
.. 

J:Jll:i1 ,17 . . 
Sahibi 

Derviş Edesen 

{ ıı ... ~~n~~i ~·1·or;•;;~·;,.. ı 
:! 1-1-935 P11zartesi Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Hatit:çı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 395 

Fiii sB 

Vilayette seçim 
Bitti .. 

Vilayetin köy ve şchirl rinde 
Yapılan ikinci müntehip seçimi 
büyük bir bnyrom halinde başla
rnış ve Cumhuriyet Hnlk fırl:usı 

namzetleri müttefikan intihap o
lunmuşlardır. Bu Gonunç Burs:ının 
Curnhuriyct Halk fırkasına olan 
derin ve köklü bağlılığını bir kere 
doha göstermiştir. Bu bağlılığı 
dogurmakta nçık, dürüst ve temiz 
kalpliliği ile Fırka vilayet bnşkanı 
Doktor Sadi konuk büyük bir 
iioıil olmuştur. 

İntihap şehrimizde çarşamba 
günü s:ıbahı başlamış ve akşamı 
bitıniştir. Halkın ve bilhassa ka
dınlarımızın siyasal lınklarını kul· 
lanmak hususunda gösterdilo::leri 
Yüksek ve inanlı alalıa her türlü 
takdirin üstündedir. 

Kaphc{,.aar mııza 
Dair •• 

Bursa; Kanunun tarif et
tiği şekilde bir teşkılat yapı· 
larak sağhk baka:-ıhğınca bir 
su şehri diye ilan edilmemiş 
olmakla beraber ötedenberi 
herkesce böyle tanınmış ve 
tabiat buraya hakiknten bu 
vasfı bol keseden 30 k:ı.dnr 
kaplıcasıyle vermiıtir. Her ne 
kadar Belediyemiz bu kaplı
caların noksanları, temizlikleri 
ve tamlrleriyle sık sık alaka
dar oluyorsada; hemen he· 
men yapıbkları gündenberi 
şekillerJne dokunulmamış de
nebilecek olan bu kaplıca ve 
banyolnr asrın ve fennin 
icablarına uygun tesisat ve 
teşkilata sahip bulunmadıklıı
rından yalnız muayyen has. 
talıkh banyoculara bağlı ka
lıyorlar. Hatta bizzat vilayet 
sağlık işleri müdüründen din· 
lediğime ve öğre~diğime göre 
binaları bu gibi tesisata elve· 
rişti olıın bazı kaplıcalarımız

da bile bu icablara uygun 
en ufak b:r teşkilat olmadığı 

anla~ılıyor. Halbuki su teda. 
visl tesisatlarına bazı ufak 
tefek elektrik tedavi tesisat
ları da ila\•e edildiği takdirde 
nıemleketimizin her tarafın: 

dan burftya daha fazla hasta
nın tedaviye geleceği kuvvet
le umulmakta olduğu gıbi bu 
itde hem kaplıca sahiplerinin 
daha çok istifade edecekleri 

görülmel<te hem de memlc· 
ketimfzden Avr'!lpaya gitmfye 
ihtiyaç duyulmıyacağı nn!aııl· 
maktadır. Zaten kaplıcaları
mız temizlenip boyandıktnn 

sonra Gahipleri de hatırlarlar 
ki: Bıınyocuların sayısı çok 
artmııtır, Binnena!.leJıh önce 
yapılacak az mnsrP.f la sonra
dan çok kazamldığın: kendi
leri de takdir ederler. J~te 
hükümetimlz ve sağlık baken. 
lığı llurıar.ın bir ıu tehri 
olabilmek bakımından ehem· 
ıniyetinl takdir ederek nsrın 
~e fennin· bu f ılerdeki ilerle· 
Yltini görmek ve öğrenmek 
üzere hastahanemizin değerli 
doktorlarından Rontkeıı mü· 
tehaasm Cevat Tahsini geçen 
•ene Avrupaya göndermiş ve 
au ile elclctrik tedavisi yııpı. 
lan yerlerde bu tedavi üsul
lerlnf takip ve tetkik ettir· 
hlittt. Beı altı ay evvel bu 
ihtisaaı elde ederek memleke-
Urnıze dönen Cevat Tahsin 
henQz kaplıcalarımızda bulun· 

Yurdda 
İpekçilik 

Ege mıntakasiyle Antal· 
ya ve Trakyndn tetktlmtta 
bulunduktan sonra §ehrimize 
dönen vekületin ipekçilik 
mütehassısı ve böcekcilik 
enstitüsü müdürü Tahir Er
toğrul demi~tir ki : 

<! - Ege mıntakasında 

Büyük Menderes, Küçük 
Menderes, Denizliyi ve An· 
talyayı ipckcilige pek el verifll 
bir naha buldum. Ödemiş. 
Tire, Nazilli ve Aydın hava
lisfndc ipekcilik yeni alınacak 
tedbirlerle- çabuk inkita.f ede• 
cektir. 

