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Ankara 
Ve tasın kurul
tayından dönüş 

Altı gün süren Ankara 
konukluğumuz sarsılmaz bir 

güven ve derin bir inancın 

verdiği tatla ve bat döndürü
cü bir earhoıluk gibi geçti. 

Bozkırın ortasmda insan 
bilgisi, insan bileği ve fnaan 
iradeslle betonlaımıı ve ye
ıillenmit modern Ankaranın 

gönüllerimize ıaçtığı bu derin 
inan havası içinde hala ıerhoı 
gtbiyiz.man ve güven ki.besin 
de gördüklerimizi, duyduklar1 

mızı veyaptık!arımızı anlatmak 
için önce hangisinden batlıya 

yım,sonra hangisinde bitireyim 
diye düıünüyorum. Çünkü;altı 

günlük bu kısa ankara konuk· 
lğu (Kurultayda geçen iki ça
lıtma gününüde hesaba kata

rak) bize o kadar çok ıey 

gösterdiki: altı yüz yılhk Oı-

maoh imparatorluğunu tırna
nağına bile beceremediği bü. 

yük itlerin topunu birden ve 

hepsini bir çırpıda gözlerimi· 
zio önüne ıeriverdt. Bunun 
için Ankarada gördüklerimizi 

yalnız ıu tek cümle ile to

parlayıvermekten baıka çare 
bulamıyorum; önce inan, ıon· 

ra bilgi, daha sonrada yılma
dan çalıımak ... 

Ankara bizim için bir bat 
ka yöndende yepyeni bir ka-
be oldu. Çünki: yüz yılların 
bir araya toplıyamadıiı yurd 

yazarlarını orada hemde inan, 
görüı ve duyuı beraberllii i

çinde bir hamur gibi yoğura· 
rak tek bir ülkü etrafına top-

lamak Ankara ya ve 
Cumhuriyet Türkiyesine na
sip oldu •. 

Bu topluluğu yaratmak 
Ankara için zaten çok gerek-

li bir lfti. Zira : bütün bir 
ulusa yazı ile fikirlerini ya-

yanların Türk devrimlninln 
icaplarına göre hız almaları, 
öncülük etmeleri ve yer tut-

maları bunun içinde disiplin
le yürümeleri pek nomal bir 

lazıme idi. 1ıte: ilk Tiirk ba· 
~ıo kurultayının oynadığl en 
onemli rol bizim için bu oldu. 

Bir bakanlo. bir köyl(i a
rasında en ufak bir ayrım ta. 
nunıyan, sokaklarında yalnız 
itlnl düşünerek yürüyen ve 
birbirlerine kartı her zaman 
ııcak duygularla bailanmıı 
olanlar görülen bu parlak gil· 
neıli Aakarayı görmek, tanı· 
m_ek ve •evmek her yurddaı 
içın en büyük bir ödevdir. 
Bu -d 0 evi yerine getirenler bi 
zim gibi gönül ferahlığına, 

I IÜVen Ve inan beraberliğine 
ka vuıurlar. 

MUSA ATAŞ 

( Piyer ve Jan) 

Buraamızın tamnmıı dok
torlarından diıçi Edip Rüıtü 
nün kardeti ve maliye tetkik 
ve itiraz komisyonu azasın

dan bay Rüttiinün oğlu Hay
ri Rüttü, Fıransanın en bü
yük ronıancılarından Gidömo
pasanın ( Piyer ve Jan ) adlı 
değerli bir eserini Türkçeye 
çevlrmittir. Nefis bir ıekllde 
baıtmh~ aatııa çıkarılan bu 
eıerin tarcümesinde bay Hay· 
ri çok muvaffak olmuıtur. 

Kendisini tebrik eder ve de
ğerli yazıcılarımızdan Ercü
ment Ekremln eser hakkında· 
ki tenkidini de aıaiıya koyu
yoruz. 

Tıp fakültesi okurlarından 
Hayri Rüıtü, Franaanın en 
büyük romancılarından ve 
belki de en büyük romancısı 
Gtdömo pasanın ( Piyer ve 
Jan ) adındaki şaheserini di • 
limize çevirip Resimli ay ba· 
sın evjnde çok nefis bir tarz· 
da baatırmııtır. Möpasanın 

dili, üılubu çok itinalıdır, çok 
süslüdür. Bunu yabancı bir 
dile, aslındaki eüzelliği ve 
selise ti muhafaza ederek çe• 
vlrmek çok çetin bir itllr. 
Hayri Rüıtü bu iti muvaffa
ktyetle baıarmııtır. Bazı ke
limelerin ve terinlerin tam 
karıılığını bulmak Fransızca

yı çok iyi bilmeğe bağlıdır. 

