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llbayl ğımızda 
bayındırlık 

•"1 ı.r ( ıl\l'AA 

Bu yıl ilbaylığımızdaki 
bayındırlık i§leri arasında yol 
lot ba~ta geliyor. Düzgün yol 
her oeyden önce gezginlerin 
rahatı ve ulusal yaıayıfımıı 
için çok ge•ekll bir oeydir. 
Bu yönden yola verilen öne· 
mi biz lam anlamile yerinde 
buluyoruz. İlkbaharla birlikte 
başlıyan bu çahıma devresin· 
de Bursanın Ankara yolu O· 

lan Bursa - İnegöl - Karaköy 
yolundaki bozuk parçalar ye· 
ni ba§tan yaptırılmaktadır. 

İnegölden sonraki ovadan ge· 
çen parça ise su baıkınların

dan bozulmasın diye bir iki 
metre yukarı kaldırılmakta

dır. İlbaylığımızın ayni za
manda ökonomik yolu olan 
Karköy ıosesindeki çalaımayı 
valimiz Fazlı Güleç sık sık 

gözden geçirmektedir . 
Bu arada Yalova yolunun 

da Buna için çok önemli ol
,\uğu dü§Ünülerek onuıı bozuk 
Yerleride yapılmaktadır. Gem· 
ilkle Orhangazi arasındaki 
pıu çanın bitmek üzere oldu. 
ğuou görüyoruza Ayrıca Çe
kirgeden doğruca Uludağa 
çıkacak olan yeni bir yolun 
yapılması l§ide süra tle ileri 
lemekledir. Bu yolun toprak 
düzeltilmesi yapılmıttır. Va
limiz Fazlı Güleçten öğrendi
ğime göre : yeni uludağ yolu 
baıtan başa parke dü§enect1k· 
lir. Parke ocaklarının bu yol 
üzerinde bulnması dolayısile 
taıların pek ucuza malolacağı 
anlaşılmıştı r , Bundan ba§ka 
Uludağ yolunun kı§ yaz çok 
ftlek bir durumda olduğu ve 
dağında Bursanın gezinti yer. 
leri arasına girdiği görüldü
iünden bu yolun en güzel ve 
sağlam bir yol olmasına ça· 
lııılaca ktır. Bilhnua ha va 

hatta yapılması hakkındaki 
Belediye kurultayı ile il bay
lığı kurultnyıom kararı Anka. 
raca timdihk yerine getiril. 
mesi zamansız görüldüğünden 
parkeli yolun kı§ın da açık 
bulundurulması çareleri aran· 
maktadır. Bunun için olsa ol
sa kar ' temizleyen ve ayni 
zamanda yolcu taııyan bir 
makine çalıştırılması gerektir. 

Gemlikte ökonomi bakanı 
Celal Bayarın köyü olan U. 
nıur beye de yeni b!r yol 
açılmaktadır. 

Bunlardan ba ka Bursa 
ile ilçe baylıldar ara11ındaki 
Yolların onarılma ınada çalı. 
ıılrnaktadır. 

.. Hasılı görülüyorld: il bny
lıgımızı b . n u yılki bayındırlık 
ııleri a d d rasın a yol verdiği 
.. eğer çok büyüktür. Bu de· 
gerin anlamı lse Bursanın bir 
gez · h ~ gın ıe ri olmasından ölü· 
ru bizi birkat d h 
\1e k a sevinç 

1 
ıvanç içinde bırakacak 

ne iktedfr. 

MUSA ATAŞ 
Türkçe ıözler: 

Bayındırlık - imar 
T ccirnel - Ticari 

Dün çık n ya gı 
Dün öğleden sonra Kayan 

çareısına inen dar aralık için· 

de yeni yapılan evlerden bi· 

rinin mutbahmdan 

çıkmıı ve birden 
mania alev etrafı 

Yangın her kesin 

yangın 

bire du
aarmııtır. 

iş baeında 

olduğl' bir sırada çıktığı için 
heman bütün çarıı esnafı 

yar.gına kc~up gelmiştir. Der· 
akap yetişen itfaiyemiz ateşi 
mutbaktan batka yere geç
m~ye meydan vermec!cn &Ün · 

dürmüıtür. Yangına valim iz 
Fnz!ı Güleçle Belediye rehıı-

m lz Cemil Öz de gelmi şler
d ir Zabıta l<uvvetlcri ateş 
ba ııhrı lıncayn kada r inziba tı 

t emin etmi§lerdir. -··--------... ·-·-· ... --.. --... -
Acı danyapı 

ekmek er .. 
Belediye bu ekmel<lerle u11ları 

müsadere etti. 

Belediyenin Taht~kala ko
nıiserliğı lnrafından yapı lan 

ekmek muayenesinde Mersi!) 
unlarından yapılan 1l 30 ek
mek müsadere edilmiştir. Ya.· 
pılan tahlilde bu eltmcklerin 
kokmuş , acı ve kumlu unlar
dan yapıldığı l anla~ı!dığında.n 

imha edilmtotir. Ayrıca Bele
diye 120 çuval Mersin unu· 
nu müıadere ederek iç ine bo 

ya karıttırmak sure tile imha 
etmiştir. Belediye zebıtn mü
dürlüğü bu itlerle ehemmiyet
li surette mefgul olmıya baş-

lamııtır. 
( HAKKIN SESİ) Halka 

gerek bilerek gerekse bilmi· 
ycre k acı ekmek yediren fu
runcuların t ecziyeoi çok ye· 
rindedir. Bu hususta Beledi · 
yeye teşekkür ederiz. Çünki: 
Belediyemiz ekmeklere mü· 
sail narh koydu~u halde böy. 
le acı ve kumlu ekmek yap
manın halkı aldntmak demek 
olduğu ~übhesiz meydanda.dır · 

Binaenaleyh fur•ıncularımız

dan biraz değil çok insaf 
bekler!z .... -----------·-·-----

Yıldlrımla ölmüş 

Evelki gün yağmur &ır· n.

ıında İğdir köyü nde n Oı::man 
isminde biri ağaç altına uk
lanmııtır. Fakat bu esnada 
düven bir yılmm zavallıyı 

öldürmüıtür. 

Çifte ile cinayet 
· Ahı köyünden Hüıey!n hl· 

minde biri k öy khhvcsine gel 
diği sırada evelce aralan açık 
olan Kazımı orada eörmüı 
ve derhal elinde doiu l:ulu. 
nan çifteıine dn.Vl'nnerak Ka
zıma, ellerini kaldır yukarı!. 

demittir. Bunu derdemez ay
nı zamanda çiftesile ateş ede. 
rek Kfızunt yere sermittir. 
Kazını hemen ölmüf; orada 
bulunanlarda Hüseyini yaka
layarak tüfeugile birlikte jan
darmaya lcslim etmiılerdir. 

Katil adliyeye getirilmitlir. 
Tahkikata ba§lanmıştır. 

Başına itaya düşerek 
ölmüş 

Paıa mahallesinde Hay
reddin isminde ve (20) yaı· 
larında bir genç, evinin bah. 
çesinde çalııırken bu bahçe
nin arkasındaki 30- 40 met· 
re irtif aında bir kayalıktan 
büyük bir taş akoparak batı· 
na düşmüş ve çocuk derhal 
ölmüıtür. 

C7ZO S7ü 

Öacm - Ehemmiyet 
Anlam - Mana 

İlçebayhklar - Kazalar 
Nıliktedir - Mahiyettedir 

Baro seçimi 
Geçen gün Baronun sene· 

lik toplantısı yapılmış ; eski 
heyet ibra olur.duktan sonra 
yeni heyet seçilmiıtir. Birinci 
reisliğe Kemal Zıya, ikinci 
reisliğe Kamil, umumi l:aUp
llğe İsmail Hakkı, azalığa Cez· 
bt, Tevfık, Kemal , Osman ıe· 
çilmitlerdir . Adli müza heret 
encümeni reisl i ğine Hüsnü, 
azalığa Enver, Veli, ilmi ted. 
kikler encümenine Hulusi, 
Osman Nuri, hesı:p spektör 

lüğüne de İsmail Hakkı, Ha
lil İbrahim seçllmf şlerdlr. 

