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Alman 
Siyasetinin 
Faaliyeti •• 

Avrupada ıiyai faaliyet 
ehemmiyetini muhefa2a et· 
mektedir . Harpten beri bu 
çettl faaliyetler hep eeyahat· 
lar teklinde tecelli ediyor • 
General Goeriogin ıu esnada 
Lehiıtan'da bulunmaıı dikka· 
te deler . Alman menbaları 
her def&ııada bu .eyahatların 
tamamen huıuıi mahiyetle 
oldutunu bildiriyorlar •e her 
defa11ncia da av veıileıi ileri· 
ye ıOriUüyor. Hakikatta avlan
mak ılyaıetten tamamile ay
kırı diltmeyip tam tersi onun· 
la te•'em bulunuyor • 

V arıo•a.'nın Berlln ile olan 
miınaıebetleriPio Pariı ile olan 
miiftuebetlerlnden çok daha 
ku•vetU olduju bedihidir ; 
Beck daima Hariciye nazıra· 

Te harici ıiyaıeti deiittirmek 
flkriude de ıörünmiyor . Di • 
ter cihetten Lehiılan'da vu• 

kuuoa iotbar olunan nazırlar 
araımdakl bazı tebeddülit da 
bultın pek muhtemel deltl
dlr • 

Alman:ra'nın ıiyaıi faali-
1etl pek bil yüktür, en fazla 
itina ettllt cihetler iıe Lehiı· 
tan •e ltalya taraflarıdır • 
General Goerınıin ıoo ıü· 
terde ltalya ha•• nasırı Pel-
lekrlnl ile; •e Polonya ıeftrt
nin de evvelki ıüo Muıolini 

ile oldukça uzun ıüren müll
katlan kayda değer . Berhn 
de, A•rupa üzerinde bir Cer· 
--Leh·Macar·ltalya ıeddl 
tefldl · etmek an.uıu dalma 
IDMCUttur. 

Bu arzu ıüpheılz lngllte. 
re'1t Almanya tarafma meyil 
ettirmek temenniıtnden ıonra 
ıelmektedir ve &ngiltere Al
manya'nın yeniden ıilihlan
ma11nın maaaıanı anladıkça 

Almanya ela ikinci tıkka da
ha fazla yanaımaktadır . 

Şu anda Almanya'oın İtal
ya nezdinde azimki.rane te · 
,ebbialerde bulunduiu ıüphe
ıtzdlr . Jaques Bardoux'nun 
ıöylediği veçhi le geçen 
Eyl6lün 22 sinde Adriyatik 
aahlllerinde Muıollnil_ile Hit· 
ler araıında bir görüıme ce
reJan etmit olup olmadıiını 

kat'ı ıurette bilmiyor iıekte 

Alman hükümetinln ltalyayr, 
elindeki ıiliblara pek kolay 
bir zafer temin edeceği mu· 
tallaıile Habeıiıtandaki ıer· 
ıGzeıte tamamile ahlmağa 

tet•ik etmiı olduğuna ıüphe 
edilmez. Bu usul Almanyamn 
Adet edindllı bir ıeydir . 

Bu a1rın baılangıcanda da 
Alesanya Rusyayı Mançurlde· 
iri Mr1Ci%e1te ayni ıekllde teı· 
Yllr ~lemiftl. Almanya, Ha• 
heıt1tan meseleılnde kendlıl 
I~ htç bir 'Zarar mevcut ol· 
111adılın1, tam tersi, garp 
deYletlertaıtn hoıoutıuzlufu , 
ltreta cephestntn ıar111nıaaı 

ve belki de yıkılma11 glbt th. 
.ttliflar zuhuru edeceğini ve 

- Devamı ikinci yüzde -

Ovamızın ıslahı işi 
Nafia vekaleti noksan kalan kısrrıı

nın ikmaline başlatıyor . -·-

Bursa ovasında bentler yapdırken 

Nafia BakanlıAı ovamızın aalahı itini tamamen bitirmek 
makaadile noksan kalan tealıat için yarım milyon liradan faz· 
la yeni tahsisat almııtı, bunun Dzerlne vekllet geçenlHde ıe· 
birimize bir heyet göndererek bu noksan te'alıata ait projeleri 
yaphrmııtar. Üç aydanberl devam eden bu faaliyet ıon gOn• 
lerde bitmiı bulunuyor. Şimdi projeler hazırlanmıf olduğundan 
bükum timiz bu nokaan te'ıi1ahn ikmali itini müoakuaya çı• 
karacaktır. 

Bu itde bittikten aonra Bursa Ofaıının tamama ıu l>aakınla· 
rından ve ııtma'dan biiıbOtün kurtulmuı olacaktır ki : Netice 
itibarile bundan hem köylBmüz hemde hükumetimiz istifade 
edecektir. Islah ameliyatı tamamen bltmiı olan ovanın ıark 

mıntakasında'ki köylüter ıtmdi ıunu dıyorlar : 
{HOluimet bu tıt yapmakta bize tadt!ce er•.d ve toprak ka. 

zaı.dırmıı değil ıtbbatımızı ve bayatınnzıda birlikte kurtar 
mııtir . 

Cumhuriyet refiki· 
mızın muhakeme· 
si bugün yeniden 

başhyor. 

Cumhuriyet refiktmlzle 
Sedat Ataman araıandaki da

va evrakıoan temyizden bo· 
zularak geldiğini yazmııhk . 

Bugün yeniden baılayacak 

olan bu merakla muhakeme 
için Cumhuriyetin 

müdürü Hikmet 

nt"friyat 

MünlfJe 

Cumhuriyetin vekili avukat 
İrfan Emin dün lstanbuldan 
ıehrlmize gelmtılerdir . 

Ura y toplantısı 

Büdcenin tetkiki 
Uray genel kurulu çarıam

ba gün'ü öğleden aonra"Urbay 
Cemil Özün baıkanhğında 
toplanmııhr . Evvela eski za • 

bıt okunmuı, bilahara üyeden 
Ahmet Tevfik Aycanm bir 

takriri üzerine Urbay Cemil 

Ôz izahat vermiılir • Badehu 
büdce tetkik edilmek Gzere 

komisyonlara verilmiıtir . 

Mudanya köycü • 
lük komitesi 

Mudanya (Hususi) Halke
vlmlzin köycülük komitesine 

fU zevat seçilmtıtir : Baıkan· 
hfa Hultııt Yarar, muallim 
Hilmi Aktan, Ali Avcı, mil· 
dür Raif Gilrcan, Muzaffer 
Ofla1. 

Tahtakalede 120 
yll~yaşayan 

Akbaba öldü 
Tahtakaled~ 120 yıldanberi 

yaıayan ve nesilden nesle beı· 

lenip gelen meıhur ve muniı 
ı A~baba evvelki gün ölmüı -

tür . Seyyahların · dab( görüp 
tanıdıiı bu meıhur Akbaba · 
nıa ölümü tahta kale esnafı· 

na müteeaair etm ttir . 

Çünkü : Zavallı Akbaba 
karnı acıkınca oradaki kaaap· 
)ara uğrayarak onlardan bir 
parça et ister ve böylece ya
ıayıp giderdi . 

Şehirde Cana
var düdüğü 
yapılacak. 