Bilhassa Denizli çok na· 
zarı dikltatimfzi cclbetmff 
bulunuyor. Hatta istikbalde 
bir Bursa manzarası alacağı 
muhakkak olan Denizlinin 

. bugün bir ipekciltk şirketi de 
vardır. Önümüzdeki sene o• 
rada bir filatör f abrikasa aç1· 
lacaktır. Oradaki vaziyet ya· 
va~ yava~ dokumacılığ8 doğ. 
ru gidiyor. Şimdiden hnlka 
dut fidanları tevziine ba~lon
mıştır. Antalya mantnkasında 

zaten mevcut olan ipekcUik 
son günlerde büsbütün inkişaf 
etmektedir. 

Trakyndaki ipekcilik de 
ayni hali gösteriyor. Netice 
itibariyle yurdun en verimli 
kö§elerinde halk ~imdiye ka 
dar elde ettikleri mDhGulden 
baeka yeni bir mahsulle büs· 
bütün refaha kavuşacaktır. » 
la kabil ve lazım olan yeni· 
liklcr için bir şey söylememiş 
olmakla beraber son günlerde 
buna dair snğlık müdürlüğü 

vaeıtnsıyle hüh'.imete bir re· 
por ,·ereceğini ve bu i§leri 
raporunda ayn .ıyra anla taca· 
ğını öğrenmi~ bulunuyorum. 
Cevat Tahsinln görgüsünden 
istifade olunarak kaplıcaları

mız da hiç olmazsa tatbik 
kabiliyeti olan en ibtidai 
bir takım tesisatın vücut bul· 
masını gönüJ çok ister. Kap. 
lıca mevsimine üç dört ay 

kadar nz bf r zaman kalmış 
olduğunde.n basit ve ibtidai 
de olsa kaplıcalarda y&ptırı· 
lacak işlere meydan bulabil-

mek için Doktor Cevat Tah
slnln bu raporu bir an evvel 
vermesini bekliyoruz. 

Asri kaplıcay i\ gelince : O· 

nun noksanları ~kmal edilmek 
üzere bulunuyor. Mobtesi 
alınır ve suyu getirilirse belki 
bu sene açılabilecek olan bu 
kap!ıcamızrn da fennin ıon 
gidişine ve ilcrle;ri~ine göre 
elektrik ve su ile tedavi teei. 
satı yapması lfı7.ım gelecek
tir ki: DAha inşl\atı bilme
mi~ken a&ri kap!ıca yirlcetinfn 

de Doktor Cevat Tahslnln 
fikirlerinden ve muta le 'Sın· 
dan istifade edeceğini uma
rız. Bır su §elıri için en önde 
telekki ettiğimiz bu ı,ter üze· 
rinde gerek vilayelfn gPrek~e 
Belediye, oağlık müdürlüğü 
ve asri kaplıcalar t:irketlnin 
el birliAi yapmalarını m~mle· 
ketin kazancı l'e istifadesi 
hesabına çok isabetli bulma· 
mak milmkfin dcğ:!dir. De
~erll valimiz Fazlı Gülc:cin 
her f§i olduğu gibi bu mem
leket İfini de yoluna koyaca
lından eminiz. 

Yoksul talebeye 
yap;lan yardımlar 

Kış hızını artırdıkca vila
yetin her tarafında yoksul 
talebeye karş1 yapılan yar· 
dımlar çogalmaya başlamıştır. 
Maarif müdürü Bay Fakirden 
öğrendiğimize göre : Nilüfer 
kanalı mütaahhidi Konyalı 
Bay Nuri Bakkal başı Molla 
Arap mektebinde okuyan bü· 
tün f aldr çocuklara Hazirana 
kadar öğle yemeği vermeği 
teahhüt etmiştir. 

