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Valimiz 
Evkaf umum müdü

rümü oiuyor? 

Ulusun hakimiyetini ele aldığı bu büyük gün, 
aynı zamanda yarının büyükleri için de 

en büyük bir bayram olmuştur .. 
----~--------------li~~~~~~~~~~ ~ı.~ 

ı' 

Büyük Ulus Kurultayı}14~,;ı;_fi 

~ ~Yüce Önder Kamal Atatürk Kurultay toplantılarından biri 

haJ,.~u Rün, Türk ulusunun dursun laf bile söylenmezdi. mıı: ilk baıardığı if: dört ta- Biz o günü, bu günde ayni 
ken~llllyelini lele aldığı ve Söyleyenler soluğu ya fizan. rafını saran düımandan yaka- heyecan ve bütün varlığımız· 
11.dıği kendisini idareye baı· da ve ya arabistan çöllerinde ınnı kurtarmak olmuştur. Av· la kutluluyoruz. Ulusun haki· 
dön .. 1 

lilniin on altmcı yıl alırlardı hatta çoğunun kelle· rupahların hasta adam de- miyeUni ele aldığı büyük gü· 
UlllQdiir. si uçurulurda kimsenin habe· dikleri Türkün dirilişinden ~e nün; çoL'\ıklarımız için de bir 

tınaY~zlerce ıene ulusun ba· ri olmazdı. Bir (iradei senfye) yaıamaya muıtahak olduğunu bayram yapılmıı olması 
çöktı irer kara baykuı gibi her iti yapmıya ve daha kö · ıöateriıinden sonra yapılan tam yerinde bir İf ol 
hilkft kendi keyiflerine göre tüsü; ulusu felaketten felake. ve baıarılan bir çok parlak muıtur. Çünkü: onlar; ulu· 
ulus nı •üren zalim aultanlar, te sürüklemeğe yeterdi. itleri ve değiıiklikleri artık sal hakimiyetin ne demek ol-
rak u her Jönden geride hı- lıte: yüzler ve yüzlerce saymaya bile hacet yoktur doğunu evela kendilerinden 

111 lllıılar, onun kanını, canı- sene sürüp giden bu kara sanırız. Çünkü: onlar uymak baılayan bu bayramla tanıya-
0;u lllalını, mülkünü elle-rinde sultanlık on altı sene evel bu ve anlatılmakla bitecek gibi caklar ve öğreneceklerdir. 
uluancak etmi;lardi. Sanki gün sona ermiı; büyük Türk değildir. * * Onun için yurdun her koıe-
utu 01'1llrın kölesi, onlarda uluau yine yüce önder (KA- "' ainde bu gün bayram yapan 
ıe,,'~n bvyurultucu ha ~1Sl idi· MAL ATA TÜRK) ün öncülü- Ankarada ilk ulus kurul• çocuklarımızın bayramları da 
Yll lr dedikleri iki olmaz, ğüle kendi hakimiyetini ele tayı on alt? sene evel bu gün bu ulusal bayramla birlikte 
._:ıktarınll karıımak ıöyle alarak pek büyük i§ler başar- büyük merasimle açalmııtı. kutlu olsun. MUSA ATAŞ 

............ ____ ·--·-·--------------,_... ____ -
Ulu dağa çıkan Almanlar 
otelde acmı kalacaklar •.. , 

p 
ler· 1.erıeınbe ve cuma gün. 

• sta b ld illik b· n u an on beş ki-
tuı •r alman gurubu yor· 

•rı 111 - b nı \Ji unaıe tile tatilleri· 
tere u dağda geçirmek Ü· 

lkt ktehriınize gelmişler ve 
çık &.file halinde ulu dağa 

rtııılardır. Cuma gunu 

ıehrtnıı d 
ke.fU z en de bir kayakçı 
0 Ril eıı dala çıkıp inmio ve 
eyt o~dr dafdakl kar vaziyeti 

1 uğundan çok güzel eğ
enını 1 ka 1 erdtr. Borsadan giden 
lca~a~çıl~ arasında küçük bir 
k" ' çıda bulunmuıtur. Bu 

Uçfllt k 
'hhidi ayakçı kanal müte-
? Nuri Bakkal batının 
Ot:~ıırıdakt otlu Selçuktur. 
D e kadar çıkmıı ve bir 
.. cede t ld 0 e e kalmııtır. 
1 Hasılı •imdi ulu dağ yol-
•rı kııın btl 

kad e Çek~rge yolu 
Lı ar iılek bir hal almı ıı.tır 
ne~a h ~ . 
lca kn er virajda neı'eli bir 

Ya çı gurubuna rastlan· 
~alctadır. lıte bütün bu raf· 

et karıııında ulu daidakJ 

Bir türlü servisi düzeltilem}•en 
Ulu dağın meşhur oteli 

otelin acıklı bir hali içimizi 
sızlatıyor. Otelde alelade bir 
aervis olmadıfından baıka 

üstelik yiyecek bir ıeyde 

bulundurulmamaktadır . Bu 

vazıyet karfısında orayaçıkan 

vf! bir kaç gün kalmak iste-

yen Alman gurubu etelde 
açını kalacaklardır bilmiyoruz . 

Otelin müsteciri bunca 
noksaularına ra§men gelen 
sporculardan tam konforlu 
bir otel parası almaktadır. 

Bize öyle geliyorki: otelin 
bu vazıyetile nedense hiç bir 
makam ali.kadar olmamakta .. 