Şehirlmizde belediye tara· 
fından bir canavar düdüiü 
yaptırılacağını evvelce yaz-

mıthk . Düo haber aldığımıza 
göre : 8P.ledtye; bu düdüğü 

müteahhidine ihale etmtıtir . 
Düduk bir aya kadar yapıl

mıı ve bitmtı bulunacaktır . 

lstanbul şehir 
tiyatrosu tayyare 

sinemasında 
İıtanbul belediyesi ıehlr 

Uyatroıu bugün hemen bO· 

tün arliıtlerlle ıebrimize ge• 
lerek bu akıamdan itibaren 
tayyare ıinema11nda birkaç 
temıll vereceklerdir • 

Parti müfettişi 
Remzini,ı 
teftişleri 

Bir müddettenberi Balake_ 

ıirde ve Bursa kazalarında 
Parti teıkilibnı teftit etmek
te olan Parti müfettiılerinden 
Antep ıaylavı Remzi evvelki 
güo ıehrimlze gelmit dün 
Buna merkezi teıkilatını tef
tııe baılamıttır . 

Müfettit Remzi dün akıa
ma kadar Parti kurağmda 

meııul olmuı tur . 

UalJeş h(lı·L>i halyanlar<l 
7 mil var 920 milvou lirete ., ... 

mal oldu 

Roma-Habeı harbinin 20 
haziran 1935 tenbert icap et-

tirdiği masrafların yekunu 7 
milyar 920 milyon liret tut
m•ktadn. Bu masraflar töyle 
takıim edilmektedir : 

Harbiya : 3 milyar 280 
milyon. 

Bahriye : 725 milyon. 
Hava ku•vetleri : 850 

milyon . 

Müıtemlekit : 2 mdyar 
100 milyon : 

iç -Bakanlaiı : 165 milyon. 
Halen Habe~iıt•nda hare. 

kit yapmakta olan balyan 
kuvvetlerinin yekunu, amele 

dahil olmak üzere 450 bin 
kitiyi aeçmektedir . 

goğutlar .. 

Büyüklere 
küfreden bir k6y

lü tevkif edHdl 
Yaylacık köyünden Meh

met çavuf adında birt, koyun 
ıOriıü için köy berettace 
kendisine yazalan aal•a para· 
llDI Yermemfftlf ltuDUD Cl ...... 
köy he7'etl vilayete muraca
at ederek haciz kararı almıı· 
tir . 

Bu karar lnf az eYtlecell 
11rada Mehmet 9a•uı -lraDUll· 
lar,mıza ve büyükleri..._ 
küfrettifinden tevkif edllmı· 
tir . ikinci iıtintak hakimli· 
ğloce tahkikatı yapılm•ktadır. 

Anadolu Ajansı 

memleketin her tarafında 
teşkilftt vücude gelirecel 

Ankara (A.A) -Anadolu 
Ajanıının 1 1 inci heyeti umu· 
mlyeıi buı6n Ajanıın umumi 
lokalinde toplanmııttr . İçti
mada Maltye 11amma Mitte· 
ıar Faik ve İktisat VeklleU 
namına murakıb Lütfi huar 
bulunmuılardır. Şirketin faa• 
ltyeti hakkındaki raportle 
plllnço, ktr •e 2erar helap
ları, marakıb raf'Onl okaaa• 
rak :kabul edilmiı ve •edhi 
idareıi ibra olunmattur • 

Anadolu Ajamının bu ... 
neden itibaren memlekeua 
birçok yerleriade telaide .ala
rak yazı ıeklinde ha•adlı kar· 
...... <ı Hel • makineleri tftl· 

ppmaıa makMr-.dtr . 
m Umum m6tl6rlfll9 

...... u .. . ber Mkt ... ..,.. .. . 
yet ..... mlpette .... ..... 
verellllmık nokta11adaa çok 
mGhtm elan bu .....&Qt ne
Uceleil ... aelr 'ilzere- faalltet• 
baflamaflR . 

En zorlu tarafımız 
Her meılekten çok daha kolay " baıtt rtbi rlr91Nll' Ga

zetecilik maale1ef zanaolunduiu lraclar kolay btr•raJ'•delfMtr • 
Hele içinde yaıadıiımız yirminci nırda Gneteıctlfk , t10ı1,a11111 
en ince ve nazik bir aan'ah olmuıtur . 

• • • 
Bizde Gazetecilik Meırutlyettea çok ~vvel kurulmuı Ye 

ıonraları yavaı yavaı fnkloaf etmlı buluomakla beraber en 
yükıek mertebesini fUpheıb.: ki : Cumhuriyet devrinde kaıce•
mıthr . Gerçi bu arada Matbuat kanununun çerçeveledtft ıa. 
hadan dııarı taımamak ve klmıeyl ıncendirmemek laer keıl 
memoun etmek gibi kanuni, maddi •e ruhi taraflar1n ihmil 
edilmemesi ön planda gelen nazik tartlardır . Fak.t buna--Ni· 
men Matbuahmızın en genlı hilrriyetl Cumhmttet chrft'fmt. 
idrak ettlii muhakkakllr , . "' . 

Bu kıaa baılangıçtan ıonra Cumhuriyet rejmlnln Gasetecl-
llie verdlfi önemden bahıedecek delilim . Onu zaten hep bl· 
liyoruz . Mevzuu bahıetmek iıtedfilm nokta : Şimdlld 
Gazeteciltiin ıahııların telakkileri bakımandaa zorlu, zahmet
li ve mücadeleli tarafları oldufudur . MeMli. : Bir hakkı 
müdafaya kalkrıtığ1nız gün muhakkak ki: Kar11nazda babts
lığa mütemayil ( Fa.kat pek mahdut ve menfaatlerine dokv
nulmuı ki•telere m4nbuır ) bir zihniyeti ıahlanmıı bulur• 
ıunuz .... 

Gene meıeli bir 1ah11n veya bir k8tlenfa itine phnlyeeek 
her hangi bir hadiıeyl yazaraamz haklı old11fuam halde o 
ıahıın veya o kiitl~nln ıa&}dan ıoldan çeylrme hareketleri 7a· 
parak bizzat kendi kuyvetlerlle deill de bafka kanetlerle ıl· 
zi kendi emellerine ve kendi arzalarına ram etme\ı twt'eilllde. 
rint görününüz . 

itte : Cumhuriyet Gazeteciltflnln en zorlu mücadele cep· 
heıi budur ve bu zihniyetle ıonuna kadar mücadele etmek 
Cumhuriyet Gazeteclılnin üıtüne düıen en temiz Ye en zevkli 
bir borçtur • 

Baıta umumun menf aatl ıeltr • Bu menfaat hllllthttyetle 
ve ıamlmiyetle müdafaa edildilf mGddetçe, kim ne -dene de
ıln ve kim ne yapana yapıın fıak ve hakikat ulruna talll" 
bir Gılzeted meılekl benliltnden hiç bir ıey feda edemez, tıte 
btzlm en zor tarafımız .... MUSA ATAŞ 



Sahife 2 

-Birinci yüzden devam

kuvvetlerinin büyük bir kıs

mını Habeıtstana göndermek 
mecburiyetinde kalacak olan 
İtalyamn artık Brenner timıt
liode evvelki rolünü oynama· 
ğa kudreti olmayacağından 
Almanya ile bir anlaımaya 

doğru ıevkedilmit olacağım 

düıünüyordu • 

Şüphesiz halen de bu o· 
yun devam etmektedir ve Al
mıınya , İtalya bükümetlne 
Avusturya cihetinden b, zı 
muvakkat teminat gösterme
ğe mukabil gayri askeri bir 
bölge olan Ren bavzıı.sınm 

yeniden ıilahlandırılmau bu
ıuıuoda İtalyanın ıükuttnu 
kazanabileceğini hesap et. 
mektedlr . 

