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C. H. P. 
KONGRESİ 

9 5-935 

1 

1 
6-5-935 Pazartesi Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 409 

Parti başkanının 
Konferansı 

C. H. par 

llai vilayet i
dare kurumu 

Baıkanı ve 
Bursa sayla
•• Dr. Sadi 
Konuk evel• 
kt gece Mil-
li sinemada 

büyük bir 
d Parti Batkanı 

inleyfci ka. Dr. Sadi Konak 

labahğına (inkılap ve C. H. 
Partisi ) mevzulu çok güzel 
bir konferans vermtıtlr. Sadi 
konutun inkılabımız hakkın
dakı heyecanlı ve alt ıli ıöz
::• •ık aık alkıılanmııtır. , __ _ 

Maliye 
bakanhğının 
"•z11rı dikkatine 
d Sekiz ay evel gazetemiz· 
e Bursa Defterdarlığının neı 

~ltlrdtği dört llln bedeli 0-

•11 4950 kuruı, müteaddit 
~elcıtıere ralmen henüz ba. 
•ıılıktan havale gelmediği 

:Jleııerek verilememektedir. 
d \l ay içinde de gelmezse 
v'1'tuıa kalacağı ıüpbeaizdir. 
t e Jlne ıOpheıiz bizim sunu. 
btkılrlmiz yokken bir matlu-
tııa •ekiz aylık beklemede• 

&oııra yeniden bır sene ıon
:•1a lcalmaıını bakanlık da 
e~•lz etmez sanırız. Hususi 
l•ıetelerin ne müıkil ıerait 
içinde çıkarıldıfı takdir olu
~•ralc bu itin bir an evel 
ntacını dileriz. 

Sabah gürültüsü 
"'•nedilmeli •• 
tik Bır çok kariimizden aynı 
P lyeu dinliyoruz. Dün de 

Otta Telgraf idaresinden bir 
:eaıur Bayan bize dert yan
L ı. Ve gece 12 de vazifesini 
ultlrtp ld b 1 en memurların sa-
l •hın beılnden itibaren baı· 
•Yan llnıltçl ve sütçü yay 
l•ra~arile uykuıuz kaldıkla
tını anlattı. 

b ( Hakkın Sesi : ) İç işleri 
b •kanhlının esasen bu yolda 

lr tamımı vardı. Bu tamime 

:
6
'• teklzden evel ıatıcıların 

1 
atırmaları menedilmlfti. Şeh-
hnlzde de tatbikine baıla

llan ve fakat rene memurla
rın bulunmadıfl kenar köıe 
:--hallelerde baiırmalarına 

••a111 edenlerin örnek ola
ralc cezalandırılmalarını dile-
11z. 

'"•aölde 
Adllye ı,ıeri 
111,!:eaaı ( Hususi ) Kazamız 
•·- •hunumbınin Yeniıebire 
~•nı '&bW ve icra memurunun 
lert 01111

•11 dola yiıile bu tı· 
btn :•klleten gören baıkatl. 
icra e haıtalanmaaı yQzilnden 
tır. Ye adliye itleri aksamıt· 

Bunun ı 
IDla çln adliye daire· 
tak :eceleri bile açık kala
ltlert iter adliye memurları 
lllaL Jetlıtırnıek ı 
._..1 .. .1_ çin çalıı-

-..ırlar. 

Garip bir hidise 
Peşteye Neden gidemediler?. 

Butta ıeyyahin acentesi 
ve ( Bursa sesleri ) gazetesi

.. 

nin sahibi Sedat Ataman Va 
gonlintn tertip ettiği Peıte 

ıeyahatı için ıehrimizden altı 
kiti temin ederek kendilerine 
birer bilet vermiş ve parala· 
rını almıştır. Fakat Sedat A· 
taman 520 lira tutan bu pa- 0 

rayı vagonliye göndermedik. Emniyet müdürü Kısmı adli R . 
ten baıka yolcuları Mudan
yaya kadar götürerek: 

- Her ıeyiniz hazırdır; 

yalnız sirkeciye kadar gide. 
rek tirene bineceksiniz! diye 
kendilerini te§YI etmiıtir. 