Parti genel kurultayı 

c ~· 

Dilg-elerden Fırka başkanı Dilgelerden 
Saim Allı ok Sadi Konuk Doktor Zıya Kaya 

9 Mayıata Ankarada top- mümessilliğe seçilen Sa.dl ko. 
lanacak olan C. H. partisi nuk'un saylav olması yönün 

genel kurultayı tçin Bursa den Kurultayda tabii dllge 
teıkilatı namına vilayet idare olacağmdan yerine yedekler· 
heyetinden Vasfi Başaranla, den doktor Zıya Kaya reli· 
avukat Tevfik ve dr. Zıya Ka rllmiftir. Oilgelerimiz haftaya 
ya,Satm Altıok seçilmiflerdir. Ankaraya gideceklerdir. --------------·-Balo 

Ônmüzdeki Perıembe gü
nn akıamı çocuk esirgeme 
kurumu tarafından Belediye 
salonunda bir balo verile. 
cektir. 
dır. Memlekete seyyah geti
relim diyoruz fakat beri ta"' 
raftan seyyahların rahatlarını 
düıUnmeyoruı. 

Türing kulüp 
kongresi 

21 Nisanda toplanan Tu

rlng kulubü kongruına vill • 

yetimiz namına Belediye sey

yahin ıubesi müdürü Tevfik 

Haliı ıltmltUr. 

l 

J 
Valimiz Fazlı Güleç 

Geçen sayımızda Valimiz 
Fc.zlı Güleçin Ankaraya gitti· 
ğini yazmııtık.. (Cumhuiyet) 
refikimizde okuduğumuza gö• 
re Anka.raya. çağrılan Vali· 
mizin Evkaf umum müdürü 
olacağ• anlaıılmaktadır. Bur
saya geldiği günden beri da· 
ima halkı hükümete yaklar 
tırmayı belli baıh bir tı bilen 
Valimiz; tam manaaile halkçı 
bir devlet adamı idi. Çok de
ğerli valimizi kaybedeceği· 

mizden büyük bir acı duyu· 
yoruz. 

Kumar ve içki 
Yüzünden 
Bir cinayet 

Cuma aünü ıehrimizde 
kumar ve içki yüzünden bir 
cinayet olmuıtur. Vak'a fÖY· 
le olmuıtur: 

&vlucu Abmetle Şükrü 

isminde iki kiti kumarbaz 
Tevfikin evine gitmiıler. Ora
da kurulu bulunan tıret ma· 
sasına çökerek onlarda içme· 
ğe baılamıılar. Bu ıırada da
ha evel Tevfiktn evine gitmlı 
olan muhallebici Ali ile hav
lucu Ahmet arasında bir dil 
kavgası baılamıı, bu kavga 
hızını alarak nihayet biçaia 
dayanmıştır. Havlucu Ahmet 
biçağını çekerek muhallebici 
alinin iki kürek kemiği ara• 
sına saplamıı ve bir vuruıta 

Aliyi öldürmüıtür. Vak'adan 
sonra Ahmet arkadası Şükrü 

ile kaçmııtır. Fakat zabıta 
kendisini kovalayıp yakala
mıı ve adliyeye teılim 
etmlttir. 

Azıh bir şerir 
yakalandı 

Bir kaç yıl evel Orhan 
gazinin Gemlç köyünü basa
rak kaçanlardan Orhan eli 
soyguncularından piyade Mus
taf anın arkadaıı Kazım iı· 
mindeki azılı ıerir o za• 
mandan bert yakalanamamış 
ve izi bulunamamıı idi. Jan
darmamız ıon günlerde bu ıe· 
ririn Bursaya gelip hatta namı 
müstearla bir kaç günde Os
maniye otelinde kaldığını tes. 
pit etmtı ve takip ederek 
kendisini yakalamııtır. Jan
darmamızin bu dikkat ve 
haaaıuiyctinl takdir ederlı. 





Sahife 3 
H~kkın Sesi 

Bu günün çocuğu Otodüslerin . 
muayenesı 

Karacabey Harası 

Ana ve Babalara: 
Bazı yerlerde hala eski 

Yunan v k 
b e roma anunları gibi 

e evey b _ n tarafından çocuğun 
ütun va l ... h 

ruf edı r ıgı, ukuki tasar. 
lak bı len ve bununda mut
bi dr hak olduğu bilinen 

r a et 
ve var. Bu adetle ebe-
lı Yn çocuğun serbestisine ça. 
lllıa11ııa d- - ' 

111 ' uıunceılne her za. 
an •ahı 

Hı b P ve hakimdirler. 
ç lr 2a 

c:u" nıan çocu~unu ço-
gu için d" -

llı\i1nk- uıunmez, ondan 
Ya un olduğu kadar kendi 
. flYııının devamı, refahı i-

Çın Yard b 
ÇÜc\ik ~~ ekler. Onun kü-

gucunden b-t- -r- u un om· 
unce istif d a eyi düıunür. Ba· zan on 

0 - d u nıuhıttnin içinde en 
.oz e bi 
lelade b r patronun veya a-

n ir mnl sahibinin ya. 
•na ( y Yanaıma) diye koyar. 
•nl ıe d rn- ne en seneye hiçte 
uteeaair 1 

taı 
1 

o rt!adan pazarlığı 
tıp~ e~· ve böylece evladını 
tt 

1 ırahk bir mal vazıye-
lle •okar. Ananın Babanın 

Çocuğu b ' 
Ye t na u tekilde tasarruf 
d .'lbellükü asırların z.alım 
evırlerı 

hod • ne, kurunu ulanın 

1111 
1~111 ihtiıanuna yükletil · 

k 
1 

ir •detti. Fakat on do-

duıuncu asırdan beri her me· 
eni aab d 

llerı a a bilh&\sa külUirce 
tiden bütün uluslarda 

Çocuk· d- -
le d ' uıunülmeie, iılenme-

ş 'ler bir mevzu oldu. 
cuk unu unutmıyalamki: ço· 
do~ mutlak bir zaaf içinde 

aa.r. ln 
biiuı •anca yaıamak için 
tna.b~ içtimai kudretlerden 
hay .. dur. Onda tıpkı bir 
l•r '~n Yavrusu gibi ioıiyak· 
li•lt •evkı tabiiler) vardır. 
nınlc~ bu insiyaldar hayva· 
kı; bı~den daha zayiftir. Çüa
dog" çok hayvan yavruları 