İş Bankası 
irektör ... müz 

İı bankaıı direktorunıuz 
Haki bi r aylık izinini bitire· 
rek evclki gün §elırimize cön· 
müo ve f~lne baılamıştır. 

Zıraat ta ebesinin 
seyahatı 

Zıraat mektebi son s:nıf 

talebesi zırai tedkiklerde bu
lunmnk üzere Konvn ve A· 
dana havaltsine gitmi~lcrdir. 

Talebe ile birlikte müdür ve 
muallimlerde bulunmalttadır. 

Komik Ahmet 
ölmemiş 

Bursamızın çok sevgili lco 
miğl Ahmet Güldürilcüdcn 
aldığımız bir mektupta ken
di11lnin öldüğü hakkında çıkan 
çaytalarıo aslı olmadığını ve 
~imdilik Şehzade batında ça · 
hımakta olduğunun ııaygı de
ğer Bursa halkana bildirilme· 
sini dilemektedir. 

HER HAFTA Oi RŞILIK -, eiRINCI LİSTE 
1 Hakim (Souveraine) =- Egemen 

Hakimi yet - -= Egemenlik 
Misal: Hakimiyet milletindir =-= Egemenlfü: ulusundur. 

2 - M üstakil = Erkin, Bnğınsız 
istiklal Erkinlik, Bağınsızlık 
Misal: 1 - Biz müstakil bir milletin çoculdarıyız - Biz 

Erkin bir u lusun çocuklarıyız. 

İı;tik lfıl mücadelesi : Erkinlik savaQ\ 
2 - Müstakil mebuslar=- Bağmsız sayJavlar 

Türkiycde mahkemeler müstakildir Türkiyede Halc-
;y·crlerl bağmsızdır. 

3 Sanayı 

Sınai 

4 H ür ( f . Kö.) 
Hürriyet (T. Kö.) 

5 - Serbect 

- Endüstri 
=- Endüstriel 
- Ozgen 
=- Özgcnlik 
- Ozgü, 

Misal: Serbest mmtaka - Özgür - bölge 

Not : Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimelerin Os. 
lıcaları kullanılmamasını rica ederiz. 

-·---·- - - .. --~-----~ 
a .z 

İş ve Osmanlı bankaları faizleri yüzde 
on ikiden yüzde ona indirdiler 

Geçen sayımızda Jş ban
kasınca şimdiye kadar yüzde 
on iki üzerinden alman f ai· 
zin yüzde ona indirilmiş ol

duğunu haber vermiştik . 
Banka ile yaptığımız te

mas neticesinde filhakika fa.. 
izin umumil1etle yüzde ona 
indirildiğini, bundi\n bilhassa 
sermayesi a:c olan t üccar sı

mfınm himayesi ve onlnra 
geniş İ§ yapma zemini veril
mesi diiıün üldüğünü bitt:ıbt 
bu m e y a n d a kapital 
sahiplerinin d e nazarı itiba re 

alın rak bunun banka ile mu
amelede bulun n bütün yurd· 
daşlara teşmil edildiğini 

öğrendik. 

D:ğ • t aft n öğ. cndit;' • 
göre Osmanlı bankasıdn faizi 
yüzde on ikiden yüzde ona 
indirm'~ bulunmaktadır. 

Şu halde tem koza mev· 
ciminin arffesinde bankal rı· 

mızın tüccarlnrımıza karşı 

gösterdikleri bu feaalcarlıl

yerinde ve takdire değer bir 
harekettir. -------ca..--•-=---HMN-

Y eni bir i s 
pa u 

Kayseride dok umn fahri· 
kasının dokuyacağı mermer 
şahı, patiska gib i ince pa 
muklu dok umalar için teli 
ince ve elyafı ux.un pamuk 

yetf§tlrilmesi liizırn geldiğin· 
den A dana veSakarya mıtn

kasındnn beşlta §eh rimizede 
Amerikndan (Akala) isminde 
yeni bir cins pamnl tchumu 
getirilmi§tir. Bu tohum E ki· 
şeh ir t ohum fs!a h iuhıs)'onun· 
en fehrimizde de tecrübe için 
bir dönümlük yere ebllmiştlr. 

Lik aç ırı 
Lik rnnçlnrmın ikinci dev. 

resir.e devtı nı cd ılmel<tedir. 
Sebat İdman yurdu ile Mu. 
radiye spor maçını Sebatlılar 
sıfıt·a lrn r~ı yed ı ile, Demir 
te ~la Akın spor ara:undal<i 
maçıda Akın sporlular sıfıra 
kartı döttle kazanmı~lıırd1r. 

Teşvik güreşleri 
Evelki gece Milli sinema

da spor mıntal·ası tarafından 

tertip oiunaıı teovik gürei mfı· 
sabakaları yapılmı~tır. Güreş· 
lerl çok kalabalık b!r ııcyirci 

yığım aeyretmi\;tır . 

Gareıler te§vik mahiyetin 
de olduğundan birinciler tes· 

pil edılmiıtlr. 

Yeni neşriyet : 

Halkevleri genel merkezi 
ter:tfından çıkarılmnkta olnn 
(Ülkü) nün (27) nci sayı ı 

inti{lar etmiştir. Ülkünün bu 
so.yısındn osma.nlıcadan Türk · 
çeye kartılıklar kılnvuzu ayr1 
bir forma halinde bitfşliril· 

mfştfr . Ülkü bilhassa bu for. 
nı sile dil işlerinin yayımın· 
da büyük btr pay almı ş bu
lunuyor. 

ın ta i e 
Matbuat umum müdürlüğü 

tarafından her ay çık rılan 

(Ayın terihi) nin J 5 nici sn· 
yısı iç ve dışta olup biten 
çeşit sıyasal, ökonom.ik ve 
sosynl hc.diselerin takvimi, 
okisl~ri, veslkala r ilc dolu ola· 
rak çıkmıştır. 

nar a 
nhan~ 

Şehrimizdeki Orta okul 
l11rda imtihan hazırlıldarına 
ba şlnnmı§tır. Son tunıflann 

dersleri Perşembe gününden 
itib&ren ltesllmlotir. Bakalor
ya imli hanlara 1 Ö Haziranda 
b ıl nacaktır. 
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Bursa Maarif müdürlüğünden : 
Erkek Li~esi İ<'İll I\ ız muallim mektebi ieiıı 

~ ~ 
Fi at 

tahmini bedel miktaı· tahmiııi bedel rniklaı· azamı asgnri ,. 
UP\ 1 

J ... ira kuru Lİl'a kuru~ 1\. S. K. S. 
~ ~ 

2975 

2100 

700 

880 
3400 
540 

360 

375 
450 
600 
500 
225 

275 

825 

1000 

150 

1500 

1500 

1800 

2800 

35000 

6000 

2000 

4000 
4GOOO 

3000 

3000 

3000 
600 
1500 

20000 
1500 

1000 

3000 

4000 

3COO 
100000 

150000 

ton: ıoo 

)) 100 

2725 

2100 
1050 

550 

2185 

450 

360 
375 
225 

400 
750 

300 

330 

825 

1000 

150 
1500 

1800 

1512 

32000 8 50 

6000 35 

3000 35 

2500 22 

2500 85 

2500 18 

3000 12 
3000 15 

300 75 

lÜf)O 41 

30000 2 

2000 15 

1200 27 

3000 7 

4000 25 

3000 5 

100000 

1 

100 1800 

54 2800 

50 

50 

50 

50 

7 

30 
30 

16 

65 

12 

8 

10 

65 

31 

o 
l l 

20 

3 

19 

2 

o 

. 
ne\ ı 75 birinci 

eknwk 
koymı eti 
kuzu eli 
sığır eli 
le re "a ır, J ~ 

kunı ra~uh e • 
süt 
) O~Ul'l 

ka~ar pe~ ııirİ 
ht') nz pe~ uir 

75 yumurta 
un Pski~ehir 

~ 

birincisi 
~abuu 

pa nll s 
'erli ka~ım • 
heyazı Jliriıw 

50 kuı·u sugau 
70 k U f'll ırü l'"CU 

::ı e-
oll unu 

o 50 hanıanıodurnı 
1300 maden köm ii rii 
2500 kok körnürii 

1-6-1935 GiinJemeeiudPH 3 ı 5-j936 ak~fHI rna kadtll' nur sn cı kflk Li~e~i!(' 
Kız muallim ınektebtnc bir senr it"iudt~ lftzım olan 'uknrda cins 'e talımim fi-