Bu zevat lıtanbula gidin· 
ce vagonli idaresine müraca. 
at elmiıler ve ıu cevabı alın
ca dona kalmıılardır : 

( -Bursada bizim namı

mıza hareket eden böyle bir 
acente yoktur. Esasen bize 
böyle bir para da gelmemfı· 

tir. Binaenaleyh seyahate iı· 

tir ak edemezsiniz! ) bu ceva • 
bı alan yolcular geri ~öne· 

rek Buı saya gelmiş1er ve vi

layete şikayette bulunmuç
lardır. Vilayet işi emniyet 
müdürlüğüne havale etmff 
müdüriyet de kuımı adli reisi 
Sakli tahkikata memur et
miıtir. Diğer taraftan Seda
da gelince : Yolcularım Mu
danyada uğurladıktan· sonra 
huıuıl bir otomobille Bursaya 
ge)mff ve akşama dogru ka· 
yınpederinin evine giderek 
kendisinden 500 lira istemi§, 
vermeyince kavga etmiş; içer 
den gelen feryat üzerine ye. 
titen bekçilerden birini döğ. 

Yusuf Ziya Sait 

mü§, karakola götürülür-
ken de kendisini bekçilerin 
döğdüğünü iddta etmiştir, Ken 
dilinde felç alametleri oldu
Auou l!öyleyen Sedat tabibi 
adliye gönderllmif ve tabibi 
adlinin odasına girince : 

-Benim iJacim budur! di 
ye cebinden bir tabanca çı

karmıı. Tabibi adlinin müla
yim nasıhatları üıerlne ta. 
bancasmı tekrar cebine koy· 
muıtur 

Sedat hastahaneye yatıp
lınca valiye, belediye reisine, 
müddei umumiye ve emni· 
yet müdürüne birer mektup 
yazarak ölümünün yaklaşh· 

Aını binaenaleyh cenazesinin 
merasimle kaldırılmasını bu 
işte belediye ile kayınpederi· 

oin mesul olduğt.ııu bildirmfı· 
Ur. Buna rağmen Sedat öl
memiş ve hararet dereceıi 37 
de kalmıotır. 

Polis evelki gün yolcula
rın ifadelerini olmıotır. Tah· 
kikata devam edilmeh:tedir. 
Aynca müddeiumumilik de 
meseleye baoka noktadan va-
ziyet etmigt ir, ___ ... ____________ _ 

İnhisarlar başn1üdiirlüğünden : 
Ba§müdüriyetimize lilzumu olan geçme ve üçlü merdivenle 

mikdarı komsfyonca tayin edilecek 20 metre uzunluğunda ve 
15 milimetre kutrunda ip ile beheri 25 metre uzunluğunda 
ve 35 milimetre kutrunda halatın eksiltmeğe konduAu ve iha
lesi 21-mayıs-935 salı günü saat onbeşte yapılacağından is. 
teklilerin ıeraiti anlamak için her gün ve 'hale vahlindc de 
dört buçuk lira gövenme paralarile Baımüdüriyetimizdeki 

komıiyona gf"lmeleri. J - 2 

Bursa belediyesinden : 
Belediye müıtahdimleri için 17 çift folio vermek rfı açık 

eksiltme ile ve müddeti on gün uzatılarak 15 5 935 çarşam

ba günü aaat 15 te ihale edilecektir. istekliler numuneyi ve 
ıartları anlamak için her it günü belediye muhasebesine ve 
ihale saatinden önce de 6 lira teminat makbuzlarıle belediye 
encümenine gelsinler. 1 - J 

Belediye için bir beygir pa:r.a.r!ıkla alın11cnlttır. Satmak fs. 

teyenler, hayvan pazarı günleri saat 9 da pazar yerinde bu· 
lunacak olan alım heyetine beygirlerini göstersinler . t - 1 

Bursa tapu 
müdürlüğünden: 

Hasan köyünün karasu 

fıstık alanı mevkiinde muha. 

cir isanın malt iken 11 sene 
evel ölmeılle vereseslne inti· 

kali iıtenilen arazinin tapu 
kaydı olmadığından tasarruf-

larınJD tahkiki için 14 5 935 

aah gilnünde mahnlline me· 
mur gönderileceğinden bu il· 

razilerde herkimin alakası 
varsa ya o gün mahalline gi
den memura veyahut tapu 

-
müdüriyetine müracaat etme· 
leri ilan olunur. 

t§ 
Hasan köyünün fıstık ala

nı mevkif nde ali osmanın ma 
li iken 20 sene evel ölmeıile 
veresesine intikali istenilen 
tarlaların tapu kaydı olmadı. 
~ındnn tasarruflarının tahkiki 
için 14 ti 935 salı gününde 
mahalline bir memur gönde. 
rileceğinden bu arı:zide her-
kimtn alakası varsa ya o gün 
mahalline gidecek memura 
ve yahut tapu mOdürlyetine 
müracaatları ilin olunur. 

