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Hükümetten bir dileğimiz .. 
Hadiseleri nereden sorup öğreneceğiz 

Bu meeele, ba11n yaıayı
~ en blJ(lk •e önemli 
._;•rcltdtr. Zaman zaman 
lercl balda •.,a baıka ıehlr· 

• çaba arkaclaılanmız bu 
derdı orta7a atarak badiaele· 
rı ka BIOJa ( efkln umumlye-
Je ) dolru bir tekilde nakle
debilmek için hGkiimetten 
Jardam dilerler. E1Aaen biikii
llaeUaatan de ba11nımazdan i•· 
~•il badur •e bacltaeleria 

Jlece cloinı bir mrette ka· 
:-:1• •erfl•etichr ama; bu 

rıılakb dileklerde amaç bir 
oldufu halde aeclenae bu 
:'_ltt-.k amacın tatbikat ıa
ı:Dda bozukluk vardır. 

lar ... 11 : orta 7erde, ifJar
ruaııada: ( ch7evde .. be-

:-natta • buluamak memnu
ur ) kaydmın oluıu bu ama

cı •e bu chlelderl daima alt :t edip urmaktachr. Halbuki 
J•Yia bafb, her llaast bir 

•aka hakkında malumat al-

::-• •e1a •ermenin de biit
tCla baıka btr,., olduiu 

l6a ııbı m.,danda olan bir 
~ektir. Yaıaya ( dlyev) 

Jdını koJ&Dın bundan mak 
:-• bir ı11arın ilılli bulun-

lu .... bakkıada ıl7aıal 
~~ ... ~- L .. lnwftlamaaıdw• K.1. 
~ : matbuat kanununun 38 
~ aaadcleelDde latlhar ha
berleri ancak abıta amirinin 
.. laadellle · 1malar pbi açık 
bir • mGaacle • ka7cltmn bu· 

'•-:: iC' zabıta ha· laerte almmama-
llaı emreden ortada baıka 
btr kanun maddeli de 7oktur. 

Biz ıazetecller herhangi 
hır hadleeJI harl~n du1du
iu111uz lfbl bu htadleeyt ye. 
rinde de tahkik edip 6lrene
bd1rtz. Ancak 16ntll iıter ki: 
lcaaao,. •silecek haberler 
lılktmet kanallle 7apılan tah 
~ta 11111111 olaun ve bu tah 

katla baı bata ,Orüıtln. Za 
ten bu dllellmlze hlkiimetin 
•ttrak etmemeıt için orta yer 
de bir eebep de 7oktur. Bili· 
kı. bu Jönden devletin men· 
faatı bile •ardır. ÇGnkü: ya
lan r•nlıı haberlerin yaza). 
.. 11 Jtldaclm aman zaman 
tekzipler, tanthler J•pmak 
aarureu ba11l olmaktacLr. 

ilk ba11n kunılta71ndakl 
•rtlk ( meılek ) komıı1onun
cla çabtuken arkadatlanmızm 
lserlDcle en çok darduklan 
iN aolda; pael toplaabtla 6-
IMaale konaıuldu. iç itleri ba. 
kam $11uil Kayanın baıkan· 
hk «tlll laa toplaatada ıue
tecderta bu dtlellnl btlkimet 
aclalla ..._..IJetle karıda· 
daluu ..,._,_ Şlkril Kaya 
dtleilwtztn çok balda oldulu
Da " bana her halde temin 
--....ı dendettt. 

illa hlkamete: (bize ha
•aclle verlln) clemt1ona. Duy 
4•lum• '* laacllee,I tahkik 

yolunda bunun doiru olup 
olmadığını sorup öğrenmeye 

imkln vermesini dlleyoruz. 

Eıkt llbayımız Fazla Güleç 
dofruıu biz ıazetecilere çok 
kolaylak göıtermit ve ıon gün 
lere kadar bu dtleflmlzln ye. 
rtne ıettrtlmeılne imkan ver
mifti. Fakat yeni emniyet di
rektörümüz Arslan Korkut ' 
kendiılle ilk temas ettiğimiz 

160, zabıtadan btrıey öğrene 
miyeceilmizi; her malumatın 
dofrudan doğruya ilbaylıktan 
alınmaıını bildirdi. Y ant Bur
•• polisinin kapıları biz gaze
tectlere karıı keıtlrme bir 
sözle kapanıverdi. Bu ıatırle

rı yazmaktan maksadımız: 

Bize büy6k bir hOınünİyet ve 
ıamimtyetle böyle bir cevap 
•eren emniyet direktörümüz· 
den tlklyet etmek deiildlr. 
Btllklı bu ıamimi cevabını 

hilrmet ve takdirle karııladık 
tan ıoora va&lJetl izah için 
bize f mkin verdiiinden ayrı
ca kendisine teıekkilr etmek 
isteriz. 

izah edecelimiz vaziyet 
için biraz ıazeteciUkten bah
eetmek zorundayız. Meıeli. : 
hadiseler günlüktür. Hazan 
-ı·- --- . 
yazmadınız mı bayatlar, bir 
daha yazılmaz. 

