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Memlekete 
Turist getirmek için 

Haber gazeteıi, Türkiyeye 
gelen turutlerln karıılaıtakla· 
rı güçlükler hakkında bir tet· 
kik yaz111 neıretti. Eğer, bu. 
rada anlatılanların dörtte biri 
doğru ise, en güzel turizm 
memleketlerinden biri olan 
Türkiyeye niçin gezmen 1ıef .. 
mediğlni sormaya lüzum yok· 
lı.ır. 

Ekonominin bir memleket 
içtn önemini ve turizmin de 
d,ı tecim denkliginde oynadı 
iı büyük ve faydalı rolü an
lamıı olan devletler, turizme 
en az elveritll memleketlere 
bile yabancıları çekmek için 
ellertnden geleni yaptılar ve 
birblrlerile sıkı bir önürdeıli· 
ie aeçtller. En eıılz tabiiğ 
güzelltklerln koynunda en zen 
gfn tarihti eserleri toplamıı 

olan Türkiyemizt layık oldu. 
iu kadar ıenlt bir turizm 
ınemleketi haline getirmek 
için Utraf etmeliyiz ki timdi. 
Ye kadar pek az ıey yapa
bildik. 

Hatta dlyebJllrfz ki, güm
rük kontrolünün daha ııkı bir 
hale konmaıı ve kambiyo 
tahdtdleri, yol açlliı yeni bü
rokrasiyle, Türklyede turizmi, 
eekıılnden daha güçlüklü bir 
duruma koymuıtur. ŞimdiJe 
kadar memlekete gezmen ge
tirmek için alınmıı tedbirler, 
Ya kafıd üzerinde kalmıı ve· 
Ya pek önemılJ: ıeylerden iba 
ret olmuıtur. 

Artık, bu itl de kuvvetli 
bir organizasyonla sıkı birdüzen 

altına almak ve turizm için 
baı ka memleketlerin neler 
Japtıklarınt göz önünde tuta• 
rak bütün polie, gümrük ve 
kayıd uıullerimizi ona göre 
düzenlemek zamanı gelmlı· 
tir. 

Türkiyeye gelecek gezmen 
lere parasız vize vermek, hat 
tl t>ır kaç ıaat için çıkacak. 
lardan bu vizeyi bile arama
mak; yabancı ıoıyeteler ve 
Razetelerle anlaıarak Türkiye 
için toplu geziler tertip et. 
nıek, bir gezmen'ln Yalovada, 
Buraada veya lstanbulda, ye· 
IDek, içmek, otel, bepıi için
de olmak üzere günde ne har 
C&)'acafına önceden belitip, 
ondan sonra bu müıpet ra• 
kaınlarla propagandaya gtriı· 
l!lek gerektir. Reklamle.rda sa 
Yap dökülen gi.izelliklerden çok 
-hele bu buhran yıllarında_ 
ucuzluğun daha fazla hoıa 

lider taraf olduğunu hiç ha. 
tırunızdan çıkarmamalıyız.Gez 
ınenlerı memleketimizde otel 
etlerin, töförlerin, komisyon• 
cuların ve tecimerlerln sömür 

ille vaettaaı halinde bıraktak
Ç6 komıularımızla önürdetlilt 
edeıneylz. Bir çok batı mem
leketlerinde tertip edilen bü
)'Q.k ve toplu gezilerin, Pire· 
den bert1e ıeçm~meıtntn en 

• 
Başbakanımız ismet 

• 
lnönü Samsunda 

ismet İnönü Samsunun dertlerini dinledi 
yapıf acak işler hakkında emirler verdi 

Btr müddettenberi doğu 

1 llerimizde tetkik gezintisine 
çıkmıv ofon batbakanımız İs
met İnönü ağustosun altısında 

Samaunda Atatilrk iskelesin
de karaya çıkmışlar; Gazi par 

kının içinden geçerek cadde· 
lerde kendilerini alkışlarla 

karşılayan halkın arasına ka
rıımış ve herkese ilttfat ede· 
rek hükumet konağına git . 
mittir. Baebakammız; hüku
mette ilgililerden sağllk jşle

ri, kültür. orman ve hususi 
muhasebe, uray işleri etrafm
da görüımüıler bir çok önem
li noktalar üzerinde durarak 

Doğu illerimizi gezen başbakanı· 
mızla dLŞ işleri bakanımız 

yapılacak itler hakkında ~ e· 
mirler vermiılerdir. .................. ____ ...... _________ ___ 

Uludağda dağcılar 
Oteli yapılıyor .. 

Eski otel lüks bir şekle sokulacak .. 

Hükumetle Belediye ve 
partinin ve ttçebayhklar be
lediyelerinin para yardımları
na dayanarak Bursa dağcılık 

kulübü tarafından Uludağ ote 
linin 100 metre daha yüksek 
bir yerinde yaptırılan 1 50 ki
tllik üç katlı kayakçılar ote
linin yapısı çok iler lemişttr. 
Ağustos sonunda bitecek olan 
bu güzel bina Ankara spor 
federasyonunca gönderilen pa 
ra ve htanbul dağcılık kulü-

bilnün yard>mile dü.,-<.ı ecek
tir. 

Kış sporlarına seneden se· 
neye artan rağbet karıısında 

çok dar gelen Uludağ oteli 
artık lüks bir otel haline so

kulacak yeni kayakçılar oteli 
ise İstanbul, Ankara ve Bur-

sa dağcılarına tahsis edilecek 
tir. Bu kulüplere mensup spor 

cular yeni otelde 40 kuruş 

ücretle yatacaklardır. ---------------..... büyük sebebi bu görütsüzlü· 
ğümüzdür. 

