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Basıldığı yer: Bursa (Bizim Matbaa 

Tanesi 100 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez) 

28-8-935 Çarşamba Bursadn çıkar, Cumhuriyetçi, lill"yctçi, Halkçı,~·. asi 
0

az tcdir Telefon No 130 Üçüncü ııe No. 42G 

Yeni il~ayımız ~ef it ~u gün gel · .. 
.. 
ilbay Bursa durağında 

Törenle karşılandı .. 

Yeni llbayımız Yalova iL bir adına b r buket verilm"ş· 
çe bayı ŞefJk bu gün ıehri- tir. Bun 1 n sonra ilbaytmızı 
llliı.e gelıntı ve Bursa dura- Süel kamutm general Cevat 

iında hükumet ve müeaaese- karıılamıf ard ndl\n hükümet 
ler dtrektörlertle aıker tara- ve müeaseselerf n direktörleri 
fından törenle karıılanmııtır. birer birer kendileı·ini ilbava 

lıbay Şefik otomobılinden tanıtarak elini ı; kmışlr..rdır. 
iner inmez ıarbay Cemil Öz. İlbayımız kendisini karşılayan 
le Parti llbaıkanı Bursa ıay- askeri selamladıktnn ıonra o· 
lavı Sadi konuk tarafından tomobilıoe binmiı ve doğ uca 
kartılanmıı ve kendisine şe- ilbayhk konağına gitmişlır. ............ _______ ~-----·--·-• 

ilk Meyva Sergisi 
Tiirkiyenin en güzel mey,. 

va memleketi olan ıehrimiz
de bu yıl ilk defa olarak bir 
llle1va sergisi açılmııtır. 11-
haylak tarım direktörlüğünün 
arı ayaklıille Orhancamt av
luıunda pazar günü açılan bu 

•erıi de üuraada yetiıen dört 
cinı nıeyva tethir edilmiıtir. 
( OzGın, Şeftali, Elma, Ar
.. ut.) 

Bu meyvaları teıbtr eden
lerden birinci çıkanlara elli
"1' ikincilere ylrmlıer, üçün· 
CCllere de beıer lira mükafat 

l111tıtlr. 

MOkifatlar, meyvaların 
~ZZet, manzara, ve dayanık-
1.ta ve bahçelerinin bllkımı 
16z öniine alınarak \'erilmıı
tlr. Seraide te1hir olunan 
llleJvaları tarım direktörü Re 
fetle birlikte tecim ve endüs
ltt oda11 baıkam Cevat, ipek 
~ilik enıtttiiıü müdürü Tahir 

tarım odaın bn§kam Memduh, 
konserve fabrikası dirt'ktörü 
ihsan Celal ve gazeteci Musa 
Ataıdan müteşekkil bir jüri 
heyati gözd.,n geçirmiş ~e c.!e 
recelere ay rmı tır. Mükafat 
kazananları ya7l o ez. 

Şeftı:ıliden bir nci dava ve 
kili Mustafa Zıya, ıl inci So 
ğanlı köyden Os nan oğlu Ha 
tan, üçüncü Cumnlı kızıktan 

İsmail oğlu İbrahim, Üzümden 
birinci eıevJerden Sabri, j. 

kinci Ahmet köyünden Hal i 
oğlu İbrah;m, üçü cü Çağla
yan koyün<lcn Hüst- in ow u 
Ali çavuı. Elmadan b rlncı 
Soğanlı köyden be zılde Be
kir, ikinci Ali oğ u hzett n 
Misi köyünden, ~ cü Ç k r 
geden çolak İbr , Armut-
tan hirmci Odun .u oyun. 
den Kavns Ahm , Çekirge
d n çolak İbrahim, üçüncü 
Akçalar köyünden Ahmet oğ 
lu Mustafadır. ...... ' 

-----------------·..-ı:ı•-
8ursa sulh hukuk ~1udanya ic a 

Mahkemesin·I n : ~ ·m · und~r : 
935-2076 Bursanın ba· 935-2.84 Bms da yağcı 

rakı fakin köyünden nalbant Cemal vekili avukat Haklt1 

A\~hmet vekili avukat Hakkı Gürele 555 Hrn borçlu Bur
Gureı tarafından ayni ko-y-
d sada Reyhanda Manilcı ma· 
hen şuayyip ve saire aley· hallesinde 5 No. da Mustafa 

ine açılan izalei şuyu da-
vasından dolayı müddaleyh· oğlu Hasanın Mudanyanm 
lerden Şuayyibin ikarnetga. Burgaz köyünde mera arka 
hı meçhul olduğu kariyesi sı mevkiinde şarkan inceyol 
nıubtarı ve mıntıkası müba· ve Midiha garben çalılık 
şıri tarafından verilen meş- ve orman ve kirbor metru· 
hurattan anlaşılmakla ol 
;eçhlle mezbur şuayyibe hu-
uk usulü mahkemeleri ka· 

nununun 141 inci maddesi 
;uciblnce il4nen tebligat 

9 •ıaı ve mahkemenin ı o 
-935 sah günü saat ı 4 de 

:!!kine karar verılmiş ol
bt ilandan Yevmi muayyende 

zzat veya tarafından bir 
V:klli Dlllladdak gönderme-
:ez ~ktlza eder. aksi takdir
Yabl akkıuızda muamelei gı-

Yenin tatbik olunacagmı 

knatık işbu ilin tebliğ ma-
•111111a kal -111 m olmak uzere 

kesi ştnıalen ir ce yol cenu 
ben altın taş köyune giden 
ince yol ile mahdut 1 hektar 
5623 metre zeminh 500 a
ğaçlı zeytinliği 500 lira kıy· 
metle otuz gün müddetle 
açık arttırmaya V'1zolunarak 
7 teşrini evvel 935 tarihın
de pazartesi günü zevali 
saat 14 de Mudanya icra 
dairesinde ihalesi icra kı
lınacaktır. 

