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Ye peçe
-• senra kafes!. 

Tlek ~1111111 acun uluı-
la111hii • ileri aafına aldık. 
Ona 1-tlme,q biç bir hak 
W... •e aıtık onun yap· 
•«hiı " ,.pamıyacağı hiç 
bir it Jektur. 

P.tyerlott'le+tn· Klod F11· , 
rer'&erın harem ve kafes e
deblJah ifliı ellikten sonra 
T<Uk kadınını erkeklerin elin 
de bir lutıak ( eıir ) ve O· 

Juncak gibi gösteren bu Fran 
sız ediplerinin çöme2leri de 
Yttaı J•ftt kalemlerini gerçe· 
le (doğruya) yanaft1rmaya 
baıladılar, Kadınlığımızın ka· 
zandılı beldardan ötürü ıa· 
zetelertne dolu dizgin yazı· 
Jorlar. Bu bakımdan kadın
lıiımızan bu &Gnkü durumu· 
na ( vaziyetine ) çok ıevinl
Jonaz. Zaten TOrk6n her yön 
den acun uluılarına 8rnek ol 
•ıı uluıal yükGmüdOr. ( va
alfelidır ) Kadınlıiımız tüm 
( hitb ) ıiyual haklara ka· 
vuıtuktan ıonra ne kadar kı· 
•&aaa feridir. 

Ara ııra ıuetelerden öğ· 
'eaiJ0tuz ki : her tarafta ka· 
danlaramız çartaf ve peçe de· 
nllen nesneleri de çoktan fır· 
latap atmıtlarclır. Bursamız 
böyle bir karar vermeye bile 
lchum görmeden bu iti yap· 
lll&ya and içmlftlr. Şarmızda 
da ( tehrlmt..te de } ya-.aı ya 
•at bunl.na Judktaima ıörü
,..... Yüuz oda ,erde kal· 
dlftlmMı iki MkıDMlan fay. 
clala olan btr eakilik örnell 
daha Yar: Kafeı ! 

Tim •cuna Türk kadını· 
DID talf&flaD, peçeden ve ka 
feıten kurtuldujunu yayarken 
Buraamızın bir çok evlerinde 
hlll bu etkilik arneklerinln 
1C5alblliize batıp sırıtıp dur· 
makta ohlainu ıörüyorıız . 
S.1ıhraa Burtada binlerce e· 

kafeıU •• kafeslerin arka 
an da perdeli oldutu mu 

hal\:aktar. Soysal devr4u,l.ni21 
Jadarıa1an bu nesneler göze 
Çirkin ıör6ndükten baıka ev
ler1..aa1n içlne gineıln yani 
ntltk kayutının ıızmasına 
da enı.ı oluyorlar. Bunun i· 
çln kaft.ı'l evlerlıniz ı&ilık 

bakımından da gerilik ı1mar
h1or. ( ftaret ediyor) Şu hal· 
de kaftt ftlnin genel ıağlak 
YÖDGnden olıun Belediyemiz· 
ce lı.ökhden halledllmeıinl 
bekleriz . Muıa Ataı 

Bir kadın yandı 
M. Kemal paıanın sa. 

IGt alanı kö10nden 40 yaıla. 
1Mlda Fatma iamindekl fakir 
ve khnıeılz bir kadın ocak 

Janına ıerdtil 1atakta uyur
ken Jorıan ateı almıı ve 

iradın Jorıanla birlikte yan-
1111ıtar. 

Dun hava şehitleri ihtifali 
Tophanedeki ıehitler Abidesi 
önünde yapılmıı bu ihtifalde 
valimiz Fa2h Güleçle askeri 

kumandan miralay Bay Fikri 
ve zabitan ile hükümet erka 

nı da bulunmuıtur. Çok ıert 

bir lodoıa rağmen program 
tamamen yerine getirilmiı ev 
vela ordu namına birinci mü
lazım 6ay lımail Kamil kür. 
ıilye çıkarak hava ıehitlert-

mizl ıaygı ile anan ve hava 
kartallarının memleket müda 
faasındakf lüzum ve ehemmi· 
yetini anlatım gilzel bir nutuk 
ıöylemlı; Bay Kamilden ıon
ra Tayyare cemiyeti namına 
vilayet baytar müdürü Bay 
Tahsin Nahit Uygur kürsüye 
çıkmıı ve havacıhtın değerin 
den ve ha va ıehitlerlmizln 

kahramanlıklarından bahseden 
çok güzel ve olgun fikirlerle 
yazılmıı heyecanlı bir nutuk 

• 

IÖ} hmi~\ir. 

Bundan sonra Askeri !.se
nin muzıkası tarafından bir 
malem havaG1 çıılınmı~; bıJ;ı. 

bara bir manga asker tarafın 
dan havaya Oçer fişenk atıl. 

mıı ve asker taraf mdan bir 
geçit resmi yapılmıfbr. 

Hu lhtif al den sonra mek. 
tepler ve Tayyare cemiyeti 
tarafından ıehitler abideıfne 

çelenkler konmuştur. 

AtatürkİstanhuJda 

Refsicumhur K. Atatürk 
geçen hafta içinde Baıbakan 
General İsmet İnönü ile bir· 
likte lstanbula gelmiıtir. A· 
tatürk evelki gün Beyoğlun• 
da otomobille bir gezinti 
yapmıftır. Gen~ral ismet İnö 
nü Ankaraya dönmüıtür. ...... ---....-------------------·~--......... -...-.... :ı·----

Valimiz ve 
Turing kulüp . 

Bir otomobil 150 metrelik bir 
Uçurumdan düşerek parçalandı 

Karacabeyde 
bir Facia 

Türkiye 
Turinı ve 
otom o b i 1 
kulübG Va· 
llmlz Fazla 
GiUece ku
lüp azala
rından Ek
rem Rüıta 
ile bir ma-

dalya göndermtıtir. 

Seyyah Şl?hrin-
· deki bar! •• 

Tophıne bııthçeıin\n kıı1ık 
tarafında yarı11 alaturka ya
rııı ah.franga bir muzıkla 
danıedildiğini ve oranın bir 
bar tatlaiı haline konduğunu 
haber aldık. Bize anlatıldıiı
na göre bu bar bir ıeyyah 

ıehrindeki bardan baıka her 
ıeye benzemekte imif Muzık 
la beraber danseden kadınle.
ra kartı l>yle bir hücum baı· 
layormuı ki g&rülecek ve tıı 

ıılacak b:r feymiş .. Geçen· 
)erde de hunu mevıuubahı 

etmiıtik : Seyyah ıehrine 
( &r ) llzımdır fakat böyle 
kabataslak ve meyh , ne ter. 
Ubinde bir ( Bar ) yüzümüzü 
alartmak değil hilikiı kızart
maktan baıka bir ıeye yara
maz, ya adam akıllı bir bar 
açılmalı veya böyle barların 

ıçılma11na müsade etmemeli. 

Vali muavinimiz 

Orhaneli yolunda çok f e· 
el bir otomobil ka:ıası olmuı· 
tur. Emiraultanla Bay Galip 
akçaköydekt intihabJ bitirdik· 
ten ıonra Buraaya dönerken 
bindiği otomobil 150 metre 
derinliğindeki bir yardan uç .. 
muı ve aıa~ıda bir ağacm 
üzerine düıerek parçalanmış· 

tır. Şöför gırtlagmdan Bay 
Galip de 'makinenin altında 
kalarak muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır, Hareket ettik
lerini haber aldıkları halde 
henüz gelmedilderlni gören 
Hüııeyfn alanı karakolu jan

darmaları yola çıkmıılar ve 
Galiple ıöföıü yaralı olarak 
bulmuı1ar, der hal yaralarını 

aarıp telefonla Bursadan bir 
otomobil ve doktor istemiş · 

lerdir. 
Otomobil ve doktor gön· 

Antrenör 
olamaz! 

