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Saylav seçimi 
Ve ulusal birlik 

S.yla v seçimi ftleri de e-
0elkı gün sonlandı. Buyük 
1' nder Atatürkün namzetleri, 

ürk ulusunun alkııları ara· 
.sında ve tam bir birlik ile 
saylav oldular . 

d Bu seçimle soysal hakkın
k an sonra styasal hal(kmı da 

azanan Türk Bayanı, mec· 
lis kürsüsünde ilk haykmşla 
T" k" ur un her sahada ller ı~miı 
"Ve tanı ınanasil~ olgunlaşmış 
bir varlık halinde bulunduğu· 
nu Acun medeniyetine karşı 
bır kez daha göstermlı ola.. 
C'lktır 

Türk ulusu büyük önd~ri 
Atatürkün açtığı nurlu yol

larda. sonsuz bir hızla ilerle
lllektedir. Şimdiye kadar yur

dun bayındırlığı, budunun sağ 
larnlığl ve esenliği etrafında
k' 1 çalılimalardnn alınan neti-
celer ltamumuıca bilinen. bir 
tıur. 

" Ôkonomide, maliye, na· 
fJı, kültür, milli müdafaa, iç 
Ve dı§ siyasanın dcnenmiı, 
doğru yollarındaki gidfş lıin
dea alınan sonun sağlam fay. 
dal .. · arını anlatan yüce Onder 
lıe : Bundan sonra da Türk 

""
1•unun idaresinde ve ko· 

l'\lnınuında uluıal birlik, ulu· 
&a.l duygu. ve ulusal kültürün 

tQ 10ksekte aöz dikti il miz 
ldeyafı olduitunu söylemekte
dir. .. 

T\lrk uluau, göz hebeAi o· 
~n Atatürkü ile onun yürü
d" ğ .. ı: u yolda bir yıldırım hızi· 

ilerleyen değerli arkadaı· 
:ltınlD baıardıkları büyük İ§
er karoısında sonauz minnet 

Ve tükranlarmı tekrarlamak
t,d,r, 

Ulusumuz; Türk de~lolmf
:•a haılangıcından bu güne 
l adar baıarılan bütün bu iı
h~tin, y(lz yıl gibi kurunlara 

•le ••iamıyacak kadar büyük 
0~duğunu bilmekle beraber, 
u uıat varlığını bir kat daha 
Ça§altrnak, zenglnleıttrmek 
Ve bi d r o kadar da kuvvetlen 
b~'lllek için, aynı hız "'e ny-

k iayretle çalıımanın mu· 
lldd b la es lr borç olduğuru as· 
unutrnıyacllktır. Çükü, yü. 

te Önder son heyan:ıtile bu-
nu L • 

' 1ıöylece buyuruyor. 

lJtu baıkanın bütün istek 

ive dll,klerini yerine getirmek ., . 
l ' 0 na yüreğinin bütün sağ 
llllllığ 

l'ü 1 ile inanan ve tapan 
rk ulusu fçin yükümlerin 

-'" büyülü en mutlusu ve en 
"tu•udur. ' 

D. Edesen 

ı'ıııınvay 
8PılacAk mı? 

' 

Vilayetle Belediyemizin te 
eppü 1 l .. b s er uzcrine Bayındırlık 

t ~L:kanlıiı tehrlmizdeki elek
rı . l k 

t· f r etine bir emir vermiı 
ır. Bu i d 

k em r e firketin mu-
v aveleılnde mevcut olan tram 
ay iti için h t ·ı · l d" a pı an arının 

..::. •1 içinde bakanlığa gön 
• 911 btldtrtlmt ıur. 

- :r 

Belediye meclisinin ·toplantısı 

Kafesler kalkacak! 
Şehir pilanı için Türk mimarları 

Arasında müsabaka açılacak. 

Dün Belediye mecllsl Şu. 

batın ikinci toplantısını reis 
Cemil Özlin baıkanlığı altın
da yapmı~tır. Eski zabıt hak 
kında avukat Te,:fik ufak bir 
yanlıılık olduğunu söylemi§; 
Rıza Yücer de beyanatının 

bülasa edilere~ bir gazete ha 
vadisi gibi zapta geçliğini an 
latmış ve zab:tların iyi tutul. 
masını dilemiştir. Bundan son 
r~ şehir yolların\n tanzimi 
hakkmdak: nafla encümeni• 
nln raporu okunmuş; birinci 
ve ikinci s:nıf caddeler üze· 
rinde oekli müstakbel harita. 
sına ıöre yaptırılacak binala· 
rın boy ve enleri etrafında 

münakaıalar olmuvtur. Neti 
cede Rıza Yüceria teklifi ka
bul edilerek çek\i müstakbel 
haritasının inceden inceye tet 
kiki la"Zım geldiği ve bunun 

için de meselenin nisan içli· 
maında be§ senelik program· 
la birlikte konuşulması kabul 
edilmlıtir. 

Ayrtca ıekli müıtakbel 
pil anının tetkiki için Y anıe. 
nin §ehrimize çağmlmasmın 

pahalıya mal olacağı ileri sü
rülmOf ve bu tı;n Türk mi· 
marları tarafından yapılması· 

nnı daha iyi bir it olacısğı 

Bayan Zehra ve Avukat Tev 
fik tarafından ortaya atılmıı· 
hr. Bu teklif de kabul olun
muştur Teklif sahiplerinden 
Zehra demitlir ki : 

- Bunanın eveke yaptı

rılan §ekli müstakbel pilaoı 

eski Osmanlı zihniyetile ya
pılmıfhr. En küçük bir mes
cidin bile meydana çıkarılma 
s1 için en kesif mahalleler 
yıkılarak oralardan yollar cad 
deler açılmak istenmiı . Bu 
ite jüri heyeti de kafi değll •• 
Bu plan vaziyeti çok fecidir. 

Rıza Yücer - bu plan süm 
meltedarik yapılm:fllr. Planı 
yapım ufak bir gezintiden son 
ra bunu masa batında yap· 

mııtır. 

Avukat Tevfik - Avrupa· 
dan mimar getirteceğirpize ev 
veli kendi içimizden mimar 
arayalım. 

Başkan o halde bir ilan 
yaparız. Türk mimarlarının 

noktainazarlarını sorarız. Jü. 
ri heyeti hangisini kabul e
derse ona mükafat verırız. 

demi§ ve kabul edilmlottr . 
Bundan sonra kafeslerin 

kaldırılması hakkında 16 im· 
zah bir takrir okunmuıtur. 

Retı Cemil Öz-Kafesle· 
rin gayri sıhhi olduğuna dair 
ayni maalde sıhhiye müdür
lüğünün de bir tezkeresi var· 

dır. 

Okunan takrir oudur : 
" Çok eaki ve tarihi bir 

ıehir olan Bunanın her evin 

de eski harem hayatını batar 
latan ve bu günkü l~ik re. 

jimle telifi caiz olmayan pen 

çere kafeslerinin, hem bu ha 
kımdan hem de halkın sağ. 

lığı bakımındnn derhal kaldı

rılm.ıısını teklif ediyoruz. Ka
fesler, şehrimizi ziyaret eden 
binlerce yabancıya karşı Bur
sayı gediğe bağla gibi göste
ren bir alamet olduğu k:idar 
aynı zamanda eski biçimde 
yapılmış evlerimize .en büyük 
sağlık gıdası olan güneş!n gir 
mesine de mani olmaktadır. 

