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Arap harfleri 
ve devlet 
kayıtları 

ter,, 

Refik Kutlay 
öldü .. 

Bursa matbuatman 
eaki emekdarlarından 
C. H. parUıi kaza baı 
kanı Refik Kutlay dün 
ıece ölmOıtür. 

Reftk Kutlay her 
kesin &e•diği tatla soh

hetli ve iyi kalpli le· 
llllz bir matbaacı idf. 
ÔIGmünden pek ziyade 
acı duyduk. Aileıine 

'-tınız ••i olaun der 
•e Refik Kutlaya rah
lllet dileriz. 

nat vermesi, 
5-lıteklilerln ıeraiti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 nu

maralı kanunun tarifah dahilinde eksiltmeye iıtirak eyleme· 
lerl ilan olunur. 1 - 3 

Bursa inhisarlar baş 
Müdürlüğünden : 

İnhisarlar idaren1izin Bursa merkez depola
rında bulunan işlenmiş ve mikdarı artar ve ek
silir ( ~0487) balyada ( 45/f.OOO) kilo idare mali 
Yaprak tütünlerin Bursa- Mudanya yo1uyle 
lstanbul anbarlanna nakli 20 Temn1uz 93a gü· 
nünden itibaren on beş gün müddetle eksiltme
ğe konulmuştur. 

İstekliler nakliyat şartnamesini her İş günü 
baş müdürlüğümüzde görebilirler. Bu nakliyat 
eksiltmenin ihalesi :i Ağustos 935 pazartesi gü· 
nü saat on beşte yapılacağındao istekliler yüzde 
7 ,5 güven parasile baş müdürlüğümüzde mü· 
teşekkil komisyona geJsioler. 1- 2 

lir. 

Albay ismail Hak
kı şehrimizde 

Geçen sene ıchrimiade 
dağcılık teıkilah için çok e
mek harcamıı ve çok çahı· 
mıı olan değerli aıkerlerlmlz
den Albay ( miralay ) iımall 
Hakkı evelki gün izinli ola
rak pbrimlze gelmitlir. Al
bay lsmail Hakkı on bet gün 
ıehrimizde kalacaktır. 

Edebi abideler 
Nevıehirli Mimar Bay Nu· 

man ıimdiye kadar edebiyat 
tarihine geçmemiı olan ıalr

lerin eserlerini tedklk ederek 
( Edebi abideler ) adında ye· 
ni bir eıer yazmııtır. Bu e
ser ıimdiye kadar üç cilt O• 

larak çıkmııtır. Şairini kutlu· 
ıarız. 

Karacabey de 
vergi tahsilatı 
Karacabey mal müdürü 

yüzde doksan iki derecesinde 
verai tahsilatı yaptığı için vl· 
liyetçe bir takdirname ile 
taltif edllmittir. 

Bir kaza 
Karacabeyio değerli avu• 

katlarından Nabi alleıile ıeh· 
rtmize gelirken btndtil oto
mobil yolda devrilmJı bere
ket veraf n kimseye btrt ey ol· 
mamııtar. Bay Nabiye geçmif 
olaua. 

Nufus sayımı 

Sayın )'.Urtdat : 

Yurdun ekon.omi ve aoı· 

yal yetkinliii için alınması J!. 
zım gelen tedbirlerin isabetle 
ittihazına yarıyan malumatın 
temini maksadlle 20 birinci 
teırin 935 pazar günü Tihk 
vatanının her yerinde h6kd
metçe genel bir nüfus sayımı 
yapılacaktır. 

Bu sayım, bazı vergi ve
rnükelleflyetler konulmak ıa
vealle yapılmıyacaktlr. Bu 
bapta her hangi bir füphe 
ve tereddüdün yeri yoktur. 
Nüfus hakk1nda ıayım defter 
lerinden çıkarılacak malümat 
memleketin muhtelif mınta• 
kalarıoda ne kadar insan bu
lunduğunu ve bunların 9vaa
fını sadece rakam halinde 
gösterecek, sayım defterlerin· 
den lazım gelen rakamlar 
a hnclıktan ıonra imha ql,una · 
caktır. 

Bu itibarla halkın veiece~ 
~t cevapların hiç bir zaman 
kendi menfaahna dokunacak 
tekilde istimal edilmeıl ihtf
mali varld olamaz. Bir çok 
para ıarf ile Te pek çok Ya· 
tandaıların emeğile yapala
cak olan sayım ameliyetinln 

gayet doğru olma11 ve bu su
retle nüfusumuzu hakktle ta
nıyarak devlet ve milletin 
ona ıöre çalııabllmelf içlo 
ıorulacak suallere dofru ce • 
vap vermek ve htç bir kim· 
senin sayım harici kalmama
sını temin etmek bOtOn ya4 

tandaıların menfaatı 'iktiza. 
sındandır. Bu sebeple yapıla
cak tayım iti için hükQmetçe 
vuku bulacak tebllıatın önem
le aayılmumı isterim. 

