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ilk TGrk baam kurultayı 
için Ankarara •telif; büyük 
demmlmizln yarattıiı epl& 

eteri tanımak ve tamtmak 
Jöninden bize bir daha fır

eat ••rmlf oldu. 
ilk defa 336 senesinde 

•6rcliiGm Ankara ile bu •lln 
kG Ankara arasında dallar 
delil de acunlar kadar ayrım 
vardır. Bu aynmı canlandıra· 
bilecek bir kaç yazı yazma
J& çahtacafım. 

• • * 
Bu ıeferkl Ankara konuk· 

lupmUllll en lltlfadell yönü, 
partimizin aenel aelueteri bay 
Recep Pekerle 1aptıiımız lç
tea kOllUflD& oldu. Dilerim ki: 
Her parttlt de bizim gibi -
htç olmaua-btr kerecik Re
cep Pekert dinlemek mutlu
luluaa D't'Upma.. Çünk6 : 
Recep Peker devrim tarihimi 

Sedat Atamanın 
muhakemesi 
batladı .. 

"'·"J\J J '.!Vv-

Sedat Atamuuo bir karikatörü 
Vaıoaltnln Peıte 1enaha 

ti için alb klılyi dolandırmak 
tan ıuçlu Sedat Atamanın 

muhakemeıine cuma aiafl 
zln ana çisatlerlnl ylizlinden aıllye ceza 
bde kolaylıkla olmyabileceil· baılanmıftır · 

mahkemeıiude 

Diz çok ıaJUI bir tahılyetttr. Baıkanlık yerinde Naci, 
O konuturken Tllrk devrimi iddia yerinde de müd 
•• Tlrk rejimi dile gelmiı delumuml muavinlerinden E· 
eaaınunz •• Eler kafanızın i· dip bulunmuıtur. Davacılar
çbade çizlbalyecek ılbi kıv· dan dördü mahkemeye ıel
nhmt duru dQlmler Tarea: mit dlierleri ıelmemlılercllr. 
Recep Peker bunlan, kızıın f Davacılar kendderlain nasıl 
llMte rutbyaa kar killçele· dolandınldıklarını anlatmıılar; 
rl atbl ııpar ııpır eritir.. Sedat Ataman ise kendisinin 

1ırı.. . onları dolandırmadıtım Va. 
Şa .. 1t~k ld : ~ goDll ile yapbfl anlaımada 

Peker; oa dakika içinde on paralann aeyahatıa sonunda 
bla ldflyl birden dlrlje edebi Yerllecell kayıth olduianu 
lecek bir dil " .-ı P~l· sö1leml1 ve bazı vesikaları 
ıattıae aahlpUr. Recep e e• mahkemeye 161terml1Ur. Fa· 
rla öyle içten •• ylrekt~ kat bu veıikaların Vagonli 
koaatutu varkl : keadlnlzı ıle yapılan muhaberedea lba · 
bir u için inanmamııla~~ı- ret oldulu anlaıılmııtır. Bu
ruma koyananıs onu e- nan için Vaıonll ıtrketi mü· 
cidden IODl'a onun ılbl~nanlı me11illnln lıtanbul mahkeme· 
bir partld •• dahlç b de~ em:- ıinçe alınacak ifadesinin gel
DUD yaruı ka or lrle e.• •• meılal beklemek Gzere mu-
d olunma••·· ' 61 nan 1 b k - n .ır. d ki k Kol 1. ü a emenin on muz e cuma 
kODUfUJGr 1 : u, e 1

' 1 • html aaat 14 de bırakılması 

Domuz sanılarak 
vurulan çocuk 

""""'· rr~ 

Fetiye kızık k6yüade 7 
gün evel bir acın ( facia ) ol
muıtur. Bu sene kö7ün ilk 
mektebinden birincilikle çı· 

kan 13 :raıında Salih oilu lı 
mail Hakkı isminde bir ço· 
cuk gece saat 9 da tütin tar 
lasından evine dönüp ıeUrken 
yolda bir çit yanında üzerine 
köpekler ıaldırmıı, zavallı 

çocuk köpeklerden kaçıp kur · 
tulmak için çitin arkaama 
aaldanmıı. 