Valimiz Bay Fazlı Güle· 
cin yoksullara karoı göstertlen 
alakaya öncülük etmesi ve 
bu yardımı mütemadiyen tef· 
vik eylemesi vilayet ilk mek· 
teplerinde okuyan 1500 ço-
cugun geydirilmesini ve 1000 
çocuğa da öğle yemeği veril
mesini temin etmişUr. 
- -
Bursa ikinci Hukuk 
n1ahkeni<.>sinden : 

U35-6l 
Bursada intizam mahal· 

lesinde Aziz ağa sokağında 
17 numarada Zehra tarafındtın 
İ:tmir defterdarlığı Varidat 
merkez memuru Ömer nez

dinde Mahmut oğlu Ahmet 
aleyhine ikame eylediği ihtar 
dava::nnın icra lnlınm?.kta olan 
muhakemesinde müddeaıdeyh 
Mehmet bir ay içinde haııei 

zevci yete dönmesi f çin ihtar· 
name tebliğine ve muhakeme. 
nin 27-2°~1::5 saat ona talikine 
karar verilmiı olduaundan ta· 
rlh ilandan itibaren bir ny 
içinde hanei zevciyete dönme· 
niz ve müddet zarfında dön
mediğtniz takdirde Jaz.ım ge

len muamelei kanunlyenin 
icra. hıhnacağı tebliğ makamı· 
na kaim olmak üzere ilan 
olunur. § 

'l<l •• -10') • u ,) .j 

Davacı : Susurlukta kara 
hızırlı köyünde kara hızırlı 

knsnp lsmai) evinde Hüseyin 
karısı Cemile tarafından ayni 
köyden Cafer oğlu Hüseyin 
aleyhine ikame eylediği ihtar 
davasının icra kılınmakta olan 
muhakemesinde mahnlli ika

meti meçhul kalan müddet\a
Jeyhe ilanen ve ilsakan beı 

gün içinde haltkı IUrazını 

kullcınmak üzere g&ynp l<ararı 
tebliğine ve muh:ıkemenin 

2-2 ·935 saat ona talikin~ ka-

rar verilmiı olduğundan be§ 
gün içinde hakkı itirazını kul· 
lanmak ve tayin kalınan günde 
mahkemeye gelmez veya ta 

rafından bir vekil göndE rmez · 
seniz hu!rnk usul muhalteme
leri kıınunun 405 ve 108 nci 

maddelerinde münderiç hü

kümlerin ifa ve tatbik oluna
cağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Bursa Sulh hukuk 
Mahkemesinden: 

H34 -~t6 
Bursıının Kara§e}'h ma· 

hallesinden f'ı'lehnıet oğlu 

Vasfi ve vekili Avukat Necip 

Eşrcfıler mahallesinden Tev
ftk oğlu Cevat Vf" Cevd<'t ve 
Cahit ve Cemile ve P.csınlye 
nleyhine istihsal eylcdi~I 
30· 9 934 tarih ve 934 -1033 
numaralı ilam mucıbfnce ıu· 

yuun izaleıi için satılarak 

bedel 

Kış sporları 
Söme8ter tatili dolay11ile 

Üniversite profsörlerile do
çentlerinden \'e ailelerinden 
mürekkep bir kafile şehrimi· 

ze gelmiş ve beı; on gün 
kalmak üzere Uludağa çık

mı~lardır. Bu kafileyi vali 
namma Maarif müdürü Fakir, 
Belediye namına seyyahın 

tübe&i müdürü Tcvfifk Halis, 
Dağcılık kulübü namına da 
idare heyetinden Bayan Hu· 
riye Mudanyadıı karıılamııtır. 
Kaffleye Dağcılık kulübünde 
bir çay verilıniıtir. 