~ ~ 

at '~ nıiktnrları yazılı 20 kalem ~ İ) ccek, yakacak ,.c temizleyeeek erzak 'ee~ya 
14-5-· 1935 tarihinden b~ ~lamak üzere a<;ık <'k~iltnwge koıuılmu~tul'. 30-5-1935 

tarihine rastla) an Per~emhe günü ~(:at 14 le cı·kek Li~esi11dc ihalelcı·i ) apıiacak 
olan bu erzak 'e e~yayı nJmak İ~lc~ enltırhı o giin ve saaue J...ise) e 'e şarlmı
ıne ilP- numuneleleri görmek isle) enlerin her gün mektep idarelerine gelmeleri 
ih\n olunur. 1-2 

Bursa ikinci hukuk 
Mahkemesinden : 

935-482 Davacı Bursa
nın nalbant oğlu mahallesin 
de Ahmet kızı Şerife tara· 
fından o mahalleden kocası 
şöför Şerafettin aleyhine 
ıkame eylediği ihtar dava· 
sının müddaaleyhin mahalli 
ikameti meçhul bulunması 
hasebile gıyabında baktlan 
muhakemesi. de müddea a· 
leyh iki seneden beri dava. 
cıyı bili nafaka ve muhik 
bir sebep olmaksızın hane
sini terk etmiş olduğundan 
evine dönmesinin ihtarı iş
tenmiş olduğundan bir ay 
içinde hanei zevciyete dön
meniz için ihtarname tebll· 
ğlne ve mahalli ikametiniz 
meçhul bulunduğundan ila
nen yapllan davetiye üze
ri ne gelmediğinizden hakkı 
itirazınızı kullanmak için 
illnen ve ilsakan gıyap ka· 
rarı tebliğine ve mubake· 
menin 19-5-935 saat 10 na 
talikine karar verilmiş ol- ı 
duğundan beş gün içinde j 
hakkı itirazınızı kullanmaz 
ve tarihi ilAndan itibaren 
hanei zevcf yete avdet etme 
niz ve etmediğiniz takdirde 
Ulz1m gelen muamelei kanu 
niyenin icra kıhnacağı ilin 
olunur. 

işçi arayanlara 
35 Yaılarında bir genç it 

aramaktadır- 1 Uyenlertn Çı
nar 6nilnde hacı Seyf eddın 
mahalleılnde 13 numarada 
havlucu Hakkı adreılne bat 
w11unlar. 

Bursa Evkaf müdürlüğünden: 
Mahallesi 

Camiikebir 

" 
" 
" 

Alacamesçll 

" 

" 
Kara kadı 

" 
" 
" 
" 

Hayteddinpata 

" 

" 
Şeker hoca 
u~un çarı• 

" Kayan 

" 
" 

Tuzpazarı 

Şerafettinpaıa 

Hacı İlyas 

Sokaiı 

Eski harir hanı 
.. 
" Saraçhane 

Yağhane 

E~refbey 

Tuzpazarı caddesi 
Çancılar caddesi 

" 
" 

Eski tahalhanı 

Cumhuriyet caddesi 

" 
" ,, 

Yeni zokak 
istiklal cadde"i 

Emirhan allkatta 

" Cami 
Sebzeciler 

Hayvan pazarı 
Pazar meydanı 
Okçular 
Müezzin 

Altıparmak Altı par. cnddcsi 
Hüdavendigar Çekirge 
Sarıca Sungur Cami 
Ebuıahme Fııkmk 
Hocatablp Hüki\met caddesi 
Veledi kurt Y eı ti caddesi 
Şahabeddin paıa Altıparmak cad. 
Mecnun dede Çelebiler 
Karaabdürrazak Camı 

Zafranlık Cami bareminde 

Cinsi 

Düklcio 

" 
" 
" 
" 

Hane 

Dükkan 
.. 
" 
" 
n 

fırın 

Dükkan 

" 
" Hane 

Dük kin 
Mağaza 

" 
Dükkan 

Dükkin 
,, 

" Düukin 
Hane 

" 
Dükkan 

,, 
Han 

Dükkan 

" 
" 
" Hane 

Oda 

No. 

13-11 
5 

44-50 
25 
3 

11 

2 
18 
20 
23 

23 

145 
143-128 
139-J:iO 
141-126 

1 
118 

19 
20 

2 
12-14 
5 

21 
152 
25 33 

161 165 
49 55 
7 

50 
29 
19-21 

152 
31-27 

2 

Yeri cins ve numaraları yazılı vakıf yerler kiraya veril
mek üzere artırmaya çıkarılmııhr. İhaleleri 21-5-935 Salı 
ıünil saat 15 de icra edilecekıfr. lıteklil~rln Evkaf çevirgen ı 
lifine milracaatları. 

sc az zc 

Bursa Maarıf müdürlüğü 
Necati be\ kız f. st tü ünd n: 

:a 

Bursa Necati bey kız enstitüsü bahçest 2317 lira bedeli 
keııfli ihata duvariyle çevrileceğmden 15 gün müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuıtur. Şartname ve ketif evrakını görmek 
isteyenlerin maarif müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu iti 
yapmaya talip olanların da 18 mayıs 1935 cumartesi günü 
ıaat 16 da yüzde 7 ,5 nispetinde teminat akçalariyle Maarif 
müdürlüğünde müıterek komiıiyona gelmeleri ilan olunur. 
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Bursa ceza evi müdürlüğünden: 
935 Senesi haziran iptidasından 986 senesi 

mayıs nihayetine kadar Bursanın ceza evine 
verilecek ekmek ilan tarihi o 1an 8-5-935 ta
rihinden itibaren on sekiz gün müddetle kapalı 
zarf usulile aşa J-ıdaki şartlar dairesinde eksilt
meye konulmuştur. 

1 - Beheri 960 gram itibarile günde en az 
300 en cok 900 ekmek taslim edecektir. 

2 - Ekınek Belediyenin ikinci nevi olarak ka
bul ettiğ. ekmekten olacaktır. 

3 - Ekmek ceıa evinde tesliın a1ınacaktır. 
la. - Eksıl me 26-5 9!i~ paz r günü saat 1 () 

ya kadar devam edip saat 1 () da müddei umu 
milik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

ö - Eksiltmeye alıcı olan1ar muhammen be
delin yüzde yedi buçuğu olan 1 i ?>O liranın mu" 
Yakkat t min t olarak banka mektubu ve yahut 
teminatın n1al sandığına yatı··ıldığına dair mak 
buz ibraz etmesi şarttır. 

ö Alıcı olanlar teminat mektup veya nlak-
buz a b raber ~U-!l-9J5 pazar günü saat t 6 
da kapalı teklif mektuplarını behemehal kom
s yona vermelidir. bu müddet geçdikten sorıra 
müracaat kabul edilnıcz. 