ar do~ 
Yec: ~ smaz yürümeğe, ye-

'sint h lıcendı emen hemen kendi 
l•r. ~e tedarik etmeğe baı· 
hiçte b albükı, insan yavrusu 
hır Öyle delildir. O epeyi 

zarna k 
lrlürebb na adar eyi bir 
Q. i ve rehber ister. 
·-k lerin endJsinde bir çok ıey-

hir Yok olmasiJe beraber 
rnaı ~~illiyet adamının, icti. 
lard ır insanın edindiği huy· 
ı 1u.;; meydana gelen -- bir 
ikttd ır. Bu istidatların bir 
Çin t; haline geçebilmesi i
Urlu ~ lma.t mQdahaleler, fU• 
lctırn ~•irler lazımdır. 1ıte ilk 
lind aı müdahale aile muhi-

en b 1 ._ 
ba.ıa 8 1 arxi; en mühimi 
oluy: d• en t e h 1 i k el i ı i 

r. 
Evet· 

dıia · Çocuğun ilk rastla. 
ol" 'e intibakı tabii, zaruri 

n ceıni 
l'olc Yet muhiti ıübhe 

'•Ue h l1eu mu itidir. Bu cem-
k•rd: l fertleride ana, baba, 
fUurıu' erdir. Bunlar tabtıki 
•lrlet ' ıuursuz bir takım te
•on d l'•P•rlar. Çocuklarda 
tını erece kapmak ve kaptı
oldut tekrarlamak kabiliyeti 
detı Undan ailenin bütün a-

ertnı t 1 lfa.d ' •vır arını çabucak 
e ede B 

ilde 1 r • u tekrarlar aıit 
küt Uyatlar halinde teıek· 
•evi ederek ailedeki ictlmai 

Ye, yekdP'erı'le • tesanüt, ..., 

Belediyemiz banyo mcvsi~ 

minin yaklaşt ı ğını ne.u.rı d il:
kate alarak ı,:;~h i :- duLil ve 
haricinde işliyen bütüı~ oto· 
büs ve otomobi1 lerln rnu;ıye-

nesine haşlamış buulnr ara-

geçimsizlik, eyi ve fena söz· 
ler, hitablar çucuğu her tür 

lü inkiıafında pek mühim rol 
oynar. Şu halde aile daima 
müteyakkız, ve tedbirli d a v
ranmaladır. 

Ailenin en birinci işi: ne 
pahasma olursa olsun çocuk· 
taki itimadınefiı;, hüriyet , gu 

rur bilhassa fikri teıebbüs 

hislerini, arzularını kırmam k 
bazı zararlı, fena §eylerde 
tui (kendiliğinden) çekingen· 
hk ve suçlanma hisleri u yan
dırmak, eyi arkadatlar tanı· 

mak, sokakta n çekmek, nıek

teple ayni gayede ~ ürümek, 

her hareketini göz önüne nl. 
mak, daima büyük adamla
rın üstünlüklerini, m üstahsil. 
lerin iktisadi sahalarda ki dü
tünce ve gidiılerini m isal ge

tirmek gibi terbiyevi ikaz ve 
irşatlarla edindireceği şahsi

yette ahlaki seciye , ictimai 
benliği aşılamalaradır ona hiç 
bir zaman bir (yanaşma) bir 
(aıkmtı) gibi değiı; daima bir 
patron bir hissedar olarak ya. 
1ama11na telkin etmelidi. Hele 
yirminci asrın yani bu günün 
çocuğu pek geniı haklara sa· 
hiptir. O, küçücük yaımda 
düıüncelerinde hürmeti, icat
larının beğenilmeıile her şeyi 
aramak, sormak, ba§armak 
istiyor. Onu bu tabii haklar
da menetmek degil bilakis 
teıvike "Ve bizde itaata mec· 
buruz!. .. 

r 
sında noksanları görülenler i 
seferden menetmiştir. Ayrıca 

Belediyenin motosildct~dc her 

Bu yazıma belki şöyle ce
vap veren olur; "fakirlik, za· 
ruret,, fakat çocuk için bir 
çok çalııma ıahalan açık ve 
ümitlidir, Elbet onunda ken
diıine göre bir dütilncesi var
dır. O dütünceleri okıayarak, 
hoı görerek faydalı, bir 
mecraya sevketmek onun mü· 
him olan izzetinefsi için la. 
zımdır. Milli talim ve terbiye 
heyeti mecmualarının birinde 
rastladığım bir yazıda fU son 
ıeneler zarfında Fransada çı

kan bir mecmua yirminci asn 
çocuğunun h a k k ı n d a 
diyor ki: 

"Bu günün çocuğu başka 

bir alemdir. Dünki çocuk, e. 
beveyninin her sözüne muti 
bir esirdi. Bu günün çocuğu 

ise fikirlerine hürmet edilme-

sini isteyen bir kıymettir. Ço. 
cuk haddi za tmda bir kıyın et. 
tir; onun çocukluk ananda 
yaptı~ı kusurlar, kıymetine 

halel getirmez. Fakat o ku. 
sur?nrın muktedir bir el tara· 
fından tashih ve tadil edil
mesi o kıymeti büsbütün art
tırır. nasıl artırmasan?.. elde 
üzerinde itlenebilecek, ar:t:u 
olunocak yere aevk olunacak 
bir istidat menbaı, bir kıy
met pınarı mevcut!.. Bu ha· 
zlnenin içindeki fayda delik
lerini kapamak veyahut faz
la mikdarda açmak ebevey · 
nin elindedir.!" 