Cuma günü de Bursa dağ. 
cılarından ve kulübe yeni 

giren kayakçılardan mürek
kep 17 kişilik bir ırup oto· 
büsle Karabelene kadt\r çık· 

mış ve civarda kaymışlardır. 
Bu gezintiye arkadaşımız 

Musa Ata~ da iştirak etmiş 
fakat kayak yapmamıştır. 

taksimine karar verilen Bursa 
da Selçuk hatun mahalıesin
de cemi karımnda sağı :17 
parsel Sabri solu bir panel 
Süreyya arkası iki parsel 
Mecide ve kısmen üç parça 
Gülsum haneleri önü Selçuk 
hatun caddesiyle mahdut 1300 
lira kıymeti mukaddereli ve 
11 kapt • numaralı bir bap 
hanenin tamamı ve Karaıeyh 
mahalleılnde Karafeyh çık

mazında sağı J:J parsel Na. 
ciye ve Nevber ve Fethiye 
ıolu ve önü karaıeyh çıkma
zında arkaaı 53 parsel Ane 
haneleri ile mahdut 600 lira 
kıymeti muhammineli ve 3 
kapı numaralı def'a bir bap 
hanenin temama tarihi ilin. 
dan itibaren 30 gün müddet· 
le açık artırmaya çıkarıldı. 
ğından talip olanların kıymeti 
muho.mminelerinin yüzde 7 ,5 
niıbetlnde pey akçalarıyle be_ 
raber Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
ihale 24·2.933 tarihine mü. 
sadif pazar günü saat 15 de 
Buna Sulh Hukuk mahkeme
sinde yapılacağından mü~teri
lerin o gün mezlcür mahke. 
ınede hazır bulunmaları ve 

4artnameleri tarihi ilandan 
itibaten herkese açık bulun
duğu ve işbu günde artırma 
bedeli gayri menkulJerfn mu. 
hammen kıymetlerinin yüzde 
yetmif betini bulmadığı tak
dirde artıranların son teah
hütleri baki kalmak üzere 
artırmanın 15 gün daha tem
didfyle 13 3.93j tarihine mli· 

sadif çarfamba günü ayni sa. 
atte mezkur mahkemede gRy· 

ri menkullerin en çok artı. 
ranlar .ı ihalesi icra kılınacağı 
ve bu bapta bir guna itirazı 

• 
olanların ve alakadarlarının 
20 gün içinde evrakı müsbite 
ile bildirmeleri ve aksi halde 
hakları tapu siciliyle sabit 
olmadıkca satıı bedeli pay. 
laımasından hariç kalacakları 
ve beiedfyeye ait dellalfye 
ruıumu ile ihale karar pulları 
ve tezkere harcı 

müşteriye ait olacağı llAn 
olunur. 

§ 

H3:-l-lo~ 
Buzcu Rııufun küçük oğ. 

lu Ihsan şehre kültü mahal· 

771 

Yeni köy 
mektepleri 

Bu sene viliıyet dahilinde· 
ki köylerde yeıniden 37 mek
tep yapılmııtır. Bu köylere 
vilayet bütçesinden mekteple
rin mabemeleri alınabileceık 
kadar para yardımı yapılm111 
alt tarafı köylü tarafından 

ikmal edilmit ve mektepler 
meydana çıkmııtır. Y apıllln 
mek tepi erin hepli de güzel 
ve planlıdır. 

ilan 
Cumalakızık köyanün Te· 

peçamlık mevkUnde gündoi· 
dusu Vakıfkestanelik ıünbat· 
t111 İzzeddin oğlu Mustafa 
poyrazı Ahmet oğlu Hacı Meh
met kestaneligi kıblcıi İbit 
oğlu Saf t Ali kestaneUgi ile 
mahdut :~ dönüm mikdaranda
ki kestanelik küçük A il 
namına Tapu kütüaünde yaı:tla 
olmadığmdan küçfık Alinin 
varisleri lıbu keıtanelfil ilzer· 
lerine badelintlkal Hacı Meh
met oğlu Ahmet ve karısı 

Emineye satıı edeceklerinden 
itbu keıtanelik hakkında ta· 
sarruf iddiasında bulunanların 
tarihi ilandan itibaren Buna 
Tapu mödlriyetine ve yahut 
mahallinde tetkikata gelecek 
Tapu memuruna mliracaatlart 
ilan olunur. 