İhale günü kıymeti mu
hamminenfn yüzde 75 şini 
bulmadığı takdirde en son 

Başba "R ~anlı~ 

Müsteşarı 
Şehrimizde 

BP.fbakanhk mü teşarı bay 
F( mal Gedel ç nil sile geçen 
gün Kareköy yolundan şehri
mize gelmi§lir. 

Müsteşar bay Kemal bir 
iki gü•ı şehrimizde lcdldıktan 

s o n r n aHesile istirahat 
etmek üzere Uludağ oteline 
çıl,mııtır. 

Okullarda 
kayıt başladı .. 

Lise ve öt~kf okullarda bu 
, yın virm 11'nd n itibaren ta
lebe k. ydına ba la:ım•ıtır. O
kullara pek çok çocuk ba~
vurmaktadır. 

Ankaradan bildirildiğine 
göre bu yıl Türkiyedeki öğ· 

retmen okullarını bitirenlerin 
sayısı 800 dür. Bunların ta.
yin' eri yapılmak ü eredir. Bu 
yıl f okullardan 6281 kız. 

17175 erke!:: çoruk çı'cmııbr, 

Kü1ti' ba a l ğı. Kız l 'se· 
si olmıyan yerlerde kızların, 

erkek lise rind o umalarım 
uygun bı lmu~ VP. bu yolda 
bile r l·ı r yapmııtır. 

lr kaç yı dır çok düzen
li L · r örgüt ha inde ç l ~an 

Bu c 1 rı, her P· 
tıkl rı 'l l rmı bu yıl da 
Ak un u sövütlügünde yap 
mı~hrdır. 

Pt k Prkenden haznlanan 
ıöğ..ıtt•k avcılar ve davetli
lerle dolmu~hı. Köylüler de 
ba;rnm Y"'rinc gelm ı1erdi. 

Bursalılar Pazar günleri 
Nasıl ve nerelerde eğlenir: 

-2- Yazan: A. Tur~t 

Mudanya Yolunda 

( Koynunu aradıktan son
ra) Hah .• Yaptım mı yapa
cağımı.. Tütün tabakam da 
onların yanında kaldı.. Kuu
zzum Hasenecim, bana bir 
cıgara uzat.. İçime fenahk ge 
liyor .. 

Diye döğünen ihtiyar ka
dınlar .. 

Fırsattan bilistifade ağzını 
açıp, gözünü :;umup: 

V nllahi kardeı, aabahın 
onunda geldik de yine böyle 
ikinci trenlere kaldık.. Hep 
bu zındık karının yüzünden .. 
Almı§ma geldi bala sefa pe
finde .. Gönlü bir türlu koca
madı .. Tazelerle atık atacak .. 
aman kardeı; oğlu bir taraf. 
tnn, 2nası bir taraftan dün· 
yamı haram ettiler .. Bu sa
bah da tutturku: ben de ge
leceğım, ben de gideceğim dl 
ye . Mudanya senin neyine 
ger k a kokmuı karı.. arka
mıza takıldı.. bıraksaaan ol
maz . eşe doıta karıı ayıp .• 
bilmezler .. bak bak, karı ih
tiyarı evlere kapayor da Mu. 
dAnyalarda vınk atıyor der
ler .. Hınzır karı arkamızdan 

debüş dübüo gelene kadar bi 
r ne çınendiferi kaçırdıkta 

hö.)'le yollarda kaldık .• 

Diye batındakilere kayna. 
a m çf'kiıtiren kara, kuru 

çeçeron gelinler .• 

H yatta hiç bir himaye 
ve hiç bir yardıma muhtaç 
olmadan her fşl kendileri gö
rebileceklerini iddia edt=-n fa. 
kat; bu mo.hşeri kalabalık a
rasında yersiz ve biletsiz ka· 
lan bir kaç ftsri bayan asabi 
asabi konu§arak: 

dunmi tindi.. napacoylz mo-
re? .. 

Diye soruyor. 
Bilet yeri kapısı önlinde 

yumurtası gelmfı tavuklar gl· 
bt kıvranan bir mahacir ar. 
kadaıına: 

-Beeey •. pilivan diye Sa
liyi soktuk o belet yerine a
ma alamadı gayllba.. öndeki 
teren ıHtt.. o hayla çıkamadı 
be yahu .. 

-Naı• çıkacak .. ııkııtarey
ler adamı. arabacı Memltln 
mengenesi gibi . Hibeler ol. 
sun .. geçen hafta ıttana uy
dum da ben airdfm. gebere. 
yazdım; dııarıya eoluluuz çık
tım.. ıolutu tera taraftan çı
karttıreyler adama.. sefa de
ğil a, cefa Hibeler olıun. 

