2~18) lira 42 lttıruştur. 

ve Je~isatJn kPı~ir herl~li l 26261 ) lira 06 lnu·uştu ...... · -·.L~-
2-'1u işe ait şartuame ve evı·ak şuulardır. 

2-Bu i~e ait şartnameler ve evrak şunmrdır. 
A-Eksiltn1e ~rtnanıesi 

il 

B"'"'"lukavele projesi 
A Elsiltme şartnamesi 
B Muka\ele projesi 

fia işleri eraiıi uo~utuiyeSi 
E l1~enni ~arınume. 

~ 

F Keşif eed\eH 
G Pilanlar 

isteyenler lıu şartııame nv evrakı 13 lira 13 kurus 
bedel mtikabilinde kuracal,~y herası <lirP l~\rlüğündeı; 
alabilirler. 

3 Eksihnıe 22 Ağustos 935 ıarihindc ıerşemlıe gü
nü saat 15 de karacabey harası dirıııktörliiğünde 

yapılacak.uı·. 
4 Ek ihQıc kapalı zarf usulile ~-apıhıcallır. 

s Eksihmeye girebilmek için istekliniı ( 1970) lira 
nıu vaklrnt teminat vermesi hu ndau ba~a a~ağrdaki 
vesikaları haiz oluk göstermesi k\zımdı~ Eksiltmeye 

• ~ -bir parçada ( ıoouoo) liralık birhci nevi bine 
3- ,ı.taııı ı yapnuş olduğuna dair Nafia müdiirlüğinden vesika 

9 u D'iıt' alaOlar girebilirler. 
kulunda yapılacak ya- 6 Karacabey harası direkWrHiğiine geirilecek tek-
nş sınacına girmek ve lif nıek•plıırı yukarıda üt:üncü madded. yazılı saaL
ıtıuvaff'ak olmak. tan bir aaı evveline kadar getirilerek ekihrue komis 

&ı-Sı T • k R. y u rislifne makbtfz mukabilinde \erileektir. posta 
Jazi~ ~ ur r; l- ile gii4ıdıırileeek mektupların nihayet çüncü mad-
delj ya~""' esiij d ıı yazılı sa:ııa kadar gelıııi~ olması ıe diş zarfın 
tı~ Y '""·" Pl ÜJ' nıun1u ile iyice kapatılmış olmsı lazırndır. 

5 
sıa ile olacak gecikmeler kabnl edhıez. 3-3 

- § 
be Haranın ( 2796 ) kilo kıvırcık v• yarımkan 

yünleri açık arttırma usulile 29 ~ğustos 9!J?; 
tarihine •ttırMadif perşembe günu saat 1 a de 
Buna ba.ttar müdürlüğünde satılaektır. fstek-

fP!•:ııtı:•;ıw··~rin t · · ~Jikte müracaeları. 1-2 

C-Nafia işleri ~Jh• un1umjJ~ 
E-Fenni şartname 
Ô-Pt1An1ır 
H-Keşif cedveli 
fsteyenle~ bu şartnameleri ıve ~vr.&ı "AA lira\ (76) 

kuruş bedel ru~d{abiliode karacab.ey hamt ~irelıör
lüğünden alabilirler. 

3-Eksiltme 22 Ağustos 935 tarihinde perşeitilM şü
nü saat 15 de karacabey tıarası direk.ıiM1~iilide 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapa h zarf usul ne yapıtaealtır. 
5-Eksihmeye ~iı•ebilınek için _i,'eı:JiQin (2214) lira 

nuıvakkat teminat vern1esi bundan başka aşağfdtlli 

vesikaları haiz olup göslernresi lôznnd1r. Eksil~e 
en az bir pµrçada ( 100000 ) liralık biriflcl e i bina 
yapnnş olduğuna dair Nafia nuidürlüğün4$t v.emia 
alanlar girebilirler. 