bili tako;Jm olmadığından do
layı ıuyuunun izaleıl için ta· 

tılmaaına 29-11-D34 tarih ve 
934-3276 numarala ilamla 
karar verilen ıehre kibUi 
mahallesinde ıağı bir panel 
Salim oğlu Hakin ıolu Qç 

pars~l Aliye ve Sait ve Fir

devs arkası 3~) parsel Hikmet 
evleri önü istiklal caddeıi ile 

mahdut ve 1300 lira kıymeti 

muhammtnell bir evin tama· 
mı tarihi ı ilandan itibaren 
otuz gün müddetle açık artı· 

rılmaya çıkarıldığından lalip 
olanların kıymeti mukaddere
ıinln yüzde yedi buçuğu nlı· 
betindej pey akçaaiylc bera · 
ber Bursa ıulh hukuk mah

mahkemeslne 1: gelmeleri ve 
ihale 23·2.9JS tarihine müta. 
dtf cumartesi günü aaa t 15 de 

Buna ıulh hukuk o::lasında 
yapılacağından müıteriledn 

o güa mezkur mAhkemede 
hazır bulunmaları ve ~· rtoa. 
me lnrih\ ilandan H.buen 

herkese açık bulunduğu v~ 

işbu günde artırma bedeli 
gayri menkuiun: muhammen 

kıymetinin yüzde yetmiı 

bet ini bulmadığı ıurcl te artı· 

ramn ıon teahhüdü baki kal. 

mıık üzere artırmanın 15 gün 
daha temdit ile .ı 12 :ı V3fı to.-

r:hine müaa.dff sah günü ayni 
natte mezkur mahkemede 
gayri menkulün en çok artı· 

rana ihalesi yapıfac&ğı •e 
itirazı olanların ve alakadar. 

larının 20 gün içinde evrakı 
müshile ile bildirmeleri nkıi 
halde hakları tapu sicili ile 
aabit olmadıkca ıatıı bedeli 
paylaımaıından hariç kall'lc:ı • 
ğı ve Beledıyeye ait delilli· 
ye rusumu ile ihale karar · 
pulu ve tezkere ferai harcı 
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Bursa ikinci 
Noterliğinden : 

Müflis Salih Zeki ortak
lardan borç-landığım par.aya 
mukabil kendine ifl--sların
dan çok önce ipotek etmiş 
idim. Vaktinde tamamile 
borcumu ödeyen1ediğimden 
icradan müzayedeye çıka
rarak bu evlerden yalnız 

birismi 1501 liraya üzerle· 
rine ihale ettirdiklerini işit· 
Uğimden ihalenin ertesj gü 
nü olan 19 Temmuz 1933 
tarihinde kendilerine müra
caatlc borcumun hesabını 

görerek kendilerine ancak 
yedi yüz küsur lira borcum 
kaldıgı anlaşılarak bu bor
cumu o günden itibaren beş 
ay sonuna kadar ödediğim 
takdirde yapılan ihaleden 
sarfinazarla evimin eskisi 
gibi bende kalacağını teah· 
hÜt ederek elime senet ma· 
hiyetinde bu yolda birde 
mektup vermişler idi. 

Bu müddettn hitmesin· 
den evvel kalan borcumu 
kendilerine götürdüğümde 
ikf ay evvel tflaslarına ka· 
rRr verildiğinden bu parayı 
benden almağa hakları ol· 
madığını söylediler bende 
parayı icraya götürdüğümde 
icra dahi almadığından doğ 
ruca birinci Notere götürüp 
teslim ettim ve tebliğ ettir 
diğim resmi ihtarname ilede 
alakadarları haberdar ede· 
rek ödeme vazifemi vaptım 
ve borçtan kurtuldum. 

Müf Hslerin masası No
terden bu parayı alup ala
caklılara IAzım iken böyle 
yapmayup ihale edildiği za-
man hiç bir kira getirmlyen 
evimin bulunduğu . mevkiiu 
Hikumetçe Umumhane itti
hazı kabul ve ihaleden çok 
tonra tarafımdan yedi yüz 
küsur lira sarf_ediıerek mü
kemmelen tamir edilerek 
seneliği bin Hrayakirayave
rildfğini görec,. ifJas idaresi 
Memuru avukat İsmail Hak
kı ve jandarma, zabitlerin-
den mütekait bay Sadettin 
borcumu ödemek suretiyıe 
kanunen bir gftna . hükmü 
kalm1yan sakit ihaleye mös
teniden , evımın:tapu sene
dini alarak iflAs _idaresi he· 
sabmamüzayedeye çıkarmış 
ve talibi uhdesine 2900 li
raya 16 • ikinci kanun 935 
günü : ihale edilmiş idi. 