Bunun için bir çok hadi· 
aelerl lıtanbul ve Ankarada 
baila olduğumuz ıazetelere 
telefon veya telgrafla bildiri
riz. Halbuki: emniyet müdü
rümüzün dedtil gibi bütün 
hadiseleri dotrudan dotruya 
llbayımızdan tahklka kalkııa· 
cak olursak ev•ell : llbayı· 
mızı her gün rahat11z etmek 
li.zım ıelecek, hazan da ken· 
dlılDi teftlıe çıkmıı bulacaiız. 
Sonra; baz.an vukuat bize öy 
le ıöıtermlıtlr ki: bir badiıe
yi Ubayımızdan tahkike ıtt
ttilmlz 11rada o hadiseye ait 
rapor veya malumat daha bl· 
rincl karakola bile ıelmemit · 
Ur ve ilbaylıfın haberi bile 
yoktur. Binaenaleyh henüz 
raporu pollı elinde bulunan 
bir vakaya dair malumatı il· 
baydan ziyade polisin de ali· 
kadar ıubeılnden ölrenmek 
milmkiln oldutu ıörillmütUlr. 
Bunun için sayın yenl tlbayı
mız Şefik Enoydao rica ede· 
rtz : bize havadlı alacak yer 
delil de öirendiklertmlzl tab 
kik ederek hilkllmetln de di· 
ledlli gibi kamoya doiru ıe· 
kilde Yermek imkanını bah· 
ıedecek bir makam veya 
m6rcl taJID buyursunlar. 

MUSA ATAŞ 

Saylav H. Fehmi 
Kamutayın bütçe encüme· 

nl relıl G6mütbane eaylavı 
Hann F ehml tedavi için ,eh 
rtmlze ıelmtıtlr. 

~eni yayın 

(Ilıca) 

Gülhane aeriryatandan ikli 
fizik tedavisi profesörü Dr. 

Bursalılar Pazar günleri 
Nasıl ve nerelerde eğlenir: 

.3. Yazan : A. Turrut 

Mudanya Yolunda 
het Şakir bu isim altında ile 
lık bir mecmua ç ı karmaya 1 
mıştır. Burnyı önemle ilgi! 
ren bu eserde muhtelif değell \ 
kaleler vardır. Bunlardan i 
bu gOn aynen gazetemize -
yoruz. 

- Nereye o\uracakıınız a 
büyük hanım.. Baksanıza iki 
kiıtlik yerde üç kiti oturuyo-

ıünler .. 
Bahk istifi mi ? .. bltl.. o 

bile az .. Bursa ıu depoaunun 
kum ve çakılla yapılmıı fllll· 
reıt gibi .. Vagonlar, kat kat 
yolcularla adeta bf r fllitre ha 
line girmif.. aradan ıu detti 
ya hava bile 11zmaz.. tabii 
bili ma hamızı ktbrlt!e bol 
bol ter ve ayak kokuıu müı· 

Dağ ve dağda 
spor 

Pr. Dr. Nüzhet Ş 
Dağda spor yapmak e

rek hastalar ve gerekse ğ. 
lam ktmıeler için günde:ü· 
ne ıporcuları, terbiyecileve 
doktorları diltündüren °'le 
haline gelmektedir. 

On dokuzuncu aırın rıa· 
yetlerine doğru Journai'in 
araıtırmalarından ve aul 
Bert'in incelemelerinden on
ra daim, zihayat üzerlıeki 
tesirleri meydana çıkoıtar. 
Son zamanlarda muhteli ae· 
yahatlar tertip edilerek, ba· 
lonlarla, tayyarelerle yüiek· 
lere çıkılarak ve pnomatr; o
dalarda fenni tetkikler apı· 
larak, yükseklerin blyoojik 

ruz .. 
- A evladım benim ne 

kadar canım var .. hemen fÖY 
le iliıiverirtm.. ıevaba girer· 

ıiniz . 

Aizı ağzına dolu olan va 
gonlara gayret, kuvvet ve 
kudret dileyen kanpana ıeıt 
kııılmıı insanlar ıibl kııık kı 
11k haykırdı .. ve manaav diik· 
kanını hatırlatan lnıan he· 
venklerile dolu katar bitgln 
gıcırtılarla yola dib6ld6 .. 

teına .• 
Şaıılacak bir ıey vuns 

otuz beı kitlllk vagonların 
yüz otuz bet ktılye tabam• 
mül ederek çatırdamadıtı. ne 
sa ilam mallar.. bant vallahi 
vaıonları imal eden fabrika 
bu hail göne hayret ve f&f• 
kınlıiından ( hllllhh ) derken 
küçük dilini yutar. 

Vagon\arda, Eyup ıultan 
Sabri, ve Samson kuvveti ol• 
ıa gerek.. Yanık feryatlarla 
dolap beygiri gibi inliye lnll· 
ye bu kadar yük ve aiırblı 
sürükleyip gidiyor. 

-Bitmedi-ve tedavideki tesirleri çor: iyi 
semereler verecek §ekilde mü 
talaa olunmuıtur. Tıbbi mü· 
ıahedeler dalda beden terbi· 
yeıinln f aidelerinl ve iyi ne-

İstanbullular ve İttanbul 
gazatelerl vakit vakit tTam· 
vay arabalarının balık lıtifi, 
üzüm hevengi olduğundan ek 
ıertyet\e babı ve tiki.yet e· 
derler . . Halbuki tramvay ara· 
baları bSzim vagonlar yanın· 
da ok meyde.na gibi ıerbe1 
ve geniı. . ge\sin\erde balık 
istifi nasıl olur Mudanye-Bur 
sa tenezzüh katar\arında gör· ............................ ----0..-........................ ---

\ Defterdar izinli 
Zıhayat, yükıekie bulun

dukça ·bazı tesirlere maruz 
kala r ki bunlar toplu olarak 
hüküm ıüren kozmik faktör
lerin doğurduiu hldiıelerdir. 