Romadao &Jzan haberlere 
iÖre İtalyanın bu cazip nok
talara kapılmaktan keodiemi 
tamamen alamadığı biısolunu· 

yor . İtalyan hükümetinin bu 
huıuıta kat'i bir taahhüt ol 
tına girmekle beraber bunu 
garp devletlermi tazyik içii:ı 

blr ıilAh gibi kullanmak iste· 
meıi ihtimali mevcuttur . • 

İtalya hükümeti Alman 
politlkaıına mümaıat eder 
bir vaziyet aldığı takdirde 
bunun netıceıinde bütü mu
vakkat teminata rağmen An
ıchlu11un tahakkuk edeceği 

ve merkezi Avrupada ubk 
önüne geçilmesine imkan hal· 
mayacak olan bir Paogerml!.• 
nlzm tee11üı ede<"eğini deki.la 
bilfr . 

Maalesef hazan mahirane 
btr manevra yapmak ieteni
lirkeo hiç le arzu edilmiye
cek kadar uzaklara sürükle
nildiği de vakidir . 

Suvich ve Berger-W alde· 
neggin görüımelerinln 

Alman siyasetinin f as.liyeti ile 
olan müoaıebat derecesini 
tahmin edebilmek mümküa 
değildir . 

A•uıturyanıo sonradan a
lacağı vaziyet belki üzerine 
ne tekilde, bir tazyik~icra e · 
dtlmif olduiunu meydana ko
yar . 

Her:ıeye rağmen unutul
mama11 lazımgelen bir ıey 

vana o da her ıeyin merke· 
zinde ve eıaıında Alman ıi· 

yaıetinin faaliyeti mevcut ol· 
duğudur . 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-

Muayenehane : 
Biz.im ~Matbaa karşıaı No. 30 -·-

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

~T T TT"T"...,..........TT T" 