Fakat buraya her zaman 
geceleri domuz ıilrülerl indl
linden aJDı k61den 30 yaı
lanada Rafet, çite saldan· 
mak isteyen çocuiu da do· 
muz zannederek çlfteılle vur· 
muı ve 6ldürmOıtilr. Sonra
dan öldGrfilen mahlukun do
muz olmadıiım 16ren Rafet 
çocufu alarak köye bet ki· 
lometre uzaktaki ormanlar 
arasında bir kaya dibine sak 
lamııtır. 

Erteıi gün lımail Hakkı
nın anneııle babaaa Çocukla
rının evine ıelmeclliiai jan
darmaya haber vermifler. 
HersGn 70 ktti ile k6J civa
rında yapılan araıllrmalar 7 
ıüıa ıürmlı, nihayet vurulan 
çocuk aaklandılı yerde bu. 

luo:~!tur. 
_ ... an köy balkı bu zeki 

çocaiua 6llba6ne acımıı ve 
atlamııtır. Rafet de vaka11 
itiraf etmtıtlr. 

US SSZZ± • !!!S 

Bursa tapu 
müdürlüğünden: 

d, ıiaG hatta y(lcudunua her 
uzYU da beraber dile ıelmlı 

Borsanın çeımı efendi çift 
1111 civarı diğer adı panıı. z pı 
nar ve kaymak yolu mevklln 
de gün dotduıu Abdurrahman 
gOn bat111 Kamil ve Osman 
bahçesi yıldızı Mehmet bab
çeal kıb!eıl kuca guz Mehmet 

kararlafDUttlr • yereaeıl lle çevrllmıı bahçe. 
,Sedat Ataman kefaletle ( nln Ahmet oflu Ali vereıeıl 

tahliyesini dllemtı iddia ma- tarafından 1eneblz tasarrufa · 
kam• ise bu dtlefia reddini tın namlarına tesçllinln icra• 

aamyonunuz. 

Recep Peker; partililerin 
de blJle konatmalarını iıti
Jor ve (bizim partimiz daima 
konuıan partidir. Çiok6: bir 
IDanaa, lnanmıyanlar varsa 
onlan laandar1Hkla parti Ö• 

deYlnl 7Wfae pttnnelldlr) eli 
JOI'. 

iıtemltUr. Neticede tabliye U· t l 1 t ta 
teii red olunmuftur. sam a ep 0 muı ur· puca 

Bundan sonra Sedadan kaydi bulunmayan bu bahçe· 
kayın pederile kayın valideıl nln 24- 6 - 935 tarihine teaa· 
ve komtu luza Fatma tara- dif eden pazartesi günü ma· 

fından açılan davaya baılan- hallen tahkikat icra edilece· 
mıı bu davada cllfer dava i· itndea bu taıınmaz male 

Havamızı koruyacağız. 
Y urtdaşlar her tarafta üye 
yazılmak için yanşıyorlar •• 

Geçen hafta tebrimizde 1 
hava tehlikesi için bGyGk bir 
miting yapılmııtır. Perıembe 

gilnü saat on beıe deiru dnk 
klnlaranı kapayan, itlerini 
bırakan Bur1ablar doğruca 
mltinı yeri olan Cumurlyet 
alanına toplandılar .• 

Binlerce Bursahnın Ata· 
türk be7kell önOne toplanlfı 
da gösteriyordu ki: Yurtdaı
lar havalanmızın korunma11 
için son kerteye kadar çab
tacaklardır. 

Evveli kirıüye C. H. par 
tisi baıkanı ve Bursa ıa7lavı 
doktor Sadi Konuk çıkarak 
bava teblikeılae karıı Tilrk 
uluıunun nasıl yardım yap&· 
caiını anlr:.tan çok deierli ve 
he1ecanlı bir söylev verdi. 
Ardından ilbayımız Fazlı Gü· 
leç kilraüye ç•karak balkı bu 
tehlikeye karıı yardıma çala· 
ran özli ve aamlmi bir liy· 
lev verdi. Burada herkeı ,ar 
dama kotmak için and içerek 
daiıldı. 