Müşteri si ihaleden sonra 
benim hakiı bulunduğumu 
ve hükmün evimi geri a~a· 
cağımı sorup anlayarak iha 
le bedel · n "icra}'B yatırmaktan 
ssrfina1ar etm!ş ve bittabt 
lhc. le dahi feshedilerek 
icra \"e iffA3 
kanununun J 18 fnci madde
si mudbince yen iden mü-
zayedeye çıkarılacağından 
işbu ihtnrnamemi tanzhııe 
kanunen lüzunı gördum. 

Şöylekf ifıas idaresiyle 
al4kadar olan alacakların 

bU muam-elenin umumur.cıan 
mestti olmayıp ıs temnıut 
933 tarlh~nde yapılan ihal'C 
günü kendflerrne ancak ye· 
di yüz küsur lira borçlu 
bulunduğumu ve bu paranın 
beş ay tescil edildiğini ve 
ecel müddeti bitmeksizin 
parayı notere tevdi etmek 
ayretiyJe borcumdan kurtul
duğu her zcrnan gözleri ö
nünde ve elleri al tında bu
lunan müflislerin tasd:kli 
defterleri ve evrakı saire
Jerl ve muhaberat ve mua
melltı cariyelerfyle pek ya . 

Hakkın Sesi 
! il •Mt ı:ı ıa.oscı ••• • 
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lac:tktı r. muvakkat Lem inat Bm :-ı:ı ınno •nya i ı,:in ~~46 lira 28 
kıırıı~ B:ıı ıclmna i ıjİ ıı 101 lira 2o kuruştur . 2- 3 

s s 
15 179 Bııı·!":1 "'' Mudnnya garuizonlaı·ı it;in ( 12500 ) 

ve Barıdırıııa ~arnizonu i(; iıı ( 2500 ) kilo ~ckct· :ıyrı 
avrı . ar·lıı:lllH" h·ı·le acık el\sillrue ile s:.ıtm ahnacnklır. . . . 
Şekeı·iu lwher· kilosunun tahmin edilen bedeli 39 ku-
rus no ~anı imrli ı·. sn rtnanıdes·i kom~i voııdaılı r. ek-. . . 
~iltnıe 2-2-935 eumartc~i giiııii snat ıs de salııı al-
mn komi~yoııuıHla yapılacaktıı·. muvakkat tcminaı 
Bursa re ~!luJ..ıııv~1 i« iıı 370 liı·a 32 knrus Bandırma 

• • • 
İ('in 74 lil'a 7 km·tıstıır. 2-3 

• 151 80 Bursa ve ;ludaıı~rn ~arııizonlnrı i(;in ( 11800 ) 

ve Baııd11·nıa garuizoııu i~·iıı ( 3200 ) kilo zt>ylitı ynğı 

avrı avrı saı·tnnıııelel'lc amk csillme ile salın ulıım-
._, '" "' . 

cnkıır. Zcwıin vn~1111n hclıcr kilosmıurı tahmin edilen 
• Ol • 

hedr.li 37 kunıstuı· . snrtnanıcleri kornsiyoıı<ladu·. Ek-. . . 
:iltrıw 3·- 2-935 pazar giiııii ~anı ıs de satıu rılıııa 
komi~yuınıııda ynpılacaktu·. Muvakkat tPminnt Buı·~~' 

Ye Mudaııya i~i n 3~7 lir·a 45 kuru~ Bandıı·ına İ<_: in 88 

Jirn so kurıı~tur. § 2-3 

Bursa ve ~1udanya garnizonları için l 4-300 ve 
Bandırma garnizonu için 5300 kilo kuru üzüm 
ayrı ayrı şartnan1elerle açık eksiltnıe ile satın 
ahnacaktır. Kuru üzün1ün beher kilosunun tah .. 
111in edilen bedeli 20 kuruştur. Şartnanıeleri 
kotnisyondadıı-. Eksiltme 5-2 -935 salı günü saat 
1 r; de satın alma kon1isyonuoda yapı]acaktır. 
~tuvakkat teminat Bursa ve Mudanya için ~ 14 
lira 50 kuruş Bandırma içinde i9 Jir<.ı 50 ku--
ruştur. l-3 