Diye dert yanıyor •• 
Nihayet yarım ıaat aonra 

Mudanvadan bot vagon geti
ren katar gözüktü.. yaklatb •• 
durdu.. daha durmadan kıya
met koptu .. 

İstaıyon meydanında bile 
bir birini ezen bu lnMn aeb 
fıstık bbuğu gibi kllçiclk 
vagonlara Mldırıyor, ve hü· 
rum ediyor .• tuıen, kakıpn, 

düpn, kalkan, batınıan, •1· 
lap.n.. annesinin kucatıncla 
oldufu halde etrafın tazyiki 
ile 11kıp.rak, canı yakılmıı 
kediler gibi acı acı uluyan 
çocuklar •• 

-Hay ayafın kopıun, ca
nm çıkıın tıallah.. nasırıma 
bastı. ayağımı peıtlle çevir· 
di .. amaaan .. acıaı içime çö. 
küyor. 

-Kadınlara karıı lazım 
ar yarı lar, atışlar gelen nezaket ve yardımı ya-

Diye haykıran büyük ha
nımlar .. 

-Dur, dur.. itme ayol •• 
dur .• turvakarım berbat oldu 
vallahi •. hay allah canını al· 
ım velet .. 

' çol ğlenceli bir p calc erkek nerde?.. Hepai 
vagonları işgal etmiı de seni 
görünce gülerek baıım çevi-

n a ~ ş ı ·f Ic 2.rttırma 15 gun _riyor.. Gözler'mızin önünde Diye eteflne baaılan taze· 
miıddetle temdit edilerek on n spet yapar gibi keka gitti· 1 k 

beşinci günü ayni saatta en 
fazla bedelle müşterisi uh. 
desine ihalesi icra kılına
caktır. bu hususta bir hak· 

fer .• Biz böyle onların neza. 
er.. ıyamet .. 

ketsizliiU yüzünden istasyon Gürültü ve patırtıya rai-
1. ö~elerinde kaldık. Nezaket· men Yagonlar bir saniye için 
ıizler .. Adabı muaıerette bi· de doluyor .. yolcuların yarı· 
r nci kaide kadmlara hürmet ımdan fazlası yine açıkta Ye 

jddia eaenlerin 2'1 giin zar· ve yardımdır. Bunları bilen ayakta. hilcumun önil keıll. 
fmda evrakı müsbite!eriyle ve dü .üncn kim?. Ah canım mlyor •• iki kltiJlk ııralara üç. 
d irei icı-aya mürzcaattarı a vrupa erkek' eri.. ktıi, dört kiti oturmaya her. 
aksi takd•rde hakf a'"ı s;cn· k d d Diye erkekleri çekiıUriyor.. ea ün en gönüllü .• 
Jerile ~.&bit oJnıayanJsrın Etüv makinesinden yeni - Bay birader, af eclerst-
payJaşmadan hariç ... ıJacak çıkrnıv qyalar gibi dumanı nfz.. kenara ben de ıılota· 
ları ihale günü eten on gün üzerinde, üst bag buruımut, yım .• deyip çökenler •• 

evv 1 şartnamenin her k_s çehre pancara dönmüı, kan -Hu kuzzum evladım •• 
tarctfından görıilebilecegi ter içinde.. Bilet yerinden ıuracağı~a ıllılvereylm.. pek 
müşterilerin yüzde 7,5 nıs· sağ ve salim dışarı çıkıp da yoruldum •• ıababın kör ka
petinde pey akçalarını veya tiıeni göremeyen bir arnavut ranlıjından beri ayaktayım •. 
milli bir bankanın mektubu yanındakilere: gelinim olacak karı birinci 
nu tevdiyle arttırmaya işti· -Hoy more anaaaalnl.. çlnendtfere atladı da beni bu 
rak edebilecekleri ihale vak SübaneçaUahümme .. belet ça ralarda yOz 6ıtü yalnız bırak 

11 Olunur. 
tinde hazır bu unmayanJarm dmi aldıknma, citmiı hefen- tı.. rabbim bir ıeycikler de. 
müstenkif adoJunacsğı :ıan dm çin ndlfer .. kaç•thttırmı- mem allahından bulıun .. 

arttıranın teahhüdü baki kal- olunur. ~ k çinendiferl vallaaaht. cor· -Bltmedl-

~-~~--..ın---•!Ml,m![l!~•••J.IJUJ_,_ 
rttaşJ Hava tehıikesine karşı (tehlikeyi bilen üye) yazıhnız! 
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J\tudanya icra Genılik icra ı 
l\Aenıur!uğundan: Memurluj{undan: 

931 -3070 Kaymak oba- 935-585 Gemlikte Gemiç 

edilmiş olup borçlunun hıs- ' 
sesine isabet eden nısfı a· 
çık arttırmaya vazediln~iş 
olup borçlunun gemiçli iz· 