A nkaradan gazetelere ve
rilen haberlerde eıki atletizm 
antrenörü Bay Abrahamın 

Ankaradaki kayakçı gurupla-

rına hocalık etmekte olduğu 

anlıttılıyor. Diğer taraftan 
( Top) mecmuasında okudu · 

Aumuza göre bu zatın Anka_ 
radaki spor erkanına yakla-

ıarak bir kayak antrenörlüğü 

almak ıevdaıında olduğu gö· 
rülüyor. Buna dağcılık kulü-

Valt muavinimiz Bay bü azaları ve İıtanbul kayak 
Edip blr müddetdenberl izinli 
olarak lıtanbulda bulunuyor. çılarından bir çokları pek iyi 
du. Bay Edip, çocufuna a- billrlerki bu zat geçen ıene 
meliyat yaptırdıktan sonra ( Uludafın zirveıine Türkler 

ıehrimize d6nmüı ve vazife· çıkamaz l ) diye koıkoca bir 
1• baılamııtır. yave yumurtlamııtı. Bundan 

K k baıka Bursa ve lıtanbul ka-
a ya yakçılarının çoğu yanında el 

1 
derllmlı ve yaralılar hastaha· 
neye getlrilmiılerdlr. Kazaya 
sebep olarak gösterflen ikf 

nokta vardır. Bunlardan han
glıi kazaya amil olmuştur. 
Henüz bilmiyoruz. Yaılacak 

tahkikat neticeyi verecektır. 
Seyrilıeferdeki malumata göre 

otomobil yokuşu çıkarken 

Aks kırılmıı bunun için geri· 
ye doğru kayan otomobilin 
freni tutmamıt ve bir köprü
den aıağı uçmuıtur. Diğer 

nokta; o gün çok kesif bir 
ıia olduf,undan çamırlı bir 
mmtakadan geçen otomobilin 
tekerlekleri patinaj yapmış 

ve geriye doKru kayarak 
köprüden aıağı yuvarlanmış
tır. C. H. F. vilayet reisi Bay 
Sadi Konuk Bay Galibi has
tahanede ziyaret etmiıtir. 

Karacabeyln Uluabat kö· 
yünde istiklal harbinde Yu
nanhlarm bıraktığı bir top 
mermisi patlamış bir çocuğu 
parçalı yarak öldürmüı. diğeri
ni de ağır surette yaralamıı· 
tar. Vak'a ıöyle olmuıtur : 

16 yatlarında Galip ve 
Nazmi adında iki çocuk köy 
kenarındaki derede oynarlar· 
ken toprak içinde yedi bu
çukluk bir top mtrmist bul
muılar, meydana çıkardıkları 
merminin barutunu boıalt. 

mak istemiıler, keser ve çivi 
ile açmaya çalııtıkları sırada 
mermi patlamış ve Nazmiyi 
derhal öldürmüş ötekini de 
yaralamıştır. Çocuk velileri· 
nin bö}Jle tehlikeli şeylerle 

oynanmamaoını çocuklarına 

çok ııkı tenbilı etmeleri 
lazımdır. 

• 
Kamgarn YünJplik 1 

Fabrikası 

Fabrikanın civarında kurulacağı Muradiye lltıuyonu 
Snmer bank tarafından j İstanbulda tahlil edilerek çok 

ıehrlmizde kurulması karar- begenilmlf ve bu ıularm bir· 
laıtırılan Kamgarın (Yün ip birine eklenerek ana kanalla 

müsabakaları pençe duracak kadar az ka. 
Aiabey yaralanıı yak bilen bir zatın kayak an uhanın kadaıtroıu ikmal e- la kalmıyacak, su,uzluk derdi 

mı ? Geçen hafta Uludafa çı· trenörO olabilmeılne ımkln dilmek üzeredir. İlkbaharda ntn de bu vesile ile önilne 

lik) fabrikası için elektrik ıehre geUrtlmesi kararlaımıı· 
fabrikaıile Muradly~ istasyo· tır. Şu halde Sümer bank 
nu araaındaki 200 dönümlük ıehrlmlze bir fabrika kurmak· 

kan lıtanbul Ontvertiteai Al- da yoktur. Şimdilik Türkiye· geç•cektir. 
C.ı H f abrlkanm yapılmasına baıla- " 

111 • aece Hoca atan man profı6rlerl aralarında de kayak antrenörü olablle-
abaUeaınde Ahmet oflu bir kayak müsabakaaı yap · cek ancak yiikıek Zıraat en•· nacak ve yakında da temel Silmer bank ıehirde 

~'h•ecı Haıao ile ayni yer· mıılardır. Bu müsabakada utaterinde beden terbiyesi atma meraaimi yapılacaklar . 1500 tonluk hususi bir depo 
• Gtura:ı kardaıı Hüieyln cennet kayadan otel önüne profeaara Bay Rtdll'dir. Bu Bu fabrikaya laıım olan bol Japtıracak ve Uludafdan ge· 
::::- latr ıeçtmılzltk yG • kadar olan iki kilometrelik vaziyeti dalcılık kulübü ida. ve temiz ıu iti de hal ed•I· tirllecek ıulaaı hutuıi yollar 

lca•I• çıkmıı HClleJID meaafeyl birinci olarak Dok- re heyetinin de konuıarak U· mittir. Uludağ otelinin ıark wasıtaaıyla fabrikaya çekecek· 
llllllllLlıl.-~ _.~__.....__._.a.-... ........ a - ........ ı___:.__ ........ _._ ....... __ __.a.....-~..1-----1 ....... .-.. __ ..-. ........ ..._ ____ ........ _..a. __ ~----....-...................... __ __.-......_....._ __ ..._ ____ ~-----~--_. 



Sahife 2 

Dünkü lodos Fırtınası 
Evelki gece başlayan lo· 

dos dün sahalı hızını artırmıf 
,.e eıi nadir görülen bir fır

tma halini almı§ltr. Rıizgarm 
sürati hazan saniyed·e 25-30 
metreye kadar vardığı görül· 
müştür. 

Dünkü lodos bir çok dam 
lardan kiremitleri ve tatları 

düıürmüş, elektrik tellerini 
koparmıı, bazı elektrik direk 
lerlni devirmie ve Zafer mey 
dam civMmda devrilen bir 
servi bir evi yıkmıştır. Elek· 

• 

tri · şirketinin amelesi kopan 
elleri tamir ve devrilen df· 

rekleri dikmekle uğrafmıotır. 

Dünkü yangın 
Dün sabah lodosun şiddet 

le estiği btr sırada Sakaldö-

ken mahallesinde bir tütün 
amele inin evinden yangın 

çıkmıı bereket versin oradan 
• geçen elektrik tiı-ketl amele-

si tarafından görülerek der• 
bal yetfıen itfaiye atefl evin 
içinde baetarmııtır. 

Bursa ikinci hukuk mahkemesinden: 935-115 
Davacı bursanın Hamitler kariyeıinden Usman oğlu İbra

him tarafından İstanbul.da kadı . köyünde kurbağalı dere cad. 
deainde 102 numaralı hanede Ahmet kızı Sabriye aleyhine 
ikame eylediği boşanma da va sının icra kılınmakta olan mu
hakemesinde mahalli ikameti meçhul kalan müddea aleyhe 
ilanen ve ilsakan davetiye tebliğ edildiği halde gelmediğinden 
be~ gün içinde hakkı itirazını kullanmak ve ilanen ve ilsakan 
davetiye tebliğ edildiği halde gelmediğinden be§ gün içinde 
hakkı itirazını kullanmak ve ilanen ve ilsakan gıyap karara 
tebliğine ve muhakemenin 10·:2 ~135 pazar günü saat 10 na 
talikine karar vcrllmiş olduğundan her mucibi karar beı gün 
içinde hakkı itirazını kullanmak) ve tayin kılman günde gel
messeniz Hukuk usul muhakemeleri kanununun 405 ve 408 
inci maddelerinde münderiç hükümlerin ifa ve tatbik olunna
ca~ı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

C2!!2 -

Bursa Evkaf müdiriyetinden: 
Eşrefilerde vakfa ait Seyitler mescidi enkazı 

wı6-1·935 t \rihinden itibaren bir ay n1ü<ldetle 
pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin Evkaf idare
sine gelmeleri. 