Fazla olarak kafeF, kendisini 
gizleyip baıkesını seyr için 
çarıaf ve peçe kadar milli ah 
lnk üzerine müessir olacak 
fena bir telkin tarzıdır. Cum 
huriyet kadım kafes ardında 

kendini gizl"yen bozuk ve 
airısi rchlu devirlerin kadın

larındırn çok ayrı. ve dürüst 
bir kadındır. La iki ık, sağlık 

• 
ve ahlak bakımlarından bu 
kadar zararlı olan kafeslerin 
derhal k&.ldırılması için bu 
nun Beteeiye yasakları arası· 
na konulmasını ve bu tekli. 
fin bu celsede konuıulması

na karar verilmesini dileri:t. ." 
Bu takrir üzerine cereyan 

eden müzakere sftfabatını ay
nen nakledlJ•oruz .• 

Azadan Nizarnettfn - bu ka 
rar asri kafesler yani pan· 
curlara da şamilmidir? 

Reis - Hayır .. 
Avukat Tevfik- Takrir 

hakkında hiç bir söz söyle· 
meye hacet yoktur Aynen 
lcabulünü dilerim. 

Ba~kan Cemil Öz-Yalnız 
ıekli tatbiki hakkında söz 
söylemek isteyenlere ıöz ve· 
receğfm. 

Saraç Fuat-bu karar e\• 
'Tela hiç olmazsa birinci ve 
ikinci sınıf caddelerde tatblk 
edilsin. 

Mütekait muallim Hilmi, 
mesele ya heptir ya hiçtir! 

Keresteci M~hmet Nurf, 
alçak yerlerdeki kafesl;;· i.Çin 
istisnasiyet lazımdır. Bir bu
çuk metre alçakta pençere
ler var dııardan bakıldığı za. 
man - içerisi görülür. 

Avukat Tevfik - buzlu cam 

koysunlar. 
Keresteci ·Mehmet Nuri, 

o zaman odaları zindana çe
vireceğiz. 

Zehra-Arkadaılar bura

da t: aıkaları hesabına söz söy 
liyorlar. Alçak y~rlerde hiç 

kaf eı yoktur. Vazifeten do
laıtığım · kenar mahallelerdeki 
eYlerın: hıç birinde kafes yok 
tur. Maalesef bursanın en 
yüksek ve en' büyük evlerin. 
de kafes vard;r. 

Keresteci Mehmet Nuri, 
İhtiyari bırakalım. 

Saim Altıok-Rets mua
vini Zebranın dediğine itti· 

rak ederim. [Kafesler bursa· 
nın eski ve büyük evlerinde

dir. 
Saraç Fuat - Hiç olmazsa 

kafeslerin kaldırılması müh· 

letini fazlalaıtıralım. Baz• 
yerlerde pençerelerine demir 

Saylav seçimi bitti 
Her tarafta -ittifakla C. H. F. 

Namzetleri seçildi. 

Bay Esat Sagay Bay Refet Canıtez Bay Mustafa Fehmi Gerçeker 

' l=~~--= 
~Bay Dr. Refik Curan Bay Dr. Galip Kahraman Bay Aıaf Daras 

Bay Fatin Güvendiren Bay Mubitti11 

Cuma gün6 Saylav ıeçf
mi memleketin her tarafında 
oldufu gibi ıehrimizde ve ka 
zalarda da bOyük tezahürat· 
la yapılmıı ve her yerde C. 

H. F: namzetleri müttefikan 
seçilmiılerdir. Yeni Saylavla
rımızın adlarını yazıyoruz . 

Asaf Daraa. Dr. Refik Cu 
ran, Eaat Sağay, Mustafa Feh 
mi Gerçek er, Refet Canıt~z, 
Dr. Galip J( ahraman, Fatin 
Gihendiren, ( luraya kadar 
eski saylavlar ) Dr. Sadi Ko
nuk ( C. H. F. Vilayet baı· 
kanı ), Atıf ( adliye müfetti· 

ıt ), Şekibe Şekib lı.el ( İne· 
göl iaa virand& çiftçi ), Sa· 
dettin Ferit ( İstanbul avukat · 
tarından ) Saylav seçimini 
müteakip vilayet umumi mec 
lisJ seçimi de yapılmış ve Bur 
aadan Saime Ferit, Avukat 
Tevfık, Karacabeylt Mehmet 
Hulusi, Matbaacı Refik Kut· 
lay, Eski Mudanya Beledj}·e 
reisi Saip, C. H. F. vilayet 
katibi Saim Altıok, Zıraa.t 

bankas1 

takdırma k m •cburiyelinde kn 
lacaklardır. 

Eczacı Ahmet Tevfık - Btı 
na müddd bile ilteme:t, flm
diden kaldu ıınlar. 

Bayan Fakihe 
mütekait Ali Sırrı seçilmişl .. r 
dir. Cuma aünü akş"\mı ikin· 
et seçiciler ıerefina fırka ta · 
rafından belediye saio:ıund1t 

400 kitilik bir ziyafet veril· 
mittir. Bu ziyafette valimiz 
Fazlı Güleç de bulunmuıtar. 

Yeni Sarlavlar 
Eski Belediye reisi Muhit 

tin Utfadan, uzun rnüddd 
gazetemizin baıyazılarını )'A· 

zan Dr. Osman Şevki Kon· 
yadan, Kız lisesi müdürü BI\ 
yan Fakihe İstanbuldan, Mu· 
htttln Baha Pars da Ordudan 
51,,.)"v ııecilmlşlerdfr 

x:==;-;- e: *' 
R~is - İsteyenler hemen 

yar.n kaldırabilirler . 

Neticede kafeslerin kaldı· 

rılma&ı için dört RY mucldet 

konma-sına karar vertlmtttlr. 



Sahife 2 

. Bu şartlar it a 
Spor olmaz ve b s r 

inkişaf ede , ez ... 
Ba~lığı görüpte bu güzel 

İ§e gözlüğün tersinden ba~tı· 
ğımı zannetmeyiniz. Bilakis 
onun ileri gitmesi ba§lıca di· 
leğlmiz olduğu için acı da 
olsa haktkatı olduğu gibi yaz 
mak vazifemizdir. 

*** 
Karlı zamanda Uludoğa 

otobüsle çıkılamadığından spor 
cu kafilelerl ( Elmaçukuru ) 
yolu denilen ve eşine Kürdis 
tan dağlarında bile rastlnn· 
mıyan bir patikadan yaya o 
larak çıkıyorlar. Perıembe gü 
nü bizim de çıktığımız bu yo 
lun bh asizliğini anlatacak 

kelime aramaya insanın öm. 
rü yetmez desem caizdir. 

İhtiyar ninelerin cürük dit 
lerinf' benzeyen eğri büğrü 
taılar üzerinde üç saat yürü

mek ve mütemadiyen yokuı 

çıkmak dile kolay gel'r. Bu
nu yapabilmek için insanın 

evvela bir manda ciğerine sa 
hı~ olması; ondan ıonra da 

Maarif 
• • ye tının 

Cemi
bdlosu 

ÔnGmüzdeki perıembe gü 
nil akşamı Türk maarif cemi· 
yeti tarafından Belediye aa· 
lonunda yokıul çocuklar men 
faatma bir balo verilecektir. 