MahkOmların 
hamiyeti 

Şebrimtad. Tane.re Jçla 
bir mltia11 yapıldıianı öfrenen 

baplabanedekl 700 kadar 
mahktim müddelumumwte 
lltlda ile mlracaatta buluaa
rak kendilerine Yvilea ek
meklerden her ay iki aGD 
yarımfAJ' ekmefJn bedellai 
uçak kuruluna terkettiklerlni 
bildlrmıılerdlr. 

Üye yazllanlar 
Şehrimi.de ha•a tmllke· 

ılal bilenler kanuaana G,e 
yaaalma iti hararetle de•am 
etmektedir. 

Bü.tOa Jt yarlanmıs ( me
murlanmız ) a,. yuddıldan 
gibi bir çok kimıeler de u-
çak kuruluna baıftlrarak iye 
yazılmakta ve teberruda ba
lunmaktaclırlar. Bu arada 
Da; kulübQ de mannl tah· 
ılyeU adı Oye yaıal11111• 

tar. 

Uçak kurulunun 
bilcllrijl 

uı .... ıösterdlll balbhk 
Ye yardımı (6rerek tatil glD. 
leri de dahli olmak tlzere her 
gilo ıabah saat tekiz buçuk-
tan akıuna kadar TGrk ha
va kurumu Buna ili ıubeli 
ara11z açık bulandapnu • • 
yıala Bur..W.ra bll•llll'. 

T. H. K. Ş. 8. 

HER HAFTA Dil KARŞILIKLARI 
DÔRDÔNCO LiSTE 

1-Abide -Anıt 
Örnekler: lıtanbal bir anıtlar ıebrldlr. 
lıtanbut, Atatürk lçia, heykelll bir anıt yaptlrmala ka. 
rar verdi. 

2-MOıtacel = Eytta 
Örnekler: Yurda ba7111Ciırmak, evatn lflerbniıdn batında 
aellr. 

Din Ankaratlan bir evgin telgraf aldım. 
3-Terbiye etmek = Elitmek 

Terbiye ( education) = Eittlm 
MGrebbt = Eiltmea 

4- Mektep - OkoJ ( Okula ) 
s-Muallim = Ölretmen 

• "'. lslnclea lalJGk ve ııcak 

Örnekler: COmurlyet Okullar11nn ıenç kafalı attmenlere 
ihtiyacı vardır, Her 6fretmen, elitim uaallertnl bilmez, Biz 
çoktanberl ıe11çllil reni zamanlar için elltmek latl1oraz. 

le blrleıtlrtlmlıttr. baıkaca tasarruf iddiasında !-----------------------• 
Kutlu bir nlkih bulunanların ellerıadekt belıe 

bir llal Ye lftll de yQrildil
limlz Kam&1ızm1 bile bize 
bitin bellsatl Ye bütln açık 
hlde Recep Peker 6irettl. 1 
K•m•llsm 61le mltterek bir 
inan Ye alktı balıdır ki Jenl 
TGrld1e1l bir tek hedefe dol· 
ru Jlrtltmektedtr. 

Ttırk ulmanua bitin lda· 
re eclenl•I, yazanları, söz 
ll1le,.ı.rı bu ulu~un men
faatı tola h&,le bir kuteal a
• fikir etrafmcla blrlepnlt
tlr. 

• •• 
Bizim demmtmlze aelince: 

lteld de•rlmlerden en b616k 
•rrua noktam: Jtlrilyn bir 
dem. olma11clar. Yani için• 
~~aclaiaaaus ha1at tart· 
-- ... ,.,..... •• ba . 

C. H. partisi kaza baıka· 
nı ve Bur.. matbuatının es
ki emektan Refik Kutlayın 
oilu Avrupada tahıl( ı&rmGt 
delerll ıençlerimizden Kara· 
cabey haraıı Atçılık ıubeal 
uamaalarıadan Behçet Kut· 

ile mahallinde buluoacak me-
mura ve kefif ıllailaden evvel 
tapu mildlrlyetlne mlracaat 
etmeleri ilan olunur. 