Orhangazi merkez mektep 
muallimlerinden 

FERiHA OLCAY 

w ::s 

gün muhtelif istikam1>tlere 
gıderek ge lip geçen olobasle· 
rjn haddiiılia bllMfnden fa zla 
yolcu alıp l'i:tud ı klarını taki
be baş' nmıştır . Bu vaziıctten 

sonra otobü çllerfn aralıırmda 
antaşarak fozln yolcu al ma· 
mtığa karar vermiş ol duldarı· 
m öğrendik . 

Su komisyona 
Belediyenin ş~h\r sulıırını 

islah ctmeğe ka rar verdiğini 
ve bu i şl tetkik için de ku
rult · y üyelerinden müte~ek

kil bir heyetin çalı~mıya baş· 
ladığım y.:ızmı~tık. 

Bu heyet bir ınüddetten
beri toplauh lar ynparak mem
leketin bu büyük ve m uhim 
derdi etrafında tetkikat yap
maktadır. 

Merinosçuluk 
Merinos koyunlarının isla

hı ve çoğaltılması için Zirl?at 
Vekaletinin yeni teşkilat yap
tığını yazmıştık. Şimdilık Ka. 
raca bey ha ra sile şehrimizde 

yapılan bu teşkilata memur 
edilen mütehassıs baytarlar 
ite başlamışlardır. Karacabey 
harasanda ayrıca bir (meri
nos yetiştirme çiftliği) ku • 
rulmşlur. 

Sebze halinin yıkılan 
divarlan 

Bir kaç sene evel yaph· 
rılmış olan deveciler mezarh
ğandaki sebze halinin divarı 

Vlklmı§hr. Bu diva r için kul
lanılan fçi boş beton tuğlala. 
rın dayanı ksız olduğu a:ıla· 
şılmaktadı r. 

Değirmenler için elek 
1 1yaparım Evrika yaparım1 

Lavaş Firça Sunpara nıa.
1 

1 

1kinalarım yaparım Liva· 

1torunu hambarını yaparım! 
has unu çıkartırım Avru-
1pa kiremidi makinatarını 
yaparım kiremidini çıkart·' 
Hrırım pirinç soymak ma 
kinalarım yaparım gün-1 

! ıiöndii çiçeğinin ~akina
/armı yaparım yagını çı

ıkarttırırım Botoz harman 
1 cnakicıalarının yenisini ve 
eskilerini tamir ederim.i 

Ev Adresim Bursada1 

Yeşil kahvesinin al 
tanda ince aralıkta (7) 
No: ıu ha~ede i 

NAYIM USTA 
·- ---- - --- --- ~ 

Zayi mmühür 
ve cüzdan 

2 
HAKKIN SESİ 

3 Nisan Çocuk haftasını kutlular .. 

706 liva numarası ile al · 
makta olduğum tekaüt cüz. 
danımı ve tatbık mühürümü 
zayi eyledim yenisini çıkara· 
caAımdan eskisinin hükmü 
t)}madı~ı ve zayi mühürlede 
klmıeye borcum olmadığını 

ilan ederim. 

Bursada mütekai · 
din askeriyeden 

Kemal Savaşlı 

üdü · üğünde : 
K~ütahya nıe su ve Ziraat vekili Bay I\luh 

lis Erknıen ile Yül·sek Ziraat en~titüsü sütçü
lük şefi Ekrenı l{üştünün müştereken yazdık
ları ( S ütçülük ) kitapları l ~5 kuruş bedel ınu
kabilinde satı lığa çıkarılmıştır. Bu mevzua da
ir en son ve en yeni malumatı ihtiva den bu 
eseri alma k isteyenlerin J{aracabey harası n1ü
dürl üğüne n1üracaatları ilan olunu·. ~~-4 

Karacabey merinos yetişt ·rme 
çiftliği m .. dürl · ğün.den : 

T araktor v e saire mübayaas 
l{ı rk heyğir kuvvetinde bir adet ağır yağ 

Traktö rü ile bir adet dörtlü Disk pulluğu ve 
tali kanallar İnşası icin eili santin1 derinliğinde 
ve bir metro g;lnişliğinde hendek açacak bir 
pulluk ile bir adet üç beyğir kuv\ etinde gaz 
ınotöı ü ve bir beyğir1e kabih cer bi- adet l?uyu 
ınanajı ve bunların teferruatları kapalı zarf u· 
suiile mubayaa olunacaktır. Sartnamesini g ör
ınek isteyenlerin Bursa İstanbul Ankara baytar 
111üdürlükleriie Karacabey merinos yetiştirme 
çift i iği müdürlüğüne ve isteklilerin de şartna .. 
n1esindeki csasat dairesinde verecekleri dört yüz 
liralık muval·kat teminat1ar ·ıe birlikte eksilb11e 
günü olan 24. ı "isan 93 a tarihine müsadif eden 
çarşanıba günü saat on b ... şte Istanbul baytar 
n1üdürlüğü binasın,la müteşekkil merjnos yetiş
tir me çi ftliği komisyonuna müracaat eyleıneleri 
ilan olunur. 2-2 

Bursa belediyesinden : 
Hayvanların sağlık zabıtası kanu unun 29 

uncu maddesi hükmünce memleket dah ilinde 
her cins hayvan ve hayvan ve ha y·van mevaddı 
nakliyatı köylerde muhtarlar ve şehir ve kasa
balarda Belediyeleı· tarafından n1eccanen ve 
serian verilecek pulsuz ınenşe şaha det nameleri 
ile ) apı lı11as1 mecburidir. Anacak verilmekte 
olan bu şahadetoaınelerden bazıları kanuna gö
re yapıl n11ş olan nümune~ine uymakta olduğan 
dan nün1nnesine uymayan şahadetnameler ka
bul edilmeyeceği gibi menşe şahadetnameleri 
nakliyatın sonuna ka dar saklanması Yüce Vali
li ğin l)-lı- -935 günlemecli ve 668-601 Baytar 
n1üdürlüğü sayılı ) tamimlerine göre bütün ala
kalılara duyurulur. 