Bur.a llba1ı 
Fazh GGleç 

Genel Nufua ıayımı hllk· 
kandaki kaau-n S incf ... cı. 
deıl gereli nufuı sayamı tıtnt 
yapmak üzere. yUl'tta okur 
yazar herke• ilbay. ilçebay 
ve Komönbay tarafından ken 
dllerine verilecek sayım it· 

menliği ödevini benimaeme. 
mek ve göaterilecek metod. 
lar içinde bu iti yapmak zo
rundadırlar. 

Sayım itlerinin yapalmaat 
için bir haftayı ıeçmemek 

üzere okulalar tatil olunabi
lir. Sayım itmenliii ödevini 

doiru bir özürle benimaeme· 
yenlerle 1&yım itleri talimat-

namesi hilkümlerlne kıe ha 
reket edenler bet lll'adan ylr· 
mi heı liraya kadar ve .... 
yım itmenlerlnln bu Ckled 
benim.emelerine karfl ıel .... 
ler on liradan elit ı .. aya ka. 
dar ceaalanır. Bu cezayı •· 
yım yapan yerin en büyük 
ıfyaaal bilgi itmenl verir. 

Cezalara itiraz temyiz yok 
tur. Para ceza11nı veremlyen
ler ıulb mahkemesince ken· 
dtleri çafırılmadan her btr 
liraya bir aün hapı edilme .. 
lerine karar verilir ve TGrk 
ceza kanuaunun 19 nucu 
nıaddeat tatbik olunur. 



Bursa evkaf müdiirliJğünden : Karacabey Harası müdürlüğünden 
Sokaiı 

Bilecik Balakpazarı cad. 
K6terectler Mektep 
Hacı baba Dere 
Tefrlhlye Pıaarbaıı 
Flllpt.>I Zindan kapı c. 

Emllk 
Ne•'l No. 

Ar• 00 

" 8 

" 
Harap ev 1 
Nasuhi tekke ar1&11 9 

Muhammen 
Kıymeti 

o/o 75 
Ni1petin<le 
Temi nah 

Lira K. Lira K. 
50 00 3 75 

25 00 1 90 
70 00 5 25 

150 60 ll 25 
200 00 15 00 

,, ,, ,, " Camt arsaıı 125 00 9 50 
Ahmet pafA Ahmet paıa ,, Mesçit araa11 250 00 18 '16 
Allpaf& Çarpmba Çar14nba tekke areaıı 200 00 15 00 
Yukarda bulundukları mevkilerle kıymetleri ve teminat miktarları hizalarında yazılı vakıf 

yerler ayrı ayrı olznak üzere aatılıktır. ihaleleri 27-7-935 cumarteıl günü ıaat on bet de 
Buraa Evkaf idareılnde yapılacaiınd .. n isteklilerin o gün ve o ıaatta evkaf müdüri-
yetine aelmelerl. 2 - 3 

Bursa ikinci hukuk 
~1ahkemesinden : 

• •• : • ' ~. • • • • ... ~ ~ J 

Bursa evkaf müdürlüğünden: 
Madde 
1-Bursanın İsmet paşa caddesinde evkafa ait 

( tOl, 103, 105, 107, IOH ) numaralı arsaya ya· 
pılacak otel ve ğaraj yapısı kapalı zarfla t:k 
siltmeye konmüştur. keşıf bedeli ( ·t 907B ) lira 
a!:) kuruştur. 

~ Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
( A ) Eksiltme şartnan1esi 
( B) Mukavele sureli 
( C ) Şaraiti umumiye 
( J)) Fenni şartname 
( E ) Keşif cetveli ve resim 
İsteyenler bu şartnaınderJe evrakı 95 kuruş 

bedel mukabilinde Bursa evkaf müdüriyetiyle 
İstanbul ve Ankara evkaf hey'eti fenniyesinden 
alabilirler. 

3 Eksiltn1e 2~)-0-n35 tarihinden 18-7 -935 
perşembe gununc kadar olup 18-7-935 
günü saat 15 te Bursa evkaf idaresinden eksilt 
me komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için ( 1431 ) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşa
daki vesikaları haiz olup göstermesi Jazımdır. 