~ s 
Hursadaki lut'a ve müesseselerin ocakları 

nıaden kömmürü yakacak şekilde açık eksilt
me ile yaptırJlacaktır. Tahmin edilen bedeli 
104-1. lira 60 kuruştur. Şartname ve ke~ifleri Sa. 
Al. komisyonundadır. Eksiltme :)0 ·1 · 9~15 çar
şamba günü saat l ~i de 'f ophanede Sa. Al. ko
misyonunda olacaktır. Mun:ıkkatteminat 7 iira 
:l~} kuruştnr. ~-3 __ 

Bursa Evkaf müdiriyetinden: 
l:şrefilerde evkafa ait seyi tler mescidi enka

zı mah:ıllinde satılacaktır. İhalesi 2G· l · 035 cu
martesi günü saat on beştedir. İsteklilerin o 
gün ye o saatte evkaf müdiriyetine müracaat 
ları. 

kında haberdar olan iflas 
memnrlan sırf beni izrsr 
ve tazyik etmek suretiyle 
masaya haks1z menfaat te-

aıhı ederek fazı a ücrete is-
1 ihk&k ke~petmek maksatti
le bu muameleyi bu şekilde 
takip etnıekte o!duklarm
dan ;,l, mu;. meleyl takipten 
sarfınazar ve evfmirı ipo
ttğ • ni çözerek pürüssüz ba

na tesHm e1nıedil<leri tak
dirde bıı yüzden nrnr uz kal· 
dığını bunca zarar ve ziyan 
'..'e 300 lira avukat ücreti ve 
mahkeme rr:asarifi ve işim· 
den kaldrğım zamanlar~• 

ticaretimden mahrum kaldı
ğım zararları telifi için ce
man 1200 lira zarar ve zi
yanımı kcndUerinin şah1s
larrndan arayacağımı ve yu
kardanberi yazdığım mua
mele bütün resmi vesaikle 
sabit olup müracaat ettiğinı 
buı sa asliye birinci hukuk 
mahkemt!sinde yapııacak 

anahkeme neticesinde hak· 

k uı • ı ihkak edeceğimden 
t>mln bulundugum gibimua
meı e bu şekild e olduğuna 

göre gelip yeni AÇt!acak mü 
zayedeye işt : ral~ edecel< ve 
blnetice üz~rlne ih tle ya · 
pılacak müşteri aleyhinde 
dava açarak hatiJ o1nn illa· 
leyi bozdurara l< eviml is 
tirdat e l1eceğ im sı r:ıd a hiz 
hüsnüniyyd sahıhlyiz r e'°'· 
mi mıhlyyette teşek!,üı e· 
den ıfUls dairesinden satun 
aldık ihalemıı t 07.ulamazyc 1 
Ju mustakbel müdaf ualarma 
d:ıhi mahal katmamak vebu 
yolda yapacakları müdafaa-
larının hükmü olmayacagı 

şimdiden n rıla ş ılmak üzere 
tanzim eHiğim işbu ihtar
namelerden birinin avukat 
ve iflas memuru i ~nıail hak 
kı ve bay Sııdettine ve bf· 
rinin bursada iik çıltncak 
Hal<kın sesi gazeteslle u· 
muma neşir ve ilAnını ve 
bir nushasının Dairede hıf 
zile digererinin t aGdikli olu 
rak elime verilmesini dfıe· 
rim. bay hur~adn çırapaza· 

rında kireççi Nıısuh. 

H j g 1 il El 

Bursa ErJkaf miidürlüğünden : 
Ç~ekirgcd .ki Cdyirgc hanıanıı n;n ?i7G lıi~sede 

yakfa ait dürt hi. ~esi satılığa çıkarıln1ışhr. İha
lesi 1 1~-2-H :J .) pt!rşen1hc günü saa t onbeşde ev
kaf idaresinde yapılaca ğ"ı ndan isteklilerin ev-
kaf müdflri yetine gelnıe1 eri 2- 'l 

-- -
Karacaeby Harası müdürlüğünden: 