Bursa Sulh Huhuk 
l\1ahkemesinden: 

935-4 Bnrsamn Muradi;e 
mahallesimlen ülü Ihşiı kızı 
Emine vekili avukat Mclımet 
Hifalın Mahallei ırıezkiird~ın 
ülü Haşit rığlu Mustafa aley
lıinc istihsal eylediği 2J-12-
934 l :ll'ilı ve 981.-2810 nıı: 111 
ilam mucibince kabili taksim 
olmamasından dolayı şnyunıııı 
izalesi için ~~tıbrak Jr•delinin 
his~edarlaı·a lıi. eleri ııispetiıı
Je paylrı~ııı ılınasm:ı karnı· ve
ı ilen l\Iuradiyc ıırnlı:ıllesiııde 
sağı 30, 31 , 33. 34, 3-> parsel 
mezarlık ve Zehı a ve Hem1.i
ye Hntiı·c ve Alıınct ve Şnkl'ii 
e\·leri solu 37 v~ 38 par el 
numaralı evkafa ail arsa arka 
sı G vo ı ;g p:.1rsc1 n ıı ma r:-ı l ı 
Nilıat evleri öııı1 cami ı .l · lılı·~i 
ile çevrili 36 parsel numaralı 
Ye 3000 lira kıymetli uiı· C\'İll 
t~maım 30-1-93:> larilıin
dcn itibaı en 30 gün miiddctle 
açık aı ttırnıayc çtkanldığından 
taliplerin kıymeti mııhammi
nesiniıı yüzde yedi buçıığı1 
ı ·~pelinde pey akçalar ile Jıera
ber Dur a sııllı lıııkuk ınalıke
mc ine gelmeleri ve ilıale 3-
3-93·, 1arihine nıü,adif pezaı· 
gıiııii saat 15 ıle Bııl'a sullı 

hukuk oda ·ında y,ıpıhcai!ın
dan taliplcı in o giin ınezkı)r 
malıkemedc hazır bulnnmalaı ı 
ve şaı tııaıne tnı ilı il;\ndan iti
baren lıcl'kesc açık h!ılıındnğ'ıı 

Ye mezkt'ıı· günde a rl hrma be
deli gayri mcnkııliın ınıılıaın· 
meıı kıymetini bıılmadığı lak
dirde aı Uıı anııı on teahlıfıdü 
baki kalmak ü1.eı·e aı·tıırmanın 
15 gün <lafla temclil edilerek 
20-3-935 tarilıine rtı ılayan 
çarşamba ~ünü ayni saalla 
mezkül' malıkcınede en çok 
arttırana ihalesj yapılacağı ve 
bu bapta bir gtlna itirazı olan 

larm 20 gün içindo evrakı 
ınü~bite ile hildil'lrn~leı·i aksi 
halinde hakları tapıı kıitüğCıilc 
sabit olmadıkça sati~ he.telinin 
payla:.ırı~tSııH.laıı Jıariç kalacak 
ları ve beledi yeye ait ılellaliye 
rüsumu ile ihale karar pıılıı 
ve teskere ve ferağ hnı cı mıiş 
lcriye ait olacağı ik·ın olıınm·. 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

933-5G Bursarıııı I lo..:a ffa. 
san malıallesindcn kiiçiik Ali
ye ve!~ yolca ve kcııdisiııe asa· 
luıcn Hukiycl lıüyiik kızı Sah. 
ı·ivu ve Ali kızı Fikı'ive Le-. . 
yiııleı·iııde mCışternk olnp şıı yu 
ıııı izalesi için :ıtılıııasııın 8-
5-928 tarilıli ve J 5ıj ıımna
ı·alı ilamla k~rnr verilen J Joca 
Hasnıı maha ilesinde beııd Jı:.ısı :. 

::;okağıııda sağı Jhıf sıılıı 11111· 

sevi Sere lı2lneleı·i arkası de· 
~irınen lıarkı ı'irıii hJııd b-ısı 
sokağı ile mahdut J 10 liı~a 
kıymeti muhaınmiııeli hir evin 
tamamı ::zıı- 1-935 tal'ilıindcn 
itıbaren 30 giın rnüdıleıle nçık 
arttırmaya çıkanldığıııdan ta· 
lipleriıı kıymeti m~lıaınıniııe
siniıı yiızJ"' yedi lmçırğıı ııis
pelinde pey akçah\nylc l>crah J ı· 
JJıırsa sııllı lıııkııh: ırnılık.'ınc-
ine gelınPleri v~ ilıalc :8--2 

935 ınrilıiııe ırıi'ı ·adif peı:. rnıbc 
giinCı saat 15 de nuıs,ı sııllı 

hukuk mahkeme inde ynpıla
eağından almak i--ıeycnl cl'in 
o gı'iıı ıııezkııı· ınalıkeıncdc lıa-

zıı· hıılunınaları ve 1:u tnaınc 
tarihi il.'ından itibaren lıcı·ke:c 
a~ık lıulııııcluğu Ye ıneı.kııt• 
günde aı ltırın:ı bedeli g.ıyl'İ 
menkulün mıılıanımen kıyme
tınirı yi"ızdc yelınİ beşini htıl 
madığı takdirde son arııırnnııı 
tealılıiidü baki kalın:ık Iİlurc· 
artırmanın ıs gün d.tlıa tıJm
diL jle 20-3-935 tarihine 
müsadif ~arşamba giınü ayni 

Hakkın Sesi 

Kaç kişi rey 
verdi 

Bursı merkez l<~zasında 

lıöylerle birlikle 82082 birinci 
münt hipten 33Ll.ı4 dü kRdın 

30485 i erkek olmak üzere 
6fı4ZD kitt rey vermiştir. 

Demirtaş 
kulübünün 
kongresi 

Demirta f kulübünün se · 
nelik kongresi yapılmıı yeni 
idare hey'eti reisliğine birinci 
ceza katibi Sadık Yücel, aza· 
lıklara da Sabri, İsmail Hakkı, 
Terzi Is mail, İlyas ve Hasan • 
yılmaz seçilmiılerdir. 

Soy adları 
lnhisarlar baı müdiriyct 

Avukatı Kamran (Duran oğlu) 
kaimpederi Bay Nuri (öz çe· 
lik) ceza baı katibi Ömer 
(ünsal), koza hanında Ali Fe
rruh ve kardeıi Ceza mahke· 
meal zabıt katibi Sldık (yücel) 
ıoy adlarını koymuşlardır. 

İskan işleri 
Vilayetimizdeki iskan 

mıntaka müdürlüğü lağvolu -
narak Tekirdağ villyetine 
nakledilmiıttr. Vilayetin tıkan 
itlerini Setbaımda hususi da· 
irede bulunan Muhacır kale· 
mi de Hükumet dairesine 
getirilmfı ve bu tıler Nufus 
müdürlüiü İskan ıubesi ta· 
rafından görülmektedir. 

kumar oynayanlar 
Kanberlerler mahallesin

de kanber oğlu Bayramın; 

evine topladığı arkadaılarile 

kumar oynadığı haber alın

mıı zabita kendilertai evden 
çıkarlarken yakalayarak Ad
liyeye vcrmlıtir. 

Yeni neşriyat: 

Ayın Tarihi 
Matbuat umum mndnr· 

lüiü tarafından her ay neı· 

redilmekte olan (Ayın tarihi) 
ntn onuncu ıayııı çıkmııtır. 
Bu sayıda da iç ve dıı oko. 
nomi ve siyasal hadiıeler tatt· 
nlf ve tahlil edilmltllr. (Ayın 
tarihi) glttikce yazılarını ço. 
galtmakta ve hacmmı büyüt. 
mektedir. Kari'lerimize tav· 
siye ederiz. 