iş Bürosu 
1 

Fahri Satıca 1 

Kozabanı No. 221 Telefon 95 i 
1 

1 Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

~~~~ ........................ ...ı 

f ıakkın Sesi 
, ij 

Şiir 

p 
f on a, 
"İnsani ideale rağmrn yeniden bir gün, 
"Tehlikeye uğrarsak Başbuğun, Af:ıtürkün, " 
Dört yanma toplanıp kadın erkc!t, emrine, 
Utkunun yollarımda gösterecuği dine, 
Durmadan koşacağız ulusa! bit :._ irlikle. 
İçimizde kaymyan erkinlıkle dir i ·fo .. 
Gel derse geleceğiz gh: derse koşacağız. 
Kadın erkek ve çncuk tek tek ho&ruşacağız .. 
Barışçılık ülküsü iukümüzün baş d.ır. 
Barış istemiyenin yeri mnır taşıdır. 
Tehlikelere karşı ne denirse yaparız. 
"Evet,, "ismet İnönü,, "evet. diyoruz işte, 
Büyuk işaretlere kulağımız kirişte .. 
Erlcinliğin inam sinmiştir artık Ti.' '·e . 
Onun biz pe .. !ııdeyiz söyleyin .. Atatürk,, e ... Zıya 

İçtimai ve milli biar davayt ö .. lü bir ı:;nc'at adesesiyle tetkik eden 
telif romandı ; koıınopoJ:t bir wuhıtin eğlence h yah yanında Ana
dolı.:nu ve b r kısım İst ... obulun yı'larca çektıği ızbrabı yakından 
gören ve canlı bir memleket dekora içinde göst ren bu eser merak· 
Jı bir gönül macerasının örgiisü içi de işlenmiştir . 

JI l ~1f~k\\..:N.B..tı ... J.~~ t·ı;~jrX IlI~J!~N 

K l'll CN Ga:etesinde tefrika edilecektir. 

YER i LLAR PAZ RI 
Kuyumcular Çarşuıı Telefon 76 Bursa 

Cu hur yat 
Halk p r isi 
Gemli kaza 
başkanıhğn d n: 

1-Ynpıfacak iş ; 
Gen1likt Ata ürk bt y
keli vanında (5770) lira 
(80) "'kuruş ktşifli C H. 
l>arti konağıdır. 

'2-Şartname, keş;f • 
name, pilan ve resim
ler, Bursa İl ve Geın 
Jik İlçe parti başl·an · 
hk1arına ve gak tad· 
l\1inerva banu da ( 3 1) 

sayıda L\1imar bey Ab
duJlah Zıyaya müra 
caatla görülebilir . 

3-İş; açık ek i trne 

iledir. Ve eksiltme Nı
sanın ( l 6) cı Perşenbe 

günü saat ~d 5»de Gem
lik Urayında yapıla
caktır. 

4'-Muvakkat temi
nat akçesi ( 432)Hra (81) 

kuruştur . 
5- İstekliJer o gün 

teminat akçesinden 
başka hususi şartna
ınede kendilerinden is .. 
ten ilen fenni ve mali 
ehliyetnameleri göster-
mek mecburiyetinde
dirler • 

6 - yapı ya 1 a z 1 m 
kunı, kireç taş ve tuğ-
Ja partice tem!n olun
muştur. 28-1-4-8 

cabey Ha
rasl müdürlü
ğ ~ den: 
( l{ pah zarf usulile 
eksıltme ilanı ) 

Hara ihtiyacı için 
ikiyüz on tiçbin kilo 
) ulaf, yüz on üç bin ki
lo ;;.rpa, eHi üçbin ki!o 
ını~ır ve on dörtbin ki 
lo bakla kapalı zarf u· 
suJıie eksiJtrneğe kon 
ınuş ur. Bu işlerin hep
si için iki bin lira mu· 
vakkat ten1inat alına-
caktır. Yulafın ki'osu 
na altı buçuk kuruş 

mısırın kilosuna beş 
buçu kuruş arpanın ki-

losuna altı kuruş bak
lanın kilo'iuna beş bu-

çuk kuruş ınuhammen 
kiymet takdir edilmiş-
tir. Eksiltme Karaca
bey harası merkez bi
nası içnde yapı)acakhr 
Eksiltrne günü 17 Ni · 

san 936 cuma günü sa
at onbeştir. fstek1iJerin 
o gün teminat ve vesa" 
kilerile birlikte harada 
bulunmaları ilan olu
nur. 

~5-28-1-~ 

y··r "ye -Genel Rimyager kurumu 
Dergisi 

4-4.-1936 

Evvelce [TürJ-iye nmum kim
yagerler lrn umu mecmuası] adıyla . 
Anka da çıkmaya ba~lamış olan 
ve Türkçcd_n başka bazı Almanca 
Franmzca ve lngHızce olarak da 
neşrederek kimya ilmi alanında 

Türkiyemizde yapılan çalışma ve 
araştırmaları Dünya ilim alemine 
tanıtmaya çalışan bu ilim meemu
omızın ikinci cildinin birinci sayısı 
ismi Türkçeleşmiş olarak çıkmış

mıştır , 

Karacabey 
Harası müdür
l H ğünden 
(Açık eksilttne iJe 
erza.k alımı) 

Har:ı ihtiyacı ıçın 
(Bin ;ki yüz) kilo sade 
yağı (dört yüz) kiloma
karna (bin beşyüz) kiol 
zeytin danesi ve(üç bin) 
litre zeytin yağı açık 
eksiltm ye konmuştur. 

içinde {Türkiye genel kimya· 
gerler kurumu] nun tamimlerindeo 
başka iki makale, iki orikinal ça
lışma, ve, [lnsan gıdası ve e.ıhhatt, 
hayvan gıd u ve sıbbatı, nebat 
gıdıısı, genel kimya] bölümlerine 
ayrılmış ulal"ak, muhtelif ilim der 
gHerinden Çlkarılmış yirmi iki ya· 
zının özü vardır • 

Bu yüzden, sayısı 50 kuruş ve 
abone&i iki lira olan derg!, yalnız 
kimyagf'rler için değil, ayni za
Z":tnda. kimyanın çok geniş olan 
alımına yakındıın ve uıaktan ilgi-
li mesiı>l:lerde çalışau ilim adam· 
ları için de foydalıdır . 

Dcrg;niu Adresi : 
Ankara-Potıta l.utusu 50 dir , 

Karacabey i -
ıası müdü, lü -
ğünden: 

Haranın kendi ihti ... 
yacından fa:da ınuteJi
f uJcins (on dört bin 
kilo çeltik tohun1u açık 
artırma usulile satJşa 

çıkanln1ıştır. Satış gü· 
nü 16 Nisan 936 Per
şenbe günü saat on 
beştir. J\1uv9kkat ten1i
nat o,arak (yüz on) lira 
alınacaktır . Muham
men kiyınet olarak ki· 
o~una on kuruş takdir 
cdiJn1iştir . 

İstt:klilerin eksiltn1e 
günü ten1inat ve vesa
ıklenle lir ık le harada 
bulunma 'arı ilan olu 
nur. 25-28- 1-4 

Bur sa 'la pu l\hi 1ür· 
lüğünden : 

Bursanıu cumalı kızık 
köyünden sağı mektep solu 
Osman o ılu hiiseyin \'ert · 
seJeri arkası Süleyman ör.ü 
yol ile çevrili ve temmuz 
318 gün ve 467 ve 468 sa
yılı sicil mucibince üçte iki 
payı lbı·ahim oğlu Ahmet 
ve bir payı lbrahirn kızı Şe· 
rife zeyni edına yazıh evin 
35-40 ser .!denberi . g~yri 
re'imi iştira etmek suretiJe 
uhdesinde olduğundan ba
hsla teselli çalı ... ğulların
dan Mustafa oğlu Hüseyin 
tarafınd' n talep edilmiş ol· 
01allla tasarrufunun tahkiki 
için 17-4-936 giinüne mü· 
sadif cuma günü mahalline 
memur gönderileceğ i"ıci.. n 
bu evde alilkası olanlar vur 
ise tarihi ilanından itibaren 
15 gün zarfında ellerindeki 
belgeler ile beraber tapu 
idaresine ve yuhut mahal
linde bulunacak memura 
müı·acaat eylun~leri ilAn 
olunur. 

Eksiltme günü 21 
nisan-9;3 6 salı gunu 
saat on beştir. Eksilt· 

ı. me yeri karacabey Ha· 
~ rası merkezidir. zeytin 

danesinin kilosuna yir-
. mi kuruş zevtin ) ağı

nın litresine elli kuruş 
tere yaj! nın kiJosuna 
seksen kuruş makarna
nı ı kilosuna yirnıi beş 
kuru~ muhamnıen kiy
met takdir edilmiştir . 
Bu işlerin hepsi için 
ıkiyüz elli lira muvak
l<at teminat alınacak .... 
tır. isteyenlere haradan 