Bursa Nafia 
müdürlüğünden: dan Fyzullah çavuşa 59 lira li Osmana 2607 lira ve ma-

ile masrafına olan borcun· sarifatı icraiye verrneğeborç 
dan dolayı dere köyden in Orhangazinin Gemlç kö-
muhtedi topal İsmailin dere yünden Raşit oğlu Musta-
köyde 27-11-935 tasarruf fanm bu borcundan ötürü 
tarihmi 2716 umum numara tahtı hacze alınan Gemiç 
lı sakallı koru namı diğer köyünün geöçe bey mevki· 
siği yolu mevkiinde şarkan inde şa. yandım Ali ve borç· 
yol şimdi kutup Hasan gar· Iu ga. Ali ve halen kınık 
ben dere şimdj Abdullah Süleyman veresesi ve mev-
şimalen yol cenuben dimit- Jüt şi. Şerif oğlu Halil ve-
raki şimdi kasap Ali ile resesi ce. yol ile mc:hdut 
mahdut 9 ı 9 metro zeminli tapunun temmuz 930 tarih 
35 ağaçlı zeytinliğine 70 li· ve 11 rıumarasmda kayıtlı 
ra diğer ayni tasarrıf tarihli 176 dönüm mikdarındaki 

2719 umum numaralı sakal· tarlanın her ,fönümüne üç 
ıı düzü mevkiirıde şarkan yeminli ehli vukuf tarafın· 

kostantinden yol garben ni· dan 7 lira kıymet takdir e· 
kalaki şimdi Kflzım oğlu dilmiş ve işbu tarlanın 8 de 
Hüseyin şimalen vakıf or- 4 hissesi açık arttırmaya 

ruan cenuben todortden Ali konulmuş olup ve gemiç 
kızı Zehra ile mahdut ta· köyünün kör kuyu üstü 
puca 344 metro halen 2 dö· mevkiinde şa. İbrahim ve· 
nüm 53 ağacll zeytinliği 5o resesi ga. yol şi. kerametli 
lira kıymetle açık arttırma. Hüseyin ve yol ce. borçlu 
ya vazoıunarak 7 teşriniev· hudutlariyle mahdut ve ta· 
•:el 935 tarihinde zevali sa. punun 333 ta. ve 9-49 No. 
at 14 de Mudan} a icra dai· nad mukayyet 93 dönüm 
resinde ihalesi icra kılı- tarlanın her dönümüne üç 
nacaktır. yeminli ehli vukuf taı·afm. 

İhale 9iinü kıymeti mu- dsn 7 Jira kıymet konulmuş 
hamminenin yüzde 75 şi olup borçlunun hissesine 
bulmadığı takdirde en son isabet eden 69 dönüm tar-
arttıranın teahhüdü baki lanın açık arttırmaya ko-
kalmak şartile arthrmaya 15 nuımuş olduğu ve gine ge-
gün müddetle temdit edile· miç köyiiniin ova ortası 
rek 15 şinci günü ayni sa- mevkiinde şa. kerametli İb. 
atta en fazla bedelle uhde· rahim veresesi şi. hacı Ra. , 
s ine ihalesi icra kılınacaktır şidin Mustafa ga. karsakdan 
bu hususta bir hak idd a nıevlüt ce. hacı kara Meh· 
edenlerin 20 gün zarfınaa met hudutlariyle mahdut 
evrak ı müsbitelerile daireye ve tapunun 926 ta. ve 46 
icraya müracaatları aı·si no. da kayıtlı 21 dönüm tar 
takdirde tapu sicilleriyle lanın her dönümüne üç ye· 
hakları sabit olmayanların minli ehli vukuf tarafından 
paylaşmadan hariç kalacak· 6 lira kıymet konulmuş o-
ları ihale gününden 10 gün lup nısfı borçluya ait olan 
evvel şartnamenin her ke"' nısıf hissesi açık arttırmaya 
tarafından görüle bileceği vaz edilmiş ve gine gemiç 
müşterilerin yüzde 7,5 nis- köyü ıün yeni yol üstü mev 
petinde pey akçalarını veya kiinde şa. İbrahim veresesi 
milli banka mektubu tavdi ga. karsakdan Halil oğulla-
ile arttırmaya iştirak ede· rı şi. yol ce. Veli veresele-
bileceklerı ihale vaktın ha· riyle mahdut ve ve tapunun 
zır bulunmayanların miisten 926 Nisan ve 44 No. da ka-
kif ad olunacağı ilan olunur. yıtlı olan 1 l dönüm tarla-

- her dönümüne üç yeminli 
Buras t~ pu ehli vukuf tarafmdan 8 lira 

l\~üdürl- ğünden : kıymet konulmuş olup borç 
Bursanın beş yol ağzı lunun his~esine ısahet eden 

rnevkiinde kAin ve şarkan nısıf hissesi açık arttırma-
Hacer ve Ömeı· Avni ~arben ya vazedHmjştir. ve gine 
sütçü Halil vereselerind~n gemiç köyü ltör kuyu alh 
Sabri ve saire şimalen O· ruevkıinde şa. Yonus Mus-
mer Avni cenuben kambur tafa ga. şi. Bayram Meh. 
Hüsnü ile çevrUi bahçenin met ce. umumi yol hudut-
s enetsiz maliki tahtalı HÜ· lari31 Je mahdut ve tapunun 
seyinin veresesi tarafından Nisan 926 ta. ve 45 No. da 
işgal ve satışı talep edilmiş kayıtlı olan 27 dönüm tar-
ve tapu kaydıda bulunma- lanın her dönümüne üç ye~ 
mış olduğundan tasarrufu- minli ehli vukuf tarafından 
nun tahktki için 9-9 -935 6 lira kıymet konulmuş O-