7 - Daha Zİ)ade izahat almak isteyenler buna 
dair şartnatneyide alnıak üzere ihale gününe 
kadar Bursa ceza evi müdüriyetıne müracaat 
etmeleri iUın olunur. 3-3 

Karacabey Hasarı 
Müdürlüğünden: 

Hara müstahdimini ile bin "ciJ 1 mektebi tale
belerinin i ltiyacı için elli sekiz takım elbise ile 
kırk altı çift çizme ve kırk çift f o tin aleni ek· 
siltıne usuliJe satın alınacnktrr. İsteklilerin yüz 
yirmi lira nıuvakkat teminatlarİJle birlikte ek
siltme günü o]an 20 layı B35 tarihine müsa
dif pazarte i günü saat on beşte Hara merke
zinde teşekkül edecek mübayaa komsİ)10nuna 
müracaatJaı ı ilan olunur 3-3 

§ 
Hara ihtiyacı için on heş l<iJo kahve yedi)1Üz 

kilo şc:ker altıyüz kiJo )· eşil yüz kilo beyaz sa
bun yüz kiJo innik yediyüz kilo makarna otuz 
kilo tel şehriye üçbin bt:şyüz kilo zeytin yağı 
dörtbin kilo zeytin tanesi elli kilo pirinç unu 
üçbin bcşyüz kilo tuz şartname~i mucibince ve 
aleni eksiltme usulile satın alınacaktır. 
isteklilerin ÜÇ)'ÜZ lıra n1uYal .. kat temiı:atlariyle 
hirlikte s·ıtış günü olan ~:!-\1ayıs 9~~:i carşan1-
ba günu s~at onbeşte Harada. bulunmaları ilan 
olunur. 3-3 

Bursalılara müjde 
Şehir dahilinde ev, dükkan, arsa, bahçe 
Almak ve satmak isteyenler 
Koza hanında kapı yanında emlak acenteliğine 

vurmaları ve bu gazetenin son sahifesine bakmaları be· 
yan olunur. 
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Sahife 3 Hakk1n Se~i 
- zz: l!!!ml!I! 

Ahmet Vefik paşa hastanesi Baş Hekimliğinden : 
Cinsi Alınacak mikdar l\1uhammen fiab 

J=>j jamelik 
Patiska 20 top 
Amerikan 
Paltoluk 

1-J. K. 
27 
50 
32 

Paltoluk 25 
Paltoluk 25 
Paltoluk 55 n1etre 2 25 

Tcıninat L~. K. 

H Oi 
li 53 
3H ()() 

Hastanemiz için yukarıda yazılı dört kalen1 eşya açık eksiltmeye konuln1uştur. eksiltme n- H-n3n pazar gününe kadar 
devam edecektir. istekliler tarafından verilenbedeller )ayık had gQrülürs0 ayni günde saat 15 te hükün1et dairesinde 
\ 7ilayet encün1eninde kati ihalesi yapılacaktır. isteklilerin tayin olunangünde dibozito kfığıtlariyle beraber haztr bulunnıa 
Iarı Jazın1dır. şartnan1eyi görmek isteyenler hastane başhekimliğine yahut Vilayet encümenine müraca~t edecektir. 
bunun için para alınmaz. § 1-2 

No. Cinsi Alınacak Muhammen Teminat miktarı 

1 
2 
3 

'" 
•• :l 

6 
i 
8 
9 

ıo 

1 1 

~lalıallP~i 

Kcıfeni züzeıı 
Pilihoz 
Hoşkadc111 

elim h·e . 
)) 

)) 

)) 

l\1ikdar. Fiatı Liıa Kuruı 

36894- Kilo 8,5 ~=~5 l ~' 
911ı9~ » 30,!ı.O 21 G 

ı Hu8'2 Litre 7 ,40 H2 

Kilo 

1 

J 0,5 

ö5,i0 
"(J ~,., 
'-) ' ' 1 _, 

3i,70 
/;.0,50 
~31,00 

21,00 
') l ')O 
.;.,J , ... .{, 

Bursa Evkaf Müdürlüğündeiı: 

!l3 

ni 
ıa 

38 
ö8 
tö 
21 
''O ,) 

41 
58 

nı .. 

40 
91 
o~ 

30 
9-.... J 

'>f .., ) 

27 

48 
25 
41 
o.-) 
() •) u ... 

80 
J t 
04 
2n 
r""' ti 

50 --J ._) 

75 
89 
(} f> 

70 
H5 
~o 

20 
20 

ok:.ı;--,, 
~ Ciu~i A. Eınl:'tk No. ~ı c . ,Jaru ı sokacrı ev 1 t b 

Zı11da11 k · caddesi )) 6 
Jlo~kadem ~1ıkuınz1 )) 1-4 
Sclimiye caddes: b:t lıCP 

Çırpan 
.. 

Fırın 36 
)) t!V 36 

Selimiye c. civnrı nıaa n ı ii~Len ı i 1 la t • 27 

' 

Bııı·~a la pu müdiil'l üğiintleıı: 
Dere kızık köyünden dönme Halilin atadan kalmak ıuretlle 

elli seneden mütecaviz tapusuz ve nizasız uhdesinde bulunan 
eski bağlar mevkiinde kain bir parça kestanelik olmaıile kızla. 
rı emine ve müntehaya kaldığı ve ba~knca varıai bulunmadı
ğı cihetle uhdelerine teıçilen tapu almak istediklerinden bu 

• 
kestaneliğe taaarrnf iddiasında bulunanlar varsa 2 haziran 935 
tarihine müsadif Pazar günü berayı tahkikat mahalline me
mur izam kılınacağından o günde tapu memuruua veyahut 
on gün zarfında tapu idaresine müracaatlari ilan olunur. 

BİZiM 
Matbaa 

Ucuz 
Temiz 

Şık 
Hernevi baskı işlerini 

süratle yapar 

Bursa Defterdarlık arkası Telefon No. 130 

• ' ' t • ' '.: • ~ • .0• , a: - • '• ·:. • 

~lahallc~i ~okağı Cirı~i 

Yf'lccli harir Tiil'lıt' 
<·ık mazı uda . 

Y t-ıni lıPzzaz » 
Sultan A l:\ett in Canıi ~o. )) 

.\laea hıl'J\a » )) 

Ahmet .\ hnıPl p.eatld('~İ )> 

pa~ayı feııari 
~inıitei Siuıiıci CiH.ldt':!İ 

• • 
Camikehir Eski harir lıaııı nıng:ııa 

I\cıwzler l\Pıwzfpı· caddt'~İ CY 

Hanıt katlı Cami sokağı oda 
MPcnuıı dede fuehcy ~ar~ı~ı diikk:in 
Miil'ellitli lll11·111uz sok:ığı llann 
!laeı ilsas « Baht;e 
Y crıi hezzaz Ta valıalu n .\ ı·sa . 
Bcmİl'ta~ 1\ucilanla BalH'e 

• 
)) )) 

Havut kaJı Cami aı·alığı 

Ehıws hnlH'elenlc » , 

Cnzi akıcnıur » 
ll<1zı·cti PIU i ı· Tii r-lw tiıı i'ı 

ffovrİVP . . 

• 

l\alı\t~ 

B:ı l ıt·•~ . 
)) 

)) 

il vrh c Karmen tleı e Tar· la .. . 

.\ Eml:lk No. ~ı 
(1 

78--2 

19 

2?-·ıG 

15- 69 

14 
17 
35 

11-15 
17 

1327- 1329 

11 
G2 
14 

2 

1 -223 
(( 

1-7 
8 

l l 

i lrni hezzaı i ıı<'İr)i eaddt·~i 1 )iikk:lrı 59 

İ kikapılıme~çit Me!'Çİl ~oka~ı Balıc:c G- 1 
IJoca Yunus AhclaUlchnıcl cad. Bücekhaııe 29 

Ye~itliccdii lla\'l ıwular l)iikk\\11 3 . 
>) » » 1 

Yukarda vcı·i t•in~ \ ' C rııınıarahu·ı ynzılt vakıf yt'r
lcr kirnya Yt~rilıııck ii zere artırmaya <;ıkarılmıştır. L 
haleleri· 30 rııayıs 935 perşembe gürıii saat 15 le Bur
snevkaf idaresinde İl!r·a edilecektir. 1 leklilm•irı o giin 

1 ve o L aatta evkaf çeYirgenliğinc gel!i'iuler. ı--2 



Sahife 4 Hakkın Ses~ 
' ili 

Bursa Belediyesinden: 
Kil'~tlal'l al'tıı·ınayn •;ıkaı·ılaıı Belediye 

:ıkarlaı·ı: 

YerlPı i 
n. Tahıl dışı 

)) 

:ıt 

ll 

)) 

n. Tahıl i~in 
)) 

• 
)J 

)1 

)) 

)) 

)) 

» 
)il 

)) 

)> 

)> 

)) 

)) 

,» 
)) 

)J 

)> 

)) 

)) 

)) 

)) 

Yeni lıa lılo 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

J) 

)) 

\) 

)) 

)) 

)) 

> 

)l 

)) 

> 

~"· su 
2 
3 
9 

ı 1 
12 

1 
3 
4 
5 
6 
J 

8 
9 

1 1 
12 
1 ::ı 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
-I 
8 
g 

10 
ı l 
12 
l4 
15 
16 
Ii 
18 
19 
20 
21 
:!2 
23 
~4 
?-::> 
26 

Ci n~i 
dükkan 

)) 

» 
)) 

)) 

~Ia~a7.a 
> 

» 

)) 

)) 

)l 

)) 

)) 

)) 

» 

)l 

» 
)) 

)) 

:;; 

)) 

)) 

)) 

)ı 

)> 

Dükkı\n 
)) 

)t 

)) 

)) 

) 

• 

)) 

)) 

)) 

)) 

) 

> 

)) 

1) 

kalı velıa rıt~ 

Yı.,ı·lc•ı·i 

Büyiık Tahıl ici 

" .. 