şartnameleri parasız 
verilecektir. fstekliJe
ri n eksiltme günü te
minat lari le birlikte ha
rada bulunmaları ilan 
olunur. 

.. 

(Pirinç ekimi ortak
Jaması ilanı) 

Haranın kendi ih
tiyacından fazla ve 
bundan evvel ihalesi 
yapılan yüz hektardan 
maada bu defa daha 
(E h) hektar erazi ay~ 
ni şartlar dairesinde 
ayni mevkide açık ar· 
tırnıa usullle ortakla
ınaya verilecektır. Ar~ 

tırma 21-nisan-0:{6 
Sal ı günü saat on dört
dür. Tenıinat olarak t . 

t lkiyüz lira alınacaktır. 
1 Artırma yeri karaca-

bey harası merkezidir. 
Tahmini esas yüzde 
kırk yedidir • İsteklile· 
rin artırma günü temi ... 
nat ve vesaiklerile bir
likte haı ada bulunma
ları ilan olunur. 2-4 

Bursa Urayından: 
Mezbahada haaırsak temiz· 

leme mahallinin mayıı . 936 
sonuna kadar müddetle kirası 
pazarlık ile iıtekllılne verile· 
cektir. Muhammen aylığı 40 
lira ve muvakkat teminat 6 
liradır. İstekliler ; ıartlan 4D· 

lamak için it saatlerinde Mu· 
haıebeye ve 6-4-936 pazar• 
teıl aünü saat 15 te Ur•J 
komlıyonuua ıelıloler • 



Sa ife 3 

lnegöl sulh hukuk 
hakimliğinden 

936- 3 lnegölün hamidiye 
mahallesinde oturan Hayriye 

köyli1 ölü molla Bilal kızı 

Hatice vekili Neı'et ile mez-

kör hayriye köylü ölü Btlal 
karııı Nuriye ve oğulları Ha-

san çavuı, Mahmut, OaY.nan 
ve kızları Şöhret, ze..,can, 

Ane ve Hava ve ölü Billlın 
ölü otlu Mehmet çavuı 

karm kendi namına bil aaale 
ve küçük çocukları Şaziye 
ve 5 niY- namlarına bilvela. 

ye Lütfiye aralarında cart 
izalesi 1uyuu davnsıoa dair 
lnegöl ıu\h hukuk mahkeme

sinden verilerek kesbi katiyet 
eden ve infazı istenen 26- 6 
935 gün ve 106 ıayılı tlamda 
mevki ve hudutları yazılı ve 
tapuda mukayyet ve Hayriye 

köyü hududu dahilinde ve 
köy cl•arı mevkiinde 10 llrl\ 
kıymeti muhammineli 1 evlf!k 

ve köy üıtü mevkiinde 40 li
ra kıymeti muhammtnell 4 

dönüm ve yine köy 6ıtü 

mevkiinde 25 lira kıymeti 

muhammtneii 4 dönüm ve 
dede civarı mevkiinde 40 Ji. 
ra kıymeti muhammlneli 2 

dönüm ve 1 evlek ve kabris
tan mevkllode 15 lira k•ymetl 
mubammlnell 1 dönüm 3 ev
lek Te mezarlık mevkiinde 30 
lira kıymeti muhammlneli 4 

dönüm 1 evlek ve tlkenctk 
meTklide 25 Ura kıymeti mu· 

hammlnelt 5 dönüm ve kala 
mevkilnde .. 20 Ura kıymeti 

muhammineli 6 dönüm ve yl 

ne jbu mevkide 1 O lira kıy. 
meti mubammlnell 1 döaüm ve 
göcük_mevkiinde 12 lira kıy-

meti muhammioell _2 dönüm 
ve kürekçi dere mevkiinde 
ıo:ura kıymeti.ı muhammineli 
1 dönüm ve aöl mevkUnde 
35 lira. kıymeti muhamminell 
s _dönüm ki ceman~ 12 parça 
da tapu kaydına nazaran 36 
dönfim iki evlekten ibaret tar· 
laluan bllmüzayede satılarak 

huı l ol:ı.cak paralarının hisse 
lerl nispetinde verese arasında 
taksimi ıureUyle ıuyuun iza· 
lesine karar yerihİıtıtır . 

1- Adı geçen bu gayri 
menkullerin satışa çıkarıldığı· 
na dair ıartnameleri, 25-3 
936 ıünlemecindeo itibaren 
inegöl sulh mahkemesinde her 
keıtojgöre itbilmest için açık 
bulundurulmaktadır • 

~ - Dellallye ve tapu harç 
ve rusumları ve ihale pulları 

mGıteriye aittir . 

3-Birlncl artırma için 6 
5-936 çarıamba gunü saat 
15 ve ikinci ve son arttırma 

için de 21-5-9i:6 perıembe 
giinil saat 15 tensip olunarak 

kararlaıtmmıı olduiunde.n 
müıteri olmak isteyenlerin 
yevm v~ vakti muayyenl mez
ldirda yüzde 7 ,5 nispetinde 
pey akçeleriyle birlikte İne· 
ıöl hükümet konağında sulh 
hukuk mahkemesi salonunda 
hazır bulunmaları ve fazla 
maliimat almak lıti,enlerin 
münadlye veya dairemizin 
836-3 ıayılı doıJaıını gör
••k üzere sattı memurlu
hDa muracaat etmeleri ilin 
olluaur • 

Hakkın Sesi 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
Merinos Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğü 
J nsant .. malzemesi : 

d • 

1- Merinos yetiştirn1e çiftliği için 41,57 metro 
mikap muhtelif çapta l<ereste ve n1uhtelif 
hoyda 36~ kilo civata, 4550 kilo oluklu 1 1 ç 

6ü0 kilo muhtelif çivi ~çık eksiltmeye 
konn1uştur . 

2-İhale 21 Nisan 936 sair günü saat on beşte 
Bursa baytar müdürlüğünde n1üteşt:kkil 
merinos çiftliğ i satın alnıa komisyonunda 
yapılacaktır · 

3-Muhammen bedeli kerestenin metresi 33 
lira civatanın kilosu 30 galvenizli saçın ki
losu 18 n1uhtelif çivinin kilosu 18, "25 kuruş 

olarak yekun 23i5 Jira bir kuruştur . 
4-lstekliler bu malzemeye a it tnali ve fenni 

şartnameyi Karacabey Harasında merinos 
çiftliği nıüdürlüğünden Bursada baytar mü
dürlüğünden istemeleri . 

5--lstekliler 17 8 lira 50 _kuruş muvakkat te· 
minatla muracaatları ilan olunur l1ı - t 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
Merinos l'etiştirme Çiftliği 

Müdürlüğü 
Aaı·aha ve koşumu : 

ı -Merinos yetirtirme çiftliği için bir fayton 
ve bir tek binek ara basile faytona koşula
cak beygirler için bjr çift.fayton atı koşu
mu. 
Tek araba beyRiri içio bir tek at koşumu 
ki cem'an iki binek arabasile üç tek koşum 
açık eksiltnıe) e konlnuştur . 

2-İhale günü 20 Nisan 936 tarihine müsaJif 
pazartesi günü saat on beştir . 

3-lhale Bursa baytar müdürlüğünde ve ~O 
Nisan 936 tarihinde teşekkül edecek n1eri
nos yetiştirme çif tiiğı mubayaat komis
yonunca yapılacaktır . 

4-Tahmin edilen fiyat fayton için 7a0 tek 
araba icinı,90 çift koşuınlar için 40 tek ko
şun1 için 20 lira<lı . 

?> - Muvakkat 'teminat akçesi 68 liradır . 
6-İsteklilerin satın alınacak bu eşya için tes· 

pit edilen evsaf .. ve şartnamesini Karacabey 
merinos çiftliği n1üdürlüğünden almaları 
ilan olunur . ~ - 1 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
Merinos Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğü 
Litboratuvar· malzemesi 

1-~1erinos çittliği lflboratuvar ihtiyacı olan 
fayans masa, demir dolaplar ve teferruatı 
açık eksiltmeye konmuştur . 

2-İhale 20 Nisan 9i>6 tarihine ınüsadif pa
zartesi saat on beşte Bursada baytar mü
dürlüğünde teşekkül edecek merinos yetiş· 
tirm~ çiftliği satın alma konıisyonuııda ya .. 
pılacaktır . 