Bu faktörlerden belli baı· 

hıı ikldlrki o da : 
1-Barometrenln, yani taz 

ylkin, dütüklüiü. 
2-Havada oksijenin azlı

iı ( raref f e ) oluıudur. 
Bunlara hararetin düıük· 

lüiilnü ve havanın niabi ku
rululunu, güneı radiyaıyonu· 
nun zenginliilni ( bllha11a ül· 
travtyole cihetinden ) ve elek 
trtkiyet halini ve daha bilin· 
mlyen bazı unıurları da, ila. 
ve etmek lazımdır. 

Daid" bulunduiu eınada 
' ekzeuiz yapıldığı zaman, uz. 

viyette husule gelen fiziyolo· 
jlk hadiseler ancak bütün bu 
unsurların müıterek olarak 
yaptıkları tesirlere bağlıdır. 

Fakat ıunu unutmamalı. 
dır ki dalda uzvi yetimiz f çtn. 
de, huıule gelen hadiıelerio 
hemen ekıerili barometrenin 
düıük olmasından ve havada 
oksijenin az bulunmasından 

ileri gelmektedir. 
Dalın hareket cthazı üze. 

rin~ teılri : Etler, hareketin 
baılıca unsurudur. Vakıa ade 
lenin vazifeıinin ıartlara bu. 
ıün tamamen belli değildir. 
Fakat adalenin hareketi, ıtd. 
detll kimyevi badiıe ile milte 
rafıktır. Çok miktarda oksi
jen lıttbllk eder. Chauveau 
adalenin çahıtıiı zaman, isti
rahatta bulunduiundan 20 de 

-Daha var-

Zafer bayramı 
mı lehrİmli:Cfe p7aıtik ,Jı,i~~ö llbayhk defterdarı Remsi· 

nıo •t:UICUA &..UUH -'-· -ı.. .ı.. ... 
kutlanmııtar. O gün ıehir baı den itibaren iznini kullanma· 
tan bata bayraklarla donan- ya baıladıiı haber abnmııtır. 
mıı gece her tarafta elektrik 
tenvirata ve fener alayla rı ya 
pılmııtır. 

30 Ağuıtoı sabahı cümu· 
rtyet alanında toplanan hal
ka evvela ordudan genç bir 
ıubay, ıonra C. H. partisi a• 
dına ltıe öğretmeni Sami, 
daha sonra da ıüel kamutan 
general Cevat birer söylev 
vermiıler ve bu büyük zaferi 
anlatmı şlardır . 

Söylevlerden sonra ilbayı· 
mız Şefik Ersoyla ıüel kamu 
tan, parti başkanı ve ıarba
yın bulunduğu tlrtbün önün
de bilyük bir geçit reımi ya. 
pılmııtır. Muhtelif ıüel kıta· 
lar halkın alkııları arasında 
ve göiiiılerimizi kabartan bir 
kıvanç içinde çok düzgün bir 
ıekilde geçmiılerdlr. Askerden 
ıonra askeri liıe ve zabıta i· 
le belediye müfrezeleri ve da 
ha ıonra temsili tablolar ta· 
ııyan mektepliler geçmiıler
dir. 

Gece ordu evinde bir 
va re verilmiıiir. 

- 086 

Zehirli gaz 
konferansları 

SÜ• 

Gaz kursundan mütebas
ııı olarak çıkan llbaylak kül
tür direktörlüğii enıpektörle

rinden İhsanın yakında zehir· 
il gazlara ait çok faydalı ve 
enteresan konferanslar vere
ceiini öğrendik . 

Kayseri 
öğretmenleri 

Kayseri öiretmenlerindea 
19 ktıilik bir kafile evelkl 
gün Yalovadan ıehrlmlze ıel 

mtıler ve göriilecek 1erlerl 
gezdikten ıonra Buraadan ay· 
rılm•ılardır. 

Öğretmenlerin 
lzmir gezisi 

Bursa ôiretmenlertnden ka 
(abalık bir gurup yarın bir 
İzmir gezlılne çıkacaklar ve 
İzmizde iki gün kaldıktan 
ıonra döneceklerdir. 

Tekaüt maatları 
veriliyor •• 

Üç aylak tekant maaıları· 
nın verilmesine dünden itiba
ren batlanmııtır. Din birden 
beı yüze kadar numara alan 
kadınlara tevziat yapılmııtır. 

· Gazetemiz 
11 Eylülden 

itibaren 

Her gün 
çıkacaktır. 