" 
" 
" 
" ,, 
.. 
" 
" 
" 

,, 
.. 
.. 
.. 
,. 
.. 
.. 
,, 

" 
" 
" ,, 

.. 

.. 

.. 
" 
,, 

" 

" 
~ J l'Zb:l J ı:ı ıJa 

,, 
Bademli lı : ıhçcd~ 

,. 

" 
Çır :ı p~ız:ı ı ıııcl:l 
llcmiı l:"l,. btasynnıı 
Tatal'laI' ,·adde. i 
~eth:ı':.ııııda 
IJlııc<ınıi yanı 
Bı:ledi\'i-: ,, 
J1 iikılıııet ,, 
Talıt:lkal ~dı} 
Stacl\'Oın kr11:-.ısı . .. 
Hi.saı· yrılııııda 
l >m:.ıı· h:ı:;;111cla 

t ııelıe~·, ı~! 
Zerk :-iııem·ı, ı yanında 

1.srneı pa ~a t;ad. 
Tataı l:ırd:ı 
~h•ı a \'ı}I İlldl! 

St ılı.ı~ıı;ıl.l . 
" 

Zevk sınerıınsı öııCı 

lzıniı· ot"li Yanı 
1st~ıııi>ııl ntcİi yaııı 
~taliye arka~ı 

Sellm:ıı çıkmazı 

l\
0

1). Sil 

26 
"27 
28 
29 
:{O 
:i 1 
32 

3.f 
35 
3G 
;}7 

38 
:19_40 

41 
1 

q .. 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
~ 

IO 
t 1 
ı~ 

l ;~ 
14 
15 
]() 

17 
18 
19 
20 
o 
o 
o 
o 

o 

2 
3 
o 

34 

Ci rı'>i 
:\lağaz·1 

" 
,. 

" 
" 

" 
" ,. 

" 

" ,, 
.. 
" 

l\a l ı\'elı:ı nc 
~; ı yı:lik 

" 
" ,. 
.. 
" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
I• 

,. 
,, 
" 

,, 
" 

Ye" 
k:ı lı\'Chaı ıe 
ki rişlıa ııe 
lnı I ı n>ha ı ıe 
kaı·akol 
oktm,·:t l ıiııası 
kuşk 
dlıkkfın 
oktl'llva hina ı 

,, " 
gazıno ,, 
satı~ bar:ıkası 

" ,, 
,, " 

J b l odası ,, 
111.1111 !;u·l:ı. 

aı ·.a 

kale aı ı;ıun 

dükkaıı aı :ısı 
y~ızlık balıç·~ 

dükk:'ıı :ıı sası 
lıa l ıçe 
tarla 
kmıka yel'i 

dükk:'ırı ycı·i 

lı:11·:ılrn ycl'İ 

" " 
" " 
" " 

ı'ıkın[lZ \'ül' .. . 
Yulrnı uJa v~zılı Rt•lr•ılive ak~ı·larınrn 1 lınzir:rn 9~5 l:\l·ılı:ııılPn iıih:ıı·eıı kir:l-. . 

kırı, ŞiH'IU3nıelcrindc~ ~·:ızı ldı~ı vP~lıile :H:ık tH'lır·maya .koııulııw~tıu·. 30 ~layı~ 935 

ıuw~eınlH! giiııii !'\aal 15 ele ilıalelt!t'İ yupılacaklıı'. 

i tekliler bliıiiıı ~aı·tları öğl'enmcl~ için artıı·ına miitldetirıd(~ luw i~ giinii ve 
saatinde mulw~clJe,ve ve ihale saati11uP11 füıcc de ( ~nrlrıanıclı 1 rirıdc ynzılı yüzde 
1,s teminatlarıııt yatırtH'nk ) makbuzları iln veya hanka mcktuları ile koıııi~yoııa 
gelsiıı ler. 1-2 

• 1 ' • • :C • • :·•· , , 1 • .. '.., ~ • ~' •• • ·, , ' ' • ... ~ •• ·( _, 

l~Amlik kazasınm balık paz:ıl'ı mahrıllesiııde 4 avılı m·de oturan Yodina rııiib~ıdillorinden 
Mıırtaz,ı kızı ı\lelcğ·iıı Bııl'S:l iskt\n idaresine t...slirn ey.ledi~ı 184 lira 70 km ıışıı ınıılıltwi i tilı
kıık m::ızbarasına mukabil verilen 2-10 savılı ve !\eza avni rııalıallede oturan ,•odina ınüba
clilleriııcleıı ::Salilı oğulları Yakııp. . "ilıad :, li '•} Ayşoııi.n teslim eyledigi 52 ı lira t 7 kmuşn 
muhtevi istihkak mazabatasına mukahil 4-5 sayılı makbuzlarmı g:ıih ellikleri Vilayet maka
verdikleri 2050 So: in dilek kağıdından anlnşılmışıır. Bu lıusıısta bir lıak ve itiraz demıeyan 
edeceklerin on gün jçindc· iskan müdürü yetine müracatları lüzumu bi[it olunur. ı - 3 

• 

Karacabey Harası merinos yetiş
tirme çiftliği müdürl 0 0 

ğ·iinde11: 
Elli beygir kuvvetinde bir adet ağır yağ 

traktörü ile b?r adet dörtlü disk pulluğu ve taJi 
kanallar inşası için elli santim derinliğinde ve 
bir metre genişliğinde hendek açacak bir pulluk 
ile bir adet üç beygir kuvvetinde gaz motoru 
ye bir beyğirle kabili cer bir adet kuyu rrıanajl 

1 
ve tulun1bası ile iki adet altışar demirli anız 

1 pulluğu ve bunların tef es·ruatları kapalı zarf 
1 usu)ilc n1übayaa olunacaktır. 
1 Sartnan1esini görmek isteyenlerin Istanhul 
' Baytar nıü<lürlüğü ile karacabey nıerinos yetiş 

tirme çif t!iği ınüdürlüğüne ve İstekliJerinde şart 
namedeki esasat dairesinde verecekleri ~00 lira 
ltk ınuvakkat teıninatlariJe birlikte eksiltme gü 
nü olan 26 Mayıs 93b pazar günü saat on beşte 

' Karacabey harasında müte~.:kkil merinos yetiş
tirme ça·tliği komisyonuna müracaatları ilan 
olunur. 1 

§ 
YAPAGl SATIŞI TEHİRİ 

Karacabey Harasının 4860 kilo safkan, 884;> 
kilo j'arımkan, 142G kilo kıvırcık yapağılarının 
kapalı zaı f usul ile satışı talip zuhur etmediğin
den 25 J\1ayıs 935 cumartesi günü saat on beşe 
uzatıldığı ilan olunur. l 

I Bursa inhisarlar baş 
müdürlüğünden : 

Görülen lüzum üzerine evvelce arttırınadan 
kaldırılmış olan inhisar1ar idaresine ait 2000 ]it 
relik bakırdan nıaınul bir rakı kazanı ve tef er
ruatı ifk pey t)20 Jiradan başlamak şartiyle 9 5 
935 gününden 29-ti-935 günlemecine kadar 
yeniden arttırnıaya konulmuştur· 

İstekliler şartnan1eyi görmek üzere her gün 
ve pey sl1rmek üzerede ·ı9-5-935 günü saat 
on beşte Bursa inhisarJar Başıuüdürlüğüne ınü-
racaat etsinler. 2-2 

' . ' ..... ' ...... ("·" .... ~,,. "_. ····· .. .. . ,.,..,, .. ,: .~ ' "' . . 
• • ... \ .. • J' .., .. ,:r.;.:"' ,. .. ':, ·.' ··:-J. .t;,.';(,J/\ .! .}--•, ·.· 

Bursa vilayeti hususi n1uhasebe 
fdüdiirlüğünden : 

1-Muhasebei husuşiye için aşa~hda cins ve miktarları ya
yılı kagıt ile kaplık malzeme eksiltme ile satın alınacaktır. 