Görülüyorki, mütercim bu 
hususıa kuvvetli bir bilgi ıa· 
hlbldir. Ve tebrike ıayandır. 
Ancek, tıp fakültesinde oku
yan bir Latın bu bilglılni ede 
biyattan ziyade kendi meıle
ğlne hasretmesi bence daha 

doğru, daha yerinde ve daha 
faydalı olurdu. Rahmetli Ce
nap Şababettinln edebiyata 
fazla ehemmiyet vermeılle, 
edebiyatımız kıymetli bir üs. 
tad kazanmıt, fakat hekim
liiimfzde çok keskin bir zeki 
kaybetmittlr, Ben, tanımakla 

mübahi olmadıiım Hayri Rüı 
tünün yabancı ve zengin bir 
dili bu derece bilmekle, he· 
kimliğe, ilme, fenne çok bü
yük hızmetler edeceğine ka. 
num· Bununla beraber, gü· 
zel eserlerden yana fakir o
lan kütüphanemize, earbın 

( Piyer ve Jan ) gibi deierli 
bir incisini armağan eden 
Hayri Rüttüye memleketin 
edebi zevki namma teıekkür 
ederim. 

E.E Talu 
( Cumhuriyet ) ten 

Hafta azadı 
Kamutayca onaylanan a

zad günleri kanunu üzerine 

ilk defa Cuma günü çalıııl
mıı' Cumarteıl gQnü öğleden 
ıonra bütün daire ve mfies
ıeler azad yapmıılardır. 

Dünkü Pazar ıünGde her 
taraf kapanmıfu. Halk bu ye· 
nl azaddan çok ıevlnmtıttr. 

Bir eser 
Belediyeden 
Bir dilek 

~V'J'JUV-

y etile giden yolun tam or 
tasından geçen bir dere var. 
Adı karınca deresi olan fakat, 
halk arasında batka bir adla 
anılan kuru dereden yalnız 

bir kaç mahallenin lağımları 

akıyor. Kıım ıöyle böyle fa. 
kat, günetin ortahğı kızdırdı

ğı bu günlerde buradan seçe
bilmek için muhakkak suret
te burunları maskelendirmek 
lazım geliyor. Sayan belediye 
baıkanımız Cemil Özden di
ierleri gibi bu ite de bir ça
re bulmasını dileriz. 

Türkiye baş 
pelvanlık güreşi 

Şehrimizde 22 ve 23 Ha
ziranda Türkiye bat pelvan
lık yağlı güreıleri yapılacak· 

tır. Bu güreıler valimiz Faz
lı Güleçle kumandan Albay 
Fikrinin himaye ve batkan• 
lıkları altında yapılacaktır. 
Güreıler iki gün sürecek ve 
her iki gün Atatürk ıitadyo· 

mu güreılere tahsis edilecek
tir. 

Bu gilretlere Türkiyede 
mevcut hemen bütün namlı 

pel vanlar gireceklerdir. 
Baıa 125, bat altına 75, 

büyük ortaya 50, küçük orta· 
ya 25, desteye 15 lira müka
fat verilecektir. Bu güreılerl 

çocuk esirgeme kurumu ile 
Acar spor kulübü organize 
etmektedir, Bir komite bunun 
için çalıımaya baılamıthr. 

Bir hırsız şebeke
si yakalandı 

Evelki gün Buna zabıtası 
bir hırsız ıebekesini ele ge
çlrmittir. Bir haf ta içinde 5 
11iır hayvanını aıırarak sahte 
kirlıkla mezbahada kestirip 
etini satmağa muvaffak olan 
hıraızlar, açıkgöz zabıtamızın 

elinden kurtulamıyarak yaka 
lanmıılardır. Yapılan araıtır· 

mada hayvanlardan ikisi Ka· 
rabalçıklı Aptullaha, biri Seç 
köylü Muıtafaya, bir tanesi 
de Araba yataklı Yusufa ait 
olduğu anlaıalmıthr. Hırsızla
rın Kanberler mahallesinde 
sabıkalı Yusuf adında birinin 
relıliğl altında icrayı faaliyet 
ettiii tespit edilmit evraklari
le birlikte adliyeye teılim e· 
dllmlılerdtr. 

Uludağdaki otelin 
mukavelesi fesh 

olundu 
Uludağdi'ki otel dört ıene 

kiracı elinde kaldıktan sonra 
nihayet mukavele · fesholun
muı ve otel huıust idarece 
teıllm alanmııtır. Geçen gün 
de bir heyet otele giderek 
zarar ve ziyanı tespit etmif
tlr. Yaza girdliimiz için ote
lin yaz servisine açılması ve 
esklainden daha dGzıün ola. 
rak ltlettlmetl beklenmektedir. 

Hava tehlikesi 

: ·( 

'1 

• 

Havalarımızı böyle uçaklarla dolduraca~ız 

Baıbakanlmız iımet 1nön6· 
nnu geçen haftalar içinde bi• 
ri hava kurumunda diğerlde 
ilk Türk basın kurultayında 

söylediği iki ıöylev gözlerimi· 
zi havalarımıza ellerimizide 
keıelerimize saldırdı. Yurd ıe· 
ver zenginlerimiz ve orta bal
lilerimiz bu yüksek iıaretten 
hız alarak her gün ha va teb-
ltkeılnl sezenler kurumuna 
üye yazılmıya baıladılar. 

Yurdun bava tehlikesine 
açık bulunduğunu çok açık 
sözlerle anlatan Baıbakanı· 
mızm bizden lıtediği 500 U• 

çağı uluıumuzun pek çabuk 
alacaiına hiç kuıkumuz yok· 

tur. Türk ulusunun yurd mü· 
daf aaaı itine her zaman oldu
iu aibl bu seferde çok önem
li bir yer vereceğini pek eyi 

biliyoruz. 