§ 

Buraanın babı &emin ma

len tahkikat icra edtlecefln· 
den bu tat1nmu male baıka· 
ca tannuf tdclJasıacla bulu-
nanlann ellerindeki belge ile 
mahallinde balunacak memu-
ra ye keılf aGnlnden evvel 
tapu mldOrlyeUne mGracaat 
etmeleri illa olunur. lay ile muallim Muazzez Ôz. halleainde Y eıil Ulrbe gire· 

menin nlklhlanmalan pazar- meclnde salı Er usta oflu § 
teai alnG belediJe salonunda Muıtafa ıolu Saide arkası 
çok kalabalık ve ıeçkln da- kale iaü yol ile çevrili evla Dudaklı köyünde Hüse
vetlller hinde yapılmııtır. Mustafa oğiu Nuhun veresesi yin oğlu Recebi~ 338 s~ne
Nlkihda parU llbaylık baıka- tarafından namlanna tesçlli· sinde ölmesile vereseslne 
Dl ile farbayı Cemli Öz de Din icrada talep olumuıtur t&• intikal Ve ahire S&bŞI lste
bulunmuflardır. lkt deferll puca kaydl bulunmayan bu nilen mezktlr köyde köy el· 
gence tClkenm• 1aadet dile- evin 25 - 6 - 935 tarihine te- varında bir kıta babçeain 
riz. ıadOf eden salı gün6 mahal- tapu kaydı olmadıgından 
~p~rt~l~a~u~la~U~ba~~~~~~m~e~k~d~n~rl~-~~~~a9n~~~r~.~.~e~b9uo~u~y~v~la~e~ı~e~-~~Ytt~~~~~~~a~ 
mlmizln baıllca ayrım vasfı· tlrmek için çabtanlara ae 6 935 gününe roiiaadif cu· 
dar. Bu bG:rQk de•rlmln lçlrı· mtalu.. mar&ell günü mahalline me 
de • ldlçlk ~lr aclev almıı • MUSA ATAŞ NIU' g6aderlleceğhlden mez 

kilr bahçede alakayı tasar. 
ruffyesl bulunanlar var ise
tarihi llAndan itibaren on 
gün zarfında tapu idaresi· 
ne ve yahut mahallfne ge. 
lecek memura müracaat ~
lemelerf Hin olunur. 

• Duraanın bas topraklar 
mevkllnde clolabcı Abdi na 
mına kaydlı ve ölmetlle oğ 
ıu lbrablme intikal eden 
babçeahı ölçüsü yapılarak 
budatlan hakkında tahki
kat icra edileceğinden bu 
bahçeye sınır ol.anlar ile 
diğer eşhasın bir aJAk•ıı 
olup olmadığının tarihi ı .. 
llndao itibaren on giill ~in 
de tapu idaresine müracaat 
eııemelerl illa olaaur. 



Sahife 2 

Gemlik sulh hukuk 
hakimliğinden : 

Gemlik orman idaresinin 
Yalovanm Güllük köyünden 
yaylı oğlu temel ve küçük 
ali oğullarından kadri, İl· 
yas ve Hüseyin ile Fazlı oğ 
ıu Süleyman aleyhine açtı· 
gı hilifı usulü ormandan 
katiyat ve kömür imal et· 
tiklerinden yüz otuz üç li
ra 29 kuruş tazminat dava
sından dolayı davahların 
ikametglhları meçhul oldu· 
ğundan ilAnen yapılan 20 
5 935 pazartesi günü saat 
14 te mahkemeye gelmedik 
terinden gıyaplarında karar 
verilmiş bu hususta zabıt 
varakası tutanların şahit 

sıfatile dinlenmesi için du
ruşmanın 26 6 935 çarşam
ba günü saat 14 de taliki . 
ne karar verildiğinden da
valıların ilan tarihinden iti
baren beş gün içinde itiraz 
etmedikleri takdirde bir da 
ha mahkemeye kabul edil
meyecekleri davacının iddi· 
asını kabul etmiş sayılacak 
Jarı tebliğ makamına ilin 
olunur. 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