2-Bedeli muhammeni 291 lirn 25 kuru§ olan kiigıtla!cı 

pey sürmek isteyenlerin yüzde 7 15 muvakkat teminat nkçnsı 

olan 2182 kuruşu evelemirde İş bank asma teslim etmek üze· 
re Muhasebei Hususiyedetı bir irsaliye almaları gerektir. 

3 - Pey sürmcğe gireceklerin ~artları anlamak üzere Vila· 
yet daimi encümenine veya Muhasebei Husuılyeye müracaat 
ederek ıartnameyi görüp almalıdır. 

4-Bu kağıtların ihalesi 9-6-935 pazar günü nat 15 te 
hükumet dairesindeki Vtld.yct daimi encümeni odasında yapı-
lacaktır. tabakada 

28 Kiloluk Çıft İstanbul kağıdı 69/IOO eb'adında 7750 

22 " " .. " " 2850 
20 ,, Battal kağıt 57 /82 5500 

Sarı elvan kağıt 750 
10 adetli sarı mukavva 140 

Kalın böcek kağıdı 
Ke plık ebrü kağıdı 

25 metro : İngiltz bezi 

l\1udanya halkevi 
Reisliğinden : 

Mudanya Hstkevi 24 Ma 
vıs 935 cuma günü Yürükalı 
köyünde istasyon mevkiin
de bir köy bayramı yapıla
caktır. Bu bayrama bütün 

metro 

150 
150 
25 

1-2 

ki)yl ü ve şehirli } urttaşlar 
i~tirak edebilir. 

Yapılacıik atıcılı, at ko· 
şusu ve güreşe iştirak ede· 
celc olanların o gün öğleden 
evvel bayram yerinde ida· 
rememurlarıne müracaatları 



Maliye Vekaleti bursa Defterdar! ğından: 

~fahallPSİ 
J )t'ın i r·ıas 

)) 

)) 

.. 

)) 

)) 

Hoca Yunus 
~I. Karama11i 
Fey:.ulla/ı paşa 
ilacı İlya: 
Selimi ye 
A.klar llzissam 
Reyhan paşa 
Karal\<ldi 

)) 

Selçuk lıalun 
)) 

/(ayarı 

Maim mi p. ham 
)) 

lloca basan 
Muradiye 
l lıi.d avcml iy<ir 

lJ=zın çarşL 
)) 

Demiri aş 
Czun çarşı 

,, ,, 

" 
" " 
" ,, 

l rzwı çarşı 
,, 

" 
" 

,, 

~ok ağı 

I lapisJımıe 

Jsmet pa~a 
)) )) 

l 'c• k ll l'C ll l:.H' .. 
M. Karnrııarıi 
.llewrhk 
llaııullll s. 
Selim iye 
Çala! jirın 
lleyban paşa 
~ancılar 

)) 

Aağa!'Çılar fırlll 
Keresteciler 
Balpa:an 
l sl kal 

}) 

)) 

alım 

l\.ayalıa§ı 

Çckiryc ada 

Aynall reşme 

* 
Sabwılmne 
Geyve ham 

,, 
,, 

'' 
" 

,, 

" " Gt•yue lıam 

" " 

" " 

• 

Kapu No .. 

168 -170 

163 16-1 

11-9 

29 

·~1. <)6 
,} ~ o) ) 

48 
18-20 
20-2'J 
21 
IJ0-46 

:2 2 
9:.ı 
97 

107 
(j 1 

4.) 
12.)8 

8 8 
'2ü-2ô 

4 
2 

19 
21 
')') ...... 

Ciıı~i 

Il.ıpi~lıaııt! 
liyesi .. 
ev 'c dükk~lıı 

(~azlıHrıt h;rıa:-;ı 

EY 
EY 
Jw 
)) 

)) 

Eu oc d u '. f, i 11 

hu 
/)ıif,f\rlll 

)) 

)1 

)) 

)) 

Ma.<ia::a 
ıl1 Cl,</cı :a 

ayuk kir. ı 
Lıra Krş. 

7 50 
8 00 

4 50 
8 00 
1 ~o 
s uo 
.~ 50 
lı j() 

.} UO 

2 :!O 
2 '20 
1 25 
1 {)(} 

1 liU 
2 00 
1 J{) 

ınuı; ak'.ıı. t 

te in-lı 
Liıı:ı Krş 

46 80 

6 75 

7 20 

4 05 
7 20 

o 90 
2 7U 
4 ~o 
,) !ıU 

:2 70 
1 ıs 
1 us 
1 13 
() 9() 
1 44 
1 ()0 

() 9[) 
)) 1 (ı{} 1 4 i 

J:r :1 2j 2 Y:J 
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3 00 
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1 13 
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1 35 
1 08 
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Brırsa belediyesinden: 
Mevkii Cinsi 

Tatarlar cad. 

,, " " 

,, ,, 
" 

" 
,, ,, 

No. 

30 
31 

28 
29 

2 
33 
25 

Mikdarı 

50 m2. 

65 m~. 
54m2. 
38m2. 

Muhamm~ni 

300 lira 

390 " 
324 " 
228 " 

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

Yuk, rıda yazılı arsalar ayrı ayrı satılmak 
üzere açık arttırınaya konulmuştur. a Haziran 
93J çarşamba günü saat on beşte artt1rma ve 
ihale1°ri vap1lacaktır. istekliler şatları anlamak 
için her iş günü ve saatında muhasebeye ve iha 
le günü heHi saatından önce de yüzde 7,5 buçuk 
teminat1ariy1e encümene gelsinler. 2-4 

§ 
Muhammen aylığı 

Gazino ve bahçe kirası 130 Lira 
Belediy gazino ve bahçesinin 1-6-935 ten itibaren 

iiç seneli!~ kira6t açık aittırmaya konulmuştur. 30 mayıs 
935 perşembe gi.ınü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. istek
lıler şartları anlamak için her iş günü ve saahnda Muha
sebeye ve ihale saatından önce 351 liralık muvakkat te
minatını belediye veznesine yatırıp makbuz alarak veya 
muteber banka mektubu ıle belediye komisyonun gel-
sinler. 1-2 

§ 

Taş ve r:-nkaz satışı 
Altıparmak caddesindeki tütün depoıunun cadde tarafındaki. 

duvarda bulunan taş keremitlerle bu duvara bitftlk olan 
çatının ankazı şartnameaine göre ayakta satılıktır. 4-6-935 
sah günü saat ( 11 ) de mahallinde arttırma ve ibaleıi 
yapılacaktır . 
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,, 
" 

2ü 
31 
42 
46 
,)[) 

,, 

tl 55 
3 75 
(1 50 
Ü 25 
O JO 
u 35 
1 Oü 
il 25 

o 23 1 İstekliler ıartları anlamak için her it gün ve 
haaebeye ve ihale saatından önc~de 10 liralık 
buz veya mektuplariyle satıı yerine gelsinler. 
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l\ievkiletile cins ve kaptı sa)·ı1arı \'C kıra bedellerilc ten1inat nıikdar
ları yukarıdaki cetvelde yazılı o up h lZ~neye ait m ılların arttırn1a 
kaimeleriode yazılı şartlar gereğince 1- G-935 tarihinden 31-:i-936 
tarihine kadar bir sene müddetie aylık l" ralan 15-5-935 tarihenden 
itibaren on beş gün ınüddetle açık arttırrn'ıya konulmuştur. ~tO- t>-935 
tarihine rastlayan perşen1be günü saat 15.5 da ihaleleri yapılacağından 
kira ile tutmak isteyenlerin şinıdiJcn t), .. y ~ürınek ve ş:ırtnamesi görnıek 
üzere hizalarında gösterilen muvakkat tem~nat paralariyle birlikte L\liHi 
Eml:lk idaresine ve ihale gününde de yine Milli E,,Jak idaresinde ki 
komisvon~ müracaatları. ı 2 

En mes'ut çocuk 

Bir İş kumb~rası olan çocuktur . 