~tudanya icra 111eınur
Juğundan: 934-533 

Eir borcun ödenmesi 
için mevzu bulunduğu Altın 
taşta tahtı hacza alınan 

yüz lira kıymetli bir adet 
zeytin yağı çıkarmağa mah · 
sus demir mengine Eçık 

artırm1ya vaz olun~rak 

2· 2-935 tarihinde cumarte~i 
günü zevali saat 14 de i!~a · 
lesi icra kılınacaktır. 'f tS

lim ve tesellüm m.ıısrafıarı 
müşt~riye ait olmak üz_re 
müşterilerin yedi buçuk lira 
dipozito akçalarile dairei 
icraya müracaatlan iUln 
olunur. 

-
saatte ıııe1.kiil' ıııalıkı..!ıııcıle cıı 
çok aı·ttırnııa İlınle i y:lpılacağı 
ve bıı hapta lıiı· gıina itil'azı 
ulaııla ı ın 20 aı'iıı iriıııle cwakı ;:: ~ 

mü ... bite jle biluiı meleri ak i 
lıalde lıakl:ıı ı t:ıpıı sicilli ile 
s:ıbit olrnadıkı'a s·ılı~ bılılı:!liııiıı 
payla~m·ı ~ ınd<ırı lıariç kahca~ı 

ve belediyeye ait Jellüliyc riı
sıımu ilo ilınle karar pıılıı ve 
teskerd ve fern ğ hercı alıcıya 
ait olacağı iUuı olunur. 

Şu Amerikalılar yaaıan insanlar veESelam. Para~kazanma
ıını oldufu gibi eğlenmesini de billyorlar. birçok masraf Y~· 
parak reıimde gördüğünüz tekilde eğlenceler ve müsabakalarla 
boı zamanlarını binbir çeıit eğlencelerle geçiriyorlar. 

Bursa ikinci hukuk 
Mahkemesinden : 

935-·lı32 Bııısada tatadal' 
rnalıallcı ~inden kalı,·cci Meh· 
mel yaı~ıııda şııııılı ılıı Alınıet 

laaafıntlan iınamtı isa hey 
ınnlı.ıllesinden usmaıı kızı lıa
CCJ' ::ıleylriııe ikarııo eylediği 
boşannıa d,ıva. mm icra kılın· 
ıııakta olan ııııı lıakcmes i nde 
müddei aleylı /l;\Corin rnalıalli 
ikameti ırıeı;lııı l lııılrınduğıın
d:ııı il:'ıııeıı YO ilsaken d tYetiye 
tebl iğ·ir ıc ,·c ıııul ıa korııcııiıı 2 'ı 
-.:.2-935 ~ ıal oııa lalıkino ka 
rnr ''cı · i l ııı iş olJıı ğunda ıı LLJı ' 
mucibi karal' ycnni rrıczk11nla 
bizzat ınalıkcmeyc gelmez Ye 
ya tarnfıudan haroya kayıtlı 
bir vekil guııılormediğiııiz tak
dirde lıakkıııızJa lazım gelen 
ınuaınelci kanuni,·cııin ifa ve 
taibik olıınacağı telıliğ· ıııaka
mıııa kaim olmak Ü7.Cl'C ih'n 
uluıııır. 

~ 

935- 108 Miiddeaaicylı 

Fcyzııllalı pa~a ınalıallcsiııdcıı 
dcr·e snk:ığıııda Arif o~lıı ,\Iırs· 
ret knı 11111. ;\tiye · laraf ıııdan 
aı,:ılaıı Jıoşauına ıl.l.Y:lSıııııı gı· 

yabınızda icm kılıııan mulıa
keıne netİı'esiııde karnıızııı c,·i
ııe a vdct l'lıncdiğıııizdcıı kaııtı
ııi ınaddcııin 132 in,·i nıadılc~i 
muciLince nıüddui :ttiYdden Lns . . 
cılmanıza ve kal.ıalıatlı old11ğu-
ııım.lan hır sene cvleıııııederı 
ınemnuiYetinize ve kiiı :ük Mii · . . 
nircniıı aııası da'«H.:ı yaııında. 
kalmasıııa_.\'C kiiçiiğün i11fok 
''C İ:-ı:.~ ini aııa:ıı laıaJindaıı lü

ıııiıı udılrıwsiııo 17-1-935 
taı ilıiııdc karar verilmış nlclıı
ğıındaıı ıntiddctı . knııııniyı~"İ 
zal'l'ırıda temyiz ctınedigiııiz 
takdirde lıfikıııiia kat'ilt·~ ·ceği 
tclıli:; ın:ıkaııııııa kaiııı ulıııak 
i"t :t.C 1 ı! ıl ,) il Ol l il 1111'. 

Bursa ikinci lıukuk 
ı\la hkeııı:.:si nde r: 

U.1.i -Y.> /Jur.rn l 'ılll<l!Jll' 
/.'iiyıinrfrn u!llfJ fırı/en Ali hı~rt 
malıallcsinclc :J So.lu lıwıedc 
l/alıriyc larafwclwı kucast f'cı 
rwyır k<iyilnden Jbbas o,ıjlu 

Sabrc rleylıinc açılan Uuşcrn

ma dauası ıi:erlnc cfovalı Sab 

ri clanwıa yDnderilen davcliye 
nirı bilcilcbli[j iade kılwilfjrnclt 
llCLml mwııailcylıc ilanen ve ll 
sa kail da udiye ltıpli!f i rıc ve 
11111/ıakemcnin 10-:2-93.j lcı· 

rilıine ımisudif pa:ar gı"imi sa~ 
al 14 ele bırakılnıastna karar 
uerilrııiş ulnıakla ber mucibi 
karar yukarda ya:ı!t rııiu ve 
saalla mahkemeye gelme: ve 
ya larafwdan baroya kytllı 

bir vekil yuııderme:se lıakkırı· 

Bursa Sulh Hukuk 
mahkenıesinden: 

93~-102 

Bursamn Hacı baba 
mahallesinde Safver ve 
Hayriye ve · Sirozlu Sıddika 

beyinlerinde müşterek olup 
kabili taksim oJmamasmdan 
dolayı şüyuun izalesi ıçin 

satılarak bedelinin : hisse· 
darlara hisseleri nisbetin
de paylaştırılmasına l l • 11-
934 tarih ve 934-1793 nu· 

maralı iUlmla karar verilen 
mezkur ·mahallede Yeşil 

caddesinde sağı ıo solu 12 
arkası 9 parsel haneler ite 
çevrili il parsel (1500) lira 

kıymeti muhammineli ve 
24 kapu numarah bir ev 
26· 1 ·9JS tarihinden itibaren 

30 gün müddetle açık artır· 
maya çıkarlldıOrndan almak 
istiyenlerln kıymeti mukad-

deresinin yüzde yedi bu
çuğu nisbetlnde pey akça. 
larile beraber Bursa Sulh 
hukuk mahkemesine gelme· 

leri ve ihale 28-2-935 tari· 
hine müsadif perşembe gü 

nü saat 15 de Bursa Sulh 
hukuk odasrnda yapılaca. 