Hele bundan ıonra yapı

lacak muharebelerde hava 
kuvetlerinin ne büyük bir 
tehlike oldufunu bildikten 
sonra bu ite önem vermiye· 
cek hiç bir yurddaı aramızda 
yoktur. Bunun için bütün 
yurddaılarımızın btrbirlerlle 
adeta yarıı yaparak Bat baka
nımızın itaretlediğl ödevi ye· 
rlne r getirmlye çalıımak en 
büyük bir ulusal borcumuzdur. 

....................................... ----············-
HER HAFTA Dil KARŞILIKLARI J 

ÜÇÜNCÜ LiSTE 1 

1 ltimad 

İtimad etmek 
Aıayif ve emniyet 

2 - Huzur ve ıilkun 

- Güven 

- Güvenmek 
= Güvenlik 
= Baysallık 

Yurdda güvenlik ve baysallık, ülkümüzdür. 

Not: Güve ve güvenç kelimelerinde ıu ayrıma dikkat edilmelidir. 
1 Orduya güvenimiz vardır. 
2 - Ordu bizim güvencimizdir. 

(Medarı emniyet ve ltimadımızdır.) 

3 - Temin etmek : 

1 - lnaçlamak, inan vermek 

2 - Sağlamak, 

3 - Elde etmek 
Misaller: 

1 - Bu itin böyle olduğuna lnaçlarm, Bu İfin böyle ol-
madığı hakkında kendisine inan vermeğe ( Kendi
disinl temin etmeğe ) çalııtım. 

2 - lıımı, ancak, Banka yolule sağlıyabildim. 
3 - Temin ettiğimiz neticeler = Elde ettiğimiz sonuçlar. 

4 
5 

Sonuç 
Teminat 

= Netice 
= inanca 

Not: Gazetemize gönderilecek yazıla.rda bu kelimelerin Os
manlıcaları kullanılmamaaını rica ederiz. ----------------Poliste bir terfi 

Polis memurlarıodan Ne
cip üçüncü komiserliğe terfi 
etmittir. 

Metresini 
yaralamış 

Sabıkalılardan Kazım a· 
dında biri bir para meaeleıln· 

Tramvay proJesi 
Elektrik ıirketimiz; Bursa. 

da yapacağı tramvay projele-

rini hazırlamıt ve Bayındırlık 
bakanlığına göndermiıtir. 

den ötürü metreıile annesini 
yaralamıı ve yakalanarak ad· 
ltye1e verilmlttlr. 
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sae a üdiirl ·· ğ ·· nden 
Mahallesi 

l\1ecidive 
~ 

Selimi ye 
Elmas bahçeleri 

Kara keldi 
Veledi bari ri 
Yiğit cedit 
)) 

Davut !<adı 
İbnibezaz 
Hacı ilyas 

Demirtaş p. 
)) 

Hazreti emir 

Hayriye 
)) 

Hoşkadenı 

Sultan Ah\eddin 
Cami kebir 
l\1ecnun dede 

Kefen süzen 
İki kapu mescit 

Haca yunus 

Sokağı Cinsi 

Hürmüz s. Ev 
c.--rrıi civarında Kahve 

Bahça 

Çancılar Ev 
Türbe Ç\kmazında )ı) 

~lahallesinde Dükkan 
DaJ·a hatun caddesi Arsa 
Caıni aralığı Kahve 
İncirli caddesi Dükkan 
Hacı il yas so. İki adet bahç a 

Atıcılar n1evkiinde a dönüm bahça 
)) 5 )) 

Türbe önünde babça 

Karanca dere tarla 
)1 )) 

Hoşkadem çıkmazı )) 

Can1i sokağı 
Eski harir h. 

Cami sokağı 
Mesçit sokağı 

)) 

)) 

J)ükkan 

Ev 
Bahçe 

Abdal l\ılehmei c. Böcekhane 

)) 

Emlak No: su 

17 
27 

1 

50 
6 
3 

11 
2 

~9 

1327 
132 ~ 

62 
14 

7 
1 
8 

11 
1 
4 

19 
·17 
15 
11 
11 

6 

ı 

29 

Yukarıda vazıh akarat yeniden beş gün müddetle arttırmaya kon
muştur. 4--6-93ü sal t günü ihal~leri yapılacakt ır. kirası na isteklilerin 
evkaf müdüriyetine müracaatları. 1- 1 

Mahallesi 

Uzun çaışı 
Hacılar 
rzun çarşı 
Veledi yan'ç 
İmaret isabey 

Şeraf ettin paşa 
)) 

)) 

Karak~i<li 
Cami kebir 

Abdal nıahal! ... si 
Daya b tun 
Uzun çarş1 
Babı sicin 
Babı zeıninde 

Veledi veziri 
O rhan 
Alacan1esçit 

l{arakadi 

)) 

Sahabettin p. 
)) 

)J 

Sokağı 

Sin1keş hanı 

Can1i sokağında 
Kuyun1curar 
Dolabcı 
Ortapazar c~ıd . 

Okçular çarşısı 
)) 

)) 

)) 

Cancı hır • 

s s 

Eski harir han s. 