565 Davacı : Abdal ma. 
hallesinde eski tahal çıkma
zında 3 numaralı hanede 
şaban karısı Beytiye tara
fından davalı kocası çatal 
fırında tekke sokağında 7 
numaralı hanede mahalli 
ikameti meçhul basan oğlu 
fırıncı hamurkar şaban a
leyhine ikame eylediği ih
tar davasının icra kılınmak 
ta olan muhakemesınde ma 
halli ikameti meçhul kalan 
müddeialeyhe ııanen. ilsa
kan davetiye tebliğ edildi· 
ği halde gelmediğinden beş 
gün içinde hakkı itirazını 

kulianmak üzere iUlnen ve 
Usakan gıyap kararı tebli
ğıne ve muhakemenin 16 6 
935 saat ona talikine karar 
verilmiş olduğundan. karı· 
nız davacı verdiği arzuhal
de kumara müptela ve ka· 
rımzla çocuğunuzu bili na· 
faka terkedip gittiğinizi id· 
dia ve şahitlerde karınıza 
ve daha fazla boşta gezdi
ğinize kazandığınız parayı 
kumara sarfettiğhıize ve eş 
yanızı satıp semti meçhule 
gittiğinize şahadet etmiş· 

terdir bir iıirazınız varsa 
beş gün içinde beyan et· 
meniz ve tayin edilen gün
de bizzat veya tarafınızdan 
bir vekil tayin etmeniz gel 
mediğiniz ve vekil gönder
medlğiziz takdirde H. H. M. 
K. 405-408 inci maddele
rinde münderiç hükümlerin 
tatbik olunacağı tebliğ nıa· 
kamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

§ 
788 Davacı Bursada zın 

dan kapu mahal lesinde ca
mi çıkmazında 3 numaralı 
hanede İsmail kızı naciye 
tarofandan o mahalleden 
mehmet oğlu odacı Hamdi 
aleyhine ikame eylediği bo 
şanma davasının icra kılın· 
makta olan muhakemesinde 
davalı Hamdlnin mahalli i· 
kameti meçhul kaldığından 
davetiyenin bilA tebliğ ia
de ec:Jildlğlnden mahalli ika 
aıetl meçhpl bıthınan müd
dealeyhe Ulnen ve flıakan 
davetiye tebliğine ve mu .. 

Haklnn Sesi 

Bursa belediyesinden: 
Akarlarm yeri 

JJuyük talıLL dışı 
/Wytik tahıl içi 
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su yelik 100 
boşycr 200 
binası 200 

2U IJı'il.-kıin 150 
okltıroa binası 2UU 

6 Dıikkün 800 
9 " 800 

l!J " 80U 
" 22 " 300 

Stadyum 1.-cırşısL u=wı arsa BOO 
puzarbaşmdcı kale <ırsası 100 
Zevk sineması yam ya:lık bahçe ıuoo 
ismet paşa cad. aasu 200 
M.er' a yerinde tarla 100 
Seibaşmda bahçe 400 

,, çıkma: yer 50 
rukarıda ya:ıll akarlann 9.15 finansal ytlı kiraları 11-6-935 

Larllıinden itibaren lıir ay içimle ayn ayrı pa:arlıkla islekli
lerinc verilccefjindeız isfr/;liler bütün şarlları anlamak için 
B. Muhasebesine ve pa:arlesi ueyu perşembe günleri saat 15 
le senelik kira bedellerirıin yüzde 7,,j fiu nispetindeki mu. 
vakk.al lemirıal nı.ukbu;; 11eya banka mekluplariyle Belediye 
konusyomma uelsuıler. 

§ 3 
Muhammen aylıfjı li->O lira olan JJelcdiyc ga:ino ve M:1Me

sidin üç senelik kirası 11 --6-935 tarihinden itibaren bir -ay 
içinde eyi fiat verene pa:arlıkla verilecek.lir. İstekliler büliin 
~a:lları ~nlamak için .n. lluhasebesine ue pazarlık yapmak 
zçm de 3;ıl lfralık ma/\lm: veya banka mektubu ile ilk ilan 
iarilıinden sunra perşembe veya pa:arlesi yünleri saat 15 te 
Belediye komisyonuna gelsinler. 