ğrndan taliplerin o gün 
mezkur mahkemede hazır 
bulunmalar.ı ve şartname 
tarihi ildr.dan itibaren tier·· 

lcese açık bulundugu· ve iş· 

bu günde arhrma bedeli 
evin muhammen kıynıetinfn 
yüzde yetmiş beşini .bulma. 
dığı takdirde artıranın son 

teahhüdü b'a!\i kalmak üzre 
artırmanın on beş gün da
ha uzatılarak] 27 ·3-935 tari-

hine nıüsadif çarşamba gü· 
nü ayni saatte mezkur .mah
kenıed:! en çok artırana 

f halesi yapıl2cağı ve itirazı 
olanlarrn 20 giin içinde ev-

rakı müsbite ile bildirmele
ri aksi halde hakları Tapu 
kütüğü ile sabit olmadıkca 

satış bedeli plylaşmasından 
hariç bırakılacağı üe Bele
diyeye ait dellAliye rüsu-

mu ile ihale karar pulu 
ve tezkere ve ferağ harcı 
alıcıya ait olacağı iUln 
olunur. 

da la:wı yelen 11111anıelei /rn. 
mmiyeni11 yıyabcn ynpt/a('(l!İL 

tr.plifi rııükamma kim olmak 
ıi:ere ilaıı olunur. 
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.Teşekkür 
6-Jkincf kAnun ı 935 ta

~ihinde mağazamın pitişi
giude vukua gelen yangrn
gından mutazarrır olmadı
ğım üzerine. sfgortalı bu· 
lundugum itimadı milli 
Türk sigorta anonim şirke
tinin Bursa acentası Ada 
pazar. Türk Ticaret bankası 
Bursa şubesi derhal lazım 
gelen muameleyi ikmal e
derek yangından ileri geıeu 
zararım derhal tazmin edil
miştir. Hakkımı derhal tes
viye suretiyle gösterdikleri 
çabukluk ve kolaylıklardan 
dolayı gerek itimadı milli 
sigorta şirketine ve gerek
se mezkur şirketin Bursa 
acentası Adapazarı Türk 
Ticaret bankası Bur~a şu· 
besine burada alenen te. 
Şekkür etmeyi bir vicdan 
borcu bilirim. 

Hacı Sabit oğlu Kemal 
Uzun çarşı No: 137 - 139 
Aktar Bursa 

Gemlik i~ra 
Memurluğundan: 

935-1 ~3 Bursa Osmanlı ban
kası şubesi mümessili Asım veki!i 
~vukat Hulusiye maa masarif 3731 2 
l~ruya borçlu Gemlikte Galip oğlu 
Eşrefin (932) senesinde ipotekli ve 
ınüddeti 3 ı-12- 933 tarihinde hi
taın bulunan ve satılması mukarrer 
Deınir su başı mahallesinde GCimrük 
5?kağında sağı dere solu iskeleye 
gıden yol arkası tallı! yolu önü ta· 
rlk arsa ile mahdut 879 metre mu
rabbaında on bir mağaza ve bir 
hane ve bir arsa ve rusuınat dai
rtısini rnüştemil eni ile zemnıinin 
dörtte bir h!ssesi ve tapu kaydınca 
ıntzkCır gayri menkul bir hudut 
dahilinde bulunduğu cihetle bilza • 
rur bir şartname ile saiış ve ilanı 
tcsbit kılınmı~ ve yukarda gösferr 
len gayri menkule dört hisseden bir 
hissesine üç veminli ehii vukuf ta. 
rafından 1250 lira kıymet takdir o· 
l~n.duğu ve mezkür mağazalarda 
bırınde hissedar Naciyenin zevci 
lsınail bila icar ve gümrük idaresi
nin işgal ettiği mağazaların yarısına 
ayda 15 lira icarla ve bir mağaza· 
nın nakliyat şirketinde bir seneliği 
yüz liraya icar ettirildiği ve bir 
mağaza Adapazarı ticaret bankc:s ı 
der.o,u seneliği 6(1 lira icarla ve bir 
ITl• ğ ıza bi!4 kar Osmanlı banka· 
s~nu~. ve di~er bir mağazac'a sene
~· yuz lira icarla Tırakyalı liüseyin 
ışgalinde ve diğerleri kapalı ve lıoş · 
tur, ve mezkur emvali gayri açık 
arttırma ve peşin para ile satılacaktır 

1-lpotek sahibi ve atacaklar ve 
diğer alakadarların irtifak hakkı sa· 
h.iplerin in işbu gayri menkul üıc· 
rındeki haklarınııı hususirlc faiz ve 
!11asrafa dair olan iddiaları iş bu 
ılin tar'ıh'ı"·'e ' t'b · · " • . ..u n ı ı aren yırmı gun 
ıı;ı~de. evrakı müsbiteleriyle icıa 
daıresıne bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit olma · 
dıkça satış bedelinden ve paylaşma· 
llan har ıç kalacaktır. 
. 2-Arttırma şarınameı.i : Gemlik 
ıcra .memurluğu odasında işbu il.in 
:arıhınden itibaren on gün müddet
e herkesin gOrebilınesi için açıktır. 

3.-lhale 27-!..-935 tarihine mü· 
sadıf r _ 

G .,arşanıba gunü saat 14 de 
emlik · . ıcra memurluğu odasında 

ıcra kılına k . . ca tır. Şu kadarkı tayın 
olunan işb 
del' .u zamanda arttırma be· 
kı ı g.a~rı menkuiün muhammen 
y;~ıının YÜzcJe yetmiş beşini tul· 

~~ ~g~ takdirde son arttır anın te
..... 'a udu baki kalmak üzere arttır· 
•

11 nın ıs ,-
14 _ 3 gun daha temdit edilerek 
şembe-~3~ tarihine müsadif per
ra uıe gunu saat 14 de Gemlik ic· 
iyesi tl,ttrlu~u odasında ihalei kat' 

ı ınacaktır 
4 A • - attırrwy . . k • 

menkulü il a ıştıra ıçin gayr 
YÜıde y~· ~tıhanımen kıymetinin 
akçası v 

1 
uçuk nispetinde peyi 

mektub eya ınılli banka teminat 
u tevd' 

Alıcı artı 1 etmeleri lazımdır. 
k ırma bed ı · h .. ra ihale k e ı arıcınde ola-

buçu dtllAli ~rar pu.lları yüzde ikj 
t..rcı Ytrm ~ e resını ve tapu ferağ 

' 5 ' mecburdur. Ve iha· 

leden beş gün sonra tescil için ta
puya ya11lacaktır. Daha fazla ına · 

l ll' ı ı :ıt ufıııak isteyt>n lcriıı ÇP5 -121 
nııııı ar:ılı dOS}'aısnl! ııı iirnc ;ıa t rtın c 
l cı i ilfü ı o luıııır. 

Gemlik İcra 
Menıurluğ·undan: 

9~fl -. 119 Aı tııııııltı i\ahiyöindc 
bakkal 0smaııa nı:ıa ıııas:ıı irat .; ı O 
liraya lıorçlu Nalı iyei mezkurcdeıı 

Murat oğlu Nrcr. tirıiıı armııtl11da 

çınarlı dere ımvJ<iıınde 1 - 1 93 ~ 

1aı ihindc ipotek ed i ldiği 6 - 10-931 
taıi h \'e 37 nıınıarada mukayyet 
zeyt inlik ve tarlanın müddeti hitam 
bul:ırak satılma sı mukarrer Çrnarlı 

dere mevkiinde şarkan yol ~imalen 
Ab..!urrahinı gar ben 1 facı Alın-e ~ 

cenuben Ali .. pehlivan ile mahdut 
iki dönüm iki evltk mikdart zey
tini k ve tarlada 50 ağaç zeytin 
mevcut olup 22W numaralı J.. amın 

mucibince üç yeminli ehli vukuflara 
tarifatı kanuniye dairesinde yemiı;
leri icra kılınarak 3UO lira kıymet 

takdir olunara mezkür zeytin'ik ve 
tarla açık arthrma ve peşin para 
ile ~atılacaktır. 

1-lpotek sahibi ve alacaklılar 
ve diğer alakadarların irtifak hakkı 
sah'plerinin i~bu gayri ıııenkul ii 
zeı indeki haklmnın hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddaları işbu 

ilan tarihinded itibaren !?O gi.in 
içinde evrakı müsbiteleriyle icra 
dairesine bildirmeleri aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit olma. 
dıkça satış bedelinden ve paylaşma 
dan hariç kalacaktır. 

2-Arttırına şartn:ııne::;i Gemlik 
iCra men.urluğu ocasında işbu ilan 
tarihinden itibar en on gün müddet. 
le herkes!ıı görebilmesi için açıktır. 