''fahal caddfsi 

Simkes hanında . 

Cinsi 

~'lağaza 

Matbaa ve hane 
OiH<kan 
Hane 
Dükkan 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ev 
Sulama hakkı 

l\'lağaza 

Ev Beş evler sokağında 
Hisar kapuda l{ahvehane 

Vakıf paşa cık. zı 
Cami hareminde 
Cami sokağı 

Atik taba] H . 

)) 

Balık pazara 
)) 

)) 

Ev 
KahYehane 
Ev 

Dükkfın 

)) 

)) 

)) 

)) 

Emlak No:su 

6•) 
26 
;j j 

o 
5!ıı 

1 ;)!) 

131 
154 
'15 () 
28 
12 

8 
2 

34 
r; 
2 
9 
4 
ı 

2 
5 

2 
2 1 
22 

l aO 
148 
14G 

İkinci aı·ttırmalarınd da kirasına istekli çıkmayan yukarıda yazılı 
24 dane akar 30·-3-935 den itibaren pazarlıkla k irava verilecektir. . .; 

isteklilerin evkaf müduriyetiııe mü racaatlan. 

• . s 

Bursa ı~vkal müdürlüğünden : 
Madde- 1 Bursanın İsmetpaşa caddesinde vakfa ait [Joı 

103, ıos, 107, 109) numaralı arsaya y «';nlaceık o·eı ve ga 
raj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur keşif bede
li 19019 lira 39 kuruştur. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
8 - Mukavele projesi, 
C- Nafia işleri şeraiti umumiyesi, 
O-Fenni tjartname, 
E-Keşif cetveli ve resim. 

İs.teyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş bedel mu
k•1oilinde Bursa evkaf müdüriyetile İstanbul ve Ankara 
hey'eti fenniyesinden alabilirler. 

3 - Fksiltme 27 5 935 tarihinden 27 6 935 perşembe gü· 
nüne kadar bir ay olup 27 6 935 günü saat onbtşte Bur
sa evkaf idaresinde eksiltme komisyonunda ihale yapıla
caktır. 

4- Eksiltme kapalı zaı·f usulile yapılacaktır. 
5 -Eksiıtmeye girebilmek içi cı 143 L lira muvakkat te

minat vermesi bundan başka aşadak i vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A-en aşa yirmi bin liralık yapı işi yaptığına dair na
fia başmühendisıiğinden tasdikli vesika. 
B- Mesuıiyeti fenniye için diplomaiı mühendis veya 

mimar veya fen memuru gösteroıesi. 

C-Arttırma ve eksiltme kanunun üçüncü maddesinin 
(A ve B ) fıkrasında yazılı vasıf l arı haiz ise buna dair 
vesika. 

6 - Teklif mektup ları yukarda üçüncb maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Bursa evkaf müdüriyetin 
komisyona getirerek makbuz ır.ukabilinde eksiltme komis 
yonu reisine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplarm nihayet üçüncü mad 
dede yazılı saate kadar gelmiş ol ması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olruast Uizımdır. 

Postada ol~c2k gecikmeler kabul edilmez. 2 - 4 

Bursa belediyesinden : 
Edviye eksiltmesi; 935 mali yılı içinde Bursa belediye

since yoksullara verilecek Haçlar:, şartnamesi cairesinde 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

12 - 6 935 çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacak 
tır. İsteklil er, şartları anlam3 k için muhasebeye ve ihale 
saatından önce de 187,5 liralık rnuw:ıl{ k:ıt teminat mektup 
veya makbt:.darile ( :!490 s ayth kanun dairesinde) Bele
diye komisyonuna g~lsi nlt"' r. 2-3 -Bursa ikinci hukuk mahkernesindeo ~0 a-2~6 
Davacı Bursada hisarda mütekait mülkiye ıııüfettiıi Ali 

Munis nezdinde şayan tarafmdan kocası umurbey m<Ahalleıin
dc Ahmet Hamdi fabrikasında amele mahalli ikametgahı meç 
hul bulunan üsküplü Yusuf oğlu Yusuf aleyhine ikame eyledi
ği boıanma davasının icra kılınmakta olan muhakemesinde 
müddr.aakıy h Yusufa gönderilen kıyap kararı üzerine mahalli 
ikameti meçhul kaldığından ila nen ve ilsakan beı gün içinde 
itiraz hakkını kullanmak için gıyap kararı teblfglne ve muha
kemenin 17- 6 - 935 saat 10 na talikine karar veritmif oldu 
ğundan beı gün içinde itiraz hakkını kullanmak ve tayin kı
lınan g ünde bizza t veya tarafından bi:-- vekil göndermezseniz 
1: ıkuk usul muhakemeleri kanunun 405 ve 408 ci maddelerin 
de münderiç hükümle rin t a tbik olunacağı tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Karacabey harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın ( 4.860 kilo saf kan merinos (88~4) kilo 
yarım kan ınerinos ve (14 2ö) kilo kn ırcık ve 
ehaliye ait 89;J kilo safkan cner inos ve 208 kilo 
yarım kan merinos yrı pağıları 1 O Haziran 935 
tarihine müsadif pa zartesi günü saat l fi te pa
zarl ı kla satı lacaktır . lsteklileriu o gün harada 
but unmaları ilan olunur. ı- ı -Satılık Ev 