6-Teklif nıektup,tarı yolanda üçüncü madde 4e 
yazılı saattan bir saal evveline kadar karACJt~t ın.
rası direktörlüğüne getirilerek eksilt111e komi&y.eqo 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. ite 
gönderilec~k ınektupların nihayet Gçuo~ ~ 
yazılı saala kadar aelıuiş olması ve di zaN'uı 1111 .... 

nitımn ile ıce kapatılmış olması IA~uııdır. 
Posta ile olacak gecikmeler lab~I ed}lı.~~~1.ı,naıu~ 



Sahife 4 Hakkın Sesi 

Bursu Erkek Lisesi, Kız muallim J Bursa Nafia Müdürlüğünden 
mektebi ve Orta mektep 

Tutarı Nev,ı Adet Fiyatı 
Direktörlüğünden: 1~1ra K. Lira K. 

·1-0kullara yeni namzet talebe yazıhnasına 750 00 Kazma çelik 3 kiloluk 750 00 

20-8-935 talı günü başlanacağından istekHle- 168 00 Kürek çelik 600 28 
50 00 Çapa çelik 50 1 00 rin belgeleriyle mektep direktörlüğüne baş 

4ö0 00 Taş çekici çelik 1-5 kiloluk 300 ' 50 vurmaları. 
·ıoo 00 Yaryoz çelik 4ı kiloluk 50 2 00 

2-Bütünleme, engel. liseyi bitirme ve lise ol- 300 00 Tahta el arabası 50 6 00 
ğunluk yoklamalariyle eski öreneğe göre lise ve 17?> 00 Saç el arabası ')- 7 00 .... o 
Orta okul mezuniyet yoklamalarına 11 - 9-935 90 00 Bilokaj çekici çeJik 2 kiloluk 40 ? 25 .., 
çarşamba günü başlanacağından iJişikli öğreni-

ıa 00 Balta çelik 110 l 50 
cilerin her dersin yoklama gününü okullarda 8 00 Keser çelik 10 80 
asılmış olan çizelgelerden örenilmesi ilan olunur. . ö 00 El desteresi çelik 10 50 

12 ~o T'ahra çelik 10 ·ı 25 
10 00 Tırpan çelik 10 r 00 

Kız Lisesi Müdürlüğünden : 2" 00 Yaba çelik 7 dişli 20 t 2?S :) 

Okulumuzda birinci ve ikinci devre bütün-
6 40 Çadır fen eri 8 80 
1 20 Fener camt 6 1a leme ve engel yoklamalarına ~ Eylül günü baş-

80 00 Kazma sapı ·1000 8 ]anacağı ilgililere bildirilir. 
?) 00 İp Kilo '10 50 
?) 00 Urgan Kilo ıo t>O 

2~59 10 
Necatibey kız Enstitüsü 

Direktörlüğünden : 
1-Cins ve mikdarları yukarda yazılı yol avadanlıkları alınması ek-

siltmeye konmuştur. 

Okulumuz okuyucu kaydına ~O Ağustos sal_!_ 
gününden itibaren başlanmıştır. Kayıt muame
lesi 1 Eylüle kadar sürecektir. 

2-Bu işlere a1t şartnameler ve evrak şunlardır. 
A-Eksiltme şartnamesi. 
B-Hususi şartname. 

Kayıt için getirilecek vesikalar. 
3-lsteyenler şartnamelerle evrakı Nafia dairesinde görebi1irler. Ek

siltme ı 3--8 - 935 tarjhinden 27 - 8-985 tarihine kadar 1 ö gün müddetle 
olup 27-8-935 sah günü saat 15 de Vilayet encümeninde talibine iha
le edilecelitir. 

·t-llk okul şahadetnamesi. 
2-Nuf uz cüzdanı. 
3-Aşı kağıdı, sıhhat raporu. 
4-- 3 Adet fotoğraf. 

4-Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
5-Eksiltmeye girebilmek için muhammen bedelinin· yüzde 7 ,?S mik

Kayıt için ner gün saat 9 oan ?> şe kadar 
yukarki vesikalarla birlikte Necati bey kız ens
titüsü direktörlüğüne gelmeleri. 

ilarında teminat vermesi şarttır. 
6-İstekliler tayin olunan gün ve saatta vilayet encümeninde bulu· 

nacaklardır. 1-t 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden: 