( A ) En aşağı ~'İrmi bin liralık yapı işi yap-
tığına dair evi< af hey'eti f enniyesinden veya 
Nafia Başmühendisliğinden tasdikli vesika 

935-628 Davalı ; lzmlt 
defterdarlığı varidat merkez 
memuru ômerin yanında 
Bursalı Mehmet oğlu Ahmet 
Karımz Zehra tarafından 

açılan boşanma davasının 

Nahallf ikametiniz meçhul 
kaldığından Ulnen ve ilsa· 
kan davetiye ve gıyap ka
rarı tebliğine rağmen gel
medlğlnizden gıyabınızda ya 
palan muhakemede evlenote 
nln yüklettiği vazifeleri yıp· 
mamak maksadlle kannızın 
evini terk ve bakmadığınız. 
dan davacı tarafından açılan 
ibtar davası semeresiz kal
dığından 132 inci maddesi 
mucibince karınız davacı 
Zehradan boş olmanıza ve 
kabahatli olduğunuzdan bir 
sene evlenmeden memnui· 
yetinize ve küçüklerin ana· 
sı yanında ipka ve hakkı 
vellyetinin anası tarafından 
kullanılmasına ve kanunu 
mezkOrun 148 el madde mu· 
cibince çocuklara ayda 2 şer 
liradan dört lira nafaka ver 
menize ve çocukları davacı 
bulunduğunuz takdirde haf. 
tada bir def'a göstermesini 
28-6-935 tarihinde karar 
verilmiş olduğundan DJÜd
deti kanunlyesi zarfında 
itiraz ve temyiz edilmediği 
takdirde hükmün katileşe
ceğl tebliğ makamına kaim 
olmak üzere Hin olunur. 

cm zzı !L& 

Satılık Dii.kkan 

B- İstekli mimar veya mühendis olmadığı ı 
takdirde müteahhit ile beraber her suretle şeri
ki mes'uli olmak üzere mes'uliyeti f enniye)·İ de
ruhte eyliyecek diplomalı nıimar veya mühen -
dis göstermesi. 

Bursanın uzun çarşı ba
şına saman pazarı soka
gıdda elbiseci Abdürrahma- • 
nan oturduğu fidan banana 
bitişik 121 numaralı beton 
dükkln acele satılıktır. ta
lip olanların savafhane çar 
şısında 9 numaralı dükkan
da Mustafaya müracaatları. 

2-4 

Acele satılık ev 
Sed başı tohum mektebi 

caddesinde muallimler birli
ği civarında 26 numaralı 
altı bir matbab, iki çeşmeli 
kullanışlı ev aatıtıktır. gör
mek isteyenler içerisinde 
oturanlara pazarhk içinde 
tuz pazannda tuz hana it· 
tiaaliade 219 numarada ki 
bakkal Abdullah izzete mü· 
racaat etsinler. 2- 3 

Bursa sulh hukuk 
Mahkemesjnden: 

935-2480 Cumali kızık 
köyünden muhacır Mahmu· 
dun kü~ük oğlu (1338) do
ğumlu lsmail Hakkının ve il 
si olmadı{lıadan tesvlyei u· 
murana dayısı mezkOr köy
den Mau oflu Ahmet vasi 
taıla olaadula llln olunur. 

( C ) Arttırnıa ve eksiltn1e kanununnn üçün· 
cü maddesinin ( A. ve B. ) fıkrasında ya zıh va
sıfları haiz ise buna dair vesika. 

Teklif mektupları yukarda üçüncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Bur· 
sa evkaf müdüriyetinde komisyona getirerek 
makbuz mukabilinde eksiltıne komisyonu rei · 
sine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
ti-bu iş için evvelce müracaat edenler eksilt

meye girebilmek için yukarda ikinci maddede 
yıtzıh evrakı keşfiye ve saireyi yeniden alacak-
lardır. §' ::? - 2 

Klrltçi kızı maballeainde ldriıçl kızı çıkmazında 8 No: lu 
yakva alt ev kiralıktır. ihaleıl 18- 7- 935 perıembe günG 
.. at on d6rtte yapılacalından lıteldllerin evkaf idareılne 
ıelmelerl . 3- 3 

§ 
İncirli nıahallesinde vakfa ait incirli tekkesi

nin ankazı satılıktır arttırması 29-i- 935 pa
zartesi günü saat on beş de olup isteklilerin o 
gün ve o saatta Evkaf idaresine gelmeleri. 2-3 

t 

Yüz bin kilo kuru otla iki yüz bin kilo sap 
saman aleni eksiltme usuiiJe toptan satış edile
cektir. isteklilerin teminatlarile birlikte satış 
günü olan 2G-Temnıuz-935 cuma günü saat 
on beşte Harada buluonıaları ilan olunur. 1-2 