İstikh\l caddesinde Şehreküstü mahallesinde 
cadde üzeri nde 256 numaralı ev satılıktır. İstek 
liler in matbaamızd::ı gazeteci Musa Ataşa baş 
vursunlar · 
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Bursa iskan idaresinden: 
<;eınlik kaza-.ııım balık pazaıı malı:ılle~iııdc 4t: ~ayılı enle olıırnıı Yoılin:l 111iib:ıdillı1 riııde ıı 

Murtaza kızı Melcp;iıı Bursa iski\11 idaresine teslim eylcdiğı 184 !ıra 711 kıını~ıı mnlılıwi i..;ıilı
kak nıazbarasına mukabil Yeril~n 2-lU sayılı ve .ırnza ayni nwlı:ıllndc otıı,.an Yodiııa ıııiiba
<lillerindeu Sa.lilı oğulları Yakııp, l\jbad Ali Ye Ay~eııin teslim eylcrl igi 5:2 ! lil'a 17 knrıı~ıı 
ınnlıtevi istihkak mazahatasına ıntıkabil 4-5 sayılı makb11zla11111 g-aib ctlil,lcı i Yilüyet m:ıka
verdikleri 2050 ı'o: ltı dilek kü:}:ıdından aııla~ılırnştJI'. Bu hııs11:-;l.1 lJiı· Jıak Ye il iı ·az del'rncy:ııı 
edcceklel'in on gün iöndc· iskün müdürüycıine müracatlan lüznmıı bil il olunur. ;3 -J 

Bursa Belediyesinden 
Kirası Kirası 

Ku. Akarın yeri No:su Cinsleri 

B. tahtl dıaı 11 Dükkan 
B. tahll içt 1 Mağaza 

,, 11 ,, 

" 12 " 
n 15 ,, 
,, 17 " 
" 18 " 
,, 19 " 

" 
22 " ,, 24 .. 

,, 27 " 
,, 28 " 
" 

29 ,, 

" 
31 " 

" 
32 " 

" 
34 ,, 

Ku. 

500 
1000 
400 
400 
500 
500 
400 
500 
400 
500 
4QO 
100 
150 

Akarların yerleri No: su Cinsleri 

8. tahal içi 7 Sa yelik 
,, 9 ,, 
,, 14 ,, 
,, 2 boı yer 

Bademli bahçe Karakol binası 
Cırapazarmda 26 Dükkan 
Demirtaı iıtasyonunda-okturva evi 
Sebze halinde 6 Dükkan 

,, 9 
" ,, 14 ,, 

,, 16 ,, 
,, 19 ,, 

" 
22 ,, 

200 
100 
255 
200 
100 
150 
2410 
800 
800 
800 
800 
800 
800 

250 ,, 26 ,, Kahve ) 500 
350 Stadyom karşısında-uzun tarla 300 
350 Pınarbaşında -kale arsası 100 

,, 35 ,, 300 Zevk sineması yam -yazlık bahça 1 OCO 
,, 40/39 ,, l 250 İsmet paşa caddesi -arsa 200 
,, 1 Sayelik 360 Tatarlarda -iki bahça 150 
,, 3 ,, 40C Mer,a yerinde - tarla 100 
,, 4 ,, 250 Setbaşında -dükkan arsası 500 
,, 5 ,, 200 ,, -Çıkmaz yer 50 

Belediyenin yukartda yazılı akarlarının 93!> mali yılı kiralarının art-
tırma müddetleri onar gün uzatılarak her birerlerinin ayrı ayrı arttır
n1aları 10 Haziran 933 pazartesi günü saat 15 te Belediye dairesinde 
komisyonda yapılacağından istekliler ibnle saatından önce seneJik be
dellerin yüzde 7,5 nisp~tin muvakkat tenıinatlarını yahrarak alacakları 
makbuzlarla komisyona gelsinler. 1.-1 

Bursa icra memur ... 
luğundan: 

Bursada İclal ealidesi 
Zelihaya 18--6 - 933 tari
hinden 16 - 9 - 934 ttrihine 
kadar işlemiş 210 lira na· 
fafaka He 16- 9- 934 den 
beri müterakim nafakadan 
dolayı bursada yeni yolda 
Anadolu oteli mutasarrıfı 
mehmet alinin bursada şe· 
rafeddin paşa mahallesinde 
sabıkan yeni yol ve şimdi 
ki ismet paşa cadddesinde 
Şerafeddin camii şerifi so· 
kağı arasında 44, 51, 53 ka 
pı numarala hudutları pila· 
nında gösterildiği veçhile 
şimalen 7 parsel numaaah 
cami ve 13 parsel numaralı 
Hasan tahsin hanesi ve J 4. 
parsel numaralı ömer tütfi 
hanesi ve 15, 16 parsel nu. 
maralarile 17 parsel numa
h emin ve 18 parşdl numa
ralı lbrahim ~.ve 20 parsel 
numaralı osman ve 22 par
sel numaralı nazmiye ve 26 
parsel numarah ali ve 27 
parsel numarh emine ve 
sair cenube 4 parse numa· 1 
ralt k~mal ve 2 parsel nu· 
ttıaraıı saide ve mehmet 
hanesi ve ı parsel numara
lı ahmed veresesine ait ar
sa şarkan: ismet paşa cad
desi garben: şerafeddin pa
şa camisi ile mahdut ka
dastroda 417 ada ve 28 nu
ttıarasile gösterilen ve ye
tniııli erbabı vukuf tarafın· 
dan temamına 25580 lira 

kıymet takdir edilen 1002 
metre murabbamda muhte· 
rik han ve otel arsasile el
yevm graaj suretinde kul
lanılıyor. üzeribde mebni 
garaj ve baraka ve müşte· 
milatıle beraber tamamının 
dörtte üç hissesi eçık artır 
ma ile satılmasına karar 
vsril miştir. 