Türkiye iş bankası 

Bursa tapu 

Müdürlüğünden: 

Bursanın mihraplı köprü 
civarında İğdirli Mehmtt 

kızı Ayşenin senetsiz tasar
rufunda olduğu bir bahça
sım namına tescil ettirdik· 
ten soma ifrazon kanal için 
hazine namına satılacağın 

dan dileği üzerine yerinde 
tahkikat J apmak üzere 28 
_5_935 günü bir memur 
gönderileceğinden bu bahçe 
için tasarruf iddiasuıda bu· 
lunanların on gün içinde ta 
pu müdürlüğüne ve yahut 
ilan günü yerine gelecelc 
olan memura müracaatları 
ilAn olunur. 

* 
118 M2. yer satışı 

Muhammeni 
177 Lira 

Muradiyad e cami avlusu karıııındaki eski kabristan yeriyle 
yol f azlaıının mülkiyetleri şartnameılne göre açık arttırmaya 
konulmuıtur. 5 6-935 çarıamba günü saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. 

istekliler tartları anlamak için her it günü ve ıaatında 
Muhasebeye ve ihale saatından az öncede 14 lira teminat 
makbuz veya mektuplariyle encümene gelsinler. J =3 . 

* Mezbahadan şehre 935 mali yılı ıçinde et nakli ı,ı açık 
eksiltmeye konularak 5-6 -n35 çarıamba günü saat 16 da f. 

1 hale&l yapılacağından istekliler ıartları anlamak için muhaıe-
beye ve ihale saatıudan öncede muhammen bedelinin yüzde 

ı 7 ,5 tu niıbetinde teminaş makbuzu veya banka mektubu ile 
komisyona gelsinler. 1-3 

* Edeviye ektiltmeıi; 

935 mali yılı içinde Bursa belediyesince yoksul evine ve ıa 
ireye verilecek ilaçlar şartnameai dairesinde açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 5-6 935 carşamba günü saat 15 5 ta eksiltme 

f ve ihalesi yapılacaktır. İstekliJer ıartları anlamak için her tş 
günfi ve saatmda muhasebeye ve ihale saatından önce de H

l rattk teminat makbuz veya mektuplarile komisyona gelsinler. 

* 1-3 
Eksiltmeye konulanlar: 

120000 kilo ekmek 

650 " süt 
l 300 ,, yoğurt 

1550 ,, koyun eti 
530 ,, dana eti 

29880 ,, kuru odun 
22 kalem erzak 
19 ,, sebze 

Burö:ı yoksulevi için 935 mali yılı ıçlnde gereken yukarıda 
vnzıh 6 purti m;\llar ayrı a) rı şartname'erle açık eksiltmeye 
konulmuştur. 5 6-935 ç.ırıamba günü saat 15,5 ta ihalele
ri yapılacaktır. İstekliler oartları anlamak için her if g(lnü ve 
saatmda muhasebeye ve ihale saatından öncede ıartnamelede 
yazılı muhammen bedellerinin yüzde 7,5 ju nfıbetlnde mu
vakkat teminat makbuz veya mektuplarJle komisyona gelsinler. 

1-J 

Satılık Ev 
İstiklal caddesipde Şehreküstü mahallesinde 

cadde üzerinde 256 numaralı ev satılıktır. istek 
]ilerin matbaamızda gazeteci 'Musa Ataşa baş 
vursunlar· 



Sahife 6 P:ıkkın St>sİ 

Satılık ev: 
Hoca Hasan mahallesin· 

de alan sokağında 7 numa· 
ralı Recebin evj: iki odalı 
işbu ev Emlak ~centeliğı ta . 
rafından satılıktır. 

Çarşıya yakın e-v-: - -
İsmail Hakkı tekkesi af. 

tında kepezler mahallesin· 
de Abdal furun caddesinde 
16 numaralı Şükriye hanı
mın evi: alt üst 5 odah ve 
büyük bağçah maa müşte. 
milAt işbu ev: emlak scen
telfği tarafından satıhkt!,!" · 

lratiı satrlık ev: 
Elmalık mahallesinde ve 

Elmalık furun ittisalinde 23 
numaralı Emine hanımın ev: 
alt üst 8 odalı maa miişte· 
milat işbu ev: sahibi ve em 
ilk acenteliği taraf rndan sa 
tıhktır. -----
irat il satllık ev: 

Pazaresp mahallesinde 
umumhane meydanında 2 ve 
4 numaralı kahveci sadığın 
evleri: emUlk acenteliği ta. 
rafından satılıktır. 

Ucuz satılık ev: 
İsal<şah mahallesinde ve 

İsakşah sokağında 6 numa 
rafı dondurmacı Hüseyinin 
ev: maamüştemilat 2 odalı 
olan bu ev emlilk acenteliği 
tarafından satıhktır. - -
Aceie satılık C\: 

Kuruçeıme maha.llesinde 
Muradiye caddesinde No, lu 
Avram oğlu İsa~ın evi: altüst 
7 oda 3 yerde terkos suyu E· 
lektrik ma müıtemtlat kulla· 
nı§lı i§bu ev sahibi veya Em· 
lak acenteligt tarafından ıntılık 

Ucuz satılık ev: 
Kız yakup mahallesinde 

ve arpalık sokağında 3 no lu 
Süıeymanın evi: 2 odalı tara
işbu ev emHlk acenteliği 
fmdan sntıJıktır. 

Mevkide acelesatılıkev 
Menzilhane önünd~ eslci 

tavuk pazarı sokağında 7 
numaralı sobacı Alinin evi: 
alt katta 3 oda üst katta 3 
odaki 6 odalı maa müşte· 
milat işbu ev emlak acen· 
teliği ve sahibi tarafından 
satıhktır. 

fi ıevkide satılık ev. 
Hacı baba mahallesinde 

dere başı sokağında 46 no: 
lu Bay Asafın evi~ alt üst 4 
odalı maa müştemiUH bu ev 
ve sahıbi ve emlftk acente. 
Hği tarafından satılıktır. 

Çarşıya yakın ev. 
Reyhan malıaHesinde ya 

semin sakağında 10 no: hı 
Zübeyde hamının ev: alt üst 
kat 4 odalı işbu ev sahibi 
ve emlak acenteliği tara
fından satılıktır. ----
Kullanışlı ev: 

Sedbn§ı M. Karamanı mu
halleainde Sıvacı bey aokağın 
da 13 No: lu Fatma hantmm 
evi: altüst lco.tlarda 4 oda 3 sofa 
mikdar kP.ft bahçe terkos suyu 
Elektriği havi bu ev sahibi ve 
Emlak acenteliğı tarafmdnn sa. 

-
Havadar satıhk ev. 

Köseleciler m;ıhallesin· 
de ışıklar meydanlığında 
15 no: lu Şaziye hanımın evi 
mikdar kafi avlu ma müşte 
miJat 3 odalı işbu ev emlflk 
acenteliği tarafından satılık 

w 22U! 

Havadar ucuz ev. 
Mnksem mahallesinde ta 

bak Hüseyin çıkmazında 2 ve 
4 no: lu Ferit aganın evle· 
ri: mn müştemilat bu evler 
bir ev diyarek sahibi ve em 
Uik acenteliği 1arafından sa 

Acele satılık ev; • 
Kaya başı ınahallesinde 

Ahmet bey sokağında 25 
No; lu Cemal efendi evi; 
alt üst 4 oda ve aynca bir 
odaki cem'an beş odalı iş· 
bu ev EmHlk acenteHgi ta· 
rafından satıhktar. 

Ucuz satılık ev: 
Kız yakup mahallesinde 

ve Arap defle sokağınaa 

24 No. ıu Z\!hra hammın evi. 
2 oda su v~ müşteruiUih la.l· 
vi bu ev emlfik acenteliği 

tarafından satılıktır. 