güne müsadif pazartesi gü- Jup borçlunurı hissesine isa 
nü mahalline memur gön- bet eden kısmı açık arttır· 
deriteceğinden 1şbu bahçe· maya vazedilmiştir. gine ge 
de alakası bulunan tar varsa miç köyü kör 1 uyu altı mev 
ila n tarihinden itibaren lO kiinde şa. m det :deresi ga. 
gün içinde tapu cıairesine yol şi. f{ÖSe Ahmet oğlu İb 
ve yahut mahallinde bulu· rahim ve incirli pınar ve 
nacak memura müracaat kısmen Şerif ağa tarlala rile 
eylemeleri ılan olunur,:__ ce. yüzbaşının Salih vere-

K .. h .. r sesi ve kısmen borçlunun 
ayıp tarJalariyle mahdut ve ta. 

Resmi mühürüm zayidir. punun temmuz 930 ta. ve 
yenisini kullanacağım kim· 13 No. da kayıtla 486 dö-
seye borcum yoktur. niim tarlanın her dönümüne 

Mütekait üç yeminli ehli vukuf tara· 
Mustafa Refik fından 7 lira kıymet t kdir 

zete 856 lira 28 kuruş ve 
masarifatı icraiyeye borcun 
dan artanı için kalar. kısmı 
açıl{ arttırmaya vazedilmiş 

ve yine gemiç köyü har
manlar mevkiinde şa. borç· 

Lira K. 
()!) 

Ju Mustafa ve kız kardeşi 
Huriye ga. ve şi. borçlu ce. 
umumi yol hudutlariyle mah 
dut ve tapunun 930 temmuz 
ta. ve 9 No. da. kayıtlı ve 
ortasında a iti sene evvel 
dikilmiş ve üzüm veren et· 
rafı tel ile çevrili 4 dönüm 
mikdarında bağı havi 34 dö 
nüm tarlanın her dönümüne 
üç yeminli ehli vukaf tara
f ından 12 lira kıymet ko
nulmuş olup borçluya aid 
olan msfı açık arttırmaya 

vazedilmiştir. ve :yine ge- . 
miç köyü har m anlar mev
kıinde şa. hacı Mustafa ça
vuş veresesi ve kısmen Ha 

8 14 

997 

74 

İnegöl-Damaniç yolunda t> - ?HlO 
kim. de haınamh 
Yenişehir- Bilecik ( ()7 ) klın. de 
Köprühisar 
lnegöl - Karaköy ( 54 ) kim. de 
Hasanpaşa köprülerinin tamiri 

1 -Müfredatı yukarıda yazılı köprülerin tamiri iıtekli çıkma 
dığmdan tekrar eksiltmeye konmuıtur. 

Tamir edilecek köprülerin keıif bedelleri karıılarmda 16s· 
terilmittir. 

2- Bu işe aid ıartnameler ve evrak ıunlardır. 
A-Açık eksiltme ıarlnameai 
B-Mukavelc projesi 
C- Nafıa iıleri umum ı ıırtnamesi 

O-Fenni ıartname 
E- Keıif 

3-İsaeyenler bu şartnameleri ve 
görebilirler. 

evrakı Nafia dairesinden 

Jil usta ga. sahibi senet 
şi. vakıf ve köy çeşmesi ce. 
kısmen }'Ol ve kısmen Halil 
usta tarlalariyle mahdut ve 
tapunun Nisan 926 ta. ve 4l 
ve 136-42 No. d a kayıtlı 
16 dönüm tarlanın üç yemin 
Ji ehli vukuf tarafından her 
dönümüne 18 lira kıymet 
takdir edil miş olup borçlu
nun hissesine isabet eden 
nısfı açık arttırmaya vaze
dilmiştir. ve gine gemiç kö 
yü orta ceyran nam diğeri 
harmanlar mevkiinde şa . Ve 
1i oğlu Emrullah ga. yol şi. 
boı·çı u Mustaf ce. bakkal 
Mustafa hudutlarlyle mah
dut ve tapunun ağustos 
926 ta. ve 121 No. kayıtlı 
8 dönüm tarlanın üç yemin 
li ehli vukuf tarafından her 
dönümüne 30 lira kıymet 
konulmuş olup boaçluya isa 
bet eden nısıf hissesi açık 
arttırmaya vazedilmi ştir. 