Bursa Evkaf müdürlüğünden : 
Bursada İsmet paşa caddesindeki vak1f arsa üzerine 

yaptırılacak otel ve Barajın eksiltmesi 18-7-935 günün
de yapılacağı ilan olunumuş ise de ulus gazetesindeki 
birinci iUinrn bir gün sonra Han edilmesinden dolayı ayni 
şerait dairesinde eksiltmenin 22-7-935 pazartesi günü 
saat onbeşte yapılacağı Han olunur. 1-1 

Bursa Şarbaylığından: 
SU HAKKINDA 
Sabahları saat 6 dan saat 13 e kadar şehrin Molla Arap 

Yeni mahalle, Maksem. Muradiye, Hisar ve demirkapı 
mevkilerile daha yükseklerdaki yerler sulanacak ve saat 
9 dan saat 17 ye kadar şehrin aşağı kısımları ve gündüz
leri bütün saati mesaide çarşı mmtakaları sulanacağı ve 
diğer aksam ve zamanlarda nebet dolayisile tsU bulunma· 
yacağı muhterem halka ilan olunur. 1-1 

§ 
Açık ek8iltmeye kanulan ış : Keşif bedeli 
Parke ve bordür döşeme işi 1087, 69 Lira 
Bahkpazarı caddesinde yapılacak parke ve bordür dö

şem~si işçiliği, keşif ve şartname~in;J göre açık eksiltme
ye konularak 1 Ağustos 1935 perş_embe günü saat 15 te 
eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. istekliler, bütün şartları 
anlamak için her iş günü ve saatında e. Muhasebesine 
ve ihale saatandan öncede 8160 kuruş teminatı 2490 'Sa• 
yılı kanuna gört: vatırarak alacağı makbuzla ve yahut 
muteber banka mektubu ile ) B. Komisyonuna gelmeleri 
duyurulur. 1- 3 

* Açık eksiltmeye konulan iş: Keşif bedeli 
Balıkpazarı yoluna kum vermek 1815 Lira 

Parke ve bordür döşetilecek olan Baiıkpazarı caddesine 
gereken 1650 M3. kumu vermek işi; keşif ve şartnamesi 
dairesinde açık eksiltmeye konulmuş olup ihalesi t Ağus
tos 935 perşembe günü eaat 15 te yapılacaktır. istekliler 
şartları anlamak için her iş günü ve saatında 8. Muha
sebesine ve ihale günü belli saattan önce de 136 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminatını 2490 sayıh kanuna göre 
yatırarak alacağı makbuzla veya banka mektubu ile e. 
Komisyonuna gelsinler. 1- 3 

• § 
Muhammen bedeli 

Ankaz satışı 200 Lira 
Balıkpazarı caddesine bezzaz Necibden istimlak edilmiş 

olan evin ankazı pazarlıkla ve peşin para ile 17-7- 935 
tarihinde mahallinde kaimen satılacağı ve masraflar ah· • 
cıya ait olduğu duyurulur. 1-1 

§ 
Muhammeni 

Ankaz satışı 250 Lira 
Şahabettin camii karşısında Saime ve çocuklarından 

istimldk edilen yol ağzmdakı ev ve müştemilatının an.: 
kazları 17- 7--935 çarşamba günü saat JO da mahallinde 
kaimen ve peşin para ile pazarlık suretiyle satılacağı ve 
almak isteyenler vaktından 10 dakika önce mahallinde ki 
Belediye üyesine gelmeleri her kese duyurulur. J - ı 

§ 
Bedeli 

Ceviz mahsulü satışı 5 Lira 
Mezbaha yanındaki 6 tane ceviz ağaçlarının bu seneki 

mahsülleri 18- 7-935 perşembe günü saat 15 te pazar
lıkla ve peşin para ile sahlacagından isteklilerin pazarlık 
saatında Belediye koaıisyonuna müracaat etmeıerı 
duyurulur. ı-ı 

§ 
Mikdarı Muhammeni 

Arsa satışı ilanı; 93,5 M2. 561 Lira 
Umumhane meydamndaki Belediye arsasının mülkiyeti 

açık arttırma ile satılacaktır. ve arttirm~sı 1 Ağustos 935 
persembe günü saat 15 te yapılacaktır. istekliler, şartları 
anl~mak için her iş günii ve saatmda Belediye Muhase
besine ve ihale giinü belli saatından önce 4208 lrnruşlak 
teminatını 2490 sayılı kanuna gör~ iş bankasına yatırarak 
alacağı makbuzla veya banka mektubu ile Belediye ko-
misyonuna gelsinler. 1- 1 

' • r' :· .; r." J' •. ' • • .~ ' , 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

Bursa Setbaşı 