Zayi ceket 
30- 5-935 Perıembe günü bursaya giden gemlik yolunun 

buraaya iki üç kilometre mesafede arabadan müstamel bir 
ceketimi duıürdüm içinde bir kağıt cüzdan vardır ve cüzdan 
içinde arabacı kazanç teıke.rem ve nufuı tezkerem ve birde ufak 

Bursa beledi esinden: 
Alınacak mallar Mikdarları Muhammenleri 

Koyun eti) 1550 kilo) 620 Lira 
ana » ) 530 kilo > 

Kuru odun 29880 kilo ) 224 Lira 
Erzaklar ) 22 kalem 1200 Lira 
Sebzeler ) 19 kalem 200 Lira 
Yoksulevine 935 finansal yılı içinde gereken levanım-

dan yukarıda yazılı olanların açık eksiJtme müddetleri 
uzatılarak 17- 6-935 pazartesi günü saat 15,5 ta ayrı ayrı 
dört şartname dairesinde ihaleleri yapılacaktır. Teahhüde 
girmek isteyenler şartları anlamak için Belediye Muhase
besine ve ihale saatından önce de muhammen bedellerin 
yüzde 7,5 ğu nispetindeki muvakkat teminatları 2490 sa_ 
yılı kanuna göre vererek Belediye komisyonuna gelsinler . 

§ 
Censi Mikdarı Muhammeni 

Eski kabristan yeri 78 78 Lira 
Yolf azlası yer 40 60 Lira 
Muradiyede cami avlusu karşısında ve cadde üzerinde 

bulunan yukarıda yazılı 118 M2: yerler açık arttırma mÜd· 
deti on gün uzatılmak suretiyle sat11ığa çıkarılarak 
17- 6- 935 pazartesi günü saat 15 arttırma ve ihalesi 
yapılacaktır. İstekliler biitün şartları anlamak için Bele
diye Muhasebesine ve ihale saatından önce yüzde 7,5 te
minatlariyle Belediye komisyonuna gelsinler. 

§ 

Bursa Mezbahasından şehir içinde 935 finansal y11• 
içinde et nakli işi, rnüddet on gün uzatılarak açık eksilt
me ile ı 7-6- 935 pazartesi günü saat 16 da ihalesi ya
pılacaktır. Bu teahhüde girmek isteyenler şartları anla
mak için Belediye Muhasebesine ve ihale saatından ön
ce 450 liralık muvakkat teminat makbuz veya banka nıek 
tuplariyle Belediye komisyonuna gelsinler. 

Mevkii Cinsi 

Tatarlar cad. Arsa 
]) )) 

)) )) 

)) )) 

)> )) 

§ 
No. 

30- 31 
28 29 
2 
33 
25 - 26 

Mikdarı 

50 m2 
65m2 
54 m2 
38 m2 
Si m2 

Muhammerti 

300 Lira 
390 Lira 
324 J) 

228 ) 
522 )) 

Yukarıda yazılı arsalar ayrı ayrı satılmak üzere açık 
arttırma müddetleri uzatılmak suretiyle 17- 6 --935 pazar
tesi günü saat 15 te ihaleleri yapılacaktır. istekliler bütün 
şartları anlamak için her iş günü ve saatında Belediye 
Muhasebesine ve ihale saatından önce de muhammen be
dellerinin yüzde 7,5 ğu nıikdarında teminatlariyle ko
misyona gelsinler. 
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Bursa maarif müdürlüğünden : 
Hariçten Orta mektep bitirme imtihanlarına gireceklerle 

le geçen seneler son sınıfta bakolo:ryadnn kalEı.nların imtihan
larm 15- 6 - 935 cumartesi günü baılayacaktır. 

ilk imtihan yazıla Riyazidir. Vekalete müracaat edipte im
tihanlara girme müsaadesini alanlara geçen senelerden kalan 
talebelerin mektep idarelerine müracaat ederek imtihan gün· 
lerioi öğrenmeleri ve kayıtlarını yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