Acele satılık Dükkan 
Ulucam: civarında Topha

ne caddesinde '4 No: lu A~çı 
Ta.hsin efendinin düklram sa· 
h\bi veya Emlak acenteliKi 
tarafından satılaktıı-. 

CCJCZ 

Bursa ticaret ve sanayi odası sicilli 1 3- Banka muaınelatında bu nıuameleler ne 
• ., kadar az imtidad ederse etsin bir liradan aşağı 

Tıcaret memurlugundan: komisyon tabsa ediınıemesi. 
1ô1 &. sayı ile ticaret sicillinde kayıtlı bulunan 4- Borciuları sübemizin müten1ekkin bulun-

Bursada kozah=:ınında Adapazarı Eınniyet ban- duğu mahalden b~şka yerde sakin bulunan se
kası Bursa şubesinin 2279 nurnarah kanunu- nedatı ticariyenin iştira ınuamclft~ınd:ı vadeli 
nun ~ inci rnaddesi mucibince tanzinı eylediği olursa ,·adelerine göre faiz alınnı:ıkla beraber 
aşağıda sureti yazılı beyannaınesinin ticaret ınuamelôddan müstekil olarak nakili nukud üç 
kanununun mevaddı n1alısusasi a hkan11nn tev. reti alınn1ası 
fikan alelusul sicilline kayıt 'e ttscil edildiği :1 - On beşgündenaşağı faizhcsapedilınemesi 
ilan olunur. 6 - !Hevduatdan vadeleri altı ay 1e daha zi-
A- ÖJünç para v<.~rmc işleri bal<kındaki 2279 yade olanlara fızami vüzde 6 1-2 ve vadesizle· 

numaralı ]{nnuuun ikinci nıac.kk si ınucib~nce re tızan1i ~·l",1<le 4 1-2 faiz verilebileceği gerek 
işbu beyannamen1izi üç nusha olarak takdirn ?krazat ,.e gerek mevduat faizlerinin icabı rnas· 
ediyoruz. h1hata göre t dricen tenzili ifa olun:ıhileceği. 

B- Heyeti vekiJece nıüsaddak nizarnnanıf i E~ Bank:>n11zla nıuaınc!e yapan müşteriyi ta· 
esasiyemizde tadat edildiği veçhile her türl 1 ahlıüd altına sokan evrakı matbualardan birer 
banka muamelatı Ye bu rnuanıelatın istilzaın nushası bundan evvelki bevanarne iJe tal,ditn 

ol 

ettiği diğer muatneh"ıtı ticariye "e lüzum göru) lnhnrnıştır. 
------~~----:---~----------------~~--düğünden enıvali gayri menkule mukabiJinde Orlı~ngazi 

para ikrazatile iştigal etmektedir. 
C- Merkezi Adapazarında bulunan ınüesse· 

semizin Bursa \'ilayetiye İnegöl kazasında bi ... 
rer şübe1eri olup gerek nıerkez ve gerek şür e
lerimizde bilumum ikrazatdan vüzde on iki faiz 

ol 

alınmaktadır. 

D- Bankacılık muktezası yapı]an hizn1etler 
mukabili tahsilatımızın belli bnşhları şunlardır. 

t - Müşteri hesabına yapılan bütün hakıl~i ve 
ayrıca hiznıet mukabili masraflar ezcün1Ie &İ
gorta, ardiye, ınuhammin, muhafaza, ·ücreti 
Bekçi ücreti gibi masrafların müşterilerden ay 
rıca tahsil olunması. 
~- Hesabı carilerde faizin ticaret kanunu hh 

kamı dairesinde her üç ayda bir rcsüln ale 
kalbedilmesi. 

İctasınd:ın· 
Orhangaziden recep :zade 

ınehmet oğlu sııJihin gemlik
te oturan karsaklı ibrnhime 
29-> lirn borcundnn do! )•ı 

merhunlu olan ve üç yer:rı nh 
ehlivukuf tarafından &la t ve 
edevaUle birlikte tamamen 
binbeıyüz elli Ura kıymet ko 
nulan orhangazinin muradiye 
mahnllcsinde canibi yemini 
kadir ef. arsası ile musıı uğlu 
hmail cıı.nibi yesarı ortn köy. 
lü ahmet arkası baıkatfp ba
san ef. cephesi tıırik ve kıs
men kadir efendi nrsası ile 
ma dut ve 446 arşın arsa Ü· 

zerine in§a olun!ln v yahane
nin büyük kapısından girilin
ce iki oda ve bir sofa ve onun 

altında zeytin koymcığa malı . 

sus anbar ve alat olo.rak iki 

zeytin ezmeğe mahsus la! ve 
bunların çevirmesi için in 
zım gelen alat ve edevat ve 

zeytin yağı koymağa ınahsun 4 

adet küp ve ezilmiş zeytinleri 

sıktnr:ığa mnhsus ve ko:npıle 
i§ter bir halde ikf oıdet demir 
mengene ve su lcaynatmağa 

mahsus iki demir kazan ve 
su tesisatına havi yağhane 

binası ~·e elit ve edevatile 
birlikte açık artırmaya konul· 
muvtur. 24 - 6 - 935 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 
l 4 ten 16 ya kadan daire
mizde birinci açık artırması 

icra kılınacaktır ve bu birin. 
ci artırmada artırma bedeli 
kıymeti muhamminenın yüz-

Acele satılık ev. 
Alipaşa mahallesinds bal 

mumcu sokağında 15 no: hı 
Bay Halilin evi: 3 odalı ve 
mikdar kflfi avlusu olan jşbu 
ev sahibi ve emlak acente
liği tarafından satılıktır. 

300 liraya satllık ev. 
Hoca Hasan mahallesin

de ve zeynull sokağında 4 
No: ıu helvacı İlyas ağanın 
kain validesinden evi: 2 o· 
dalı işbu ev sahibi ve em
lak acenteliği Tara. satılık --- - ------
Satılıkf urun vedükkan 

Kayan çarııımda reji ci · 
varında 1 No; lu yarım kar
cir zahireci Abdurrahman e
fendinin furunu yanındaki dük 
kan iıbu emlaklar sahibi ve 
emlak acentesi tarafın satılk 

Ç:arşıya yakın ev: 
Kızyalnıp mahallesinde mek 

tep ıokagında 5 No: lu Zehra 
hanımın evi: altüst katlarde 5 
oda iki sofa mikdar kafi avJusu 
olan bu ev sahibi ve J!mlak A
centeliği tarafından ıatılıktır. 

de İS ni buluna yağhane 
müıteriıi uhdeılne fhale olu· 
nacaktır aksi ıurette artıra
nın taahhüdü baki kalmak 
üzere l l - ; - 935 tarihine 
müsadif perıembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza da. 
iremizde yapılacak olan ikin. 
ci açık artırmasında dahi ar· 
tırma bedeH kıymeti muham· 
minenin yüzde 7Sni bulmadı
ğı takdirde satıı 2280 No. lu 
kanun ahkamına tevfikan ge

ri bırakılacaktır. 
Artırmaya itliraketmek lı· 

tiyenlerin gayri menkulün 
yüzde yedi buçuk nispetinde 
pey akçasını veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. 

Haklar tapu ıicillerile sa· 
bit olmayan ipotekli alacak• 
lılar ile diğer alakadarlarm 
irtifak hak sahiplerinin bH 
haklarını ve hususi faiz ve 
masarife dnir olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müıbile
lerile birlikte daireye bildir· 
meleri lazımdır. akıi takdir
de hakları tapu sıcillilerile sa 
bit olmayanlar aatıo bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar 
ferağ harcı dellaliye resmi 
müıleriye aittir. 

Daha fazla malumat al
mak lıteyenlerin 13-5-936 
tarihinden itibaren her kesin 
görebtlmeıl için dairede açık 
bulundurulan arttırma ıartna· 
mesi ile 935-·305 numara ile 
dosyasında mevcut ve mahal· 
li mezkurun efsaf ve mesai· 
sathiyeıini havi vaz'iyet ve 
takdiri kıymet raporunu gÖ· 
rüp anlayabilecekleri i } a D 

olunur. 