3-lhale 27-2-935 çar~amlıa 
günü saat on dörtte Gernlık icra 
memiurluğu odasın<la icra kılına· 
caktır. Şu kadarki tayin olunan i~ 

bu zamanda arttırma bedeli gayri 
menkulün nıulıammen kıymefinin 
yüzde yetmiş beşi bulmadığı fakdir 
de son arttıranın tealıhüdü baki 
kaki kalmak iizerc artlırmrnıanın 

on bc!i gün daha temdit ccilerek 
14/S/935 tarihine müsadif perşe ııı. 

be günü saat ondörtle Gemlık icra 
memurluğu odasında 2280 No: lu 
kanuııa tevfikan teklif olunan be
del yeminli üç ehli vı.;kuf tarafin
dan takdir olunan kıymetin yüzde 
yüzde yetmiş beşi bnlmadığı tak
dirde ihalesi icra kıl ınacaktır. 

4-Aı tıırmaya işfrak için gayri 
nıenkulüı ımıhanırnen kıymetinin 

yüzde yedi buçuğu nispetinde pey 
akçası vcva willi banka teminat 
mektubu tevdi etmeleri lazımdır. 

Alrcı arttırma bedeli haric ndc Ola
rak ihale karAr pulları yiizdc iki 
buçuk dellaliye resmi ve tapu ferağ 

harcı vermeya mecburdur. Ve ilıa· 
d~n beş gün sonra tescil ıçin tapu
ya te~kere yazabileceği daha fazla 
malumat almak isteyenler 6S5/309 
No: lu do;yasına müracaat eyleme,. 
ler i ilan olunur. 

Gen1lik İcra men1ur· 
luğurJdan : 935 -3 l O 

istanbulda Saliha 4200 
küsuri liraya borçlu Gem
likte Hamidiye mahallesin
de kürt Mehmedin borcun· 
dan dolayı 19 parça emvali 
gayri menkulesinin satılma
sınr karar verilerek kere
mltlik mevkiinde şarkan 

Mehmet ağa · şimaltn yaya 
İlya oğlu Efliya halen U
murbeyli damadın Hal il ve 
Cemalettin ve yol ve gar-
ben sahibi senet şimdi yol 
cenuben damat Halil ve 
Selim oğlu Mehmet dokuz 
dönüm tarla ve bahçe 500 
lira ve yine kiremitlik mev
kiinde şarkan Mehmet ağa 
şimalen Halit ve yol gar· 
ben Vodinalı uucu Mehmet 
cenuben Cemalettin 3 d3-
nüm bahçe 2or 1 lira kıyme· 
tinde ve yine Tershane 
bayırında şarkan v, kıf zey
tinlik şimalen yol garben 
kara nokala oğlu dimo~tu
kile cenuben dlmftrf beş 

Hakk1n Sesi 

dönüm nıikdarı zeytinli!t 
1000 lira kıymetinde v·~ 
yine kuru çeşme mevkimde 
şarlt~n emltiki milliye şi
malerı orman garben pınar
lık ccnulJen emlAki milliye 
zeytinliği ile mahdut 6 dö
nüm zeytiıılik 2rıo lira ''kıy· 
meHnde ve yine kiremitlik 
me\ ~ iinde şarkan Yani 
bahçesi ve yol şımalen Ya
ni oğlu Zafiri garben köse 
oğlu karısı kadinku cer.u· 
ben tenekeci ağopnoz met· 
rükeJeri ile mahcJut iki dö 
nüm bir evlek bahçenin 
yarısı 100 lira kıymetinde 

ve yine karı yaka me\•kiin· 
de şarkan ve şimalen yol 
garben kürt Mehmet . ccnu
ben Derviş Muhtar ve Ab· 
di oğlu kürt Mehmet ile 
mahdut 3 dönüm :iki evlek 
mikdarı tarJa 150 lira kıy. 
metinde ve yine kiremitlik 
mevkiinde şarkan Yani ve 
yol şlmalen yani oğlu Zafir 
garben köse oğulları karısı 
kadinku cenuben tenekeci 
Agop naz bahçesile mahdut 
iki dönüm bir evlek nısıf 
bahçenin 120- 144 sc-himi 
80 lira kıymetinde ve yine 
dere kenarında şarkan yol 
şimalen Abdi ve Nuri gar· 
ben Pirevezeli Hoca ~1usta
fa ve Aşık zade Halil ce
nuben yol ve Pirevezeli 
Hasan ile mahdut 5 dönüm 
tarla 250 lira kıymetinde 
ve yine Altıntaş mevkiinde 
şarkan Vodinalı tatar Hü. 
seyin şimalen yol garben 
uncu Mehmet cenuben kürt 
Mehmet ile mahdut 6 dö
nüm tarla :iOO lira kıvme· 
tinde ve yine ayni rrevkide 
şarkan Arnavut Sabri ve 
Pirevezelf Ali şimalen Vo
dinalı tatar Hüseyin garben 
kürt Mehmet cenuben Giritli 
Mustafa ve Arnavut Hüse
yin ile mahdut on dönüm 
tarla ,, 500 lira kıymetinde 
ve yine taş köprü ve Bursa 
yolunda şarkan ılıca yolu 
şimalen dt!re ve Pirevezeli 
Muharrem ve Fettah ve 
faik ve metn1ks ve: rnefa
delenci Mehmet garben , taş 
köprü ve nazara cenubtn 
karamanlı oğlu işpiru ve 
kürt Mehmet ile mahdut ·on 
dönüm: tarın 300 lira kıy
metinde ve yine Tershane 
önünde şarkan Mehml t 
şimdi Tevfik ve Kerim şi· 
malen Şükrü şimdi Mehmet 
ve vakıf1 zeytinliği garben 
ve cenuben Feride ile mah
dut 7 dönüm mffrez ze}'· 
tinlik 1200 Iİ"a kıymetinde 
ve yine dere kenarında 
şarkan Nuri şinıalen yol 
garben Giritli Hüseyin ce· 
nut:en Hüse~in ve Nuri ile 
mahdut 3 dönüm iki evlek 
tarla 200 lira kıymetinde 
ve yiue küçük çukur mev· 
kiind~ şarkan İhsan şimalen 
orman ve kürt Mehmet ce· 
nuben yol ile mahdut 6 dö· 
nüm tarla 120 lira kıyme· 

tinde ve yine Altıntaş mev· 
kiinde şarkan Pirevezel i 
Ali şimalen Vodfnalı• Ali 
garben Vodinalı Hasan ce· 
nuben hendek ve Mehmet 

I 

ile mahdut iki ctöniim tarla 
80 lira kıymetinde v~ yfne 
küçük çukur:mevkiinde şar ... 
kan şimalen Nusret garben 
Ramazan cenuben yol ile 
mahdut 4 dönüm iki evlek 
tarla 50 lira kıymetir.de ve 
yine küçük çukur mevkiin. 

de 47arJrnn E<fızım şimalen 
kürt Mehmet garben Yakup 
cenuben yol ile mahdut 
4 r!öniim il< i evlek tarla 80 
J lra klyrnctinde ve yiı e 
Altıntaş mevkiinu~ şarkan 

Mehmet ve Vodiımıı HaHI 
şimalen dere gnrben Meh
met cenuben Mehmet ile 
mahdut Hti düniim ta rla 150 
lira lbymetinde dere kena· 
rındct şarkan Mehmet ve 
Hiisnü şimalen dere garben 
Mu'itafa cenuben dere ile 
mahdut :~ dönüm mikdarı 
bahçe 200 lira inymetirıde 
bnİunduğu ve mezkur 19 
parça emvali gayri menku
Jelere her birerlerine ayrı 
ayrı 2280 No. lu kanun mu
c:bince üç yeminli ehli 
vukufJar tarafından kıymet 
takdir edilmiştir ve açık 
artırma suretlle satılacak· 
tır. 

ı - AlacakJ11ar ve di
ğer aHikadarlaı·ın irtifak 
hakkı sahiplerinin işbu gay. 
ri menkul üzerindeki hak
larının hususile faiz ve 
masarife dair olan iddiaları 
işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evra
kı müspetelerile icra daf. 
resine bildirmeleri ve aksi 
halde hakları tapu sicille
riyle sabit olmadıkça şatış 
bedelinden paylaşmada ha· 
riç kalacaklardır. 