49 Bursada Karaağaç 
mahallesinde çukur arahk 
sokagınrla kain bir ev Mus
tafa oğlu Osman ve ölü 
Ahmet karısı Rabia ve oğlu 
İsmail beyinlerinde müşte· 
rek olup kabili taksim ol
madığından şuyuun izalesi 
için saıılarak bedelinin his
sedarlara hisseleri nispe· 
tinde paylaştatılmasına 14-
2-935 gün ve 935- 23 nt1· 
maralı ilAmile karar verilen 
adı geçen Kara ağaç ma· 
hallesinde sağı büyük ara
lık sokak solu 8 parsel ar· 
kası altı parsel önü çukur 
aralık sokak ile çeyrili 7 
parsel ve 700 lira kıymeti 
muhammineli ve 17 kapu 
numaralı bir evin tamamı 
22-8- ·935 tarihinden itiba-
ren 30 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarlldığmdan 
almak isteyenlerin kıymeti 
mukaddereslnin yüzde 7.5 
nispetinde pey akçalariyle 
beraber Bursa sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
ihale 24- 9- 9;15 tarihine 
rastlayan salı günü saat ı 5 
de Bursa sulh hukuk oda
~unda yapllacağından talip. 
lerin o gün mezkur mahke
mede hazır bulunmaları ve 
ve şartname tarihi iUlndan 

.. 
Bursa Şarbaylığından: 

. 
Altıparmak caddesinde maliye memuru Hüsnüden ah

nan evin ankazı 23 - 8 - 935 cuma günü saat 10 da yerin
de pazarlıkla ve peşin para ile satılacağı duyurulur. 1-1 

& 8 

Arsa satış1arı iJanı : 
Mevkileri ve cinsi Mikdarı Muhammeni 

Umumhane meydanında atsa 93,5 M2. 561 Lira 
., ,, ,, ıoı 606 il 

Yukarıda yazılı iki arsanın ayrı ayrı şa-tnamelerle mÜ
kiyeÜeri açık arthrmaya konulmuştur. 29 ~ 8-935 perşem 
be günü b1rakıldığı veşartları anlamak ilin her iş ~günü 
ve saabnda Uray muhasebesine ve ihale saatrndan ön
ce de bedellerin yüzde 7,5 ğu kadar Jprray• yatırarak 
almacak makbuzla veya banka mektubu le Uray komis 
yonuna müracaat edilmesi duyurulur. 1 - 2 

§ 

Altıparmak caddesinde Yağcı Salimden :ıhnan han bina 
sı ankazı 23- 8- 935 cuma günü saat 10 a pazarlıkla ve 
peşin para yerinde sahlacağı duyurulur. 1- 1 

. . . • . . . 'r··: ' " 

itibaren her kese açık bu· 
lunduğu ve mezkQr günde 
arttırma bedeli gayri men. 
kutün muhammen kıymeti
nin yüzde 75 nl bulmadığı 
surette son arttıramn teah
hüdü baki kalmak üzere ar 
tırmanın ıs gün daha tem· 
dit ile 11 - lO - 935 tarihine 
rastlayan cuma günü ayni 
saatta gayri menkulün en 

çok arttırna ihalesi icra 
kıhnacağı e güna itirazı 
olanlarm 2 gün Jçinde ev
rakı :-nüsbit ile bildirmeleri 
aksi ı.alde ıatlş bedeli pay. 
ıaşmasında geri bırakılaca 
ğı ve Beıe:yeye ait della. 
lfye rusum ile ihale karar 
pulu ve tkere ve ferağ 
harcı altC'a ait olacağı 
ilin olunuı 

Bursa As. Sa. AI. Komisyonundan: 

Bursa Ye Mudanya garııizorıları i~~iu ( ıso~ooo) kilo 
sığır eti ~alın nlınacaktu·. Tahmin f!dilrn bedeli lıeher 
kilosu yirnı i kuı·uş<lnrı ( 30000 ) linHlır. Şarı nameler 
Bursa Sa. Al. Komsiyonundnn bedelsiz alınabilir. 
Eksiltnıc 2 - Eyllil - 935 pazarte~i günü saat ıs de 
Bursada tophanede Sa. A J. konıisyonu 11da yapılacaktır. 
Ek~iltme krıpalı zarf usulile olacakıır. ~Juvakkat te
minat 2250 liradır. Teklif mektupları 2·- EyliH-935 
pnzarıcsi sa3t t4 de kadar Sn • .Al. Komisyonu Da~kon ' 
lığına Yef'ilmiş olacakt11·. 2-3 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur • 
Türkiye iş bankası 