30--9-935 tarihine mü. 
sadif paznrtesi günü saat 
14 den 16 ya lcadar daire
mizde birindi açık .1rtı rma -

s1 icra kıhnanacaktır . art· 
tırma bedeli kıymet muham 
minesinin yüzde 75 bulma
dığı takdirde mezkur gayri 
menkuller müşterisi uhde
sine ihale olunacaktı r. aksi 
surette en çok arttıranın 
teahhüdü baki kalmak şar
tile 18-10- 935 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 
ı 4 den 16 ya kad::tr keza 
dairemizde yapılacak olan 
ikinci açık arttırma netice
sinde müşterisine ihale olu 
nacaktı r. arttırma}'a iştirak 

etmek isteyenlerin mezkur 
gayri menkullerin yüzde 7,5 
nispetinde pey akças ı veya 
milli bir bankanın teminat 
mtktubunu havi bulunmaları 

lfizımd1r. hakları tapu sicil
lerile sabit olmayan ip'>tek ı 
li alacaklılar ile diğer aUi
kadariarın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarmı 
ve hususi ile faiz ve mas· 
rafına dair iddialarını iUln 
tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı müsbitele
rite birlikte dairemize bil
dirmeleri lazı mdır. ahki tak 
diı·de hal\ları tapu sicille
riyle sabit olmayanlar satış 

Eksiltme 6-11- 1935 cuma günü saat 15 de Vilayet encü-
meninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme uıulile yapı lacaktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için keıtf bedellerinin yüzde 7 ,5 
ğu nispetinde muvakkat teminat vermeıini ve bundan baıka 
bu gibi in§aatı iyi yaptığına dair Nafia dairesinden musaddak 
vesaik gösterilmesi şarttır. 

6 -İsteklilerin 6 - 9-935 cuma günü saat 15 ten evvel 
vilayet encümeninde bulunmaları lazımdır . 

Tutarı 

Lira K. 

7 50 
3 00 

15 00 
22 25 
60 00 
7 50 
7 50 
5 00 
5 00 
8 00 

30 00 
213 00 

86 25 
10 00 
8 75 

34 50 
60 00 
50 00 
13 50 

§ 
Malzemenin cinsi 

İngiliz anahtarı No. 12 
Saplama anahtarı 
Demir deıtere ağzı 
Helezon makkap 
Muhtelif eğe 
Kiriko bereiz 
Göğüs bereizi 
Ufak kaynak lambası 
Zımpara kağıdı 

Yuvarlak tesviye tiıeıi 
Amyanth buhar musluğu 
Enjektör 
Manometre 

Deste 
Mtt. Va. 
Vasati 

Kilinğirlik kağadı Kğ. 

Levha kurıun Kğ. 

Grafitli ve kurıunlu eapaıtaa ka. Ki. 
Üstübü Kğ. 
Siyah boya Kf. 
Arap sabunu Kğ. 

3 5fr Pense 

650 25 YEK ÜN 

Adet fiyatı 
Lira K. 

5 1 50 
1 3 00 

10 1 50 
30 5 
75 80 

1 ., 50 
1 7 50 
1 5 oo 

100 5 
10 80 
10 3 ()() 
6 35 50 
5 17 25 

10 ı oo 
25 35 
15 2 30 

100 60 
50 1 00 
50 
10 

27 
35 

1 -Müfredatı yukarda yazıh malzemenin ıatın a.lınmaaı iı
tekli çıkmadığından tekrar ekailtmeye koomuıtur. Satın alına
cak malzemenin muhammen fiyatları karıılarında :ıöaterilmlttlr. 

2 - Bu işe aid ıartnameler ve evrk ıunlardtr. 
A - Eksiltme ftırtnamesi 
B .- Husuıi şartname 

3-İsteyenler bu ıartnameleri ve evrakı Nafta daireıJnde 
görebilirler. Eksiltme 6 - 9 - 935 cuma günü ıaat 15 de encil· 
meninde yapıl11caktır. 

4-Eksiltme açık eksiltme usul ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için keıif bedelinin 7 ,5 nispetinde 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - lsteklilerin 6 - 9 - 935 cuma günü ıaat 15 den evvel 
Vilayet Encümeninde bulunmaları lazımdır. 

1, ... ' 1 ~ .::·.~ ~ 4 ~: ' f :' ~J ·, •• • 
0 

i • f I• 

1 

, ; • 

bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar borçlu Mus· 
tafanın Gemlik ziraat ban
kasına 51 O lira borcu oldu· 
ğundan 2814 numaralı ka· 
nunun 10 nuncu maddesine 
tevfikan müzayede netice-
sinde banka alacağının ta· 
mamını geçmiş ise tecilin 
devam edeceği ferağ harcı 
delltlliye resmi miiddeiye 

ait miiterakim vergi bedel f 
müzayededen tenzil olunur. 
daha fazla malumat almak 
isteyenler 5- 8 -935 tarihin 
den itibaren hı er kesin gö-
rebilmesi için dairede açık 
bulundurulan B35-585 nu-
maralı dosyasında oJevcut 
ve vaziyet ta kdır kıymet 
zabtının görüp anlayabile
cekleri ilin oh.ınur. 
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Sahife 3 Haklnn Se"i • c l& 

P. T. T. Başmüd ~· r a;· ğ ·· nd. 
Cihati muhammen bedeli MuvakI,.at teminat Nakil vasıtt sı 

Avlık l~ira l. ... ira I{. 
Bursa. Çekirge 30 9 -

..... ' 00 Araba 
)) 

)) ,',O oc l_) 1 00 Oto. 
)) İstasyon ~. () .,G 0 ) 00 Araba 
)J 

)) 100 no 00 Oto. 
)) Yalova 2on ı ~o 00 )) 