Mesela Bulgaristıuıın gez
menler için verdiği şu ucuz
luk rakamlarma bakınız : Her 
Bulgar ıehrinde istasyon veya 
iskeleden otele kadar taşıma, 
otel, üç yemek ve bir kıla

vuzla beraber fehri gezmek, 
bütün harclar içinde olarak 
bir kiti için günde, birinci 
mevki 160, ikinci mevki 140, 
üçüncü mevki 115 levadır. 
Talebel~r ve gezmenler için 
bu ücretler ikinci mevkide 90 
ve üçüncilde 80 levaya iner. 
1000 kilometrelik ekspres ge
ziıi için ödenen para 755 le. 
vadır. Bir hafta Bulgaristanın 
bir ıehrinde oturanlar gidit 
bilet ile ve parasız olarak dö · 
nerler. 50 den fada gezmen 
için bu fiyatlarda yüzde 50 
azaltma yapılır. Bir levanın 
bizim paramızla aıağı yukarı 
bir kuruı olduğunu göz önü· 
ne getirinçe böyle bir öoür· 
deome karııaında ne kadar 
aıkı ve ciddtğ çalıımamız ge. 
rektiğini anlatmak için fazla. 
ıöze hacet kalmaz, 

YAŞAR NABl (Uluı) dan 

Kamgarn 
Fabrikası 

Sümer bankın şehri mlzde 
yaptıracağı Kamgarn fabrika
sının hazırlıklarına baolanmıı 

tır. Fabrikanm yapılacağı yer 
deki arazinin istimlak mua
melesi bitmiı gibidir. Yalnız. 
arazi sahiplerinden bir kaç 
kişinin itirazlarını uray ko. 
misyonu incelemektedir. 

Ekonomi bakanı Celil Ba. 
yar, Sümerbankın açacağı kam 
garn fabrikasında çah~tırılmak 
üzere bu yıl endüstiri okulu-

muzun demir ve tesviye kıs
mından birinci ve ikinci çıkan 
iki okurun Sümerbank hesa
bına Avrupaya gönderilmele
rini bildirmi§tir, 

Belediye 
Gazinosu açıldı 

Uray Gazinosu bitmiı ve 
Kükürtlüyü tutan Bay Mut'· 
tafaya klralanmııtır. Gazino 
ve bahçe evvelki gün açıl
mııtır. Yine o gün, kükürtlü 
baiçesi kapanmııtır. 

Görüşler 
Saat meselesi 

Saate ve saati saatine iş 

görmeye alışmadığımız gibi 
bu a pek yer ve değer de 
vermiyoruz. Halbuki : Saat 
ve dakikanın çalııma hayatı
mız üzerinde oynadığı rol pek 
önemlidir. Bir dakika yüzün. 
den vapur, tren, tramvay, o· 
töbüs kaçıranlarımız ve so
nunç itibarile bir saatlik ve 
ya bir günlük işlerini kaybe• 
denlerimiz pek çoktur. Saate 
değer vermediğimiz içindirki: 
saatlerimiz bile hiç bir za

man birbirine uygun değildir. 
( Saatle hareketin ) gayet ta 
bii bir lazime sayılması ge· 
rektiği halde şahit olduğum 

bir manzarayı size üs nomal 
( fevkalade ) bir hadiıe ola
rak anlatayım: On gündenbe
ri her sabah Dolubabadan 
Dr. Cevat Tah&inle birlikte 
Bursaya iniyoruz. Cevat Tah· 
sin, saatle iş görmeyi bilen 
ve sevenlerden olduğu için hep 
de sekizde yola çıkıyoruz. Ma 
mafi anlatmak istediğim ha
dise bu değildir. Çekirge üs· 
tüne geldiğimiz zaman saat 
dokuza bet kalmıtbr. Her al 
lahın günü biz dokuza bet 
kala, dördüncü kilometre ta
~ına va.-mış bulunurken, bir 
ata yüklenmiş dört güğüm 
sütle Bursaya gelen 14 yaşın
da iri gözlü bir köylü çocu
ğuna da aynı saat; aynı da
kika ve aynı yerde rastlıyo. 

ruz. 
Takdir ve hayretle gör

düğümüz bu manzara karşı· 

sında bir köylü çocuğunun 

nasıl olup da saatle harekete 
ahştağına hiç §!l§mamalıyız. 

Bu sadece bir alı§ma ve ken
dini alıttarma meselesinden 
ibarettir. 

Otomobil kazaları, 
Yolda yürümek 

Dr. Cevat Tahsioin kul
landığı otomobille Dolubaba
ya gidip gelirken rastladığım 
manzaralar beni acı hakikat
lerle karşılaştırıyor. Evvela: 
şehrin geoit ca~delerinden 

sağına soluna bakmadan per
vasızca - Hem de orta yer
den -yürüyenle~imiz o kadar 
çok ki : Eğer korna denilen 
nesne olmasaymıt beı on gün 
içinde ıehirde çiğnenmedik 
kimse kalmıyacakmıı.. Bde. 
diyemiz, bari yeni yaphrdıği 

yolların ortasına renkli parke 
lerle birer çizgi çekse de da. 
ima sağdan yürümeye böyle
likle alıısak .. 