Balonun çok güzel olması 
için çalııılmaktadır. Balo ko
miteıine maarif müdürümüz 
Bay Fakir baıkanlık etmek. 

I 

tedir. Balo biletleri iı banka 
ıında satılmaktadır. 

Soy adları 
Mütekc&it Erkanıharp mi· 

ralayı Oıman Senai, General 
Akif, Mütekait jandarma kay 
makamı Ali Tevfik, oğlu Bur 
sa İt Bankası memurlarından 
Orhan ıoy adı olarak ( Er
demgil ) i 

Mobllyeci Pata Mehmet 
( Sever ) soy adını almıılar
dır. 

Tilki avlarken 
Ölmüş 

Karacabeyin Balıbaba kö
yünden Süleyman oğlu Os
man adında biri köye yarı~ 

saat mesafede yumru karade 
re mevkiindeki kayalıklarda 

Tilki çıkarmağa çah§ırken yu 
kardan kopan büyük bir ka
ya baıına düıerek ölmüıtilr. 

Soğuktan donmuş 
M. Kemilpaşanın Kabil 

baba köyünden Bulgaristanh 
Mehmet oğlu Mustafa, Söğüt 
alanı köyü~deo Kabil baba 
köyüne giderken yolda koca 
Güney taı mevkiinde ıoğuk. 
tan donarak ölmüıtür. 

Helsink1Jfur'dan 
Gelen Kuş 

Finlandlyanm Helslnkefur 
hayvanat bahçesine ait 20341 
numarayı taııyan marti cin· 
stnden bir kuı Bursa köyle· 
rinde yakalanarak Zaraat mü 
dGrlGtGne aetlrllmlttlr. 

ayağa çelikten bir pabuç ge· 
çirmesi lazımdır. 

Üç saat yağmur altında 
yürüdükten maadn üstelik 
bir de karların erimesinden 
hasıl olan diz boyu çamurlu 
suya bata çıka spor yapma
ya gitmek, Berline giderken 
Ma:?orya bntaklıldarmdn bo
ğulup kalmaya benzer. 

Üç beş saat kayak yap
maya ve ka:-da temiz hava 
alarak vücüdu sağlamla§hr· 

maya giden spor kafilelerinin 
bu yolda çektikleri azap ve 
sarfettikleri enerji, yapılan 

sporun faydasını zarara kal
bettikten başka bu KÜzel ıpo 
run umumileımesine ve inkt. , 
ıaf etmesine de engel olmak

· tadır. 

Binaenaleyh vaziyeti ( ha
va hattmdan) bahsettikçe bi 
ze ( Havaiyatla meşgul olu
yorsunuz ! ) diyenlerin ibret 
nazarlarına sı:..ıarım. 

Musa Atat 

Zehirli gazlar 
Konferansı 

Düu gece Halkevinde bi
rinci mülazım Bay Yahya ta
rafından Zehirli gazlara dair 
bir konferans verifmiıtfr. 

Kamgarn 
Fabrikası 

Şehrimizde Sümcrbank ta 
rafından kurulacak olan Kam 

karo fabrik&sının yerini tes
hil için su mühendisi Bay Ne 

cip ıehrimize gelmif ve fab. 

rlkanın kurulacağı yerde son
daj yaparak bi!1anın yerini 
tesbit etmtıtir. 

Mıidanya 
Şimendiferi 

Ucuzladı 
Vilayetle Ticaret odasmın 

sının yaptığı te.şeppüs üz~rine 

Mudanya-Bursa ,imendifer 

hattında mühim tenı.i!&t ya
pılmıştır, Birinci mevki ücrtt· 

ti 50, ikinci mevki 30 kuru. 
ıa indirilmiştir. 

Süratli vapur 
Öğrendiğimize göre: sey· 

ya hların şehrimize ucuzca ve 

sürnlle gelmelerini temin ba
kımından Mudanyaya 20 mil 

silratH bir vapur işletilmesi 

ve bu vapur ücrellt:rinln uga 

ri hadde indirilmesi için yeni 
bir teıeppüıte bulunulmuvtur. 

Grip 
Şehrimizde de grJp salgı· 

nı baı göstermiftir. Mektep· 
)erde bir çok muallim ve ta· 

lehe gribe tutulmuıtur. 

Mamafi mekteplerin tali . 
Unl icap ettirecek vaziyet 
yoktur. 

Hakkın Sesi 

Kaplıcalarımıza dair 

Bir melctup 
Dün karilerimizden Bay 

Orhan Homri~teo şu mektubu 
aldık. 

gazeten i z.,d eki 
" Kaplıcalarımıza da ir ,, baş· 

lıklı yazınızı okudum. Düşün· 
celeriniz ,,.e istekleriniz çok 
doğru ve yerinde .• Uzun za. 
mandar çektiğim hastalık be
ni banyo tedavisine mecbur 
ettiği için kaplıcalar ve ban
yo tedavisi hakkında kendi
mi üç beş kelime söyliyebile
cek salahiyette görüyorum : 

1-Askeri hastahaneden 
başka kbplıcalnrın hemen hep 
ıi külhnnsız havuzlu birer, es 
ki zaman hamamından banka 
birşey değildir. İnsanın bura
larda iyi olması değil daha 
fazla hasta olmaması bir ni

mettir. Hepsinin ayrı ayrı 

banyolu kabineleri olmalıdır 
ki banyodan çıkan hasta he
men oracıktaki yatakta isti· 
rahat etsin ve terini kuruta. 
bilsin. Kükürtlünün hususi sı • 
ra banyoları da maksııda hiç 
kifi değildir. 

2-Banyo tedavisinde elek 
trikten de ziyade masajın yar 
dımı çoktur. Halbuki masaj 
yapabi!en koca memlekette 
bir tek ld§i yoktur. Fenni oıa 
saj yapan, biri kadın biri er
kek, iki ki§i ıimdilik kafidir 
ve bunu Belediye veya . hükii 
met mutlaka bu sene temin 
etmelidir. Bence bu çok mü
himdir. Zira masaj banyonun 
faydasını yüzde elli belki de 
ciaha fazla çoğaltır. 

3-lalah ve imarı çok pa· 
ra ve emeğe muhtaç olan Çe 
kirgenin, hemen yaptırılacak 

mükemmel bir plan üzerine 
yavaş yavaş düzelttirilmeıi 

ve yaptırılması. 

. Bu meyand.-. Çekirge ile 
Bursa arasının, artık iyiliği 

her yerde anlatılan, asfalt )'ol 
olarak yaptırılmuı .. 

Çekirge ve dolayisile Bur 
sanın bir su ıchri olabilmesi 
için şimdiye kadar Göylenen 

fikirlerin' hepsi luzım ve ma
kul. Ben bilhaGsa Masscur ve 
Masseuse tedarikinde ması
rım. 

Yukarıda l rnasaj yapan 

ve bilen ( veya yapabilen ) 
koca memlekette bir tek kioi 
yoktur j dan maksadım yal· 
nız masaj yapan ve onu ken 
dine sanat ittihaz eden l-cim· 
ıe demektir Yoksa lıeklmle
rimtzin masaj bildiklerini ve 
yaptıklarını ben de biliyorum 
yanlış anlnşıloıasın ? 