§ 
2~ L\ ra aylık ücretli Bdediye n1ahallat dai

resi ktit i p l iğ i deneıuesi 2i nisan 9t.i:i cnmartesi 
günü saat 15 t <1 Belediye salonunda vapılaca
ğında n isrdd ilerin daha önce vesika ve kanuni 
evrak ve istida ile Belediye başkanlığına g el
meleri duyuru1ur. 

Bursa Def terdarlığırıdan : 
Bursa Çekirgede ser' in· z sokakta ''" kapı nu 

nıara ı Nuri p~-lŞ'l verest.sine a it ( 12000) Jira 
kıymetli servinaz otel ve hamamının taınamı 
vergi borçlarından dolayı 30-3-9~3:> tarihi ne 
müsa<li f cumartesi gününden iti baren bir ay 

'-

müddet le aleni arttırma ile satılığa çıka-
rılmıştır· 

İsteklilerin yüzde i .!; d pozıto a {Ça.:>t e her 
gün öğleden sonra defterdarlığa ve ihale günü 
olan 3()-~ -· 93a g ününe n1üsadif salı günü saat 
14. den lü ya kadar Vı1a) ette n1üteşekkil id re 

hey'etine müracaatları ilan olunur. 4- 4 
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ar~Ja 
Melrsiııılik~' ,-,1zlık. Jıcı· (~ şit, . .., ,, 

\TC )1(~11) kese)re (:.)1re11aiş i. 

fr' aracabey me1·inos yetiştirme: 
Çifti iği müdürlüğünden : 

l\1erinos yetiştirnıe çiftliği ihtiyacı icin a)eni 
eksiltnıe usulile satın alınacak muhtelif demir
başla hırdavatın eksiltme günü olan l 1 Nisan 
935 perşenıbe günü yapılan eksiltmede teklif 
ediJen fiyat haddi Uıyık gürülnıediğinden iha· 

1 
lenin 30 nisan 93H salı günü saat on beşe uza-

tt tddığı iJan olunur. ·1-2 
1 ,_........,.....~=------~~-=-~~--~~~~~~~-----

EN SON MODA 
Aayrıca yaşlı Bayanlar için babayani .iH-, •"' ,, .. _ . ~ i "( ..... '\ ... . 

a 

MAN'J~O ~A]_ 

1~11 Sf)ll 111()fl•l 

SAPKALARI 
. ı 

\
1 c tıcı0 llC\7 İ lıılıati)1C CŞ)-: Si 

ı•elı. ıı<• tız f İJr«ıt I« 

ar~-~~~·~ -
S<ttılıııaJ~t, t 

Bozkurt O 

Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli O TOi( AR LA R tahsis edilmiştir. 
Bu Otokarlarla gidip gelmek müıterilerin menfaah iktizasındandır. 

Har gün saat 9 da Bursadn Ulucami civarında Ha.Ik oteli ile maruf Altan oteli 
ittisalindcn hareket eder. Müşterilerin her türlü istirahatı temin edilmi§ olmalda be
raber OTOKARllıR hiç bir tarafta fazln eğlenmeden yoluna devnm eder ve vnktl 
muayyeninde Balılcesire varır. Muhterem rnü~terilerimiz O TOKA NI AR dn bir defo 
yolcııluk etmekle sözünıü~ün doğruluğunu anlamı§ olacnklardır. 

H k t Yeri• Bunada, Ulucami civarında Hnlk oteli ile maruf Altan oteli are e . yanmdan hergün s:ınt 9 da hareket eder. 

Balıkesirde: Darbalı Oteli Altında Şuuri Bursada Ahmet Tezer 

Bursa birinci erkek lisesi müdürlüğünden: 
Tahtmlnl F 1 AT J 

Bedeli Miktarı Azami Azgari 

Lira Ko. kuru~ kuru§ 

240 00 30 800 700 Talebe ders sırası 

210 00 150 140 130 {Yatak çarıafı yerli kaput 
{Bezinden 2,20X I 50 ebadında (Nümune 

270 00 150 180 170 
(Yorgan çarıııf ı yerli kaput ( lerinc 
{Bezinden 3,00 X 2,00 cbadmda ( göre 

60 00 200 30 25 (Yastık yüzü yerli kaput bezinden 
(0,80 X 0,80 ebadında. 

Bursa Erkek I.Jise;;i iç in y . .ıptırım lSI rıa Jüz ~m görüLn yukarda cins 
ve nevileri Belediyece tahtnin edilen fiatlan yazdı dört kalem eşya ~9 
-'ı-935 pazartesi günü saat ı :-> de ihale ediln1ek üzere açık eksiltn1e
ye konulmuştur. Ş::ırtlarını öğrenrnek ve nun1unelcrini görn1ek isteyen 
Jerin her gün l\1ektep idaresine ve almak isteyenlerinde muayyen va-
kitte Bursa l\1aarif Müdürlüğüne gelmeicri i]an oJurıur. 1-2 

. , . . .... .. . ' . . . ' , ... ' 'J')'!"ıt:1. ~.. "' .• , ,. ' 
• • • • . : ' ,,.1 • ~ "' ' ,,. ~. :,,\e. ı.'~fl!.itJ. ,_ ... k -~~~'hf..... , ~ . 111 

Diş Tabibi Edip Rüştü 
Bııı~s<t Setlıaşı 

ursalılara 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. 