.......... ~-----~-.-~ ...... -!!!9.!!!!fJ!J~~p-!~--~-
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Bursa Milli Emlak MüdürIÜnden ! 
Mev.kilerile cins ve kapu sa) iları 'e mulıanıme11 kira Lcd ili~ik cet' elde 

yaz~h lıazi11eye ait taşıt- ız maHarın :-ıruırnıa kaimf~~inde , a1·tla·r aerecrince 
l~~lım tarihinden itibaren 31 -5-935 giinleme <~ine kadar <~vl·aları ~-9~935 
gunlemecinden başlarak yeuideu orı he~ giin nıiiddetle :wık ::nnya komuu~
tur. 20-9-935 günlemeciuc rastlayan cuma giiııii saat ·1"1 <lceleri vapılnca
ğ~ndaı.ı kira He tutmak isteyenlerin ~enelik kira bedPJlel'iııiıt le yedi bm;uk 
n~.sp~tınde muvakkat temirıat akçnlnrilc birlikte milH Emlau·C\ in ve ihale 
gunmıde de dairemizde nıiita~ekkil k oıuisJona miirac~alJarı. 

Mahallesi Sokağı l\apu No. Cin i .. \yhk kiı 
Demirtaş llapishane lfopi~ltnrıe JfakkJivesi .. 

» ismet p. cad. 168-170 Ev ,e dlikk:lu 
)) )) )) )) 163-164 
» Sahnnharw 5 

Hoca Yunus [çkurcular ı 1-9 
M. Karamanı M. Karamani 29 

.Feyzullah p . Mezarhk 7 
ilacı Uya Hamam 9 
Selinıiye Selimiy<• 14 
Aktar Hü ·anı Çatal furun 34- 36 

Reyhan pa~a He) han paşa 48 
Karakadi Çancılar 18_ 20 

)) )) 20- 22 
Selt.;uk hatun .Ağaççılar 21 
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As. Sa. Al. Komisyonundan: 

Bursa-Mudanya ve Bandırma garnizonları 
· · 1007 ton tuvenan nıaden kömürü satın ah-
ı çın . . 

1
. d 

nacaktır. Tahmin edilen bedeh 1 a~-14 ıra ır. 
Şartnameler Bursada As. Sa. Al. komısyonundan 
bedelsiz alınır· Eksiltme 12 Eylül 935 perşenbe 
günü saas 15 de bursada tophanede olacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Muvakkat te
nıinat 1 l 6ö lira 80 kuruştur. teklif mektupları 
12 Ey1ü perşenbe ~~ü~ü saat . ı 4- ~e kadar satın 
alma komsiyon reıslığıne verılmış olacaktır. 

§ 2-3 
Bursa-Mudanya ve Baudırma garnizonları 

için ( ~3,300 ) kilo sade yağı satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli beher kilosu 85 kuruştan 
t 9805 liradır. Şartnameler bursac'a Sa. Al. Ko-
misyonundan bedelsiz alınır. . .. .. ... 

Eksiltme 16 Eylül pazartesı gunu saat t o de 
bursada tophanede As. Sa. Al. ko~siy~nunda 
o)acaktır. Eksiltme kapalı zarf usulıledır. Mu
vakkat teminat 1485 lira 38 kuruştur. Teklif 
mektupları ı 6 Eylül pazartesi günü saat 1.t. de 
kadar Sa. Al. komsiyon reisligine verilmiş 
olacaktır· 2-3 

» >> Keresteciler 40-46 
Kayan Bat paza:·ı 2-2 
Mahnıut 11..,. lıanr ü:t kat 95 

)) )) )) )) )) 97 
)) )) 

Hoca Ha au 
)) )) )) 120 

Ahın sokrt~ı 6-4 

)\ 

)) 

lUauaza 
)) 

)) 

1 

l 

Yün Çorap ~ 
Üçbin çift yün çorap satın alınacaktır. tah• 

min edilen bedeli 1200 liradır. şartnamesi ve nu 
munesi SA. AL. komisyonuudadır. eksiltme 21) 

50 eylül 9;~5 cuma günü saat 15 te tophanede ~s. 
50 Sa. Al, komisyonu binasında olacaktır. eksılt

me açık olarak yapılacaktır. muvakkat temi-
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Kayabaşı 45 E' Kırcs 
Ada pala~ karşısı 1258 metre ar~a' e İJalar.e 
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)) )) Koza han Koza nıizan m:ılrnlli, an harı 
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Selimi ye Cami 
281 - 6 

20 
693616 

Ev ve arsa 
E' in 4-3hissesi 

M. Kararnani s~l\ eci bey 3 6432758 ili. se C\ 

Kozahan Ah kat 59 7- 20 >) )fogaza 
Mnra<li) e Çar-,;ı 39 dükk~\n 9- 16 his~e 

0 'fczarlık 10 ev 16 - ı hisse 
albanl oğlu Aklnyık sı simitçi g~diği 

» » Belu·amn~a ıs ev 64-8 hisse ._,. 

üzeukef en Cami 9 
Do,;an bev do,;anbe'-1 e. 37 

~ .l "" .J .. 