Küçük çocuklara gelince: 
ıık sık bir çocuğun çiğnendı
ğini duyduğum zaman tüyle
rim iirperir; bu yavruları çiğ 

ney enlere kartı derin bir nef • 
ret duyardım. Halbuki iş he. 
men biç de böyle değilmsı .. 
Yavrularımız bilhaeaa kenar 
mahallelerdeki çocuklar oto-

Dolubabada 
Çocuk kampı 

İlbaylık bütçeıioe konan 
3000 lira tabalıatla Uludağın 
1200 rakımlı Dolubaba çam. 
lıklarında bir çocuk kampı 

açılmıtllr. Kampa saihk di
rektörü nezaret etmektedir. 
ilbayımızla Şarbayımız da U· 
ludağa çıkarak çocukların ve 
kampın durumunu gözden re 
çtrmif lerdir. 

Çocuklara kahvealtı ola
rak Yumurta, Bal. Kakaolu 
süt, Zeytin ve peynir gibi beı 
altı çeşit kuvvetli gıda veril
mektedir. Diğer yemekler ve 

ikindi kahvealtılarıda mükem
mel ve kuvvetlidir. 

Kamp için bir program 
yapılmıı ve çocuklara bol bol 
istirahat zamanı koomuıtur. 

Çocuklar burada ıık aık tar
tılacaklar haftada bir hamam 

yapacaklardır. Bunun için bir 
hemıire ile bir kaç doktora 
ödev verilmiıtir. Çocuklara 
çok aıda verlldlii için artan 
yemeklerle o civardaki K.trez. 
1i köyünün fakir çocuklara 
doyurulacaktır. 

Şehrimizde okurlar 
için bir pansiyon .. 

İlbaylığımız bu yal İlçebay 
l•;darımızd~n gelflcek orta o· 
kul okurları için Bureada bir 
pansiyon açacaktır. Kültür dl 
rektörümüz Fakir Erdemden 
öğrendiğimize göre bu panıi• 
yon 50 kitllik olacak ve ilçe· 
baylıklardaki ilk okullardan 
çıkıp da orta okullara devam 
etmek isteyen çocuklar bura-

da yatırılacaklardır. lıbaylığın 
lnegölden baıka diğer ilçebay 
lıklarında orta okul olmadı. 

ğından bu pansiyon okuma 

isteğine az çok karııhk ola• 
caktır. Kültür direktörlüiün. 
ce pansiyonun nizamnameıl 

hazırlanmaktadır. 

mobil denilen bu medeniyet 
canavarının hem iyi hem de 
kötü bir ıey olduğunu bilmi
yorlar. Daha doğrusu anaları 
babaları onlara bunu öiret
miyorlar. Uludafa çıkan Ala
cahırkadaki bozuk yol üzerin· 
de her gün bir çocuk çiğnen
me hadisesinin önüne Cevat 
Tahıinio çok soğuk kanlı ve 
çevik hareketleri mani olu-

yor. Çünkü: yol kenannda 
oynayan beş altı yaıındaki 

çocuklar otomobil görür gör
mez bunun önünden koıarak 
geçmeyi bir marifet aayıyor· 

lar, Küçüklerin yanında du. 
ran büyükler iıe bu marifete 
uzaktan yalnız seyirci ve bat 
ta alkııçı kalıyorlar· Otomo
bil kazalarının niçin ve kaba 
hatin çok defa kimde olduğu 

nu artık kolayca anlayabili
riz. 

MUSA ATAŞ 



bursa sulh hu- Karacabey Harası 
kuk mahkemesi Direktörlüğünden: 

93?S-:!8 Bursanıntek 
ke mesçit mahallesin
den Sabriye ve Fodra 
köyünden Halil ibra
him karısı Basene na
mı diğeri Ayşe ve kız
ları tayyibe ve Hatice 
ve Azime beyinlerinde 
müşterek olup kabili 
taksim ol ma ma sı na 
mebni şuyuunun izale
si için satılarak bedel
lerinin hi~darlara his 
seleri nispetinde paylaş 
tırılmasına 3- l '2-93t 
tarih ve 928-2836 nu
maralı ilamla karar 
verilen ve her biri f od
ra köyünde sögüt pu
na rı mevkiinde şarkan 
Halil İbrahim oğlu Sa
lih garben sağır oğlu 
vahit tarlaları şimalen 
tarik cenuben kürt is 
mail tarlaları ile mah· 
25 lira kıymeti muham 
mineli atik bir dönüm 
tarlanın tamamı ve ko 
ca ormanlar mevkiin
de şarkan ve şimalen 
.kel Hasan veresesi gar
ben kuru oğlu ~Iehmet 
cenuben deli Emin tarla
la~rJ ile ınahdut 20 lira 
kıynıeıi nıukaddereli defa 
bir dönünı aıik tarlanın 

tamamı ve söğüt punarı 
nıevkiisıde şarlan sahibi 
senet tarlası garben softa 
oğlu llehmet 'eresesi tar 
lası şimalen yol cenuben 
eşkelli .Abdullah karı ı 
tarlası ile rııahdnt ı20 lira 
kıymeti muhammiııeli iki 
dönün1 dünüm atik d~fa 

bir kıta tarlanm tamamı 
le kircn1itlik mevkiirıde 

şarkan kara Mustafa oHlu 
HaolZa garben Sait şima
len ıopaf Emin cmıuben 
ağ~acı oğlu Ali tarlaları 
ile nıahdut 90 lira kt.)'meti 
nıuhammirıeli atik bir dö
nüm &arlanın ıamamı ve 
keçili yerlerinde şarkanye 
garben Salih bev tarlası .. 
şinıalen Hacı lbralıim tar 
lası cenuben ~hıstafa ve 
Rizamn miifrez tarlaları 
ile ınahdut 25 lira kıymeti 
nıuhammineJi defa atik 
bir dönünı tarlanın tama
nu tarihi ilandan itibaren 
30 gün müddetle at~ık ar-

• 
tıırmaya <:•karıldığından 

... 

taliplerin kıynıeli ınukad- ' 
dereleriuin yüıde 7,5 ğu 
nispetinde ı•ey akçalarile 
beraber Bur a sulh hukuk 
ınahkemesi ne gelmeleri 
ve ihale 12- 9-935 ıarilıi

U..ar -..ı.111 

1-Eksiltmeye konulan iş: ( Htrkezde ahırların 
tadiJen inşası.) Bina ve tesisatın keşif bedeli 
(30269) lira 54 kuruştur. 