Aso Sa. Al. komisyonundan: 
7000 kilo kuzu eti açık eksilnme ile satun 

ahnacalthr. Beher kilosunun tahmin edilen be
deli 32 kuruştur. şartname satın alma komis
yonundadır. Eksiltme 24 Nisan 93?) çarşan1bn 
günfii saat l 5 de tophanede satın alma komis
yonunJa ynpılacnktıı·. ~1uvakkat teminat J (i8 
w .. • 

liradır. 

Mudanya belediyesinden: 
Gazino icarı müzayedesi 

1 iudanya vapor iskelesinin yanında ve deniz 
kenarında I l tane örtülü kamerive ve bir büfe-

J 

sile beraber şartnamesi mucibince açık hava 
gazinosu üç sene müddetle kiraya verilmek ü
zere 28 Nisan 93b pazar günü saat on beşe kn· 
dar açık açık arttırmaya konulnnıştur. İstekli
lerin on gün belediye encü111enine müracaatla 
artt1rn1aya girnıeleri ilan olunur. '2-2 

- o:- !S 

Karacabey harası 
müdürlüğünden 

Haı·anın otuz beş bnş ınuhtclif yaşta inek ve 
kırk baş na2 ve !133 doğtlt11lu düveleri toptan 
ve perakende satılacaktır. isteklilerin ~ a-4- - H3 :; 
tarihine ınüsadif perşembe gilnü snat on beşt<' 
Hara nıüdiirlüğüne müracaatları ilan olunur. 

') 9 .... - ... 

Burra vilayeti hususi muhasebe 
müdürlüğünden : 

Hususi ~1uhasebede intikal eden Bin kuruş 
asil nıaaşla pi_,'adc tahsildarlığına talip olanlar 
Nisanın yirnıi yedinci cun1artesi günü Husu~i 
~luhasebeve nıürncaatları ilan olunur. 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden: 1 

Satılık ev 
İstiklal caddesi ş~hre küs-

1 
tü mahalleıinde 256 numara· 
lı ev satılıkhr. İsteyenler Bi· 

t 
zim matbaada gazeteci Muaa 
ile konuısunlar. 

935 - 187 Abdal mahalle
sinde cami arkası sokagm
da 3 No. lu hanede askeri 
mütekaitlerinden Emin kızı 
ve müteveffa doktor kay· 
makam Mazhar kızı Hayrün 
nisa validesi Raf et tarafın
dan Balikesirde hapishane
de mahpus an asıl arapltfrli 
olup urfah Arhar oğıu Ke
mal aleyhine açılan babalık 
davası üzerine müddeaaleyh 
Kemale ilanen iJsakan da
vetiye tebliğ olunduğu hal
de gelmediğinden ilanen ve I 
ilsakan gıyap kararı tebli· 

ğine ve tahkikatın 6· 5 ·935 
pazartesi günü saat 14 de 
bırakılmasma karar verilmiş 
olduğundan ber mucibi ka· 
rar mumaiJ eyhin beş gün 
zarfında hakkı itirazını is~ 
timal etmez ve yukarda ya· 
zıh gün ve saatta mahkeme 
ve gelmez veya tarafından 

baroya kayıtlı bir vekil gön 
dermezse hakkında Ulzını 
gelen muamelei kanuniye-
nin ifa kılınacağı tebliğ aıa 
kamına kim olmak üzere 
Han olunur. 
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~~~~~·~~·~~~~ ~~~~~~~~~~~~""Ö'~., ;~ ~~:.-~ "' -=-: "'~ ·~--=--=o..-....-..,.,-~~ ~-=-~ "'~ ~~.~ 
>.~ Adapazan T urk tıcaret Bankası ~:< 
·~ '~~ 
1 ~ 1 ~r?1ayesi : 2,200,000 Türk lirası ~~J 
1 I esıs tarihi 191~ Anonim Şirketi 1919 merkezi: Adapazarı :,; 

i
l stanbul şubesi Yeni Postahane karşısı fd: fon 2305'2 ~~ 

~ ~ Şubeler: Banclırma-Bartin-Biga _Bilecik- Bolu · Bozyük Bursa . Düzce -Eski- ~t~~ 
~ ~' -Galata-Gemlik-Gerede-Geyve-Hendek İzmit-Karamürsel Üsküdar Mo- i 
~Y. lllıau-K. Kemilpaşa-Tekirdağ-Yenişebir-Saframbolu.. ~ 

1 ~ 
~ MÜSAiT ŞERAlTLE MLVDUA T ;t~ 
'- KABULEDER ~ 
~ ~ 
1 M~t teraille çek ve havale işi yapılır. Tahsile senet alıllll"-İkraz muamelitı-ebven ~: i fe•aıııe senet iskonto, hesabı cari küıadı. emtia mukabili ikraz. t: 

1 ~ . '~ 
i YARIN İÇİN KAFANA BILGI t: 
'- KUMBARANA PARA DOLDUR __ t+.~ 
~ Bursa Şubesi: Telefon No. I!!J+~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~;'~;"'"~~~;""'~~ 

' Biitün ağrılar için 

Bütün sızılar icin 
1 

Grip, nezle için 

- Yalnız-

Alııdanya belediyesinden: 
Cunıhuriyet meydanında 1 numaralı yazıhane 

)) (( 3 l) 