Temenyede Orhan l~omriş 

Ozan opereti 
Gelm'iyecelı 

Tayyare cemiyeti menfa
atine Milli Sinemada temsil· 
ler vermek üzere f ehrimize 
gelecek olan Oı:an (eski Sü
reyya ) opereti son dakiknda 
Tayyare cemiyetine yeni bir 
müracaatta bulunarak para 
istemiıtlr. Tayyare cemiyeti 
sinemada yaptığı kırk lira ka 
dar masraf hakkında operet 
aleyhinde da va açmak hakkı 

na muhafaza şartile gelip gel 
mcme!eri:ıde serbest oldukla
rını bildirmiştir. Ôğrendi~iml 
ze göre operetin gelmiyeceğl 

anlaıılmııtır, 

SPOR 
~ 

Kayak sporları 
Bu hafta Uludağ_ beş ka 

file çıkmıştır. Perşembe günü 
üç kafile çıkmış ve geceyi 
Karabelendc geçirmişlerdir. 

Cuma sabahı da iki kafile 
çıkt .. : şhr. Perşenbe günü çı

kan kafilelerden biri otele 
kadar giderek üç metre kar 
üzerinde kayarak aym gün 
al,şam Elmaçukuru yolundan 
Bursaya dönmüşlerdir. Diğer 

kafileler Kirezliyayle civarın
da müsait olmayan bir kar 
üzerinde kaymışlar ve bir kıs 
mı otobüslerle bir kısmı da 
yaya olarak şosadan Bursaya 
dönmüşlerdir. 

A kaıre ayakçı· 
ları geliyor 

Ankara yüksek Zaraat ens 
titüsü Kız ve erkek talebesin 
den mürekkep 25 kişilik bir 
kayakçı kafilesi baılarında 

beden terbiyesi n.!.ıallimi Bay 
Ridil olduğu halde önümüz
deki çarşanba güni\ şehrimi· 

ze gelerek Uludağ oteline çı· 

kacaklar ve otelde 20 gün 
kadar kalac&klnrdır. Bursa 
dağcılık kulübü kendilerine 
her türlü kolaylığı gösterecek 
tir. 

Avcılar kulübünün 
Kongresi 

Avcılar kulübünün senelik 
kongresi yapılmıv yeni heye
tin baıkanlığma Salih, aza. 
lıklara da Şahbaz Mehmet, 
hastahane depo memuru Sa
mih, tohumcu Süleyman, ben 
zinci Adil, makinist Osman, 
disçl Anber ıeçilmitlerdir. 

Açık Konuıma : 

Kütahya Altıntaş 
Naheyesi müdürü 
Bay Mehmede 

Lise Felııefe muallimi bay 
Namdar Rahmiye gönderdiği
niz mektupta sorulan nokta. 
lara cevap veriyoruz : ' 

1 -Dağ kulübünün kullan
dığı yerli kayakların tahtala
rı gürgen ve dişbudnktır. 

2 --Ayağa rapt yerlerini 
gösteren kata!oğ kulüpten ad 
resinfze gönderilmiıtiı·. 

3 - Avrupa kayakları 15, 
20 lirayn yerli kayaklar 8, 
10 lirayadır. Avrupa kayak· 
ları Bursnrla Fort acentesinde 
satılmaktadır. 

4- Knyak fotinleri yerli· 
dir. 8 - 10 !irayadır. B:.ırada 

yapılır. 

Konya Saylavı 
Dr. O.Şevki Uludağ 

Şehrimizde 
Konya Saylavlığına seçi

len Dr. Osman Şevki Uludağ 
cvelki gün oehrlmiı;e gelmi1 · 

tir. 

Yeni Konya Sa) lavı Os
man Şevki Uludağ Bursadaki 
hususi itlerin\ gördükten ıon· 
ra Ankaraya .gidecektir. 

· Uzun müddet gazetemizin 
baı yazılarını yazan değerli 
doktorumuz dün matbaamıza 
gelmtı ve eski arkadaılarile 

konuımuıtur. 

Ga:ıeteler. Mecmualar : 
.. ~ ........ - ~ <.,,;.... ........_ __ 

(Çankaya) 
Ankarada çıkan ( Çanka • 

ya ) arkadaşımız 120 et sayı_ 

sile dört ya~ına basmı~hr. Eı:ı. 

ki ( Ankara Haftası ) olan 
( Çankaya ) arkada§ımız bu 
sayısından sonra haftada lki 

defo çıkacağını bildirmekte· 
dir. 

Dört yaşına basan bu de. 
ğerli erkadaşımız bu münase· 
betle koyduğ.ı başlıkta diyor 
ki : 

( Gazetemiz Atatürkel re· 
jimin, çağma erişebildiği her 
dönenmesinde önde gitmenin 
kıvancile doludur. Sahifeleri· 
mlz ulusal h:zın, en gerçek 
anlayıı ve en yürekten duyu§ 
larile yazılmııtır. Yazan bt-
2iz, yapan, yaratan (O)dur. 
Bunun içindir ki: varişımızın 

mutluluğunu da ( O)na ulusal 
varlığımızın büyük yarallc111-
na borçluyuz. ) 

Çankaya arkadaşımızı can 
dan kutlar ve tükenm~z (}. 
mür dileriz. 

(Çığır) 
( Çığır ) mecmuasının 36 

cı sayısı da çıkmıştır. Çeıit 

ve özlü yazılar ve bir çok 
tanınmıı imzalarla dolu olan 
( Çılır ) ın bu sayısında Bay 
Hıfzı Oguzun eski ve yeni ne 
siller batlıklı güzel bir ba~ 

yaz111 vardır. 

(Bursa sesleri ) 
Belediyemizin yıllığını ya. 

pan Bay Sedat arkadatıauz 

şehrimizde bu isim altında 

bir gazete çıkarmııtır. llk 
sayısı perıembe gün(l çıkan 
( BQrsa Seıleri ) ni kutlkr 
kendisine uzun ömür dileriz, 

(Ülkü) 
Halkevleri umumi merke

zi tarafından neıredilen ( Ül
kü ) mecmuasının 24 üncn 
sayısı çıkmııtar. 

Bu sayıda Nafi Kan Su
nun ( Ulusal Göven ) baılık
lı baı yazısı ve bir çok de· 
ğerli makaleler vardır. Ayrı· 

ca Vildan Aıirin ( Dağın ve 
kı~ın sporu ) ba§lıkh dağcılı
ğa ait kıymetli bir yazı mev· 
cutlur. 

( Ayın Tarihi) 
Matbuat umum müdürlü. 

ğü tarafından çıkarılan (Ayıo 

Tarihi ) nin 11 inci sayısı da 
fntlıar etmiştir. Ayın siyaııeti 

ve iktisadiyah ile içerde ve 
dı~arda Türkiye hakkında ya· 
zılanlarla dünya hadisatı et
rafında uzun ve değerli yazı. 

lar mevcuttur. Tavsiye ede· 
riz. 

(Karınca) 
Kooperatif mecmuası olan 

( Karınca ) nın 3 inci sRyısı 

da çıkmı~tır. Ökonomik h1tya 
tımıza dair cok kıymetli tah
liller ve yazılarla doludur. 

. ... f' • "A~ -
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Diş tabibi 
Edip 
Rüştü 
Bııı·s<t 

. ıv' ~ . . . . 