Hal'a ıı ın oıı a yl ı'\ ilııiy:w ı nla ıı ( 90,00:J) kil ı 111·110! (1.S .O.lO 
kilo molMİıı ( 'ı,:>Oü ) kiln vckıım ~·ağı ( 4,300 ) kilo lıcn7.iıı) 
( j.Q~)Ü) kilo g;1z yağı ( 800 ) ki 'rı gıı es y:ıµ ı ( l50) kilo olo
lll•Jhil mııkimı yağ"ı ı.·> lıidrolik arnortic:;ııı· yağı 26-1-935 ta. 
ı ·ilı inc müsadi r cıı marıcsi güni"ı saat t tı dt! lsı :rnbı ı lda bnytal' 
müdıirliıiHl nıle k~ ı ı:ı l ı zari' ıı!'ıı l ilc cık~i lıınnyp kcnıı ! ıııııştıır. Şal'l
naın es in i göl'ınck İ!'lcyen laliplerirı lstanhııl bayl:H' ıniidfırl i"ı~ iiıı n 
rn ii raca<\fları i h'uı olıın111·. 2- 2 

§ 
12 1-9t35 tarih inde s :ı tdığa çıkarılan 9 baş 

safkan İngiliz taylarına verilen fiyatlar haddi 
layık görülmediğinden t emdit edilerek satış 
gününün 7 - Şubat - 93;) tarihine nıü ıo;ad i f per
şeınbe günü saat on dör de ta li k edi lmi ştir. 
A l ıcıfn rnı tcn1inatlarile birlikte Bara müdürlü .. 
ğüoe müracaatları ilan o1un ur. 1-~~ 

· - S2 

Bursa Belediye reisliğinden: 
Baskül satış ilanı 

Belediye anbarında 500 kilo çeker ve :lO lira 
muhaınmen bedelli bir baskül pazarlıkla ve pe
şin para ile satılacaktır. Almak istey,enler 23 - 1 -
93n çarşamba günü saat ıı,. de Belediyede ihaJe 
komisyonuna gelsinler. 

~ 
Gübre satış ih\nt 

Bursa Mezbahasında topJannuş 30 araba ka
dar gübre pazarlıkla ve peşin para ile satıla
caktır. lHuhammen bedeli on be~ liradır· Almak 
isteyenler ~3-1·93G çarşamba günü saat 14 de 
Belediyede ihale komisyonuna gelsinler. 

§ 
Adet 
22:i9 l Numara levhası ahmı 

Bursa ş '": hri numarataj işine yukarıda yazılı 
muhtelif emaye numara levhaları açık eksiltme 
ile alınacaktır. Beher levhanın mubaınrnen be· 
deli t ;,, :Hcut u~tur.Eksiltn1e,iha5 İ6-:! . 93~)çarşamba 
günü saat 1 ~. d~ Belediyede eksiltme ve ihale 
komisyonunda yapılacaktır· Şartları anlamak 
için her iş günü komisyon kfttipliğine ve il,a!e 
günü helli saa t111'Jao önce de (2490 sayılı kanu. 
ııun ı i nci rnadJesindeki) 210 lira kıymetinde 
ınuvakkat ttm;nn.t nıakbuz veya banka mek· 
tuplarıyle komisyon reisliğine gelsinler. 

l - 3 
§ 

L\1 u h anı n1 :ın b~delli 

Bursrı i tfn i VPsind t=- .+ No. 1 u f a t marka 3 a · 
rn i' i1 1.'1n h~ ' d ıj ) {ı~t ik le rir i ver nıek ve takn1ak, 
ka i rne~i nd\:' yaz, lı ş ·t r d a rla Ye tem .lit sureti ylc 
a ç1k eksi ltn1eye konul : nuş t ur. ~ ~>,- t -03?> çarşam
ba P-Ünü saa t. 14 de eksil t r11e Ye ihale5i yapıl -
ca k l ff. İ teklil ! s· hütün şartlar ı görn1ek ve an• 
larn, ı k i çirı h~r gün Belediye ınuhasebesine ve 
ıha le günü heli i saati nelen ônc~ de t 79 liralık 
nıu vakkat t~nı i na t maldJu z veya rnektupları 
ile B~. Eks;}Lrne ve ihale ko1nisyonnna gelsinler. 

Bursa ikinci icra rnemurluğundan 
B;r Tashih - Geçen nushamııın ik inci sahifesinin birinci 
sütununda neşredilen ikinci icra m r~murluğumın 934 - 2360 
numHrBh ilanının 78 inci s~t ı-ında (mevkilnde) kelime
shıden sonra şu cüml enin konmas ı unutulmuştur. Tashi
hen yazıyoruz : 

(Kara su me.vkfinde kAin ş ırkan yol garben lefter halen 
Recep oğlu lorahim ve Naı : r oğlu H jseyin şimalen .•• ) 