Kiremitci inan cık. 25 .. . 

ev 4-3 

e' 64 16 

ev 4 3 

)) 
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Hoca Hasan Cami 95 ev 256- 18 » 
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nat 90 liradır. 1-3 
Yemeni ~ 
2?>00 liralık yemeni satın alınacaktır. Tah

min edilen bedeli beher çifti 1~5 kuruştur. şart 
namesi ve numunesi Sa. Al. komi~!o~nnıl0~· ... • 
- --·----·- • u-çyıuı-~60 perşembe gunu saat 15 
te tophanede As. Sa. Al. komısyonu binasında 
olacaktır. Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
muvakkat teminatı 187 lira ?SO kuruştur."bf-3 

a1 

Bursa Nafia 
müdürlüğünden: 

1 - Nafia dairesı silindirleri için 300 ton kö
mürün şartnamesinde yazılı inşaat mahallerine 
nakli eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işlere ait evrak şunlardır. 
A- llususi şartnamesi 
B-Açık eksiltme şartnamesi 
3 -İsteyenler şartnameyi nafia dairesinde gö 

rebilirler. Eksiltme 23- - ·8-935 den '13- 9-935 
cuma günü saat on beşe kadardır. O gün de 
vilayet daimi encümeni tarafından ihalesi yapı 
lacaktır. 

' = Eksiltme açık eksiltme usulü ile yapıla• 
caktır. 

?>-Eksiltmeye girebilmek için yüzkırk lira 
teminat verilecektir . 1-2 

Karacabey Harası 
DirektörliJ:ğ{Jnden: 

Harada emaneten yapılacak memur evs ve 
ve diğer tamirat icin alınacak 600 torba çimen 
to açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin temi
natlarile birlikte .9 Eylül 935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat onbeşte flara müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 2-2 



Bursa Kültür Direktörlüğünden 
1-Bursa San'at okulunda yapılacak türlü tamir işleri açık cksiJtn1eye 

çıkarılmıştır. keşif bedeli ( 959 ) lira ( 81 ) kuruştur. 
'2-Bu işe ait evrak şunlardır. 
A-Keşif name 
B-Feoni şartname 
C-Nafia şerait umumiyesi 
3-lhale t ?> Eylül 935 pazar günü saat lfi de Bursa Kültür direktör

lüğü orununda yapılacaktır· 
t.-lstekliler yuzde yedi buçuk muvakkat tenıinat makhnzlariyle o gün 

ve saatte kültür direktörlüğünde bulunmaları. 2-3 
§ 

t-Bursa san'at okulunda yeniden yapılacak boyahanenin inşası açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. keşif bedeli ( 873 ) lira ( 4 7 ) kuruştur. 

2-Bu işe ait evrak şunlardır. 
A-Keşif name 
B-Fennt şartname 
C-Nafia şerait umumiyesi 
D-Proje 
-ihale 15 Eylül 93S pazar günü saat 15 de Bursa kültür direktörlü

ğünde yapılacaktır. 
4-fstekliler yüzde yedi buçuk muvakkat teminat makbuzlariyle o ğüa 

ve saatta kültür direktörlüğünde bulu~maları. 2-4-
§ 

Okulumuzu sınıf ikmal sınaçları 
Eylülde sona erecektir. 

( t O ) Eylülde başlayacak ve ( 20 ) 
2-3 

nıilli emlak müdürlügünden 
-z ladden devam -

llazreıiemir lmareı cad. 20 

>> » Kaba sokak 4 

» » Beş yolağzı 24 

taprakh yokuş 

Kahvehane zemiııi 

Ev 4-3 hisse 
Ev 32-8 )) 

"-ııalleal Sobiı Kapu No. Ctnıt A1hk ktruı Lira Kurut 

t.iebı aultan Sel&mi cad. 72 DOkklo zemlot 
?•tarlar Tatarlar 226-228 Ev ve d6kkln 

87-89 4-3 hlıaeıl 

" 
164-166 Ev •e dGkkln 

ıs7 

Yıldınm Çeıme arabfı 1 Ev 4 - 3 ht11e 
kara abdunauak Kara ab. 10 Ev 48- 8 hiııe 
0.YQt kadı Dutlu 31 Ev 288-ı47 hl11e 
Yalcbnm Cimi~ kadı S. 42 Ev 4 ·-3 bi11e 
"6celltdl HflrmOs eokak 1 Ev 30 - ı " 

" Çeımecller 8 Ev 8--3 " 
" " 25 Ev 128-32 hl11e 

DaYUt kadı lneıil cadde 6 dinüm 1 evlek bahçenin rubu hls
ıeıl itibarile üç rubu 

Bursa tapusundan Karacabey Harası 

6 00 

3 00 
2 00 

1 
5 
2 
2 
3 

00 
00 
50 
00 
00 

Bunanın Leylek pınarı 
lllevkHnde Hasan oğlu Os· Direktörlüğünden : 
818nın senetsiz tssarruf ey-
flrkan, garben, cenubenyol Haranın ( 279ts ) kilo kıvırcık ve yarımkan 
tllllalen boşaak Haydar ve- yünleri satışı uzatılmıştır. isteklilerin 13 Eylül 
reseslle mahdut bir bahçesi 935 tarihine müsadif cuma günü saat 1 ?S de 
325 senesinde ölmesile mi- • 1 1 b ı·k b b d J rası oğlu Yusura kaldığı ve temınat ariy e ir ı te ursa aytar mü ürü-
Yuıur da intfkalen senet al- ğüne müracaatları ilan olunur. 1- 2 
81ak üzere müracaat bulun- l-ı!!H!!!a~tf~ce!""!n!!!!!i!!""n"!!!b!!!!!!a!!!!b~a!!!!sı!!!!!!n!"""d""'!'!!an~k!!!!a!!!!'!ı!!!!-~s~o'!!!"".ıu!"'!'!!!-v .... e .... ö-n-ü ...... y-o!!!!!ı !!'!!'a-!!!"rk~a ... s-ı ~ib. 
daiundan bu bahçe ile ta· mak suretile bili senet rahimle çevrili haremeynı 
larruf hakkında allkası o- uhdesinde bulunduğundan muhteremeyn gediklerinden 
lanlarıa Hin tarihinden on bahsile teselli talep edilmiş doğramacı gediğinin msfile 
Din içinde tapu midürlügü. ve tapuca kaydıda buluna· zemininin 9 paydan 7 payı· 
ne istida ile ve yahut 13-9 mamış olduğundan tasarru- nın nısfı evrakı Müsbitesi 
935 UÜnlemeçli cuma günü tunun tahkiki için 13-9-935 mevcut ve kaydı yanık tem 
ferlnde aoruşturmağa gele- gününe müsadif cuma günü muz 337 tarih ve 11 ve 12 
cet olan memura müraca- mahalline memur gönderi· sayılı belgelerile Mustafa 
•tları ilin olunur. leceğinden bu bahçede ali· oğlu fllbell Mehmedin 3-3 