--
~ludany Asliye Hukuk 

A1ah kemesi ndcn : 
934-507 Şükrü çavuş 

nıahallesinden Musa kızı 
H t· a ıce tarafından kocası 
Mudandanyanın Hasan bey 
mahallesinden Sait oğlu Ka· 
mu aleyhine açtığı boşan
:a .davasından dolayı Mu
d Shye Hukuk mahkemesin
h e Yapılan tahkikat ve mu-
~keıne sonunda aavalı ka· 

hrrıtı evini terkle semti meç· 
uıe g·u· ~. t 1 ıgı ve yapılan ih· 

karacıa riayet etmediği ve 
endisine ilannen tebligat 

~e gıyap kararıda yine iıa. 
en Yapıldığı halde mahke· 

rtıt· eye Qelmemesi davacı Ha
ıce : v n.n iddasını kubul etmiş 

8 
e bu suretle aile birliğini 
arsacak derecede kocalık 

Vazif · 
du ~ ısı Yapmadığı sabit oI-
ıa&Undan kanuni maddenin 
tn , 142, 143, ve 144 üncü 

addelerine tcvf ikan Ha ti· ce0 · 
ın kamilden boş olması· 

~a ve kamilin bir sene müd· 

8~tle başkasıle evlenmeme· 
.. •ne ve Yüz lira zararı ma
••ev· · 
t' •n1n Ondan alınarak Ha-
~ceye verilmesine ve ( 1O18) 
ın uruş nıahkeme harcı ve 
h::~afının keze kamilden 

h. •line 29-12-934- tari
•nde i Si 1 ver len karar kendi· 

len n bulunmadığından usu· 
bun te~Hgat yapılmamış ve 

Yuzden hukuk usulü 
h11lhke ı . cf nıe erı kanunun 141 
teb~~~desi mucibince ilanen 
<lu .. Qıne karar veritmiş ol
itı:undan ilan tarihinden 
lllij •.ren yirmi gün içinde 
hlk~acaatı~ t~myiz eimediği 
na irde hukum katileşeceği 

n olunur 
~. 

.,_. !!G!G± 

Bursa ·ı . . . 
ı nncı ıcra 

~1emurluğundan = 
1 

.. c / ~3'1--12:.M Bursa lalwlda 
... ı ıırcc·i il S -ı ~ Al acı • 11 eyman oglll 

ınıede '>'JO ı · ·ı b. . ı,11 -- , ıra ı c ıl ahı re 
l(l/·1·1 /· I I . . '' 1' C<.ecc « ıcra takıp 

Ve Pli/ • 
ıı ıııasrejlarına bordu 

0("(1 // • re asan malırı/lesin balı· 
S<Jf-c1... f fJ '/ . . 

laf o ' !Jlil~ a ~ ı ,·~cı . s~n. mus 
ho 11 <uıes11ulc f.< lulrn ı~· lın 

rcllflıı t · ., ·; · ' 
t n emıiı· ı ·w :ı.ıo-!J)'J OrjJ, t ... • • 

İJ>ot ./e 'I lllf lllt'ira/ı senelle 
1111 t 

1 cr,·Ictl.it:'"< 11·~mmm kdmı 
l><1tlf 'Jf'ı " 

:ır· · ;ıJ arliı ve d efler 

I ı Scı /ıi[cı ' ~ - ') 1r1 •°<ıt/ [/ <. J( llllllWNI ,),) ~e. 

Yli;ı:ı .' Nttr.samn Fet!ıiyc /. u
A·,u,ı {'. re§mc_• derrsi ll/C/lkiind~ 
lı/c . §Urkan yol yarfn:n çalt· 
!Jo[ §trn<1/crı Mehmet ce1111ben 

l/e I J lcu·ı na ıdut { 38 } <l<i::ıim 
<lıu n l . . h c 0mı11111mie (8) lira 

\ !JlJıctiıu/, ., /. . . 
ılc · e ·NO lrl' 'l kız;:ııcllll-

l<tı11u • • 
İl(' 11 11nırı U! ıl: nrllırma 

8Uh/ ı 
nıfşfir. nuısı na /;arur veril-

1 . 
lcı <~1JJ0lek sulıibi alacakltlar 

''ıcr /'" liJuı· · "!tkadurlarw ve ir-
. ' lırı/·/·ı I . l . . . ı. 
1§/ıı, ' ' srı 11p crımn T§ull 

ho/i.f Uoyri menlıu/ li::.erindeki 
Qrl/11 / · 

llla8r
0 

'.11sus~yle faiz ve 
Ilı cur'fc~ dmr . ulan iddiaları· 
il · cı/.ı musbileleriylc işbu 

crn lari/ı. l 
Uliıl · . uu en itibaren (20) 

ıçı lld(' icr ı 1 . . 
<lirı11<·L. . .c ' mrcswc bil· 

t n uf ısı / ld 
fop11 •·ı·c·ı·ıı . ıa e haklan 

'' t'Sl lJ/e { · 
Ç<t s l · scı JI[ olmadık 

a 1§ bedel" · 
sından h . lilllı }Jayluşma-

arıç kalırlar 
2 • 

n - Ar//ırnıa 
llrsa ikinci . §ort11c111ıesi 

ıcra menw rl11{ju 

'tDEE77 ra + 

Bursa birinci icra 
l\len1urluğutidan : 

u:tJ-•i JOj IJ11rs1111l/l Sll" 

s11r/11k küyt'iıııl<' iku111t'L etmek· 
le iken yapılan lahkikd ne· 
lin1simle lıcıh•n ika111cl!J(ı/ıı 
ili q : /ı u I h 11 I una n N. c < '<'!' u .'İl 11 
3'20 cio.ıjumlu İsnwilc: 

ffursamn susurhtk k<iytln
dc lsrıwi l o!}lu J/ asa lllll ccrlı 
fon dolayı si::dcn /OfJ lira 
ta:minalrn ma:-;flrili nıohkc-

m e ile birlikle lolısiline dair 
Uursa Asli!J ı.: ce:a lıakimli-

·'Jillden f:;li/ısal l '!Jlcıli!/i 1.1-7 
9:; 1 Gıi nlcnıc'r ı •t• !7:13- ·'d D 
esas :J.)7 karar ıwmttralı tem 

yi:= mahkemesinin Lııslikiylc 
, kesbi ka/'iyf'! eden ilcimı ic

tfl!J<l koyarak parw11n lulısi
lini isfrmcklc si:e çıkart/an 

icra emri ikamcl!lcih ve mcs
k<inım:rn mrçlı11l olnwsı do
la!Jİsiyle si:c fc/ı,'i[j cdilmedi
!findcn lzllkuk usulü mahke-

me/eri kamımı11un ( f.11 ) ve 
mıileakip mmldı'!erinc lc:vfi
kan ihirıen iebliyal ic~asuıa 
karar verilmiş. 