~r not deherim var~~ her kim b~du isebunadahan~ apt ı~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~ 

ağaya teslim edilmesini ve cekette param olmadığı gibi itiraz. 
etmiyeceğimi ve tamamen teslim olunduğunda iki lirada müj 
de edeceifml ilan ederim. Orhangazinin keramet köyünden 

2-3 Ahmet oğlu arabacı Mehmet 

hakemenin 21 6 935 saat 
ona talikine karar verilmiş 
olduğundan tayin olunan 
günde bizzat veva tarafınız 
dan baroya musaddak bir 
vekil göndermeniz gelmedi· 
ğiniz ve vekil dahi gönder 
mediğiniz takdirde hakkı
nızda IAzım gelen muame
lei kanuniyenin ifa kılına· 
cağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilAn olunur. 

Bursa tapu 
müdürlüğünden : 

Lofçalı ahmet oğlu ba
san adında yazılı Bursanın 
Çaylar mevkiinde şarkan 
dobrucah Tahir garben ka· 
ra Süleyman ve yani şima
len niliıfer cenuben göl ile 
mahdut bahçenin veresesine 
intikal ve kısmen hazineye 
ferağı hakkında yaptıkları 
muamelede senette yazılı 

beş dönümden fazla mik· 
tar bulunduğundan mahal· 
llnde tahkikat yapılacağı el 

betle bu yerde alakası o
lanlar varsa ilan tarihinden 
itibaren on gün zarfında ta 
pu idaresine müracaat et· 
meleri iUln olunur. 

§ 
Hamamlı kızık köyünde 

sarı mehmet oğullarından 

ahmet oğlu Mehmet emin 
adına kaydı olmayan tem. 
muz 294 tarihli ve 26 sa· 
yılı tapu belgesile kayıtlı 
sözü geçen köyde köy üstü 
mevkiinde kain ı 149 metro 
murabbaı bahçenin mehmet 
eminin 316 yılında ölmesi
le veresesi ne badel intikal 
ahıra ferağı talep edilmiş 
olduğundan tasarrufunun 
tahkiki için 20- 6-935 gü. 
nüne müsadif perşembe gü. 
nü mahalline gideceğinden 
mezkur bahçede aHlkayı ta
sarrufiyesi bulanlar var ise 
tarihi ilAndan itibaren 10 
gün zarfında tapu idaresine 
ve yahut mahalline gidecek 
memura müracaat eylemele 
rl uan olunur. 

Bursa Vilayeti hususi muhasebe 
Müdürlüğünden: 

193ö yılı için yol bedeni mükellefiyeti \'i1a
yet ı · mumi meclisinde 10 Haziran 1929 günle 
meçli ve 1525 sayılı şosa ve köprüler kanunu
nun bazı maddelerini tadil eden 1882 sayılı ka
nunun 3 üncü maddesi mucibince sekiz gün ve 
karşılığı olan nakdi mükellefiyet dahi 6 lira o
larak tespit edilmiştir. l\iükellefiyetini nakden 
yapacakların yol vergisi biri Temmuz diğeri 
Eylul olmak üzere iki müsavi taksitde alı-

nacaktır. 
Şosa ve köpriler kanununun 10 uncu mad- . 

desine tevfikan keyfiyet ilan olunur. 
, ~-- ~ _..__e == --- !±9 

Bursa maarif müdürlüğünden : 
t 98?> l\iali yılı Bursa Erkek I:sesi ve kız ınu

allim Mektebine hızım olan 40,000 kadar yu
murtanın beher danesinin birer kuruş olarak 
bedel tahmin edilmiş ve talip çıkmadığından 
eksiltme günü 14- 6- 935 cunıa gününe kadar 
uzatılmıştır. 

Almağa istekli olanların o g ün saat 15 de 
muvakkat teminat akçası olan 15 liraya ait 
makbuz veva tahvilatla Bursa maarif müdürlü
ğünde toplanacak komisyona gelmeli ilanolunur. 