. ilan önünde 126 » 
)) ·12 8 )) 

gazıno · 11 haziran 93?> ten 
dükkan 31 mayıs936 yaka· 

dar bir sene müd-
)) 130 

132 

)) 

» 

» 
detle 

)) 

» 

Cıınıhuriyet meydanında lı. >> yeni dükkan ihale gününden ma. 
>> 6 » » yıs 936 ciha yetine 

V .. )) 8 » » kadar 
a:nı ~ôyde mesire yeri , 

sire le~ıye akarından yukarıda yazılı sekiz parça akarla yeni köy me
haı Yerın!n icarı açık urtırmaya konulmuştur. Tutmak isteyenleri,n İ· 
lb~guou olan ~8 nisan 935 pazar günü saat 1?) 30 da belediya encü. 
-.. ınrı&caatları ilan olunur. 
.... ll!c~Bısc--m&,.Dc>aaa&,..,,. .. ,.8'~·3'~8& 

orunınak için yalnız •• İ 1 kullanınız ! isme dikkat ediniz ! 1 
... 1, •• ,,,.8&~8Hc'511111& .... ,. ... Dc,.. 

il 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden; 

:zcss EEX& & 

Bursa tapu 
müdürlüğünden : 

Bursanın Hoca Yonus Borsanın samanlı köyü· 
!Itahallesinden küçük Tay- nün muhtelif yerlerinde se· 
yibe ve Daya kadın mahal- netsiz tasarruf ettiği arazi 
lesinden Naslmi Ahm~t oğ· lerin vefatlyle veresesine 
ıu İsmail beyinlerinde müş- kaldığı ve vereze tarafından 
terek olup kabil taksim ot intikalen tescil talebinde 
madığından satılarak bedel· bulundukları cihetle bu yer 
terinin hissedarana hisse- ler hakkmda mahallen tah· 
leri nispetinde paylaştırıl· ktkat yapmak üzere 4-5-935 
masına 6-3-935 tarih ve cumartesi günü dairemizden 
935-334- numaralı ilAmla bir memur gönderileceğin
karar verilen Daya kadın den bu yerler hakkında ta
mahallesinde cami çıkma· sarruf iddiesı bulunanlar 
zanda sağı ve kısmen önü varsa ilin tarihinden itiba
Daya kadın camii solu ca- ren ellerinde bulunan vesl
mi sokağı arkası kayyin kalariyle birlikte tapu mü. 
meşrutası ve zineti ve his- dürlüğüne ve yahut tahki· 
sedarları bahçesi ile mah· kat günü yollanacak me· 
dut 500 lira kıymeti mu- mura müracaatları ilin o· 
hammlneli bir evin tamamı ıunur. 
ve mezkQr mahallede şar-
kan ve cenuben yol şima· 

len Hüseyin bahçEsi garben 
55 ve 32 parsel Eyyüp ve 
hissedarları evi ve bahçe
sile mahdut 50 lira kıymet 
mukadderel! 31 parsel yarım 
dönüm bir kıt'a bahçenin 
tamamı tarihi ilandan itiba 
ren 30 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarıldığından 
taliplerin kıymeti muhammi 
nelerinin yüzde yedi buçu
ğu nispetinde pey akçaları· 
le beraber Bursa sulh hu
kuk mahkemesine ğelmeleri 
ve ihale 23-5-935 tarihine 
müsadif perşembe günü sa· 
at 15 te Bursa sulh hukuk 
odasında yapılacağından ta
liplerin o gün mahkemede 
haz1r bulunmalar1 ve şart· 
name tarihi ilandan itfba· 
ren her kese aç1k bulundu· 
ğu ve işbu tarihte bedeli 
müzayede gay~I menkulün 
kıymeti muhamminelerinin 
yüzde yetmiş beşini bulma· 
dıği takdirde arttıranın son 
teahhüdü baki kalmak üze· 
re arttırmanın ıs gün daha 
temdidi ile 8-5-935 tari· 
hine müsadJf cumartesi gÜ· 
nü ayni saatta gayri men· 
kull erin en çok arthrana 
kati lhalesl fyapılacağı gibi 
blr güna itirazı olanların 
20 gün içinde evrakı müs. 
bite ile bildirmeleri aksi 
surette hakları tapu kütüğü 
ile sabit olmadıkça satış 

bedeli payıaımasından dışa 
rı kalacakları ve belelfdiye 
ye ait deJIAlfye rusumu ve 
ihıtle karar pulu ve teskere 
ve ferağ harcı müşteriye 
ait olacağı ilan olunur. 

Bursa ikinci icra 
memurluğundan : 

Evvelce Eskişehir Nafia 
Maden mühendisi olup ha· 
len nerede bulunduğu anla· 
şılmayan Rühlye. J 

Bursadcı terıi Haydarın 
teşrini evvel 9z9 tarihli se
netten bakiye 14 lira ve ma 
sarin tahsili hakkında tara· 
fınıza gönderil en ödeme em 
ri ikametgAhımzın meçhul 
olduğunu anlaşılmakla teb· 
lfgatın ilAnen yapılmasına 
karar verilmiştir. ilin gü· 
nünden itibaren borç ve 
masrafları yirmi gün içinde 
ödemeniz ve borcun tarua· 
mına veya bir kısmına ,ve 
yahut alacaklının takibat le 
rası hakkında bir itirazınız 
varsa yine bu müddet için· 
de 1•• Ue veya dalreve 

Bir katip aranıyor 
Baıh baıana bir büronun 

yazı itlerini çevirebilecek ka
biliyette bir gence ihtiyaç 
vardır. isteklilerin koza hanın· 
da 102 numaraya her gün 
ıaat 17 de bat vurması. 