3-0n beş kalem bu eşyanın yekun keşfi 1t87 
bin yüz seksen yedi lira kırk kuruştur . 

.\.-İsteklilerin bu eşyaya ait fennı, mali şart
na tne resim ve pro jderini Karacabey Hara
sındaki nıerinos çiftliği müdürlüğünden 
ve Bursa baytar müdürlüğünden istenıeleri 

~-İsteklilerin 90 lira muvakkat teminatla 
muracaatları ilin olunur • ~- t 

4-4-1936 

f Bursa Vakıflar direktörlüğünden: 
1 Eakrıfa ait atıcılar mevkeindeki iki kıt'a 

bahçe iki sene müddetle kiraya verilmek üzere 
on gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

10- 4-936 Cuma günü saat 15 te ihale e-
dilecektir . İsieklilerin evkaf idaresine gelmele-
1 :.ri 4-8 

Bursa Urbaylığından : 
303 lira muhammen bedelli Umumhane meydanında 

ıoı M2. arsanın mülkiyeti, açık artırmaya konulmuştur . 
Artırma ve üsterırı i 16-4- 936 perşembe günü saat 

15 te yapılacaktır . Jı .uvakkat teminat 23 liradır . 
İstekliler, kroki ve şarinameyi görmek için her iş sa· 

atında Uray muhasebesine ve artırma saatından önce 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile Uray komisyo-
nuna gelsinler • 1-4-8-11 

1negöl icra dairesinden 
930-816 Konyalı Hacı 

Mehmet oğlu Osmana borçlu 
İoegölün yenice mahallesinden 
kaıap oflu İzmirli Mehmede 
ait 12/Ka. Sa./335 T. ve 30 
Sı. 69. cilt 18 sayfe numara-
11nda kayıtlı yenimi kara hü· 

1 Bursa Askeri 
satın alma 
komisyonundan 

seyin haneıi yesari kalaycı 
çakır Mehmet arkaıı hacı 

Kadir hanesı cephesi yol ile 
mahdut bir kattan ibaret ve 
Jkf odayı müıtemil hanenin 
16 ıehimden dört sehtmine 
haciz konularak ıatııa çıkarıl
ma11na karar verilmiı ve dört 
hl11eye sekıen lira ktymet tak· 
dirile 1 Mart 936 tarihinden 
tuharen açlk arttırmaya ko
nulmuıtur. 

Arttırma ıartnamesi 1 Ma· 
yıs 936 cuına ıünunden tUba· 
ren icra dairesince açık olup 
birinci arttarmaıı 8/5/936 cu-
ma ıünü saat 16 da İneıöl 
icra dairesinde yapılacaklar • 
Birinci arttırmada takdiri kıy· 
melinin yüzde 75 ot bulmadı· 
aı takdirde birinci arttırmayı 

takibeden 25/5/936 pazartesi 
ıüoü saat 16 da ve ayol da· 
ırede en çok arltırana ihale 
edilecektir. 

2 -Arttırmaya iıUrik için 
yukarıda yazılı kıymetin yüz · 
de 7 ,5 nispetinde pey veya 
milli bir bankanı• teminat 
mektubu tevdi edilecektir . 

3-lpotek sahibi alacaklı-
larla diier alacakhlarm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin ıay
ri menkul üzerindeki haklarr 
nı hususi ile faiz ve masrafa 
dair olan tddealaranı iıbu ili.o 
tarihinden itibaren 20 ıün 
içinde evrakı müıbitelerile bir· 
likte memuriyettmize bildir
meleri lcabeder . Akıi halde 
hakları tapu ıicilll ile sabit 
olmadıkça ıatıı bedelinin pay· 
laıtıralmasmdan hariç kalırlar. 

4-Gösterilen günde art
tırmaya tıtırak edenler arttır
ma ıarlnamesiol okumuı ve 
lüzüınlü malümatı almıı ve 
bunları tamamen kabul etmiı 
ad ve itibar olunur . 

5-Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bagrıl· 

dıktan ıonra en çok arttırana 
ihale edilir. Ancak arttırma 

badeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 tini bulmnz •eya 
aatıı iıteyenin alacaiJDa ruç· 1 

hanı olan diğer alacaklılar 

bulunursa bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil-
mlı alacaklaranın mecmuun
dan fazla ya çıkmazsa en çok 
arttıranın teahhüdü bakı kal· 
mak üzere .rtbrma l 5 gün 
daha temdit ve 15 inci ıGnü 
ayni saatta yapılacak arttır

mada bedeli satıı isteyenin 
alacaiına ruçbani olan diler 
alacaklıların bu aayrt menkul 

Bursa, Mudanya ve 
Bandırma Gazinoları 
için 170 ton Un satın 
alınacaktır . 

Tahmin edilen be
deli ~2418 liradır. 
Şartnames\ Bursa sa
tın alma komisyonun
dadır· Eksiltme 16-&. 
936 peşembe günü sa
at t 6 da Bursada As
keri sa tın alma ko
misyonu binasında o
lacaktır. Eksiltme ka
palı zarf usuliledir. 

Muvakkat teminat 
1681 lira 3?> kuruştur 
teklif mektupları '16-
4- 9a6 perşembe saat 
on beşe kadar satın al
ma komisyonuna ve. 
rilmiş olacaktır · 

28-.&.-t 1-15 
Hursa Tapu Müdür
lü~ünden : 

Mayıs 336 gGn Te 27 Sa
yılı tapu belgeslle Haıan ol· 
lu Aliye alt hoca Ha .. n ma
hallesinin ruscuk cami aokatı•· 
da bir evin ahara ipotek edil. 
mesi lstenmiıtlr. bu belıeye 
ait tasarruf kaydının enakı 
müsblteıl mevcut lıede ka,..t· 
ları yakın oldufundan bu ıaJ· 
rı menkulde bir ta .. nuf iddia 
edenler var ise tarihi illnın· 
dan itibaren 10 ıün zarfmcla 
ellerindeki belıeler ile bera
ber tapu idareılne müracaat 
eylemeleti ilin olunur. 

ile temin edil•lt alacaldan 
mecmuundan fazlaya çıkmak 
ıartlle en çok arttıraaa ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde 
edilemezıe ihale ypılmaz Ye 
aabt talebi diiter • 

6ö-Gayrl meukul kend.,t• 
ne ihale olunan klmae derhal 
veya Terilen mGhlet içinde pa· 
r&JI veremezae ihale kararı feıh 
olunarak kendisinden evvel 
en yOkıek t•kllfte bulunan 
kimse arz etmfı olduiu bedel· 
le almafa razı olur.. ona, 
razı olmaz veya hulunmaı.aa 
hemen on beı ıGn mlddetle 
arttırmAya çıkarıhb en çok 
arttırana ihale edilir iki ihale 
arasındaki fark ve ıeçen ıihl· 
ler için yüzde 5 ten bnap o· 
lunacak diler zararlar ayrıca 
bükme hacet kalmakıızın me
murlyetimtzce alıcıdan tahıll 
olunu • 

Hüllsa : fazla tafıtllt al· 
mak isteyenler 930-816 tlo.-
ya numaramızla icra dalrellne 
mllracaatları tl&a elunur • 
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Bursa İkinci sulh Hu 
kuk Hakimliği 

936 - 117 Müvekkili Or· 
man idaresinin usulsuz ke
silen odun sebebile hukuku 
şahsiyesi olan 78 kuruşun 
mahkeme masrafı ve veka
let ücretile birlikte tahsili 
talebile davacı Bursa orman 
idaresi vekili avukat Sadık 
Tahsin tarafından Bursamn 
Kadriye mahallesinde bekar 
Mustafa ile ali oğlu çoban 
Mehmet aleyhine açılan da 
vanın davahların ikametgA .. 
hı meçhul olmasına binaen 
gıyabında icra kılınan mah· 
kemesinde davacı vekili iş 

bu iddiası Bursa sulh ceza 
mahkemesinin 931 -ııs nu· 
maralı dosyasında mevct 
zabıt varakası ve tahdidi 