Cuma günü yapılan Sokak koşusu 

Halkevi tarafından tertip 
olunan ikinci sokak koıuıu 
cuma günü yapılmııtır. Koıu 

büyük bir alaka ile takıp e· 
diJmif; koıuları C. H. Partisi 
başkanı namına eczacı Ah
met ÖberJe Halkevi reisi İs
mail Mustafa ve mmtaka re-

isi Tahir de otomobillerle ta· 

kip etmiılerdir. Takımlar ara· 

1nnda birinciliği Sebat kulübü, 

ikinciliği de Acar spor ka. 

zanmııtır. Sebattan lımail, 
Acar spordan da SalahatUn 
birinci velmtılerdlr. 

Mudanya-İstanbul vapur 
navlunlarında tenzilatlı biletler: 

Deniz yolları tıletmesi Mudanya acentelifinden : 
Birinci kamara 150, ikinci kamara 100, güverte 75 kurut· 

tur. 
Gitme gelme bilet alanlara ayrıca yüzde yirmi tenzilat ya

pılır. Gitme-Gelme bilet isteyenlerin bir folofraf ile müra· 
caatları ve bu biletlerin müddeti bir ay oldufu. 

Memleket dahilinde ıeyahatı kolaylaıtırmak makaadile ay• 
rıca bir ve iki aylık tenzilatlı halk biletleri ihdas olunmuıtur. 
Tafsilat almak iıteyenlerin acenteliAimlz~ müracaatları illn 
olunur. 1-2 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden : 

Harada emaneten fnıa edilmekte olan Grom laboratuyan 
için alınacak 3500 adet ıekiıeblr kiremidi açık ekılltmeye 

konmuıtur. İsteklilerin 13 mayıı 935 tarihine müıadlf pazar• 
tesi günü saat 15 te Kara1:abey haraıı mndürlüjüne müraca· 
atları ilan olunur. 

cz:s_ 

Burs·a Evkaf müdürlüğünden: 
Mahallesi 
Camikebir 

" 
" 
" Alacamesçit 

" 
il 

Karakiidi 

" 
" 
" 
" 

Hayreddin paıa 
,, 

,, 
Şeker hoca 
Uzun çarfı 

" 
Kayım 

" 
" 

Tuzpazarı 

Şerafettinpaıa 

Hacı Jiyaz 
Altıparmak 

Hüdavendigar 
Sarıca Sungur 
Ebuıehme 

Hocatabib 

Solu.;ğı 

Eıkl harir hanı 

il 

" Saraçhane 
Yağhane 

Eşref bey 
Tuzpazarı caddesi 
Çabcılar caddesi 

" 
" 

Eski tahalhanı 

Cumhuriyet caddesi 

" 
" 
" 

Yeni ıckak 
istiklal caddeıl 
Emirhan altkatta 

" 
Cami 

Sebzeciler 
Hayvan pazarı 
Pazar meydanı 
Okçular 
Müezzin 
Altı par. 
Çekirge 
Cami 

caddesi 

Ctnıi 
Dllkkln 

il 

" 
" .. 

Hane 
Dükkin 

" 

" 
" 
" 

Fırın 

Dnkkin 

" 
" 

Hane 
Dükkan 
Mai aza 

" 
Dükkan 
Dükkan 

" 
fi 

Dükkan 
Hane 

" 
Dükkan 

fi 

Fııkmk Han 
Hükumet caddesi Dükkln 

Veledi kurt Yeıil caddesi ., 
Şahabeddin paşa Altıparmak cad. 11 

Mecnun dede Çelebiler 11 

Karaabdürrazak Cami Hane 
Zafranhk Cami hareminde oda 

No. 
13-11 

5 
44-50 
25 
3 
il 
2 

18 
20 
23 
23 

145 
143-128 
139-130 
141-126 

1 
118 

19 
20 
2 

12-14 
5 

21 
152 
25-33 

161-165 
49-55 

7 
50 
29 
19-21 

152 
:il-27 
2 

Yeri cins ve numaraları yazılı vakıf yerler kiraya Yerilmek 
üzere arttırmaya çıkarılmııtır. ihaleleri 21-5-935 sala 
günü saat 15 de icra edlleçektlr. isteklilerin EYkaf çevir-

genliğine müracaatları. 