Bursa birinci icra 
memurluğundan: 

Bir borç için mahcuz o· 
lup satılma ıı mukarrer (50) 
lira kıymetinde aöme1 marka· 
lı bir adet motörtln 28 4•935 
tarihine müaadff pazar günü 
ıaat 13 ten itibaren Bursa 
paytoncular hanında 21 DU• 

maralı dökmeci Kadrinin 
dükklnında açık artırma ile 
satılacafından taliplerin vakti 
mezkirda orada hazır bulu• 
nacak icra memuruna 935-
355 doıya numaraılle müra· 
racaatlan ilin olunur. 

Bursa tapu müdür
lüğünden: 

Borsanın f fudra küynüa 
muhtelif yerlerinde htlıeyln 
oğlu muıtafaya eba ancat in· 
tikalen kalan 8 parça gayri 
menkulun :i2ô aeneıinde ye
f atı dolayııtle verıeseılne kal• 
dıiı ve :vereıeıl tarafından 
bu defa lnttkalen .teıçll tale· 
binde bulundukları ıibl tapu 
kayltlarlnda bulunmadıiından 
bu yerler için mahallen tab .. 
kikat yapmak Qzere 3{)-4-
9J5tariblne teıadGf eden sah 
gQnCl dairemizden bir memur 
gönderllecellnden teıçlll lıte

nllen bu yerlere tasarruf ld • 
diaıında bulunanlar varta I• 
lln tarihinden itibaren on 
gün zarfında Bursa tapu mü· 
diirlüğüne ve yahut tahkikat 
ıünQ gelecek olan memura 
müracaatları ilin olunur. 

gelerek söz ile bildirmeniz 
ve bildirmediğlnlz takdirde 
bu müddet içinde mal be· 
yanında bulunman1z ııznn· 
dır. 

Beyande _.bulunmaz ise· 
niz hapis ile tazyık oluna
cağınız ve hakikate mnhalif 
beyan111da bulunduğunuz tak 
dirde hapis ile cazalandıra 
ıacağınız borcu ödemez ve· 
ya itiraz etmezseniz hakkı 
nızda cebri icraya devam 
edtleceğl ödeme emrinin 
tebliği yerine kaim olmak 
üzere ilin aaretfle bildirilir 
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EN NEFİ'S İPEKLER 
SiNAN, PASKA_ V KüM 

Hocanaip mahallesindeki ipek bükümhanesinde bil 
külen ipeklerile şöhret kazanau ipeklerimiz hem da
yanıklı kumaş imaline yarar hem de elcstikiyet has
sası yüksektir. ' 

İpek-Deşe-koza alım satınıı toptan 
ve perakende 

KC)ZAHAN No: ( ~8) Telefon 108 

1928 

Fabrikası 

İ. Celal 

Ve 

En • 
emız 

.. 
S . NETÇi 
idayet Ataç 

1 Beledi)'e sıhhat memuru 
BURSA 

-~- -~~ - · ---·-- -

Selihattin Zi a 
Ecza hanesi 

Bursa - Setbaşı 

Reçeteleriniz sür'at ı 
le yapılır. 1 en1izlik, 
ucuzluk başlıca şı-

1 

arımızdır. 
,, - ·- - -

Toptan ve perakende sipariş kabul eder. 
ipekrerini Bursanın emsalsiz alastikiyet 

<''- ~I) l!i~f: ~~ .,'..t •'"• ~'l.Ji"f$JI'- ~- ~Cıt •r. :.ll!_a' ~tt ... ~~fi~ G~ ~ır!.li~~ ~"'Ol;. Cııo;; ~--~:.. _,;!!# ,..'i>~?)ı--' ~-..-.., 1.i".~~~ 

... SEVİM ! 
~.~ ~ f ŞEKERLEMELERİ ! 
~ ~alori almak isterseniz !: 
~ Sevim şekerleme ve tahan fabrikasının i 
~~ En nefiti ıekerlemelerini Ulu dağın meıhuru alem ;!': 
~ olan Ahu dudu mamulatını, Aliyülala hediyelik ,.: 
;~~ Kestane tekerlerini, en güzel salon karamelalarını ;~ 
~" Vrops tekerlemelerini ve yalmz fabrikamızda imal 'tı.•J 
• Q •j• 
r. ~ edilen cerınet meyvaaını alınız. 3tf. 

~ ~ 
~ Her tür1ü sipariş kabul edilir. * 
;T: Adı·es: Bursa tuzpazan Nalıncılar No: 11 ~) ;j 

~):'fj~cc ııuz~ ::.-.~·~-ar. ='!!.ıiJltı'- ~'I.•'- :.!il ·~•r. A~'ıııl.fl_§,. 
~n ıTeıı~,.. eııi! ~ol ~G~ • ..... ~r-c~ ~ .. --.. rcc~ e...-.1:~._.!t ~~ ~ ~ 
~ ~c. .,. • 

~~~1r-;wlf'.;g.1w~~f'~-1f~1~&1~&1r--~1r-&11. 
~ ~ 
~ s·L O ~ ~ I K R ~ 
~ ~ 
~ Kompani dö partisipasyon ~ 
~ Komersiyal e endüstriyel ~ 

~ FABRİKALARI ~ 
-~ Her ılenyc de en düzgün ham ipek is- ~ 
~ tihsal ve her cins ve evsafta fevkahi.- ~ 
~ de bükülnıiiş ipek ( I{REP) imal eder. ~ 

~ Bursa koza~an-No: ( 93) ~ 
~ Telgraf adresi: Bursa SILKOR, Telefon P, S. ( 6) ~ 

~ ~ 
~~-J~~~~ 4v~~~~~~~'5Llr~~}.Jfu. 

~ dG

HAKKIN SESi 
Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer: Bursa [ Bizim Matbaa J 

Tanesi 100 Para 