mücazat raporile ispat ede
ceğini beyan ve mezkur dos
yanın celp ve tetkiki için 
mahkeme 4-5-936 tarihi
ne müsadif pazartesi günü 
saat ıo tayin edilerek da· 
vahların ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşllmasına bina
en kendilerine bir ay müh
let verilerek ilanen gıyap 

kararı tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan usulen 
itiraz etmedikleri ve mahke· 
nin bırakıldığı gün mahke
mede bizzat veya bil vekAle 
hazır bulunmadıkları tak
dirde vakıaları ikrar etmiş 

sanılarak bir daha mehke· 
meye kabul edilemeyeceği 
gıyap kararına kaim olmak 
üzere nan olunur . 

§ 

936-131 MüvekldJi Or
tnAO İdareaJnln usulsuz ke
sllen odun sebebile huku
ku şahsiyeıi olan 1275 ku
ruşun mahkeme masrafı ve 
vekalet ücretile birlikte tah
sili taıebile davacı Bursa 
orman idaresi vekili avukat 
Sadık Tahsin tarafından Ye
niı@birin marmarac1k kö
yiadea muıtafa oğlu ljüse
yin HaHI oğlu Mustafa ve. 
saire aleyhine açılan da\·a· 

1 
mn davalılar dan Himmet ( 
oğlu Halilin ikametg4hı 1 

meç_hul olmasına binaen gı
yabuıdal icra kJhnan mabke· 
~e davacı vekili iş bu 
lddiuı Bursa sulh ceza 
mahkemesinin 932~49 nu
maralı dosyasında mevcut 
zabıt varakası ve tahdidi 
mücazat raporile ispat ede
ceğini beyan ve mezkur dos· 
yanın celp ve tetkiki için 
mabkeP.Je 4- 5-936 tarihi· 
ne müsadif pazartesi günü 
saat 10 tayin edilerek $
vahların ikametgahı meç 
hul olduğu anJaşılmasına bi· 
naen kendilerine bir ay 

mühlet verilerek ilanen gı
yap kararı tebliğine karar 
ver.ilmiş olduğundan usulen 
itiraz etmedikleri ve mah
kemenin bırakıldığı gün 
mahkemede bizzat veya bil 
veMle hazır bulunmadık

ları · takdirde vakialarJ 
ikrar etmiş sanılarak bir 
daha mahkemeye kabul ed.i-
1 emeyeceği gıyap kararına 

kaim olmak üzere ilan olu· 
nur. 

936- 163 Müvekkilı 0r
man idaresinin usulsuz ke· 

silen odun s~bebiJe hukuku 
şahsiyesi olan 214 korusun 
mahl<emı::: masrafı ve veka

let iicretile birlikte tahsili 
talebile davacı Bursa orman 
idaresi vekih avukat Sadık 
Tahsin tarafından Bursamn 

hoca Hasan mahal 1 sindt'n 
Ali aleyhine açılan eı ,ıvanın 

davalıların ikametg4hı meç .. 
hul olmasına b.naen gıya-

bında icra kılınan makeme· 
sinde davacı vekili iş bu 

iddiası Bursa su l lı ceza 
mahkeme&inin 932-65 nu· 

marala dosyasında mevcut 
zabıt varakası ve tahdidi 

mücazat raporile ispat ede
ceğini beyan ve mezkur dos-
yanın celp ve tetkiki için 
mahkeme 4-5 - 936 tarihi
ne müsadif pazartesi günü 
saat ıo tayin edilerek dava
lıların ikametgahı meçhul 
olduğu anlaşılmasına bina
en kendilerine bir ay müh · 
Jet verilerek ilAnen gıyap 

kararı tebHğine karar veril· 
miş olduğundan usuıen iti· 
raz etmedikleri ve mahke· 

menin bırakıldığı gün malı· 
kemede bizzat veya bilve-
kale hazır bulunmadıkları 
takdirde vakıaları ikrar et. 
miş sanılarak bir daha mah· 
kemeye kabul edilemeyece
ği gıyap kararına kaim ol
mak üzere uan olunur. 

§ 
936 - 107 MÜV.fkkili Or

man idaresinin usul:suz ke· 

silen odun sebebıl~ hukuku 
şahsiyesi olan 5268 kuru7un 
mahkeme masrafı ve veka.-
let ücretile bir.likte tahsili 
talebi ile davacı l:Jursa Or
man idarsi vekili avukat 
Sadık Tahsin tarafından Ye· 
nişhirin m:ırmaracık köyün-
den Mustafa oğ\u Hüseyin 
ve Mustafa oğlu Ahmet ve 
Orhanelinin tutiuca köyün-
den Hiı11met oğ ıu Ahmet ve 
Gemlik şehri yurdu Hasan 
oğlu kara Mehmet ve HaJıi 
oğlu Himmet ve Hüseyin 
aleyhine açılan davanm da· 
vahların ikaraetgah1 meçhul 

olmasına binaen gıyabında 

icra kılınan mahkemesinde 
davacı vekili işbu iddıası 
Bursa sulh ceza mahkeme. 
sinin 931-1599 numaralı 

dosyasında mevcut zabıt 

varakası ve tahdjdi mücazat 
raporu ile ispat edeceğini 
beyan ve mezkur dosyanın 

celp ve tetkiki mahkeme 
4-5- 936 tarihine miisadif 
pazartesi günü saat ıo tayin 

edilerek dlvahların ikamet· 
gdhları meçhul olduğu an· 
laşllmasına binaen kendile
rine bir ay mühlet verilerek 
ildnen gı.v.ap kararı tebliği-

ne karar verilmiş olduğun· 

dan usulen itiraz etmedik-

leri ve mahkemenin bırakıl .. 
dığı gün mahkemede bizzat 
veya bil veka.le hazır bu-
lunmadıkları takdirde vakı· 
aları ikrar etmiş sanılarak 

bir daha mahkemeye kabul 
edilemeyeceği gıyap kara· 

rına kaim olmak üzere ilAn 
olunur. 

Hakkın Sesi 

Bursa hirinci İcra me- 1 
nı urluğun·JaH : 

1 
934- 2205 B rQada avu- i 

k a. t Ali Rizaya 163 lira 63 
ku r uş vermeğe borçlu Sarı j 
Ab,iuUah mahallesitıde zan· 1

1 
baklı sokakta 4 numarada l 
Sait zevcesi Münüsenfn iş· 
bu borcunun temini ıçin 

mahcuz ve satılmasına ka
rar verilen Bursan 1 n Sarı 

Abdullah mahallesinde zan · 
bak•ı mesçit sokağmda kA· 
in tapunun ktük 279: ada 
349 parsel 15 de kayitli 140 
metro mürabbaında ve 48 
numaralı ha enin alt katırı
da dükk&ndan kalp edilmiş 
tavansız bir sofa ve onun 
arkasında eskiden mutvak 
iken şimdi kahve ocağına 

kalp edilerek önündeki bah· 
çe ile sevim aile bahçesi 
namı altında münusenin ko 
cası tarafından i~letilmekte 
bulunan ve birinci katta 
dar bir sofa üzerinde tavan
sız bir oda ve bir hela ikin-
ci katta yine dar bir s ofa 
üzerinde bir oda ve bir he
ıa ve enüstte sofa ve hela· 
nın üstü üç taraf !ı açık ve 
üstü örtülü çamaşır asmak 
için bir taracadan ibaret 
olan 6200 lira kıymetinde 
ki hanenin Münüseye ait 
4650 lira kıymetli 4 de 3 
hissesinin açık arttırma iJe 
satılmasına karar verilmiş
tir . 

l - İpotek sahibi alacak· 
lılarJa diğer alftkaoarların 
ve irtifak hakkı sahipleri
nin işbu gayri menkul üze
rindeki haklarrnı hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan 
Jddialarını evrakı müspite· 
ıeriyle işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde haklara tapu sicHle· 
riyle sabit olmadıkça satlş 
bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar . 

2 - Arttırma şartnamesi 

Bursa birinci icra memurlu· 
gu odasında işbu ilAmn neş
ri tarihinden itibaren ıo 
gün sonra herk~sin göre 
bilmesi için açıktır . 