1-İp:>tek sahibi ala .. 
caklılarla ve diğer alakadar· 
ların ve irtifak hakkı sahip· 
lerinin işbu gayrı menkul 
üzerindeki haklarım • husu· 
sile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs-
biteleriyle ·20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu si-
cilleriyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. 
2-Artırma şartnamesi 

Bursa icra memurluğu o· 
dasında işbu ilAn tarihin 
den itibaren herkesin gör
mesi için açıktır. 

3 - İhale J - 7- 935 ta
rihine müsadif pazartesi 
günü saat ı5te Bursa ikinci 
icra Memurluğu odasında 

icra kılınacaktır. Şu kadar· 
ki tayin edilen artırmada ar· 
tırma bedeli hayri nıenku-

hm mahammen kıymetinin 
yüzde 75 şini yüzde 75 ini 
bulmadığı takd•rde en son 
arttıranın teahhüdü bakikal 
mak üzere artırmanın 15 gün 
daha temdit edilerek 16·7-935 
ta r i h f n e müsaeif Salı 

.. 
gunu saat 15 te Bursa 
icra memurluğu odasında 
en çok artırana ihalesi ic
k1lınacaktır. 

4-Arttırmayaiştirak için 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yedi bu
çuğu nispetinde pey akça~ı 
veya milli banka teminat 
mektubu tevdi etmeleri la
zımdır. Alıcı arttırma be· 
deli haricinde olarak ihale 
karar pullarını dellaliye rsmi 
ni tapu ferağ harcı verme· 
ye mecburdur. daha fazla 
malumat almak isteyenler 
933-3024 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat 
edebilirler. arzu edenlerin 
tayin olunan zamanda 
sartnameyi okuyarak hazır 
bulunmaları veya mümessil 
göndermeleri ve gösterilen 
şartlara riayet etmeleri ilan 
olunur. 

Zayi mühür 
Bursa merkez ahvalinden 

almakta olduğumuz eytam 

1 
maaşına ait tatbik mühürleri 
ni zayi ettik yenisi atanaca
ğından hükümleri yoktur. 
mahdumu Sedat 

bayan Memnune 
§ 

Şahsıma alt tatbik mühü
rümü 30 mayıs cuma günü 
kaybettim yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Veli ıemıettin mahallesi 
mektep sokağı No. 7 

Muııtafa otlu Mehmet 

Bursa Ticaret ve Sanayi <Jdası si
cilli ticaret memurluğundan: 

1242 sayı ile ticaret sicillinde ka)' ıtlı bulunan 
Bursada kozahan civarında Osınanlı bankası 
Bursa şubesinin '2~"i9 nun1aralı kanunun 2 inci 
maddesi mucibince t aıziın eyl~diği aşağıda su
reti yazılı beyannamenin ticaret kanununun 
maddei mahsusası ahkamına tevfikan alelusul 
siciHine kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
Osmanlı bankasının bursa şubesi Türk lirası 

ikrazat ve iskontoları için telep edeceği faizin 
en yüksek haddini yüzde 12 olc1rak tespit etti
ğini ödünç para verme işh~ri hakkındaki ~279 
No: Iu ve 18 Haziran 1933 tarihli kanunun 
2. ~- 4. ve 1 !5 şinci maddesine tevfikan arzeyler 

Bursa beledivesinden: 
v 

Muhammen aylığı lira 
130 

Belediye binası yanındaki gazino ve bahçesinin 1-6-935 
trihindeo itibaren üç senelik kirrsının açık arhrma nıüddeti 
on ğün uzatılarak 10-6-935 tarihinde saat 15 te artırma 
ve ihalesi yapılacaktır. Şartname örneği muhasebeden bedel· 
siz alınabilir istekliler ıartları anlamak için her iş günü ve 
saatıcıda muhasebeye ve ihale vaktinden öncede 351 liralık 
muvakkat teminatlarını belediye veznesine aytırarak alacağı 

makbuzla veya banka mektubu ile B. komisyonuna gelsinler. 

Zayi ceket 
30-5-D35 Perşembe günü bursaya giden gemlik yolunun 

bursaya iki üç kilometre mesafede arabadan müstamel bir 
ceketimi duıürdüm içinde bir kağıt cüzdan vardır ve cüzdan 
içinde arabacı kazanç teıkerem ve nufus tezkerem ve birde 
ufak bir not defterim vardır. her kim buldu ise bursada arif 
ağaya teslim edilmesini ve cekette param olmudığı gibi itiraz 
etmiyeceğimi ve tamamen teslim olunduğunda iki lirada müj 
de edeceğimi ilan ederim . 