Satılık bahçe 
Muradiye lıtuiyonu altın

da bet yol afaında daf11tanh 
lımatlin 25 dönüm meyve ve 
sebze bahçeıi acele satılıktır. 
lıtekltlerln hlıar 6 acı beledi
ye dairesinde · kltlp Salih 
Tercan a mOracaatları. 1--3 

Sahibi ve umumi Netriyat müdüril 

DervifEdesen 
Basıldığı yer : Bursa (.Bizim Matbu] 

Tanesi 100 Para 
(İlanlardan mesuliyet kabul edimu] 
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~i Ev, Dükkan, Bahçe, sa, a ma ve satmak isteyenler ~I 
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Satılık ev: 
Hoca Hasan mahallesin

de alan sokağında 7 numa· 
ralı Recebin evi: iki odalı 
işbu ev Emlak ~centeliğ1 ta 
rafından satıhkhr. 

~---

Çarşıya yakın ev: 
İsmail Hakkı tekkesi al

tında kepezler mahallesin· 
de Abdal furun caddesinde 
16 numaralı Şükriye hanı· 
mın evi: alt üst 5 odalı ve 
büyük bağçalı maa müşte
mil4t işbu ev: emlak scen. 
teliği tarafından satılıktır. 

lratil satıfık ev: 
Elmalık mahallesinde ve 

Elmalık furun ittisalinde 23 
numaralı Emine hanımın ev: 
alt üst 8 odalı maa müşte· 
milAt işbu ev: sahibi ve em 
JAk acenteliği tarafından sa 
tllıkhr. 

irath satılık ev: 
Pazaresp mahallesinde 

umumhane meydanında 2 ve 
4 numaralı kahveci sadığın 
evleri: emlak acenteliği ta. 
rafından sahhktır. 

Ucuz satılık ev: 
İsakşah mahallesinde ve 

İsakşah sokağında 6 numa 
ralı dondurmacı Hüseyinin 
ev: maamüştemilAt 2 odalı 
olan bu ev emlak acenteliği 
tarafından satıhktır. 

Ucuz satılık ev: 
İncirli mahallesinde çı · 

nar önü karşısında 1 ı , nu· 
marala Ali Osmanın e\': alt 
ve üst 8 odalı ve rençpere 
elverışli otan bu ev emlak 
acenteliği tarafından SE tıhk 

Ucuz satılık ev: 
Kız ya kup mahallesinde 

ve arpai ık sokağında 3 no: 
Ju Süıeymamn evi: 2 odalı 
işbu ev emlAk acenteliği 
tarafından satılıktır. 

Mevkide acelesatılıkev 
Menzilhane önünde eski 

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 
satılıkhr. 

rle\ıkide satılık ev. Havadar ucuz ev. Acele satılık ev. 
11 ıcı baba mahallesinde Maksem mahallesinde ta Alipaşa mahallesinds bal 

dere başı sokağmda 46 no: bak Hüseyin çıkmazmda 2 ve mumcu sokağında 15 no: lu 
ıu Bay Asafın evi: alt üst 4 4 no: lu Ferit aganrn evle· Bay Halilin evi: 3 odalı ve 
odah maa müştemilat bu ev ri: ma müştemilat bu evler mikdar kAfi avlusu olan işbu 
ve sahıbi ve emlQk acente- bir ev diyarek sahibi ve em ev sahibi ve emlAk acente-
liği tarafından sahhktır. ldk acenteligi farafrndan sa liği tarafından satılıktır._ 

Çarşıya yakın ev. Acele satılık ev; 300 liraya satıhk ev. 
Reyhan mahallesinde ya Kaya başı mahallesinde Hoca Hasan mahallesin-

sea•in sakağında ıo no: ıu Ahmet bey sokağında 25 de ve zeynull sokağında 4 
Zübeyde hariımrn ev: alt üst No; lu Cemal efendi e\ıi; No: Ju helvacı İlyas ağanın 
kat 4 odalı işbu ev sahibi alt üst 4 oda ve ayrıca bir kain validesinden evi: 2 o· 
ve emlak acenteliği tara- 1 odaki cem'an beş odalı iş· dalı işbu ev sahibi ve em-
fından satılıkhr. bu ev Emlak acenteliği ta· LA!_ acenteliği Tara. satılık 

200 liraya satılık ev. rafından satılıktır. Satıhkf urun vedükkan 
Molla Arap mahallesinde Ucuz satıhk ev: Kayan çarıııında reji ci• 

s. Ahmetsokağrnda 9 no: ıu Kız yakup mahallesinde varında 1 No; lu yarım kar· 
Bay Abdurrahmanın evi: 2 ve Arap dede sokağında gir zahireci Abdurrahman e-
odalJ mikdar kAfi bağçalı 24 No. lu Zehra hanımın evi. fendinin furunu yanındaki dük 
işbu ev emlak acenteliği ta· 2 oda su ve müştemilatı ha· kan iıbu emlaklar aahlbt ve 