2- Bu İşe ait şartnameler ve evrak şunlardır, 
A-EksiJtme şartnamesi. 
B-Mukavele projesi. 
C- Nafia işleri şeraiti unıumiyesi. 
E-F enni şartname. 
F-Keşif cetveli. 
G-Pilanlar. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 15 lira 

t 6ı kuruş bedel mukabilinde karacabey harası 
direktörlüğünden alabilirler. 

3-Eksiltme 2~-Ağustos-935 tarihinde per
şembe günü saat l 5 de karacabe harası direk
törlüğünde yapılacaktır. 

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

lira muvakkat taminat vermesi bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi IAzım
dır. Eksilmeye eoaz bir parçada 100000 liralık 
birinci nevi bina yapmış olduğuna dair nafia 
müdürlüğünden 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 olması ve diş zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatıln11ş olması lazımdır. postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. § t-3 

t-Eksiltn1eye konular iş: Aygır ta,ıasıinşası. Bina 
ve lesisatııı keeif bed••li ( 26261 ) lira 96 kuruştur. 

2-Bu işe ait şartname 'e evrak · unlardır. 
A Ek ·iltme sartnamesi • 
B Muka' ele projesi 
C Nafia işleri ~eraiti umumiye~i 
E Fenni ~nrtnmne . 
G Pilaular Ke41if bedeli ~ 
ı~teycnler hu ~artrıame ev e~rakı 13 lirn 13 kurus 

• 
bec.lel mnkabilind~ karncahey herası direktnrliiğünden 
alabilirler. 

3 Eksiltme 22 Ağnslos 935 1arihinde perşembe gü
ııü saat 15 dt' kar;ıcab~y harası dircktöl'lüğünde 
yapılacaktır. 

4 Ek!i'illme kapall zaı·f usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ( 1970) lira 

ıuu' akkal lem inat Yermesi hundan başka aşağıdaki 
\esikaları haiz oluk göstel'mesi lazımdır. Eksiltmeye 
en az hir parçada ( 100000) liralık biriııci nevi bin;,9 
yapını~ olduğuna dair Nafia müdürlii~ünden vesika 
alanlar girebilirler. 

6 Karacabey harası dir~ktilrliiğüne getirilecek tek
lif meklupları yukarıda ii~ii11cü maddede ~'azılı saal
tan bir saat P.\ ,·eliue kadar gelirilerek.eksiİuuc komi~ 
) onu risliğine makbuz mukabilinde verileeektir. po~ta 
ile göuderilel•ek mektupların nihayet üc:üncü ıuad
dede yazılı saata kadar gelmi~ olması ve diş zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Po~ta ile olncak gecikmeler kabnl edilmez. 

DOKTOR SEMAHAT 
BEHÇET 

Ahmet Vefik paşa Hastanesi çocuk hasta
lıkları mütehassısı 

l>azardan mada her gihı saat llçten tonra Nalbut 
oilu Numara ( 14) 1-4 

Karacabey Harası mer:İn yetiı
tirme çiftliği mlJdiJ.rllJfiJnden : 

AÇIK VE KAPALI ZARFLA eksiltme ilAnı: 
1-Karacabey Harac;ında Müteşekkil merinos 

yetiştirme çifliğinin ( 603t ) lira (76) kuruş be
del keşifli Bakteriyoloji labratuvarı kapalı zarf 
usulile ve [1575] lira (97) kuruş bedel keşifli 
Uludağ sun'i telkih labratuvarı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2-Eksiltme 12-Ağustos-935 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 1 ?S de karacabey hara
sında yapılacaktır. 

3-Bu işe ait şartname ve evrakı şunlardır: 
A-Mali şartname; 
B- Fenni şartname; 
C-Nafia şerait umumiyesi; 
O-Proje; 
istekliler işbu evrakları merinos yetiştirme 

çiftliği müdürlüğünden bedelsiz olarak alabilir. 
4-ışbu eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 

bakteriyoloji labratuvarı ( icin) 453 lira eun'i 
telkih labratuvarı için t 20 lira teminat vermesi, 

?>-isteklilerin Şeraiti kanuniyeyi haiz olması 
2490 numaralı kanunun tarif atı dahilinde eksilt-
meye iştirak eylemeleri ilin olunur. t-t 

§ 
1-Karacabey Harasında muteşekkif merinos 

yeti,tirme çiftliğinin (7443) lira (2 28) kurnş 
bedeli ağıf ve 1660t Jira 4 kuruı bedeli keşifli 
keşi fli kapalı zarf usulileksiltemeye ko•muttar· 

2-EksiJtme 22-Ağustos- 3Stumi' ğüiiü saa 
15 de karacabey harasıdda yapılacalctır. 