§ kası olanlar varsa ilin ta· 931 gününde ölmesile vere-

n
- Bananın Dobruca köyü· ribinden itibaren 10 gün sesi adlarına tesçilf isten-
an kara Nıılan zarfında tapu idaresine ve miş olduğundan işbu gayri 

ne VM namı fesba. yahut mahallinde bulunacak menkulde alAkası olanlar 
kı mevldlnde tarkan su bar memura müracaat eyleme- varsa ilAn tarihinde itibaren 

Garbea Emin oğlu Mus-
tafa fi•len karbantı og .. lu leri ilin olunur. ıo gün zarfında ellerindeki 
Mustafa cenabea Recep ile § belğelerlle maan tapu ida· 
~e rl Bursanın ağaççılar çar- resine müracaatları ilin 

v il babça Hüseyin kızı şısında klfn ve sağı Meh- olunur. 

Bursa şarbaylığından : 
Bekçi teşkilatı muhasıp mesullüğüne bir kişi alınacak

tır. isteklilerin 5 eylül perşembe günü saat 14 te yedle
rindeki vesikalar ile Bursa Belediyesine gelmeleri 1-l 

* Arsa satışı ilanı: Muhammeni 190 Ura 
incirli mahallesinde tekke yanında ve dere kenarında 

38 m. 2 arsanın satışı açık artırmaya konularak iyi is
teklisi çıkmadığından artırma müddeti on gün uzatılmış 
ve ihalesi 12 eylül 935 perşembe günü saat 15 te yapıl
ması kararlaşmıştır. Alıcılar, bütün şartları anlamak için 
her iş günü ve saatında uray muhasebesine ve ihale sa
atından önce de 1425 kuruşluk teminat makbuzu veya ban 
ka mektubu uray komisyonuna gelsinler. 

* Başı boş olarak bir kısrak ve bir keçi bulunmuştur. 
9-9-935 pazartesi gününe kadar sahipleri uraya gele
rek mallarını ispat edip almazlarsa bu iki baş hayvan 
hayvan pazarında açık artırma ile satılacakları duyuru .. 

lur. * 
Halen ciheti askeriye tarafından talimhane olarak kul· 

landan mezbaha karşısında gün doğusu muradiye istas· 
yonu caddesi gün ba1 .sı yağcılar pınarı ayağı kuzeyi so
ğanlı köy yolu güneyi mahmudiye caddesile çevrili kırk 
üç bin dokuz yüz altmış metro murabbaından ibaret bu· 
lunan yahudi mezarhğmm 1580 sayılı belediye kanunu· 
nun yüz altmışıncı maddesile mezarlıklar nizamnamesi 
mucıbince belediye namına tescili istenilmiştir. Bu yerin 
tahdit ve tasarrufunun tahkiki için 6-9-9:i5 gününe mü 
sadif cuma günü mahalline memur gönderileceginden bu 
yerde alAkası olanlar varsa tarihi Uinından itibaren on 
gün zarfında tapu idaresine veyahut Lmahallinde buluna
cak memura müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Orhangazi icrasından : 
28-8-935 tarih ve 426 numaralı nüshamızda 935-585 

ve 5-8-935 tarihli ilanın, ve yine Oemiç köyünün har
manlar mevkiinde şarkan yol garben şimalen sahibi se-
net cenuben yol ve çeşme hudutlarile mahdut ve tapunun 
temmuz 926 ta. ve 5 numarada kayıtlı 55 dönüm tarlanın 
her dönümüne 3 ehli vukuf tarafından 25 lira kıymet ko_ 
nulmuş olup borçluya isabet eden msıf hissesi açık art.' 
tırmaya vazedilmiştir. Bu kadar olan kısım bir yanhşlak 

eseri olarak yazılmamıştır tashih ederiz. 

Bursa TD.rk Hava Kurumu 
Şubesi Başkanlığından: 

Bursada hav~ kurumuna ait Tayyare sinema 
sının Ankara, Istanbul ve Bursa şuğbelerinde 
mevcut şartname dairesinde 16 eylül 935 pazar 
tesi günü pazarlıkla ihalesi yapılacağından tür 
kiyenin en modern bu sinemasını kiralamak is
teyenlerin zikredilen gün ve saatta Bursa hava 
kurumu şuğbesinde bulunmaları ~lan olunur. 