3-İhafe 6-5- 936 gün · 
lemecine rastlayan Çarşam· 
ba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Bursa birinci icra 
memurluğu odasmda icra 
kılınacaktır . Şu kadar ki 
arttırma bedeli gayri men
kulün muharumen kıymeti-

1 

nin yüzde yetmiş beşini bul. 
madığı takdirne enson art
tıranın teahhüdü baki kaL 
mak şartiyle arttırmar.ın 15 
gün daha temdit edilerek 
21 -5 - 936 günlemecine rast~ 
tayan perşembe günü 
saat 14 den 16 ya ka
dar Bursa birinci icra me
murluğu odasmda 2280 nu
maralı karıuna tevfikan tek · 
lif olunan bedeller yeminli 
üç ehli vukuf tarafından 
takdir olunan kıyın.atin yüz. 
de yetmiş beşini buJdğu tak· 
dirde ihalesi icra kıhnacak 
bulmadığı takdirde her se
ne borçtan beşte biri veriJ · 
mek şartiyle satış beş sene 
müddetle temdit edilecektir. 

4-Arttırmaya iştirak 

için gayri menkulün mu
hamen kıymetinin yüzde ye
di buçuğu nispetinde pey ak· 

Bur:in Bir i·1ci su ! lı Hu
kuk t1akin ;ljğinut·n : 

936-03 Mfi vel·kill idare· 
nin usü15ÜZ kesHen odun 
sebebile hukuku şahsiyesi 
olan (1528) kuruşun mahke
me masrafı ve vekalet üc
retile birlikte tahsili talebi
le davacı Bursa orman ida
resi vekili avukat Sadik 
Tahsin efe oğlu tarafından 
Bursanın kuzgurıluk mahal . 
lesinde Agah oğlu Ali ve 
Hasan ve Nıyazi ve Ferhat 
aleyhine açılan davanın ba· 
kdmahta olan nıuhakmesin
de davalılarda Niyaziye gön· 
derilen da\a arzuh&linin 
mumaileyhin ikametgahı 

meçhul olduğu mıntıkası 
mübaşirinin meşruhatından 
anlaşılmış oldğundan dava
cı vekilinin talebile ve ken· 
disine bir ay miihlet veri
lerek iJ4nen tebligat ifasi
na ve muhakemesinin 7-5· 
936 tarihıne raslayan per. 
şembe günü saat 14 bd bı
rakılmasına mahkemece ka
rar Vt'rilmiş old~yıından 

muayyen gün ve saatte da
vala Niyazinin bizzat veya 
tarafından musaddak bir ve
kil göndermediği takdirde 
muhakemenin gıyadmda ba· 
kılacağı davetiye nı~k mına 
kaim olmak üzere ... iian oıu . 

nur. 

Bursa sulh Hukuk 
Hakiınliğinden : 

936-139 Müveki11eri i 

4-4r- 1936 

Bursa Uravınd:ın: .. • 
4060 Tl, ne Q)uhtelif a mpül, 

.-çık eksiltme ile alma caktu . 
Muha ı...tımeo bed"'I 1818 ljra 
olup mu &kkat terninat 137 
lirad.ır. § a r t n a m e he
lielıılz muhaııebeden e;Jınabıllr. 

İıteklileT 9 şartlara anlamak i

çin muhasebeye ve 20/ 4/936 
pa.zutesi günü aaat 16 da 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile Uray 
komiıyoouoa gel.inler • 

4 - 8-15-18 
§ 

Mezb•hada yeni · yapılan 

paçahacenin mayı.- 936 sonu
na kadar kirası pazaıhkla veA 
rilecektlr. muhammen aylığı 

50 liradır. Muvakkat teminat 
7,5 liradır. Şartları anlamak 
için it saatlerinde muha be· 
ye ve 6 Nisan 936 pa.zarteıi 

günü saat 15 te Uray komia
yonuna tshıkliler gelıio.ler . 

Hursa ikinci icra 
rn~murluğundan 

Adet 
1 l Komodin 
4 Elbiıa aak111 
8 Adi tahta ma•a 
4 Sigara ilkemlesi 
1 İngiliz kaıa11 
1 15 Günde kurulan saat 
1 Kamıı ılgara iıkemle•ıi 

30 Sandalye 
4 Perde maa kornet 

Bir borçtan dolayı· mahcuz •e 
ıahfı mukarrer yakucia yazı. 
h 8 kalem eıyamn 8-ntıan 
936 ça.rıamba· günü .Mat 13 
de Şafak otelinde açık arttar· 
ma ile aatılacatı ilan olunur. 

darenin usulsuz kesilen o Hursa Hirinci icra 
dun sebebi ile hukuku şah. 
siyesi olan 12816 kuruşun memurluğundan : 
mahkeme masrafı ve ücreti 935- 511 Btr borç tçtn 

i · mahcuz olup satllmaa• a ka
vekalet ile bir!ikde tahs il ru verilen 60 lira kıfmatiade 
talebi ve davacı Bursa or yüzleri marukeo bir kanepe 
man _idaresi vekili avukat iki koltuk ve 20 Jtra kıyme. 
Sadık Tahsin efe oğlu tara· tinde bir tarafı boı diaer ya-
ftndan halen Bursanın "11 ali 01 dört gözlü ceviz yazıhane 
paşa mG1hallesinde Hasan ve 18 lira kıymetinde d6aelo 
oğlu Süleyman aleyhine a- yaylı koltuğun 13-4-.J9S8 
çılan bakılmakta olan mah- günlemeclne raıtla1an pazar· 
kemesinde davalıya gönde· teıt gfinü ıaat 14 den tttbaren 
rilen dava arzuhaline ika- Bursa koza ha111Dda Vahtt 
metgahı meçhul olduğu . be- beyin 1aaıhane.t1Mie açak art· 

bnna ile aatılacağındm talip
yanil e blla tebJiğ iade edil• leıin vakti meakUıda orada 
digi anlaşılmasına binaen hazar bulunacak icra •tıı 
davacı vekilinin taiebl ile memuruna 935/511 dosya nu· 
kendisine bir ay mühlet ve· 1 mııraaiyle müracaatları illn 
rJlerek ilAr:en tebligat ifası · olunur . 
na ve mahkemenin 7/5/936 ;.:.;;;;~~--------
larihin2 miisadlf perşembe 1 Bursa SuJh Hukuk 
günü saat 14 de bırakılma- mahkemesinden : 
sına mahkemece karar ve- 936-13 Burıacla Alt pata 
rilmış olduğundan muayyen mataalleaiode ölen Mustaf• in· 
gün ve saatte dav2Jıların , zı Behiye'nln terekelirıe ._,. 
bizzat veya musaddak bir iyet oiunarak ıahlmıt •• IDi-
vekil gönd~rmcsi aksi tak· r.aıcıları teayyün etmedtit ci· 
dirde mahkemesinin gıya- betle variıleri olduiu halde 

iıbu tarihi ilandan itibaren 
bında bakılacağı davetiye üç ay içinde veraıet Uimile 
makamına kaim olwak üzere l:ieraber Bursa 8Ulh hukuk 

ilan olunur • mabkemeıtne gelmeleri lüzu. 
çası veya milli bir banka· 

1 

mu kanunu medeninin 514 
nın teminat mektubunu tev- üncii maddeai muctbtace ilin 

dii etmeleri ıa.zımdır. :Alıcı j olun11r • § 

arthrma bedeli haricinde I 936 _18 Bur1ada yeni kah. 
olarak ihale karar pultaı·• • lıcada ölen eski Buraa beledi-
Dl teltl\liye resmini tapu fe· j ye Reisi Oıman nuri tunçanın 
rag harcını vermeğe mec· 1 terekeıine vaz'tyet olunan.k 
burdur. Daha faz1a malümat ! •atıldığından ölenin mtraıc:ıla-
alınak isteyenlerin 934 - 2205 rı teayyün etmedi~foden va-
dosya numarssiyle memu· rlılerl olduğu ıurette tırribt 
riyetimize müracaat edebi- j ılindan itibaren Qç ay zarfın· 
lirler . Arzu ed~nlerin şart· 

1

. da veraset ıenedtyle berabe1' 
nameyi okuyarak hazır bu· Bursa ıulh hukuk mülkeme· 
Judmaları veya mümessil ılne müracaat eylemeleri ka· 
göndermeleri ve gösterilen 1 nunu medeninin 534 ünca 
ş?.rtlara riayet etmeleri ilan 1 maddesi mucttitnce lltn olu· 
olunur. nur . 