3-Bu İ§e ait şartname ve evrak şunlardır. 
A-Malt şartname; 
B-Fenoi » 

C-Nafia şerait umumiyesi: 
O-Proje; . 
İ~ler ~'l~klerı bedehtb QIBNK ...... 

nos vetiştirme çif tliii müdll'İfttMMI . 
caklardır. . 

4-Eksiltmeye girebilme~ için isteklilerin 
için 5eO Büro icinde t 2457 fira mu•aklrat te
minat vermesi, 

5-lsteklilerin şeraiti k~nuniyeyi haiz ol~l 
ve 21-90 numaralı kanun tarif ata d~hiliode ek. 
siltmeye iştirak eylemeleri İlin olunur. 1-3 

Dattilo, Gıramafon, bisiklet, Dikiş nıakiue
leri, Vantihiu;rlar, tenıtinalh ve ucuzca&aoıir6' 

Makiaeierin yedek parçala~ ijm ve ~ Qn. 
mafon zeabelelderi -.z fiyatı. ......,, Her .m ta 

mİrablmz bir Ye İki~. 
Bir Tecrübe afidir. 

Mü lerileriınizin ınemnun k.alacaklanna kuşku 
yoktur. 

BURSA iNHiSARLAR BAŞ MOl>fJRL()(ifJDEN 
. Bu_r~ in.hisarlar anbarlanndaıı lnegcll ve Ye 

n!şeh!r ?Dh!sarlar anbarlar•na ve İneg61 ve Ye 
nışehır ınbısarlar anbarlarından Buna mbiaat-· 
lar anbarJarıoa bir sene içinde sevkedilecek ma 
mul tütün, içki, ispirto ve levazım dolu sandık· 
Jar~a .bot m~!Zuatın nakliye ooreti 7-8--985 
t~rıhınden ıtıbaren 6- 9-93ö tarihine k11dar 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eşyayi mezkıirenio muhammen mikdar1 
11Ş818 kilo ve nakliye ücreti de 398 liradır. 

istekliler şartnameyi görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye iştirak için de yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçasile birlikte 6-9-935 
cu~a giioü saat on altıda Bursa inhisarlar ida· 
resı Bltmiidiirliiiüne ~. t-=2 



Sahife 3 Hakkın Sesi 

Ben A TA.J>l. 
ÇEYIHGENl.JGiı rnE T; 

llursanm kara a~ac 

Bursa evkaf müd··r[üğ .. den: 
l\1adde 

.... ~ 

tıuıarı mevkiinde şarkau 
Aliye nine gnrben İsmail 
çavus ~imalcn miras vedi 

• li .) 

Ali veı·csesi ceııubeu vol 
ile <~evrili 1420 n1eıre n;n-• 
raLbaında Larla ebaeııcet 
intikalen Ebu suut oğlu 
Jbrahimin malı iken 331 

yılında vefatile veresesi 
larafındau intikal ve ahaı·a 
satı~ı talep edilmiş ve ta
pu kavdıda lıulunmanu:s • • 
olduğuudau tasarrufunun 
lalıkiki it·iu 16- 8- 935 

o • 

gününe mlisadif cuma ~li . 
nü ıuahalliuc ~idileceğiu-
ucn işbu tarlada alükası 
hulnııauJaı· var j~e tarilı 
ih\nmdan ilibaren ıo gün 
zarfında ellerindeki bel
geler ile hil'likte tapu ida 
resine ve yahut ıuahallin 
de bulunacak meınura 
ıuiiracaat eylemeleri iltm 
olu u u ı·. 

ikinici uyfeden devam 

ne nıüsadif perşembe gli
ııü saat ıs de Bur a sulh 
hukuk odasında yapılaca
ğuıdau taliplerin o giiu 
luczkur ınahkemede ha
zu·. bulunmaları ve .• arl
uauıelcri rorilıi ilandan 
itibaı·en hed .. ese acıl bu-

• 
hındu!l-U ve nıezk(U' gün-
de arturına bedeli gayri 
tneukullcı·in muhanımen 

kıynıetlcrinin yüzde 75 

Şini bulnıatlığı takdirde 
sou aruıranın tealılıüJii 

haki kalmak üzere al'lt1r- • 

H~aı~ın ıs gün daha Lem- \ 
<lıl ıle 27-9-935 tarihine 
ınüsadif cuma· gli~ıii ayni 1 
~aattfl ınezkı'ır mahkeme
de ;.;a~·ı·i Jllenkulleri11 en 
c;ok artırana ihalesi icra 
kılıuacuğı ve itirazı olau
Jaı·ıu 20 gün icinde evrakı 
ıuüsuite ile lJildirmeleri 
aksi ~urettc haklal'J tapu 
kütüğü ile ahit olmadık
~a satış bedeli payhrma
srndan hariç kalacağı ve 
llclediyeye aiL <lellftlive 
rusumu ile ihale kaı;r 
pulu ve teskere ve r~ra 1r 
ı ~ 
ıarcı müşteriye nil ola-
cağı ihl.n oluuuı·. 
K•z LİSESİ 
MÜDÜRI.JÜGÜNDEN 
.. Okulumuz yau ve gün 

duz lalelıesinin kavıt ve 
kabuli~ıe lıaşlay;caktır. 
Knyıtlarım yenilemek \'e 
Yeni isteklilerin kavıt ve 

k.a~ul işlerini yaıı~rmak 
~çın Ağusto ·uıı on lıc
şınden itibaren her ''Ün 
sa ~ at 8,5 dan 12 yekadar 

n1ektebe baş vtn·n1aları. 
ı- 2 

1-Bursanın İsrnetpaşacaddesinde evkafa ait 
( 101, 103, 105, 107, Hm ) numaralı a rsaya ya ~ 
pılacak otel ve ğaraj y~pısı kapalı zarfla ~k 
siltmeye konmııştur. keşıf bedeli ( 19079 ) lira 
ü9 kuruştt:ı·. 