rafrnda · satılıktır. vi bu ev emlak acenteliği emlak acentesi tarafın satalk 

Havadar satılık ev. tarafmdan satılıkhr. ı Acele satılık ev: 
Köseleciler m3hallesin· Acele satılık ev: Molla Kiirani mahallesinde 

de ışıklar rneydanllğmda Hacı lıyas _mahallesinde ve ve Y eıil türbe ıokağında 5 No: 
15 no: lu Şaziye hanımın evi çıkmazmda 6 No: lu bekçi la-.. lu Cevriyenln evi 2 oda mea 
mikdar kafi avlu nıa müşte mail ağanın evi yan yana 2 oda müıtemilit 2 su bağçayı h~vl 
mil At 3 odalı işbu ev emlAk ufak bağçeyl havi bu ev emlak bu ev emlak acenteliği tara· 
acenteliği tarafından satıhk acenteliği tarafından satılıktır fından satılıktır. 

! .... ~\• .... f•:J:. A • •.,, :ıı -~ 

•. . ·"-* . •' Bursa Belediyesinden : 
100?000 parke taşı muhammeni lira 

6500 

Bursa-Bat.kesir seferlerine bu defa 935 modeli OTOKARLA N tahsis edilmiştir. 

Bursa şehri yol ve meydanları için 100,000 
parke taşı kain1esinde yazılı şartlarla açık ek
siltmeye konuln1uştur. '1 ?i-5-935 çarşanba gü
nü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. istekliler, bü
tün şartları anlamak için her gün belediye mu
hasebesine ve ihale günü belli saatından önce
de yüzde 7 ,5 teminat ile belediye encümenine 

Bu Otokarlarla gidip gelmek müıterilerin menfaatı iktizasındandır. • 
Har gün saat 9 da Bursada Ulucami civarında Halk oteli ile maruf Altan oteli 

ittiıalinden hareket eder. Müşterilerin her türlü istirahati temin edilmiş olmakla be
raber OTO/{ ARLAR hiç bir tnraftn fazla eAlenmeden yoluna devam eder ve vakti 
muayyeninde Bahkesire varır. Muhterem müşterilı;rimiz O T()J( ARLAR da bir defa 
yolculuk etmekle sözümü~ün doğruluğunu anlamıı olacaklardır. 

Hareket Yeri•. Bunada, Uluc~mi civarında Halk oteli ile maruf Altan oteli 
• yanından hergun naat 9 da hareket eder. 

Balıkesirde: Darball Oteli Altında Şuuri Bursada Ahmet Tezer 

Değirmenler için elek 
yaparım Evrika yaparım 

1 Lavaş Firça Sunpara ma 
ı kinalarım yaparım Liva· 

torunu hambarmı yaparım! 
has unu çıkartırım Avru
pa kiremidi mRkinalarını, 
yaparım kiremidini çıkart· 
tırırım pirinç soymak ma 
kinalarını yaparım gün· 
Pöndü çiçeğinin makina
tarmı yaparım yağını çı· 

1 karttırırım Botoz harman 
1makinatarının yenisini ve 

skilerini tamir ededm. 
Ev Adre~iOl Bursada 
Yeşil kahvesinin al 1 

tında İnce aralıkta (7) 
No: lu hanede 

NAYİM USTA 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye iş bankası 
. . '.. . ·' . 
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gelsinler. 2-3 

Mudanya Belediyesinden: 
Kayık iskelesi tamiri açık arttırması 

86!1ı lira ~O kuruş bedeli keşifli belediyenin ka
yık iskelesinin esaslı tamiri ~~-4ı-93a den 12 
ı\1ayıs 9~~~ tarihine kadar açık arttırmaya ko .. 
nulnıuştur. İsteklilerin yüzde 7 ,?> teminatlariy)e 
ve bu gibi jşleri yaptıklarına dair vesikalariyle 
birlikte 12 .Mayıs 93:1 pazar günü belediye encü 
nıenine ve keşif ve şartnamt!yİ görmek isteyen· 
de her gün fen memurluğnna müracaatları 
ilfln olunur. 2-2 

Karacabey Harası 
MüdiJrlüğünden : 

Yapağı satışı 

Haranın 4860 kilo safkan ve 8854 kilo ya.
rımkan merinos yapağısı ile 1426 kilo Karaca• 
bey kıvırcık yapağısı kapalı zarf nsulile Hara 
merkezinde satılacaktır. isteklilerin 800 lira 
muvakkat teıninatlarile birlikte artırma günü 
olan l 8-mayıs-93a tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on beşte Hara merkezinde bu-
lunmaları ilan olunur. J-~ 