)) Kara köy ~50 ~25 00 Oto. 
)) Orhaneli 40 ~3(; 00 Beygir 
)) 

)) l ~O lü~ uo Oto. 
)) Band1rn~a '2 :>O ~ '4? fi 00 )) 

)\ Susığırlık ;300 ~70 00 )) 

)) Bilecik Gar :100 270 00 )) 

~"ukarıda evsafı gösterilen postalar ':.!4-8-!l~l5 de':l it.ibaren 15 gün 
n1üddetle ve ayrı ayrı açık eksiltn1eye çıkan!mışttr. Istel.dil\?rin hizala
rında gösterilen muvakkat teminat lariyle ihale yapılacak olan 9-9-9:35 
pazartesi günü saat l 6 ya kadar P. r. T . Başmüdürlük binasında top
lanacak eksiltme komisyonuna ve yahut bulundukları mevki posta mü
dürlerimize baş vurmaları i lan olunur. 

isteyenler Bur~a Merkezinde şa rtnameleri görebilirJer. ·l-2 

Bursa inhisarlar başmüdürlüğünden 
~ı. Kemal paşa inhisarlar anbarı nda. bulunan artar ve eksilir balya 

halinde ( 44,000 ) kilo idare mah yaprak tütünler in M. Kenıal paşa 
Bandırma kara yolu ile ve kan1yonJarla nakliyatı ~2-8-935 gününden 
itibaren on beş gün müddetle kısa eksiltmeye konulnıuştur. 

İstekliler her iş günü nakl iya t şartnaınesini ba~ müdürüyetimizde ve 
M. Kemal paşa müdürlüğü ile Bandı rn1a ınüdürlüğünde görebilirler. 
Bu nakliyatın ihalesi 6 -9- 935 cunıa günü saat 15 de yapılacağından 
istekJiler yüzde 7, t-8 güven pa rasile Bursa inhisar lar baş n1ü<lürüye-
timizde müteşekkil komisyona g elsinler· 1-~ 

Bursa Kültür 
Direk törlüğünden 

Ankara inşaat usta 
mektebine parasız ~a · 
tılı okur alınacaktır. 
Şartları aşağ,da yazı-
lıdır. . 

1-Türk olmak yaşı 
·13 den küçük 1 7 den 
büyük olmamak en az 
beş sınıflı bir ilk okul 
diploması almış bulun 
nıak. 

2-San'at öğrenimi 
ne elverişli olukları bir 
doktor hey' eti tarafın 
dan verilecek belge ile 
anlaşılmak. 

3-Beş eylül saattam 
9 uzda bursa San'at o· 
kulunda yapılacak ya
rış sınacına girmek ve 
muvaffak olmak. 

Bursa kültür Direktörlüğünden 1 
1 - Bursa tö}g~ sanat akuluna bur sa ilinden 

( 11 ) parası z yatılı okur alınacaktır. Şart]ar 
aşağıda yazılıdır. 

-2 - T ürk olnıak ( IJ) yzş:nd"ın küçük [ Ji] j 

büyük oln1an1uk en az beş ~ınıfh b jr ilk okuldan 
diplon1a alm1ş bnlunn1ak. 

3-Bursa ili ,,e \1e rnülhakatı kütüğüne ya zılı 
bulunmak 

4.-Sanat öğren iıni.ne el \'et işli olduklarını mem 
leket hastanesinde verilecek ~-aoor]a tespit etmek 

5- 5 Eyl ü l 93J perşembe günü saat dokuzda 
Bursa ~anat okulunda )'apı.acak ) arış sınacına 
girmek ve n1uvaff ak ohnak. 1 

6-Sınaç 'fürkce, Riya ziyt", Eşya, l~esim ders- ' 
lerinden yapı !acaktır. 

7 - Bursa ili kütüğüne yazılı olmayanlarda ya
rış sırasına girebi lecekler. ve sınaç kağıtları 
kültür bakanhğına ayrıca gönderilecektır. 
S -İstekl i!erin her gün b ursa sanat okulu di

rektörlüğüne baş vurmaları ve gereken belge-
lerini hazırJaınaların ı 1-3 

Bursa As. Sa. AI. Komisyonundan: 
Bursa Ye ~Jtahınya garnizoııları i~in ( 150·000) kilo 

~ığ11· Pt i sa tııı a lınacakLır. Tahmin •!dileıı bedeli heher 

ursa Şarbaylığından: 
Aı sa satışları ilanı : 

Mevkileri ve cinsi Mikdar1 Muhammeni 

Umumhane meydanında arsa 93,5 M2. 561 Ltı d 

" " ,. ıo ı 606 n 

Yukarıda yazılı iki arsanın ayrı ayrı şartnamelerle mü
kiyeUeri açık arttırmaya konulmuştur. 29--8-935 perşem 
be günü bırakıldığı veşartıarı anlamak için her iş günü 
ve saatmda Uray muhasebesine ve ihale saatından ön
ce de bedellerin yüzde 7,5 ğu kadar :parayı yatırarak 
alınacak makbuzla veya banka mektubu ile Uray komis 
yonuna müracaat edilmesi duyurulur. 2- 2 

1 -935 yılı çöp, ıtıık vergi ve resimleri mükellefiyetlerini 
gösteren teklif cedvelleri mevcut ilan tahtalarma astınlmııtır. 