2- Artırma şartnarne~i 
Gemlik İcra memurluğu 
odasında işbu · ilan tarihin· 
den itibaren on gün müd
detle herkesin görebilmesi 
için açıktır. 

3- İhale 27.2-935 1 tari• 
hine müsadif çarşamba · gü
nü saat on dörtte Gemlik 
icra memurluğu odasında 

icra kılınacaktır.; Şu kadar 
ki tayin olunan işbu za
manda artırma bedeli gay
ri menkulün~ muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdırde 
son artıranın taahhüdü ba
ki kalmak üzere artırmanın 
on beş gün daha) temdit 
edilerek 14 2.935 tarihine 
ruüsadif perşembe gua;u 
saat on dörtte Gemlik icra 
memurluğu odasında ihalei 
katiyesi icra kılınacaktır. 

4 - Artırmaya iştirak 

iç!n gayrij menkulün mu· 
hammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuk nispetinde pey 
akçası veya milli banka 
teminat mektubu tevdi et· 
meleri lazımdır. Alıcıya 

artırma bedeli haricinde 
olarak ihale karar pulları 
ve yüzde iki buçuk dellAli
ye rusumu ve tapu ferağ 
harcı vermeğeJ mecburdur 
ve ihaleden bsş gün sonra 
tescil için tapuya tezkere 
yazılacaktır. Daha fazla 
,, alumat almak istiyenlerin 
935-123 No. lu dosyasına 
müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

·.. '· . . .,, . ~ 

Diş tabibi 
Edip 
Rüştü 
Btıı·s<ı 

sctl>ı1şı 

İnegöl Asliye Hukuk 
ınahkcn1csinden: 

H3:l-~1: :1 
İnegöliiu ~Doma köyiin· 

den Mehmet oğlu Ati karısı 
Saime kayın babası ayni 
kö ıden A!i oğlu Mehmet 
33 ( senesi Harbi umumide 
askere sevk edilerek tfoo::rn 
lialada düşmanla · vııkubıı
lnn harp esnasında ya :p 
olduğundan gaipliğine hükm 
verilmesini talep dava e\'
lemesi üzerine davacır ın 
kayın babası Ali oğlu Meh
met Harbi umumide Hafa 1 

kalade harp esnasında gaip 
olup hayat ve mematı mec· 
bul kaldığından gaipliğine 
hiil<Üm verilmesini isteme
sine mebni talep vaki mu· 
vafık kanun görüldüğünden 
HAnen tebligat icrasına ka· 
rara verilerek kanunu me· 
deninin 32 inci maddesi 
mucibince Ali oğlu Mehme
din sağlJgımıan ve ölümün
den bilğileri olanlar bir 
sene zarfında mahkemeyi 
haberdar etmeleri ve bu 
müddet zarfında haberdar 
ve haber verilmediği tak· 
dirde kanun mezkQrun 31 
inci maddesine tevfikan 
hakkında gaiplik kararı 
verileceği ilan olunur. 

Gemlik Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Arnmilu nalılyesirulcn 
lıacz Sabri veresesinden .kansı 
Sıclıka 1Je kr:.ı Mıincvoer ile Off 

lu Ali ve kNzdisinden evvel öle 
n di[JCI' oğlu Emiu vercscsindc 
n ka nsz ve yeli mlcri ıwm11w 
şc/11ircye sal>riden irsen ,intilw 
l cdıip şnyi'an 11111lasarr11f~old 
ukları armutlu rıalıiyesl Jıudu· 
dil dalıilimle iki parça cnwal 
yayrimerıkulcninkal>ili taksim 
qlmamasmdad dolayı yemlik 
sullı lmlwk malıkemcsi11clen 
ucrilcn 2- 7-9:Jli tarih uc 
220 -13i No. lıı kararla salt 
nwsuw karar verilmiştir lm 
mallardan ar11wllrtn1111 kciy ıis 
[ıi mc11/di11de şar/\un elli allı 

lıtiseuirı veresesi şimalcn yol 
gcırben üksıi:; Jilll'>lafamn mc-
lınıed cçnuben stdıka ile malı 

dwl ıiç dümim mı/alan ve :w 
::eylinliı: ve S ar11111l a.<)acım 
!ıcwi ;'e J.JO lira kıymcli mıık 
addcrcli tarla ile nalıiycnin f<ı 
vşan lepe meukıincle cuvelcc 
harı şerif ll. ve halen kl::ı sı
clllw şimalcn yol ynrben ralılı 
k ll<! alımel uerC:scsi f'<'llllb<'ll 

/atma veresesi ile malıclul o/lı 
d<imi111 nıicları ve ,jfJ lirn kıy· 
meli 11111/\addcrl'ii tarla nıu:a
yed<'ye çıkanlımşlır ilk ilıale 
7 - 2-935 perşembe lu1mi saıı 
l 11 de yapılaca!/l!ldan talip o 
/anlar ımıkdder ktymelinin yıi 
::de yedi buçııfjıı nisbelindc pey 
ukçasile uc yıi:de iki buçuk de 
llaliyesi müşteriye aii ulmok ıi 
::ere o uıin yemlik sullı /ıu/mk 
111alıke111esi11e ırnırac<wl l'lmc
lcri ve ~.M-2-U35 pa:ar yı/11 
nt'i saal 11 dede kal'i ilınfrsi 
yaprlac .ırjwdan frı:la nırıbı-
mal almak isle!Jelller gemlik 
sulh lwlw/,· malıhemcsi kale: 
mine mıiracaailan ililaolmwr 

Bizim Matbaa 
Her türlü baskı işle

rini gayet ehven, te. 
miz ve gayet süratle 
yapar. 

Burta Defterdarlık arkası 
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Bursa Tapu n1üdür
lüğünden: 

Bursanın çeşmi efendi 
çiftliğinde cennet ağa ye
rinde kayden iki dönüm 
bahçe kaydı Şubat 338 gün 
ve 25 sayılı tapu belekesi 
ile Simitçi mahallesinden 
Mehmet Sait kızı Fahriye
nin tasarrufunda olup bu 
defa başkasına satmak üzre 
müracaat edildiğinden bu 
bahçe hakkında tasarruf 
veya gayri bir hak iddia
sında bulunanlar varsa el
lerindeki evrakı müsbite
lerile birlikte ilandarı iti
baren on giin içinde Bursa 
tapu çevirgenligine baş vur· 
maları Hin olunur. 

§ 

Bursanın · Dobruca kö . 
yünden kara Maksuttan 
irsen intikal eden kara oğ· 

Jan mevkiinde kfiin bir bu· 
çuk dönüm bahçeye vere
seden Azime ~enetsiz tasar· 
rufattan senet alacaktır. Bu 
bahça için tapudan bir me
mur gönderilecektir. Mez· 
kür bahçeden alakası olan
ların el rindeki · vesaikle 
on gün zsrfında tapuya ve 
köyde bulnarak memura 
müracaatları ilAn olunur. 

Bursa 1 nr.i İcra dai
resinden: 934-3407 

İstanbul Beyoğlt1 Mis 
sokak 36 No. lu evda ika· 
met etmekte iken halen 
ikametgah ve meskeni me~· 
hul bulunan Mehmat oğlu 
Mua0tmere Bursada Adliye 
binası karşısında f yazıhane
sinde mukim Bursa: Avu· 
katlarından Mazhar Başara· 
nın Bursa ikidci Noterliğin· 
den tanzim edilmiş 28 ·11· 
933 tarih 401O-606 sayı il 
senetle ücreti vekaletten 
sizde alacağı ıoo liranın 
masrafile beraber öden!lle· 
sine dair açtığı takip talebi 
üzerine senette yazılı yu· 
karıdaki adresinize gönde
rilen ödeme emri adresini· 
zin meçhul olması dolayı. 

sıyla tebliğsiz iade cdılme
sile Hukuk usul muhake
meleri kanununun 141 inci 
maddesine: tevfikan ilanen 
tebligat icrasına karar ve
rildiğinden borcun ve mas
rafların 30 gün içinde öde
nilmesi ve borcun 1arnamı· 

na veya hır kısmına yahut 
alacaklının takibat icrası 

hakkına dair bir itirazınaz 
varsa bu müddet içinde 
bildirilmesi ve bildirılmedi· 
ği takdirde icra ve iflas 
kanununun 76 ıncı madde
sine tevfikan mal beyanında 
bulunulması ve beyanda 
bulunmazsanız hapis ile 
tazyık edileceğiniz ve ha· 
kikata muhalif beyanda bu· 
lunursanız hapis ile ceza
landırılacağmız ve borç 
ödenmesine ve itirazda bu· 
lunmaz iseniz hakkınızda 
cebri icraya devam edilece· 
ğl ilAnen tebliğ olunur. 