İşim ihlmn neşri larilıin
clen itibaren borcunu: olem 
100 lirayL m'lsraflarrylc bera
ber ödemeni: ve im mılcldel 

içinde borç <Jdc•11111c: uc lclkik 
mercii nden veya !cmyi: vryn
lwl iadei 111ahkc111c yufu ile 

aii oldufju mall/;emeden icrn 
mn geri bırakılmasına dair 
bir knrar 9eliri/111edi!iini: lnk
dirclc lıaklwıi:da cebri icra 
yapılaca[jı ve yine hu müddet 
içi nele icra Ultis kamırıu wm 
7 4 ıincıi maddesi mucibince 
mal bcyamnda b11/1111111a111: 
ve bulunma: iseni: Jıupis ile 
ta:yı/\ olwuıca!lı m: 11c lıaki

kalla 11111/w.lif beycııuıllu bulu 

mrrs<ım= hapisle ce:.afandın
lacafj1111: ilciııen lelılf[j olunur. 
e 

udasımla işbu ilrinul neşri 

larilıi11clcn ilibıırcrı JO yıln 

sonra /ıcrhcsin !Jt')r11ıesi için 
açıkl11·. 

.1-İlıale 1·1 ..., n ·ı- L . 
.') - .1 - •1.>:.J arı· 

itim! lllllsflclıj t'{lf'Şıtnlıcı [jlİ!lli 

scwl 1.j le 11ursıı ıkinl'i icra 
ıw.•11111r/ufi11 odasında icra kı_ 
luıac<ıklır. Şu /\adar/.·i urllır
ma bedeli guyri mcnkultin 
mİılıammcn kıy111di11i11 yü::.de 

!/elm iş lıeşini /ıu lmadıfjı icık

clircle en son arlill'<llWl leafı· 

lıüdli baki kalmak şarlıylc 

Uwlcnin 15 !Jlİn dalıa /emdi! 
edilerek 28-3-935 larilıinc 
rmisaclif perşembe !Jlİllli saat 
1.1 le Bursa ikinci ıcra me-
rımrillf/Ll odaswcla en~ ·ok nrl 
!ırana ilwlcsi icra kıluıa· 
caklır. 

4 -Arltr111cı!J<l iştirak içirı 
yayri menkultin rıwhammeıı 
nwlwmmcn kıymetinin yü:de 
yedi b11çuğu rıfapelinde pey 
akçası veya milli banka le-

ıııiıwl rııektuhu lcvclii clmcle· 
ri lc'i:undtr. Alıcı arlltrnıa 
bedeli lwriciııclc olarak ilrnlc 
karar pullart m lrllriliye res
mini lopu fcra!f lıarnm tJer
meyc mecburdur. c/11/w fa:la 
malwıwl olma/; isleyenler 
9.14 -1 !!24. dOS!J<l nllllWl'asilife 
ıııenıııriyefimi:e; 1111irac:aal ede 
bilirle,r ur:LL edenlerin şarlna 

Hakkın Sesi - T 

Gemlik sulh hukuk Bursa Erkek lisesi müdürlüğünden 
Hakinıliğinden: 

ı ; u ıııl !~·iıı ııııı u r huy koyı'iıı 

ılc ıı iımeı· kızı rl y~ı:ın i ıı kor-:ısı 
o l'l ı:ı ıı ğ;ı ziııiıı " ilı i tll kiiy iiıı deıı 
ka v~ıs Halil ıı~ ln Alııne t alcy· 
lıiıı l' :ı ~: ıı ~ ı kı:ııdi:-ile c;ı ıruğ·a 
ıınl'aka ılav;ısındnıı dı layı ya
pıl:ııı diirii~m :ula nıilddc i a leylı 
.\lııncdin ikanı e t ~nhı lıelli ol
madı ~ınd:ı ıı :ı c1.eıe ile i l tı neı ı 
t l' lıli ·•ata rıtrıı1 eıı ı rr lın f1cli·-r i n· 
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dı•n lıilkkmıla g ıy:ıp karan w·· 
rilrııi~ \'ı~ iki lar:ıfııı alıvali 
hakk ııı ıla e lıli lıibrc ıl iıı l cnil
ırıek iıze ı u, dıikiişııı:rnm ~8- '2-
CJ3 -l pe r;;- rınhe gCıııü ~aa/ 11 re 
lııı·; ıkılm·:ığıııa o gfııı rrıiidde i 

al ~Ylı Alıını~diıı ıııalıkeınc\'C . -
g·,, lrıı ediği l:ı kdirde hııkıık ıısıı

lii rn alıkı • ıı ıc l e l'İ kanıııııııı 402 
' 'e tıox inc;i maddcl cı iııe glire 
hil' d:ı lı . t rn :ı lıkemc\'C alıııın:ı-. 
yacağı giiıi cla\•aı·ıııııı ı llıli:ı~ım 
kahııl nınıi~ ~ayıl:wa ~ ı tebli:; 
mabınıııa k.ıim olmak fızüre 
i l~u u l umı r. 

' meyi okuyarak /ıa:ır bulun-
ma/an veya mümessil .'l<irı

dC'rmeleri 11e f/<İ.'iferilen şarlla 
ra riayet clnıcleri il<iıı 0!1111ur. 

§ 

U3'1 - .1JSO Bir· lın;~ içiıı 
ııı a lı cu ~ ulııp s::ılılınas ı mııkar
rer ~ IOO kilu nııktanııda şa l'ap 
l:ıl'ııı Bıırs:1 pil'İıı kuıı riYanıı 
da dcpod :ı 2 L2 939 tarilıiıı e 

ınl.badif pcı~cmlıJ günü ~ aat 
13 deıı. itilıarnıı 11111 a pİl'İıı~ 
l ıanıııcla şıı :ıp dPp ı~ ıı o ıııiıııle 

arık aı·ttırnı:1 ile s:1tıl : ıı·a!'!ıncbıı 
' " 

taliplerin wıkti mczkı)rıh orn-
ılıt kızıı· hıılıııı:ıc ·ak icr:ı s:ıııs • 
ıneınu.nına 9'1/ı-3 18 ı do ya 
ııuınaraşjylo ınürncaaılan il~u 
olıııııır. -
Bursa ikinci icra 

memurluğunda : 

934 - 2258 Bursa da mii· 
cellidi mahallesinde ve Hür 
müz sokagında 3 numaralı 
evde Kadri oğf u Asaf Kad
ri J 16 lira 6 kuruş3 borçlu 
Bnrsada Kestel nahiyesinde 1 

Necip oglu dülger köse Ha· 
san ağanın işbu borcunun 
temini için 14-8. - 9:13 tarih 
ve cilt 5 sahife 86 ve 3 nu· 
maral l sen~tle ipotek eyle. 
diği tapunun 14-8- 933 ta 
rih ve 76 numarasında mu
kayyet bursanır. Kestel kö
yünde Çakal Osman me\·
kinde kain şarkan kürt Şa· 
ban garben kürt Ziilfü ve· 
resesi şimalen arrıavut Ali 
tarlası cenubcn yol ile mah 
dut etrafı ceviz ve dut ağaç 
lan ile mahdut 3 dönüm 
miktarında ve l03 lira kıy· 
metinde bir kıt.a tarlanın 

açık arttırma ile scıtılması 

na karar veriJmi,tir. 

1 - İpotek sahibi alacaklı 
larla diğer alAkadarların ir· 
tifak hakkı sahiplerinin işbu 
gayri menkul üzerindeki hak 
arının hususile faiz ve 
masarife dair olan iddiaları 
işbu ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri ve 
aksi halde hakları tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça 

şahş bedelinden paylaşma· 

dan hariç kalacaklardır. 