2 Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
( A ) Eksiltme şartnanıesi 
( B ) l\1ukave1e sureti 
( C ) Şaraiti un1umiye 
( J) ) Fenni şartnanıe 
l E) Keşif cetveli ve resinı 
İsteyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş 

bedel nıukabilinde Bursa evknf ınüdüriyetiyle 
İstanbul ve Ankara evkaf hey"eti f~nniyesinden 
alabilirler. 

3 Eksiltn1e 20-i -- ~)33 tarih~nden 1 n - 8 - 935 
perşembe gunune kadar olup 1 o - ~- 9:35 
günü saat 15 te Bursa evkaf idaresinden ek~ilt 
me komisyonunda ihale yapılacaktı r. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile y::ıpılacaktır. 
u Eksiltmeye girebilmek için ( 1431 ) lira 

muvakkat teminat verıuesi bundan haşka aşa
daki vesikaları haiz olup gösterıncsi lazımdır. 

( A ) En aşağı yirmi bin liralık yapı işi yap· 
tığına dair evkaf hey'eti fenniyesinden veya 
Nafia Başınühendisliğinden tasdikli vesika 
B- İstekli mimar veya mühendis olmadığı 

takdirde müteahhit ile beraber her suretle şeri
ki n1es'uli olmak üzere mes,uliycti f enniyeyi de
ruhte eyliyecek diploınalı nıimar veya mühen 4 

dis göstermesi. 
( C ) Arttırına ve eksiltn1e kanununnn üçün

cü n1addesinin ( A. ve B. ) fıkrasında yazıh va
sıfları haiz ise buna dair vesika. 

Teklif ınektupları yuka rda ücüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Bur
sa evkaf nıüdüriyetinde komisyona getirerek 
makbuz nıukabiJinde eksiltn1e komisyonu rei · 
sine verilecektir. 

flosta ile gönderilecek n1ektupların nihayet 
üçüncü nıaddede yazılı saata kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür nıunıile iyıce kapa
tıln1ıs olması lüzundır. 

Po;tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
H-bu iş için evvelce müracaat edenler eksilt

n1eye girebihnek için yllkarda ikinci maddede 
ya zıh evrakı keşf ıye ve saireyi yeniden alacak-
lardır. 2- 2 

Bursa kült·· r direktörlüğünden : 
Adı Miktarı Fiatı 

Ktlo Gr. Kuruş S. 
Birinci nevi ekmek 32000 10 50 Bir kilosu 
Koyun kuzu eti 10000 35 
Tereyağ 2800 90/100 
Zeytin yağı 900 31 
Kuru soğan l 1700 2 50 

Pirinç 26GO 20/22 
Kuru fasulye 1700 10 
Un 1700 11 
Beyaz peynir 700 25 
Kaşer - 600 50/55 
Sabun 900 21 /22 
Süt 2200 8/10 - --
Yoğurt 2500 15 - - -

Patates 2000 2/4 50 - -
Kuru gürgen odunu 50000 0,625/070 -
Yumurta 52000 0,875 · - adedi 

l-li-9~5 günlemecinden 31- 5- U36 günle
mecine kadar Bursa sanat okuluna bir yıl için
de gereken yukarda cins ve tahınini fiat ve mik 
darları yazılı on altı kalem yiyecek ve yakacak 
erzak ve eşya 26- 7 - 985 günlen1ecinden başla· 
mak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 9- 8 
93a günlemecine rashyan cuma günü saat 1-1 
te kültür yönetgesinde ihaleleri yapıiacak olan 
bu erzak ve eşyayı almak isteyenlerin o gün ve 
saatta kültür yönetgesine ve şartname ile nu-
muneleri görmek isteyenlerin her gün sanat o
kulu yönetgesine gelmeleri ilan olunur, 2- 2 

Kaıtac bey arası 

Müdürlüğünden : 
ı -Ek~iltmeye konulan i~: Erkek rny ahırı iuşası 

in~ası hiııa YC tc~isntıu 1\csif twdPli: 29518 lira 42 
" ~ 

kuru~lnr . 
2-Bu işe ait ş:wıııamelcr ve evrak şunlardu·. 
A-Eksilt nıe ~arln:ınwsi 
B-Mulrnvclc Projesi 
C-Nafia isleri scı·aiti tınnımİYf\.İ . ~ . 
E-1· eııni saı·tnanw • 
G-Pilanlar. 
H-Ke~if cetveli . 
İ~leYPnler hu ~artnameleri've cvral\ı 14 lir:l 76 ku-

• • 1 

ı·u~ bedel mukabilinde kaı·aeahcy hara ı direktürlü-
giinden alalJilirler. 
3-Ek~ilt.uw 22-Ağusto~ 935 tal'ihirnlc pm·şemhe 