Orhan gazinin keramet köyünden 
Ahmet oğlu arabacı Mehmet 

aizaM 
Matbaa 

Ucuz 
Temiz 

Şık 
Hernevi baskı işlerini 

süratle yapar 

Bursa Defterdarlık arkası Telefon No. 130 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

Bursa tapu nıüdüdü
ğünden : 

Değirmenli Kızık köyün· 
den Kürt Ramazanın anadan. 
kalmak Guretile senetsiz mali 
;ken yetmiş sene evci ölme· 

sile oğulları Arif ve Ali ve 
Mustafaya kalıp beyinlerinde 
yaptıkları taksimde müstaki· 
len arife kaMığmdan bahsile 
teactli istenilen me-zkür köy. 
de bir evin yapılan rU'athr
mada tapu kaydı bulunama
dığmdan taıarrufunun tahktki 

Bursa-Setbaşı 

Bir doğum 
27 Mayıs 935 pazartesi gi 

cesi saat 3 te Bursa kadastro 
hakimi Muıtaf a Sezer:n bir 
oğlu olup Ergun adını koydu 
ğunu işittik uzun ömürier di· 
lcriz. 

için 14 6 935 tarihine müsa· 
dif cuma günü mahalline gi-
dileceğinden itbu evde alaka 
sı olanlarm tarihi ilandan iti-
baren on gün zarfında tapu 
idaresine veya mahalline ge. 
lecek memura müracaattan 
ilan olunur. 



Sahife 4 Hakkın Sesi 

Bursa Vilayeti hususi muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Cinsi No: 

Depo 50-51 
> 47 
lıtimyeri O 
Oda 119 
)) 81-102 
)) 80-101 
Mağaza 44-45 
Oda 88-89 
MaOaza 29-43 
Baraka 1 
» 2 
Kahvehane 97 
Oda 78-103 
» 79-104 
)) 68--87 
)) 73-92 
> 24 
)) 80-90 
Arsa avlu içinde 
Oda 68-86 
ipek büküm yeri 
Oda 77-36 
Oda 28 
• 27-38 
)) 30 
)) 24 

Koza hanı 

Koza hanı 
)) . 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
•l 

)) 

> 
Fldanhanı 

) 

)) 

)) 

)1 

)) 

JI 

Tuz hanı 
• 
)) 

Geçen sene kırası 
Lira K. 

140 
25 

100 
30 
60 

100 
32 
60 
41 
80 
10 
55 
7o 
70 
12 
16 
12 
6 

10 
14 
6 

10 
6 
8 
6 
9 

Teminat ak· 
çası Lira K. 

10 
1 
7 
2 
4 
7 
2 
4 

3 
6 

4 
5 
5 

ı 

50 
87 
50 
25 
50 
50 
4o 
50 
00 
00 
75 
12 
25 
25 
g() 

2o 
90 
45 
75 
05 
45 
75 
45 
6o 
45 
67 

f Bursa belediyesinden : 
Mevkfl Cinsi No. Mikdarı 

30 
Tatarlar cad. Arsa 31 

" " 

.. " 
" " 

" 

" 
• 

28 
29 

2 
33 
25 

50 m2. 

65 m~. 
54 m2. 
38m2. 

Mubammenl 

300 Ura 

390 " 
324 " 
228 " 

,. ,. ., 26 87 m2. 522 ,. 

Yukarıda yazılı arsalar ayrı ayrı satılmak 
üzere açık arttırmaya konulmuştur. a Haziran 
93?) çarşamba günü saat on beşte artt1rma ve 
ihaleleri yapılacaktır. istekliler şatları anlamal 
için her iş günü ve saatında muhasebeye ve iha 
le günü belli saatından önce de yüzde 7 ,5 buçuk 
teminatlariyle encümene gelsinler. 4-4 

§ 
Taş ve ankaz satışı 

Altıparmak caddesindeki tütün depoıunun cadde taraf andaki. 
duvarda bulunan taı keremttlerle bu duvara bitiıtk olan 
çatının ankazı ıartnameıine ıöre ayakta satılıktır. 4-6-935 
salı günü ıaat ( 11 ) dt mahallinde arttırma ve ihalesi 
yapılacaktır. 

lıteklller ıartları anlamak lçJn her it riln ve ıaatında Mu
hasebeye ve ihale ıaatından öne-ede 10 liralık teminat mak· 
buz ve.ya mektuplarlyle sattı yerine gelıinler. 3- 3 

* 
Maarif binası 16 Tuıpaıarı 

Maarif altında 
96 
75 
60 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
5 
4 

20 118 M2. yer sahşı 
Muhammeni 
138 Lira 

Dük kin 7 
» 32-4 ,, 

8 
)) 14-1 , 90 6 

62 
50 

75 

Muradiyade cami avlusu karıısındaki eski kabristan yeriyle 
yol fazlaıınm mGlkiyetleri ıartnamestne göre açık arttırmaya 
konulmuıtur. 5-6- 935 çarıamba günü saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. 