Selihattin Ziya .1 
Ecza hanesi 

Bursa - Setbaşı 

Reçeteleriniz sür'at
le yapılır. 1 emizJik, I 

. ucuzluk başlıca şı- ı 
arımızdır. 1 

------ 1 

Hakkın Sesi 

Satınalma komis)1onundan: 
f!}J78 Bıır":l '.i' Jlıı hny.l g,ııııiwrıları için f 17100) 13:rndır

m't g.1rniz11n11 için :-,uoo kilu s·ılrnn ayrı ayn ~'lılnaınel~rll} :ı~ık 
ek ilime ile s·ıtm :ılııı.wnktw. Delıcr kilo ~uhıııuııı ıalııııin f•rlilen 
lıedeli '27 kurnşlur. s·ll'lnamrı \ eı i kom. iynncladıı·. ok~iltnıc 3 t l 
935 peı~r.nbc giiııii --~ıat ı:-ı ıle :-;·ıtın alıııa kıııııisyoıııınıl:ı yapı
lacaktır. rnu,·akkat teminat Dursa mndaııya iı;in:;-)46 lira 28 
kurıış B:ıııdırma i~in 101 Ura 2:J kı ıı ·ııştuı·. 3- 3 

s s 
15179 Bursa vt· Mud:ıııya ~arnizoıılan i~iıı ( 12500) 

,.o Bandırnıa ~aı·nizomı İ(}İll ( 2500) kilo ~ckt·ı · ayı·ı 

~l\Tı ~nı·ııınııırferl<' nl'ık e1'~illmc ilP salın nlrn:ıt·:ıldıı·. . . . 
Sckrr·iıı IH'IH!t' 1 ilo~unun tahmin P<lİIPn 11t•dt•li 3U kn-
~ 

1·11~ 5o· ~aııtinıdir. ~artııanıdt•ı·i kouı:-'ivoııtladıı·. (•f,_ 
~ . . 

siJtnı<• 2-2-935 t•ııuını·ıt'Sİ giiııli ~:wı. ıs de ~:ıtııı al-
ma knmi~~·oııuıHla ynpılaea"tıı·. 11H1,·akkat teminat 
Bur·~n \'C ~111da11va icirı 370 liı·a 32 kuru~ Raııdırma . ~ ~ 

iei11 74 Iİl'a 7 J,uı·u~luı·. 3-3 • • 
15180 Bursn ve ~ltulan~·a garııiznnhıı·ı i~iıı ( ı ısoo ) 

re Baııdıı·ma gnruizoııu i<;irı ( 3200) J,ilo zeyıiıı ynğı 
~\'l't n vı·ı ~artııamcleı·le acık csiltmc ile satııı alma-

al • " t> 

caktır. Zeyıirı ynğwm belıcr kilosuııtırı trıhmin otlilcrı 

bedeli 37 kuru~tur. şartnanıeleı·i koın~i~1ondatlır . Ek
siltme 3-2-935 pazar günli saal 15 de satııı alnın 
komisyorıurıda yapılacaktır. ~luvnkkat teminat Bur~~ 
Ye ~ludanva icin 327 lira 45 kunı~ Bandırma iein ss 

"" o "' ., 

Jiı·a 80 kur·uştur. § 3-3 

Bursa ve Mudanya garnizonları için l 4300 ve 
Bandırma garnizonu için 5300 kilo kuru üzüm 
ayrı ayrı şartnamelerle açık eksiltme ile satın 
ahnacaktır. Kuru üzümün beher kilosunun tah
min ediJen bedeli 20 kuruştur. Şartnamele'ri 
komisyondadır. Eksiltme 5-2 -935 salı günü saat 
l 5 de satın aima komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat Bursa ve Mudanya için 214 
lira 50 kuruş Bandırma içinde i9 lira 50 ku-
ruştur. 2-3 

~ s 
flursadaki kıt'a ve müesseselerin ocakları 

maden kömmürü yakacak şekilde açık eksilt
me ile yaptırılacaktır. Tahınin edilen bedeli 
'104.fı. lira 60 kuruştur. Şartnatne ve ke~ifleri Sa. 
Al. komisyonundadır. Eksiltme ~0-1 ·93 ;) çar
şamba günü saat 1.) de Tophanede Sa. Al. ko
misyonunda olacaktır. Muvakkattcminat iSlira 
:H) kurustur. 3-3 • 
~--- ~~-

Karaca e b y Harası müdürlüğünden: 
12 l-9J5 tarihinde satılığa çıkarılan n baş 

safkan İngiliz taylarına verilen fiyatlar haddi 
layık görülmediğinden temdit edilerek satış 
gününün 7 - Şubat - 93~ tarihine nıüsadif per· 
şembe g1nü saat on dörde talik edilın'ş~i·· . 
Alıcıların ten1inatlarilc birlikte Hara nıüd jrlü-
ğ'üne müracaatları ihl.n o1ıınur. 1 •) 

- > 

Bursa Belediye reisliğinden: 
Adet 
2~~H) l ~ unıara levhnsı al11111 

Bursa şehri numaratnj işine yLıkarı Ja yazılı 
muhtelif emaye nuınara levhaları açık ek· ile nıe 
ile alınacaktır. B~her levhanın muhaınmen he~ 
delil ~,~kuru-ştur.Eksiltmf',ihasiö .. ~ n3;)çarşamba 
günü saat li d~ Belediyede ek5iftıne ve :!L1!c 
komisyonunda yapılacaktır· Şartları anlarnak 
için her iş günii komisyon katipliğine ve ihale 
günü belli saatındao önce de ( 1490 sayılı kanu. 
nun 1 inci nıaddesindeki) 210 lira kıymetinde 
muvakkat teminat n1akbuz veya banka mek
tuplarıyle komisyon reisliğine gelsinler. 

1-3 

Bursa Evkaf müdürlüğünden ; 
Kurşunlu da vakfa ait 1 :$ parça zc·ytinlik 

pazarlıkla ayn ayrı ~ 2 H35 salı günü saal on 
dörtde Geınlikte Evkaf daıresinde satıla<;aktır. 

isteklilerin müracaatlar1. 

,FENASPİN 
Her türlü ağrılcırı 

keser, soğuk algın
lıklarına karşı kulla
nılır. 

Halil Sami 
i\1üshil hap1an, Avrupa ha p1arındnn 
da ha mükernn1t'l vt• dn hn tesi rl id ır. 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 
Türkiye İş bankası 
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BUTUN 
f{JRTASİYECİLERİJ.ENJ 

,;:s-TE·Yf'N'JZı _:_\ 

FABRİKAS/.· iSTANBUL. AYVANSAf0Y 
' . 

9ı VAPUR. İSKELESi CAlJ.DESI 9 

BURSAIJA: BU~SA SESLERİ (KiTAP EVİ)n/eBULUNUh 

Satılık evler 
Bur::ia At pazarı hatnamı aşağıs&nda Ah

met Dai mahallesinde çıkmaz sokakta J 2 
nulnarah hane ile ayni sokak başınd.ı 9 
numarah hane satılıktır. Şible mahallesinde 
Remzi efendinin f urunu karşısında •:Hi nu · 
maralı hanede Tahsin Beye nıüracaat edi . 
lecektir. 