Bursa hususi muhasebe 
müdürlüğünden: 

Dolubaba mevkiinde yapılacak kayak oteli 
için açık eksiltmeğe çıkarılan 39i0 lira 7?S ku
ruş muham .nen bedeli 158,88 metro mikap ke
restenin ihalesi 13-9-1935 gününe kadar uza· 
tıln1ıştır. Bursa daimi encümenince 13-9-935 
günü sa et 15 te yap lacaktır. 

Eksiltmeye girecekler muhamınen bedelinin 
yüzde 7 ,5 ğu olan 29i lira 80 kuruş dipozito 
vereceklerdir. Şartnan1eyi görmek isteyenlerin 
daimi encümen kalemine müracaat eylemeleri 
lazımdır. Keyfiyet ilan olunnr. 1- ı 

PEK KAL 
Mürekkep ve zamk Of ort ve maden cilası 
Bursa Postahane yanında Mustafa Pek Kal müessesesi 

: • ' • .' • ,: ~ ' ..; 1 • l 
' . ' .. ,. . -



Sahife 4 Hakkın Sesi 

• 
Cihati muhammen bedeli Muvakkat teminat Nakil vasıtası 

Aylık Lira l ... ira K. 
Bursa- Çekirge 30 27 00 Araba 
)) )) 40 36 00 Oto. 
)) İstasyon 4-0 36 00 Araba 
)) )) 100 90 00 Oto. 
)) Yalova 20() 180 00 )) 

)) Kara köy 250 225 00 Oto. 
)) Orhaneli 40 36 00 Beygir 
)) )) . 180 162 00 Oto. 
)) Baodırn~a 2~0 '2~!1 00 )J 

)l Susığırlık 300 270 00 )) 

)) Bilecik Gar 300 270 00 )) 

Yukarıda evsafı gösterilen postalar ~4- 8 -985 de~ itibaren 15 gün 
müddetle ve ayrı ayrı açık eksiltmeye çıkan!mıştır. lstekliJcrin hizala
rında gösterilen ınuvakkat teminatlariyJe ihale yapılacak olan 9-9-935 
pazartesi günü saat 16 ya kadar P. . T. Başmüdürlük binasında top
lanacak eksilLıne komisyonuna ve yahut bulundukları mevki posta mü
dürlerimize baş vurmaları Hi'ın olunur. 

ursa evkaf Direktörlüğünden: 
Han1zabey sütlüce 1\levkiinde Kestanelik 
Üftade kızılcabayır » » 
Üçkuzular deve tarlası » » 
Fethiye kızık köyünde) » » 
şeyhler. ) 
)) )) )) )» )) 
Gövnük ) )) » .. 
Yukarıda yazılı vakfa ait kestaneliklerin 9iJ5 

yılı n1ahsulüne istekli çıkmadığından ihalesi 
ü- 9-935 cun1a günü saat on beşte mahallin
de yapmak üüere yeniden beş gün müddetle ar 
tırmaya konmuştur. isteklilerin o gün ve o sa
atta mahallinde bulunacak memura mı1racaat. 

Bursa Şarbaylığından : 
1-935 yılı çöp, ışık vergi ve resimleri mükellefiyetlerini 

gösteren teklif cedvelleri mevcut ilan tahtalarına aıhrılmııtar. 
2-Bu vergi ve resimleri her üç ay ( hazirandan itibaren ) 

bir taksit olmak üzere dört taksitte ödenmeai Uray kararile 
§art kılınıp bütçe tarifesinde yazılı bulunduğu cihetle bu müd 
detler geçtikten sonra kanunen yüzde on zam ile tahsil edi
lecektir. 

İsteyenler Bursa Merkezinde şartnameleri görebilirler. :!-2 
{ 3-Bu bildirim ihtarname makamma kaim olacaiından hem 

ıerilerin beyhude zarar görmemeleri için borçlarını tayin olu
nan müddetler içinde ödemelerini saygı ile duyururum. 2-2 sa inhisarlar b şmüdiiır ·· ğü den 

~1. Kemal paşa inhisarlar anbarında. bulunan artar ve eksilir balya 
halinde ( 44,000 ) kilo idare malı yaprak tütünlerin M. l{emal paşa 
Bandırma kara yolu ile ve kamyonlarla nakliyatı 22-8-935 gününden 
itibaren on beş gün ınüddetle kısa eksiltmeye konulnıuştur. 

istekliler her iş günü nakliyat şartnamesini ba~ müdürüyetinıizde ve 
l\1. Kemal paşa müdürJügü ıle Bandırma ınüdürlüğünde görebilirler. 1 
Bu nakliyatın ihalesi 6 -9-93a cuma günü saa 15 de yapılacağından 
istekliler yüzde 7, l-3 güven parasile Bursa inhisarlar baş mü<lürüye-
timizde müteşekkil komısyona gelsinler. 2-2 