~iiııli saat 15 <l•} karacahcv harası dircktürllil!iirnle 
v • v 

ya pıla.-·al\ lı r. 
4-Eksillme kapalı zarf usulile yapılacakt11·. 
5-- Ek~iltmeyr, girebilmek için istPklini11 2214 liı'n 

nnı\'akkaL lt>minat ycrıne~i hundan ha~ka aşağıdaki 
'e ·1.kalaı·ı hniı olup güstel'lnesi lfrzmıdır. Eksiltmeye 
en nı bir paı·~::ıda ( ıoor JO) liralık hiriuci uevi hiu:-t 
v:ıılmıs olclu!!:una daiı· uafia miidiirliifrlintlen vesika 
• • , .,, t.: 

alanlm· giı·Philirler. 
6- Tcklif nıcktu pları yukarıda iiçiincii maddede 

vuzılı ~aauaıı hir saat C\'Yelinc ka<laı· karacnhev ha
i·a~ı dirnktürliiğliııc getirilerek eksiltme komsfyonn 
l'Cisliğine makbuz mukabilinde vcrilPccktir. po~ta ile 
göndeı·ilecck mck tuplnrın nilrnyrt üçüncii maddede 
vazılı saata kadaı· ~elmi~ olması ve dis zarfın mühür 
' ' "' ~ .. 
nıuıım ilr. iyice kapatılnıı~ olnıa ı h1zuudır. 

Posla ile ohH·ak gecikmeler kabul edilmez. 
l\AHACABEY IJAHASI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
ı-EI sihrueye ı~onulan i~: ~~iirt•kli mc,rkiinde inek 

ahırı in~a~ı.) Bina ve tesisaırn kn~if hcdelı ( 15290 ) 
l i rn 35 k u rust.u ı·. 

u 

2-Bu \ ~ e ait ~arlnamcler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şarınamesi 
B-~lul\avele proj(\ i 
C-Nafia isleri ~eraiti umumiyc~i 

u • ~ 

E-Fenni şnrlııamc 
F- Iieşif cetveli 
G- Pitanlar 
istevenl<ıı· hu snrtnamelcri \'C C\'rakı karacahcv 

harası ·tlirekWrliiğÖndcn alahiliı·leı·. · 
3- Eksilt.me 22-.\ğ'usto~ 935 tarihinde pcr~emhe gli 

nii ~mat (ıs) de knracabcy harası direktörlüğünde 
. y~pılaeaktıl . 

4 -Eksillıne kapalı zarf n~uliıe yapıla<'aktır. 
5- Eksiltmeyc girehilmck i~in i.. teklinin ı 147 lira 

uıınakkat teminat verme~i b1111da11 ha~ka a ağıdaki 
vesikaları haiz ohıı) ~üstcrme. i l:lıımchr. Ek iltme~·e 
.~u nz bir par~a<la ( 100000) liı·alık hirinci ııevi bina 
yapını~ oldu~u11a dair Nnfia rni"ıtliirlfığiinden vesikn 
almalar girebilirlf·ı·. 

' 
6-Tcklif nwktupları yukarıda ii<;iincii madde de 

yazılı saaunn bir saat evvcliıu~ kadar karacahcy ha
;.a~ı direkHirlliiriinc uetiril<'r•~k <'k8iltmc komi~von 

... (""'. (..J .. 

ı·ei~liğiıı e ınakhnz mukabilinde v<wilecektir. posla ile 
cYöııdt"'l'İle<'f'I... ıııckltıl)l ~ıı·m nihaV<'l iicfüıcfı madde d' c . .. 
yazılı saala kndar ::relıni~ olma~ı ve diş zarfın mfıhüı.· 
ıuunnı ile• iyiee kapaulmıs olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
y 

Burs inhisarlar baş 
Müdürlüğünden : 

lnegöl inhisarlar anbarında bulunan artar 
ve eksilir balya halinde 2fı.0000 kilo idare mali 
)'aprak tütünlerin inegöl-bursa kara nakliyatı 
29 temmuz gg5 gününden itibaren on beş gün 
müddetle kısa eksiltmeye konulmuştur. 

istekliler her iş günü nakliyat şartnan1esini 
baş müdürlüğümüzde ve İnegöl inhisarlar mü
dürlüğünde görebilirler. Bu nakliyatın ihalesi 
14. ağustos n35 çarşamba günü yapılacagından 
eksiltmeye geleceklerin o gün saat 15 te Bur
sada başmüdürlüğümüzdeki komisyona gelme· 
leri. 2-2 
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L - .ı 

Bursa V y tiNafabaş 
mühendis iğinden 

Tutarı 
l.-ira Kş. Nev'i 
~·800 00 kandilli veya zonğuldanmaden kömürü ton 

400 00 makina yağı kilo 
~J9 00 gazyağı » 

7 50 İnğiliz anahtarı No: 12 
3 00 saplama anahta r 

l 5 00 demir destere ağzı 
~2 25 helezonlu makkap l\1L. va 
60 00 muhtelif eğe 

7 50 kıriko bereiz 
i 50 göğüs bereizi 
a 00 uf ak kaynak Jamhasr 
5 00 zımpara kağıdı · 
b (J0 yuvarlak tesviye şişesi 

~~O 00 amyanth buhar musluğ·u 
2 l 3 00 enjektör 

86 2~i manumetre 
ı O 00 kilingirlik kağulı 
8 7 5 levha kurşun 

31., 50 gırafiatlı ye kurşunlu espastos kağıdı 
60 00 üstübü 
50 00 siyah boya 
1~ 50 arap sabunu 

(testere 

)) 

)) 

)) 

)) 

Adet Fiyatı 

800 16 L. 
2000 20 I{. 