2 - Artırma şartname!'f 

bursa ikincJ icra meır.urJuAu 

Muvakkat 
Muhammen Seherinden teminat 

bedeli Fi atı mJkdarı 
Lira K. MikdArı Lira K. Lira K. Cinsi 

ICI -- - - - -391 23-21 17 2~) 32 Hereke fabrikası 
kumaşından Elbise 

264 12 12 22 19 80 Süreyya paşa Fcı. 
Elbise 

560 35~23 16 42 Feshane fabrikası 
Palto -- - -1215 91 12 Yekfü1 

Bursa Erkek !isesi nıeccani okuyucularınn 
yukarda cins ve mikdarı yazılı kunıa.şlard~n 
yaptırılacak okın Elbise Ye Paltoların nıuhanı
men hedeHeri!e (:yü1.de 7,;>) muvnkkat teminat
ları yanlannda gös terilnı;ştir. 11..-2-n;)5 ~ününe 
rasta Yan ı)erc.;eınbe <rÜrıü saaı 1 fl te istevene ye-

- • b J 

rilrnek üzere açık eksiltn1eyc konuJan hu i şi 
alıp yapn1ak isteyenlerin nünıuneleri görnıl"k 
ve daha çok bilgiJenınek için eksiltıne yeri olan 
Bursa Erkek lisesine her gün gel ·bilecekleri. 

/ 

Bursa belediye reisliğinden : 
Keşfi Lira 

ı:ıöG5 Mey<lanc!k köprüsünün inşası 
Meydancık köprüsünün yeniden inşası açık 

eksiltmeye konulnıuştur. 1(, Şubat 931) pazar 
~ünü saat 14 de eksiltnıe ihalesi yapılacaktır. 
t;tekliler, keşif ve şartna111eyi görnıek için her 
iş günü muhasebeye ve eksiltme günü belli sa 
atından öncede 200 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka tcrninat ınakbuzu veya 
banka ınektuplarile Helediycde eksiltme ve ihale 
komisyonuna gelsinler. 3-:~ 

. ! 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden : 

Otuz yed; nıctre nıikahı çatı kerestesin aleni 
n1ünakasa ile satın alınacaktır. Taliplerin ek
siltıne günü olan 2H şubat U35 sah günü saat 
on dörtte Bursa Baytar n1üdürlüğünde bulunma 
lan iifln olunur. 1-3 

s s 
Baranın nıali olan bursada icehey çarşısın-

daki ~2 nun1aralı bir adet dükkanı kirava v(ri 
J 

lecektir. talip!erin 26 şubat 935 sah günü bursa 
baytar müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

1-3 

odasında işbu ilAn tarihin· 
den itibaren on ııün sonra 
herkesin görebilmesi için 
açıktır. 

3- İhale 16 3-935 tari· 
hine milsadif cumartesj günü 
saat on beşte bursa ikinci 
icra memurluğu odasında 

icra kılmacaktır. Şu kadar 
ki artırma bedeJi gayri 
menkulün muhammen kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşini 
bu!madığl takdırde S'>n art 
ıranın taahhüdü bakı kal· 
mak şartiyle ihalenin onbeş 
gün daha temdit edilerek 
31 3.935 tarihine müsadif 
pazar günü saat on beşte 
bursa ıkinci icra memurluğu 
odasında en cok arttırana 
ihalesi icra kılınacaktır. 

4 - Artırmaya iştirak 
için gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuk nispetinde pey 
akçası veya milli banka 
teminat mektubu tevdi et· 
melerl ıazımdır. Alıcı art
hrma bedeli haricinde ola· 
rak ihale karar pullarını 

1

'Sel-ihattin Ziya ~I 
Eczahanesi 

Bursa - Sc·t hası . 
I~eçeteleri niz sür\t t 
le yapılır. 1 eıniz l i ~', 
ucuzluk başlıca şı
arımızdır. 

-
Bizim Matbaa 

Ucuz, Temtz it yapar . 
Bursa Defterdarlık arlrnsı 

del ıa li YP-
rusumu ve tapu ferağ 
hare• vermeğe mecburdur 
Daha fazla n-alılmat almak 
istiyenler 934-2258 dosya 
nurnarasiyle memuriyetimi
ze müracaat f!debilirler arzu 
edenlrrin şartnameyi oku
} arak hazlr bulnnmaları ve 
.VA nıiimessil gönderml 1 ~ri 
ve gösterilen şartlara ria· 
yet etmeleri ilan olunur. 



.. 

Sahife 4 Hakkın Sesi 

Bursa su)lı huku.k [Bursa iıelediyesinG.en : 
1;1a~kcmesınÇlen: Tahmin 'eya keşif bedeli 

935-8 incirli mabahe- Cinsi ve mahiyeti Lira Ku. 
sinde.: Rifat kızı Sıdıka fe ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Fikriye ve Kadriye ve mem· Korku1uk inşası l4ti0 
nune ve Rahime ve me~du· Devecilerde çocuk bahçası korkuluklarının 
h~ ve Recep be~i~lerın~e inşası proje, keşif ve şartname.Ji dairesinde açık 
muşterek olup kabıh taksım k .1 ' . · • 9 -
olmamasına binaen şuyuun e sı tn1eye konulup eksıltme ışı ... ı -2-!l3a çar-
izale~i için sahlmasana ve şamba glınü saaa 15 te belediye dairesinde ya· 
bedellerinin h~ssedarana his pı]acaktır. istekliler şartnameyi ve teferruatını 
seteri nispetınde paylaştı- - - · · 1 k · · h · - - d 
rılmasma 27_ 12_ 934 tarih gorup ışı an aaıa ıçın er ış gunu ve saatın a 
ve 934-3061 numaralı itAm· komisyon l<atipliğine ve eksiltn1e saatından az 
la karar verilen Bursada önce de ( kanun dairesinde ) t 1 O Jiralık muvak 
Ahmet d~i ~a~allesind~ ta- kat teminatiyle eksiltme komisyanuna gelme· 
tarlar koprusu caddesınde . 
sağı 33 solu 28 arkası 30 ve lerı duyurulur. l -3 
31 ve 32 parsel numarah -~ 
evler önü yol ile mahdut 
( bin lira kıymeti muham
mineli altında bir dükkanla 
beraber 27 parsel bir evin 
tamamı ve mezkur mahalle
de sağı 6 parsel solu ta· 
tarlar köprüsü caddesi ar
kası 8 persel önü meydan· 
cık köprüsü ile mahdut 500 
lira kıymeti rnuhammineli 
altında bir dükkanla bera
ber 7 parsel def'a bir evin 
tamamı 10-2-935 tarihin
den itibaren 30 gün müd · 
detle açık arttırmaya çıka· 
rılacağından taliplerin kıy· 
meti muhamminesinin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey 
akçalatiyle beraber bursa 
sulh I! !<uk mahkemesine 
gelmeleri ve ihale 13-3-935 
tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 de bursa sulh 
hukuk mahkemesinde yapı
Meagt'h11an niü'Şftrtlerfn o 
gün mezkur mahkemede ha· 
zır bulunmaları ve şartna
meleri tarihi ilAndaD itib•· 
ren ber kese ;&'Çık bulunda· 
f'J mezktlr tarihte bedeli 
müıay~de qayrl menkulleri 
kıymeti muhamminesinin 
yüzde yetmiş beşini bulma
dıiı takdirde arttıranın son 
teahhüdü baki kalmak üze· 
re artt!rmanın 15 gün daha 
temdit ile 30- 3- 935 tari· 
hine· müsadif. cumartesi gü· 
nil .ayrıt yatta mezkQr mah· 
kemede gayri menkulün 
en ço.Jı arttırana it;ıalesi ic· 
ra kılınacağı ve bu bapta 
bir güna itirazı olanların 

yftml -gtft tçtnde evrakı mis 
bite ile bUdırm~lerl aksi 
halde fta11Nrı tapu sicili ile 
sabit olo•dıkça satış bede
li payl~masından hariç ka· 
lacakları ve belediyeye aft 
dellAHye rusumu ile iha'e 
karar pulu ve teskere ve 
ferağ harcı müşteriye ait 
:Olacağı olunur. 