2-Bu vergi ve resimleri her üç a y ( hnzirandan .J. itibaren ) 
bir taksit olmak üzere dört taksitte ödenmesi Uray kararile 
ıart kılmıp bütçe ta rifesinde yazılı bulunduğu cihetle bu müd 
detler geçtikten sonra kanunen yüzde on zam ile tahsil edi
lecektir. 

3-Bu bildirim ihtarname makamına ka im olacağından hem 
ıerilerln beyhude zarar görmemeleri için borçlarını tayin olu
nan müddetler içinde ödemelerini saygı ile duyururum. 1- 2 

§ 

61607 kilo saman eksiltm esi 
muhammeni 

616 lira 

Temizlik i~lerl hayvanları içir yukarıda yazılı miktarda sa· 
man, açık elcs itme ile 12 - 9 -935 perıembe günü saat 15 te 
alınacaktır. Vermek isteyenler, şartları an lamak için her it 
günü ve saatında Uray muhasebesine ve ihale günü belli sa. 
atından önce 47 lira muvakka t t eminata makbuz karııhjmda 

yatırarak veya banka mektubu getirerek komisyona gelsinler. 
~ 1- 3 

muhammenl 
4332 l kilo arpa ekf"ltmesi 1442 lira 

Temizlik i§leri hayv ... n!arı 'için yukarıda yazılı mikdarda ar• 
pa, açık eksiltme ile 12-9-935 perıembe günü saat 15 te 
alınacaktır. Vermek lsteyenler, şartları anlamak için her it 
günü ve saatında Uray muhasebesine ve ihale günü belli sa
a tmdan önce l 09 lira muvakkat teminatı makbuz karıılıtında 
yatırarak veya banka mektubu vererek uray komisyonuna 
gelsinler. § 1- 3 

Dayahatunda küçük namazgah caddesinde kargir kulübenin 
kirası açık arttırmaya konulmuştur. 12-eylül - 935 perıembe 

günü urayda ihalesi yapılacaktır. muhammen aylığı 120 ku
ruştur. istekliler , ihale günü saat 15 ten önce 90 kuruı temi• 
natını yatırarak makbuzu ile komisyona gelsinler 1-3 

§ 
Kanal tamiri pazarlığı 

muhammeni 
917,5 lira 

Uludağ su kanalının tamiri işi , 23- 8-935 ten itibaren bir 
ny içinde paznrlıkla verilecektir. Bu iti yapmak isteyenler, 
pllan, keşif ve §artnameyi görmek için her it günü ve ıaa

tında uray mubnsebesine ve pazartesi veya perıembe günleri 
saat l 5 te 69 lira muvakka t temina t makbuzu veya banka 
mektubu ile uray komisyonuna gelsinler . 1- 1 

ursa evkaf Direktörlüğünden: 
Ha rılla )ev sü ti üce f\1evkiinde 
tf lc.lde k Zl Caba yır » 
Üçkuzular deve tarlası » 
Fet ıiye kızık köyünde) » 

şeyhler. ) 

Kestanelik 
)) 

)) 

)) 

)) )) )) ))) )) 

Göynük ) )) » 
Yukarda ınevk'I ·ri yaz lı kestane1ik1erin 935 

senesi n1ct h">u ! · sa L nıa k ü1. re arttırnıa ya çıka
rılnııştJ r. İ-; 1 ·k e··ı r i ha e günü olan ~i l - 8-- 935 
cunı,u tts' ~u ü ~Jat 10 da nıahalline gelecek 
memura ınuracaat cylenıeleri . ' 1- 2 

..... ~ .. ,-... ··~.ı:- ... ~' . 
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~--Sınaç Türkçe Ri
yaziye, Eşya, l~esim 
derslerinden yapılacak 
tır. kilosu yirnıi km·u~tl aıı ( 30000 ) l i ı·a<.l u·. Şartnamrlpı· Karacabey /-/arası 

1 lh11·sa Sa. AL Koıusiyuıwnda rı hed(1 l~iz alırwbilir·. d 5
-Bursa ili kütüğü- Eksiltme 2-Eyllil -935 JlaZHrte~i giirıii ~aat 15 de Direktörlüğün en: 

ne yazılı olmayanlarda Borsada lophanede Sa. Al. l\omisyounııda) apıl!lcaklır. Haranın ( 2795 ) kilo kıvırcık ve yarın1kan 
sınaca. girebilirler. Ek iltnH' kupalı zarf usulilc olacaktır'. ~hn ak kat Le- yünleri ~cık arttırma usul ile 29 Ağustos 9!.H) 

.. G - isteklilerin her rııinat 22so Jirntlır. Teklif mckluplal'I 2- CyHif _935 tarihine müsadif perşen1be g ünü saat .1 a de run Bursa san'at oku- pazarle~ j snat 14 <le kadar Sa . . Al. l{onıİS\'Ollll B:ıskan Bursa ba )'tar müdürlüğünde satılacaktır. istek-
una müracaatları 2-2 hğma Yf'l' İlnıi~ olarnklır. ~ 3-3 • lil rin ten~ioatlaı ile t~irHLte nıüracaatları. 1-2 
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