150 26 )) 
;) 'l 50 
1 3 00 

10 1 ?)0 
30 5 
75 80 
t 7 50 
1 7 50 
1 5 00 

ıoo 5 
10 80 
10 3 00 
G 3:l 50 
"' 1 ,..,, ~n· .) •• l 

ıo 1 00 

ı "' ~) 

·100 
!>O 
··o ,) 

35 
2 30 

60 
ı 00 

27 
3 r>O pense l O 35 

1- Cins ve ınikdarları yukarıda yazılı köınür n1akina yağı, gaıyağı 
ve malzen1e olmak üzere dürt kalenı levazıın ayrı ayrı ahnn1ası 
eksilzmeye konınuştur. 

':!- Bu işlere ait şartname ve evrak şunlardll". 
A-Eksiltn1e şartnamesi 
B-Hususi şartname. 
3- isteyenler şartnan1elerle evrakı Nafia dairesinde görebilirler, ele 

eksiltme 1-8-9Ba <len 20 -- 8- ~l;J?) e kadar 20 gün n1üddctJe olup 
10--8-9~~5 salı günü saat 15 de vih\yet daimi encün1eninde talip
lerine ihale edilecektir, 

4-Eksiltıne açık eksiltme usulilc yapılacaktır, 
~-Eksiltmeye girehiJrnek için muhaınınen bedeller ;nin yiizdei,a buçuk 

nıikdarında teminat vermesi şarttır, 
?)_istekliler tayin olunan gün ve saatta vihiyct cncünıeninde 

bulunacaklardır, 1 ~2 

Maliye Vekale
ti Bursa Def
terdarlığından : 

Muhtelif yergiler
den borçlu buh.nan 
~1ehmet oğlu n1aran

goz Ali Osmanın mu. 
radiyenin Hamza bey 
mahallesinde postekici 
lea sokağında 7 - 8 his
seli ve ~2 metro n1u
rabbaı n1ikdarında ki 
arsa 18-·7-935 tari
hinden itibaren ~ l gün 
müddetle açık artırma 
suretile satılığa çıka
rılmış olduğundan is
.teklilerin Defterdarlı
ğa müracaatları ilan 
olunur· 

:.'t:!ii'ıir.·' •· ... '· .. 

., • ' .. 1 1 • ' • ·11 ., . ' . :.. ., . , . ~ . 

Sağlam bir gelir. 
Son defa mükemmelen tamir edilen YesiJ ha .. • 
mamı pazarlık suretile satılacağından istek 
edenlerin Tflrlpiye İş bankası direktörlüğüne 
n1üracaat ey1emc·leri. · 

. ' .. ' .. ·- i•.'-'.··· ~~ . ~ .... 1"! :· -~ • . "": . • · ' ~ • • ... ~ ·~ t '. :'-. . ....... ·. 

Bursa evkaf müdürlüğünden: 
Veledibeva p durağınnın veledi be va p caddesin

de vakfa ait arsa ile şe)1h Sabit mahallesinde 
cami altındaki dükkan tarihi ihaleden itibaren 
31 - 3 - 936 tarihine kadar kiraya verilecektir. 
18 - 8 - H3a perşembe günü saat ·15 te mahal
lesinde arttırmaları yapı1acağıljdan isteklilerin 

1 

ogün ve saatte orada hulunmaJarı , j 

znz !SiS 

Bursa Nafia Başmüdürlüğünden: 
Keşif bedeli 
Lira Kş. 
LH7 98 Bursa-Karaköy yolunun 54 kilo .. 

n1etrosundaki Hasanpaşa köprüsü 
tamiri. 

83ö 

814 

09 Bursa-Domanıç yolunda hamamlı 
köprüsünün tamiri. 

7 4' Yenişehir-BiJecik yolunun 67 ki
lometrodaki köprünün tamiri. 

!-Mahalleri yukarda yazılı köprülerin taınir
leri eksiltmeye konmuştur. 
2-Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 

A-Açık eksiltıne şartnamesi. 

B-Mukavele projesi 
C-Nafia işleri şaraiti unnı.niyesi. 
O - Fenni şartname. 
E-Keşif. 

3-İsteyenler şartnamelerle evrakı Nafia dai
resinde görebilirler. Eksiltme 1-) -H35 tari
hinden ~0-8-935 tarihine kadar ':.!O gün n1üd
detle olup 20-8-935 salı günü saat 15 de Vi
la vet daimi encümeninde talibine ihaleedilecektir 

ol 

4-Eksiltrne açık eksiltme usulile yapılacaktır 
5-Eksiltmeye girebilmek için keşif bedelle

rinin yüzde 7 ,5 mikdarında teminat vermesi 
ve bundanbaşka bu gibi inşaatı ıyi suretde yap· 
tığına dair Nafia dairesinden musaddak vesika 
göstermesi şarttır. 

ti-İstekliler tayin olunan gün ve saatında Vi 
layetDaimiencümeninde bulunacaklardır. 1-'2 

. . "\ ~ ' . . . . . ..... -

Uludağ otelinde Muhasebei hususiyeye ait 
yatak, yorgan, battaniye, çarşaf hah seccade 
ve rnptf ak takımı gibi otel ve lokanta eşyası 
açık arttırma ile satılacaktır bu eşyanın nıu
haınmen bedeli 669 lira 65 kuruştan ibaret olup 
satın almak isteyenlerin işbu bedelin yüzde 7,5 
ğu olan !)0 lira ~2 kuruş dipozito akçasını iha
leden evvel iş bankasına yatıracaktır ihale 
ı fl-8-U35 pazartesi günü saat l ö de Uludağ 
otelinde vilayet daimi encümeni taraf ındau 
yapılacaktır, 

~1ezktir tarih ve günde 
makbuzları ile birlikte 
ilan olunur, 

isteklilerin dipozito 
otelde bul unn1a]arı 