Bursanın kuru çeşme 

mahallesinin Bayır ham oi
lu çıkmazında Simapto kızı 
ffiil(senfn şublit 838 Iİİ1t ve 
84 sayılı Tapu fle kullandı 
ğı evin evrakı müsbltesi 
mevcut ve tapu kaydı yanık 
oldbOundan muamele yap
tırmak üzere mezbure tara· 
flndan müracaat vuku bul
duğundan bu evde alAkadar 
olüp tasarruf iddiasında bu· 

'1{uianlarm tarihi ifindan 10 
~ii'n fçind~1iıursa tapu mü
diirltAfüte · :uıura'caar· etme· 
l•tt ttln "<Winur; 

l...ağ11n inşası 9!l 9,; 
'Tekke nıest;it n1ahaJlesinde Cunıtıuriyet cad

desinde çıkmaz sokakta lağun inşası. keşfi ve 
~artnaıncsi dairesinde açık eksiltmeye konulup 
eksiltme işi 2i - 2- 835 çarşaınba günü saat 
14,5 ta belediye dairesinde yapılacaktır. istekli
ler şartnameyi ve teferruatı·nı görüp işi ,anJa
mak icin her iş günü ve saatında komisyon ka
tipliğine ve eksiltnıe sa::ıtından az önce de ( ka
nun dairesinde ) 7 ,5 liralık muvakkat temina
t iyle eksiltme komisyonuna gelmeleri duyurulur. 

§ 
Belediye gazino binasının 
kalan inşaatı: 

8331 

ı--3 

ü2 

Belediye yanındaki gazino binasının geri~k<ı;· 
lan inşaatı, proje, keŞif ve şartnameleri· daire
sinde açık eksiltmeye konulup dcsiltme işi 27-
2-935 çar~aıpba günü ~a~t ~ 4 t~. bçl;~_diy~ _çJ~'i 
resinde yapılacaktır. proje, keşif, ve şartı.ıame 
t.2 kuruş karşıhğında · isteyene verilir.· istekliler 
şartnameyi v.e tef erruatuu görüp işi -~nlHı.nak 
için her .iş günü ve saatında komisyon katipli· 
ğine ve eksiltme·saatındah ttz · ance de1 (·kanun 
dairesinde ) 625 liralık muvakkat t~ıı&t~yJe 
eksiltme komisyonkna gelmeleri . duyurulur. 

Bursa 

1-3 

İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

160 lira muhammen bedelle Barut ve me
vaddı infilakıye 4eposunda şartnaınesi mucibin
ce yapılacak raflar açık nıünakasaya konnıt?ş
tur .. 

lUünakasa müddeti öl. 1~935 den 19 2 935 
tarihine kadardır. İsteklilerin Ji)-2· 93 ?> tarihine 
rastlayan salı g&lnü saat lô de on iki lira eğreti 
güvenme akçalarile Bursa inhisarlar Başmüdür-
lüğüne gelmeleri. 2 - '2 

~ § 
İnhisarlar idaresi malı olup eski Zevk 111üs· 

kirat fabrikasında kurulu bulunan iki hi n Jit· 
relik bir kazan ·ve teft"'rruatı ı ı 2 n:Ja t : ıri hin
den itibaren 2 3 n3a tarihine kadar yinui gün 
müddetle 'artırma ile satılığa çıkarıltn1ştır. is
teldiler ihale günü olan 2 3 93!i cunıartesi gü
nü saat on b~ şte ve şartnaıneyi görmek isteyen 
lerde hergün inhisarlar Başmüdürlüğüne gel-
. ı & 1 •) sın er. ~ - -

Bursada kayanda idaremize ait ahırın 1 mart 
935 den itrh3ren kirava verileceğinden şar.d~rı 
veçhile açık arttırmay konmuştur. 27 şubat 935 
çarşamba günü s~aat on altıda ihalesi yapılac.a
ğından iste~lilerio üç lira iğreti ten1inatlariyle 
&şmüdüriiyetimizde ki komsiyona gelmeleri· 

1-2 

Satın alma komisyonundan 
3 2 985 pazar günü açıl{ eksiltme. ile alına· 

cağı · ilan edilıniş slan Bandırma garnizonuna ait 
3200 kilo zeytin yağına talip çıknıadığından iha 
lesi 1:>-~i-H35 çarşanba günü saat 1a ae yapı
lacaktır. Talip olanların vşktinden evvel kom· 
si yona gelmeleri. 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın yayla ve ova koyun sütleri ( 1) mart 
935 den sağın11n nihayetine kadar olmak üzere 
aleni satışa çıkarıln11ştır. Taliplerin teminatla
rile hirlikte IQ() -şubat H35 salı günü saat on 
dörtte Bursa Ba)·taı- n1üdürlüğünde bulunmala-
rı ilan olunllr. 1- 4 

··~--·.··~.-' .. ~'~-- .::.~· ...... . 

DOKTOR H. SUAT 
Gazipaşa caddesi Osmanlı 

Bankası karşısında 

Perşembe günü yoksulları füiden altıya kadar parasız baka 

En mes'ut çocuk 
' . .. l J 

Bir iş kumbarası olan çocuktur . 
Türkiye ı, banka•ı · · ~ . . . 

Satılık Radyo, Pi~no 
6 Lanıh~h Alrnaıı marka bir l\n<~t} ilç Fı-

1'3iısız ıııaı·kall bir piyano saıılıktırı J11~ha~ İs
ıeyt•rıleriu ( i peki~ ) Jahrika~ırıda dQl\tor Bay . 
Hu<lulfa miiı·aca:Hlaı·ı. 2-4 

Satılık evler 
Bur,.;a· At p l 7 rı n ham:ı nu aş1ğıs1Pda Ah

n1et Oai mah«iJlesinde ç1knıaz sokakta 12 
numaralı hane ile ayni sokak başınd:ı 9 
numaralı hane sattlıktır. Şible mahallesinde 
Rem!İ efendinin f urunu karş.ısında '2?> nu -
marah hanede Tahsin Se·ve müracaat edi . 

.J 

lecektir. 

Bursa Zıraat Bankasından : 
Banl<an1ızın malı olub Gazipaşa : caddesinde 

yıktırılan dükkanların enkazı nev•ı itibarile aY 
rı ayrı veya toptan satılacaktır. 

Almak isteyenlerin l.&. şuhal •93a perşembe 
günü saat on altıda Ziraat bankası Bursa şubO 
sine müracaatları ilAn olunur. · ~ ~ 