Bur ·a Tapu dairesinden: 
Bursanın Çırpan mahal

lesinin Tahir bey sokağında 
sağı Ömer solu çeşmeci Bi
lal Arkası Süleyman Ö"Ü yol 
ile çeurili 15-17 lrnpu nu· 
maralı bir ev Salim oğlu 
çolak İbrahime hükümet ta· 
rafından 1294 senesinde 
meccanen verilmek suretile 
malik iken ölmesile verese
sine kaldığından bahsta in
tikalen tesçiJi talep edilmiş 
ve tapu kaydıda bulunma
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkikı için 16- 9 935 
gününe ruüsadif pazartesi 
günü mahalline memnr gön 
derileceğinden işbu evde 
alAkası olanlar var ise ta· 
rihi ılAnından itibaren on 
gün zarfında tapn idaresine 
ve yahut mahallinde bulu
nacak memura ellerindeki 
belgeler ile beraber müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

§ 
Bursamn kavaklı Ma· 

hallesinde Burç üstü çıkma 
zında eski 1067 umum nu· 
marasile dava vekili Mes'ut 
adına yazızı ev vergi ida-
resinin 21 Mayıs 338 gün 
ve 841 sayılı Derkenarında 
mahçuz bulunduğu gösteril 
miş ve bu kuyudatın yan-
mış olması hasabile haczin 
mahiyeti ile hiikmünün baki 
olup olmadığı anlaşılamamış 
olduğundan tarihi ilAnıtıdan 
itibaren bir ay zarfında bu 
hacizle alakadar olanların 
tapu idaresine müracaat ey 
ıemeleri ilan olunur. 

ursa kültür 
1-Bursa bölge sanat akuJuna bursa ilinden 

( 1 1 ) parasız yat lı okur alınacaktır. Şart1ar 
aşagıda ) az lıdır. 
2-l"ürk olmak ( 13) yaşından küçük [ i 7] 

hüyük o man1ak en az beş sınıflı bir ilk okuldan l 
diploma almış bulunmak. ı 

3-Bursa ili ve ve ınülhakatı kütüğüne yazılı 
bulun ~ak 

4--Sanat öğrenimine elverişli olJuklarını ınem 
Jeket hastanesinde verilecek raporla tespit etınek 

5 -5 E) ül 93:) perşeınbe günü saat dokuzda / 
Bursa ~anat okulunda yapılacak ) arış sınacına I 
girmtk \e muvaffak olmak. 
ü-Sınaç Türkce, l~iyaziye, Eşya, l~esim ders

leı·inden yapı" acaktır. 

7 Bursa ili kütüğüne yazılı o1mayan1arda ya
rış sırasına girebilecekler. ve sınaç kağıtları 
kültür bakanlığına aynca gönderilecekt1r. 
S-Isteklı erin her gün bursa sanat okulu di

rektörlüğüne baş vurmaları ve gereken belge-
lerini Lazırlaınalaı ını 2-3 

sa rma irektö lüğ"n en: ı· 
Bursa ve lilecik İıbaylıkları bölgelerinde ile· 

ride açılacak orn1an mu haf aza işyarlıkfa rına 
atanmak üze e bu n~en1uriyetleri isteyenler ara 
sında 16 9-G3:i gününde bursa orman direk. 

1 
törlüğünde nnisabaka i111tihanı yapılacağından 
gerek evvelce talip olanların ve gerekse yeniden 
talip olmak isteyen erin evrakı ınüsbiteJeriyle 
birlikte imtihan gününden evvel bursa orman 
dire ktörl .. "ün m caat etmeleri ilan olunur. 

§ 

61607 kilo saman eksiltmesi 
muhammeni 

616 lira 

Temizlik itleri hayvanları için yukarıda yazılı miktarda ıa
man, açık eksiltme ile ı2 -9-935 perıembe günü saat 15 le 
alınacaktar. Vermel< isteyenler, ıartları anlamak için her it 
günü ve saatında Urny muhasebesine ve ihale günü belli aa. 
atından önce 47 lira muvakkat teminata makbuz karıılığında 
yatırarak veya banka mektubu getirerek komisyona gelılnler. 

'5 2-3 
mubammeni 

4332 l kilo arpa eksiltmesi 1442 lira 
Temizlık itleri hayvanları için yukarıda yazılı mikdarda ar

pa, açık eksiltme ile 12- 9-935 perr~mbe günü saat 15 ta 
alınacaktır. Vermek isteyenler, şartları anlamak tçfn her tı 
günü ve saatında Uray muhasebesine ve ihale günü belli sa
atından önce 109 lira muvakkat teminatı makbuz karıılığıuda 
yatırarak veya bsnka mektubu vererek uray komisyonuna 
gelsinler. § 2 - 3 

Daynhatunda küçük namazgah caddesinde kargir kulübenin 
kirası açık arttırmaya konulmuıtur. 12-eylül - 935 perıembe 
günü urayda ihnlesi yapılacaktır. muhammen aylağt 120 ku
ruştur. istekliler, ilıe.le günü ıaat 15 ten önce 90 kuruı temi• 
natını yatırarak mflkbuzu ile komisyona gelsinler 2 - 3 

mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur . 
·-, ·ye iş bankası 

aracabey Harası 
Direktörlüğünden: 

Karacabey Harasında Emaneten yapılacak 
tek memur evi için alınacak ( 3 ~00 ) kilo demir 
açık eksiltmeye konmuştur. isteklilerin ( J 2 Ey
lül 935 tarihine nıüsadif perşembe günü saat on 
beşte Hara müdürlügüne müracaa tJarı iJan 
olunur. t -2 

Çabukluk, cuzluk, Temizlik 