2 
> 24 
» 13-29 

Yenipazar 
) 

57 60 
24 

4 
ı 
3 
4 
1 

istekliler ıartları anlamak için her tı ıünü ve saatında 
32 Muhasebeye ve fhale saatından az öncede IOllra 35k. teminat 
So makbuz veya mektuplariyle encümene gelılnler. 3- 3 

» 17-31 
)) 21-33 

40 
60 

J) 

00 * 
5o Mezbahadan ıehre 935 mali yılı ıçlnde et nakit iti açık • 

)) 15-2 )) 15 12 eksiltmeye konu1arak 5-6-V35 çarıamba günü ıaat 16 da f. 
9 

)) 19-33 » 
.. 32-37 
• 27-41 

35 
a 
75 

2 
3 
5 
3 

haleıi yapılacaiından istekliler ıartları anlamak için muhaH .. 
62 beye ve ihale saatıudan öncede muhammen bedelinin yGzde 
37 7,5 la ntıbetlnde temlnaı makbuz~ veya banka mektuba de 
62 komiıyona gelılnler. 3 - 3 

Yemişçi barakası 

Cinsi No: Mevkii 

45 

Geçen sene kirası 
Lira K. 

Kasap barakası O Yenipazar 116 
> • 6-7 • 171 38 
• • 3 , 73 
• • 2 • 73 
> • 1 • 105 12 
• • 4 • 67 80 
, • 8 't 8030 
• • 9 • 69 35 
• • 5 • 87 60 

Yenipazar meydanı • 1400 00 
Mektep o Davukadı 35 
Kahvehane 128-130 Gazfpafa cad. 625 
Lağım suyu A hmetpaıa fenari 60 
Katolik kilisesi Hacı baba mahallesi 500 
Ev 12 Hlsarkapıda 24 
Oda 4 l Geyve hanı 3 

• 13 • 4 
Dükkln 86 Gazipaşa caddesi 150 

• 90 • • 192 
• 182 Cumhuriyet • 12 
• 181 • • 30 

Harap Mektep Kamberler M. 12 

37 

teminat ak· 
çası Lira K. 

8 70 
12 85 
5 47 
5 47 
7 88 
5 10 
6 00 
5 20 
6 57 

105 00 
2 62 

47 87 
4 50 

37 50 
ı 80 

il 
14 

2 

23 
30 
25 
40 
gQ 
25 
90 

Ev 3 Mehmet kamanı M. 120 9 
l - Muhasebei Hususiye akaratından işbu ilan cetvelinde cins numara 

ve mevkileri ve eski kira bedelleri ile verilecek muvakkat teminat akça 
çası miktarı yazılı 62 parça gayri menkul emldk açık arttırma ile ve 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
2- Bu emlakten her hangi birisini kiralamak isteyenlerin ihale gü· 

nünden evvel ilişik cetveldeki emlakin hizalarında gösterilen yüzde 7 ,?) 

muvakkat teminat akçasını it bankasına yatırmağa mecburdur. Bunun 
içinde Muhasebei hususiyed~n bir irsaliye alınarak bu irsaliye ile mu 
vakkat teminatını ihale gününden evvel iş bankasına yatırıp ihale gü
nü banka makbuzu vilayet daimi encümenine gösterecektır. ihale sıra
sında encümence teminat kabul edilmez. 

Ekıiltmeye konulanlar: 
120000 kilo ekmek 

650 " ı6t 
1300 ,, yoiurt 
1550 " koyun ett 
530 ., dana ett 

29880 ,. kuru odun 
22 kalem erzak 
19 ,, ıebze 

Buna yoksulevl için 935 mali yılı lçlnde gereken yukarıda 

vazılı 6 purti mallar ayrı ayrı ıartnamelerle açık ekıtltmeye 

konulmuıtur. 5 - 6-935 çarıamba giloü saat 15,5 ta ihalele· 
rl yapılacaktır. lıtekUler ıartları anlamak fçln her it gGnü ve 
saatında muhaıebeye ve ihale saatından öncede ıartnamelede 
ıazılı muhammen bedellerinin yGzde 7 .s iu nlıbetinde mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektuplartle komlıyona ıelıinler. 

3- J 
§ 

Tahmin bedeli 
cinsi ve mah~yeti Hra 

Ev ankazı 200 
Alhparmak caddesinde Süreyyadan istimllk edilen ev 

enkazı kaimesinde yazıla şartlarla açık arttırmaya konu-
1 up artırma işi 13 6 935 çarşamba günü saat on beşte be 
lediye dairesinde yapllacakbr. istekliler şartnameyi ve 
teferruatını görüp işi anlamak için her iş günü ve saatın 

1 

da komisyon kAUpUğfne ve artırma saatından az önce de 
(kanun dairesinde) 15 liralık muvakkP.t teminatile artir-
ma komisyonuna gelmeleri duyurulur. 2 - 3 

3- Bu emlakten her hangi birisini kiralaya
cak olanların icar arttırma kaimesindeki şart .. 
ları görmek ve almak isteyenlerin Muhasebei 
hususiyeye uğraması gerektir. 

4- - Mezkur emlak 11 - 6 - 1935 tarihinde ve 
salı günü saat t 5 de hükümet dairesinde vila
yet daimi encümeni odasında mezkur encümen 
tarafından icra edileceği ilan olunur. 2-2 


