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t,te bu esnalardadir ki, 
Mustafa :Kemal tarihin kay
dettiği en harikulade aayfa
lardao birini yazacaktır. Muı· 
tafa Kamll daha ilk bakııta, 
ıarayında mahfuz bulunan pa
aııahın muttefiklerfn elinde 

bir kukladan be.1ka bJr ey ol 
madığanı anlıyor, ve yine an
lıyor ki ulusal ruhu milletin 
ta kalbınae uyandırmak, mu· 
kavemeti teıkil etmek lazım· I 
dı . 

Erkanı Harbiye tarafmdan 
sureta ordq müfettitl namile, 
fakat hakikatte Karadeni2.'e 
bakan Samsun ıehrine men
kilben gönderiliyordu. Halbu
ki , 20 temmuz 1926 da Mus· 
tafa Kamil bu vazifeyi vata

nı için "besledlii gaye uğrun· 
dıt kullanıyor. Aoadolu'yu eY 
ev dolaıarak her tarafta vect 
uyaodmyor. Bu suretle San
cak batına beter saylavdan 
mQrekkep bir Millet Meclisi 

ıeçllmeafoi temin ediyor. Bu 
mecltı 23 Nı san 1920 de, An
kara' da toplanıyor, ve kendi· 
ımt Baıkan arçiyor, 23 nisan 
ııno, TClırktye için bGyak bir 
tarihi bayramdır: o gQo Türk 
ulusunun mukavemete baıla. 

dığt eski imparatorluğun en
kazı üzerinde yepyeni olarak 
kurulduğu tnlhtir. Yeni top· 
lanan mecliıln itlerinden birt 
padtıahın müttefiklere kartı 
kabul ettifl taahhütleri ve 
bilha11a Türk topraklarının 

parçalanmaeını icabettiren ve 
JO ağıstosta imzalanan Sever 

auahedeatnl tamamen reddet

mek oldu. Bu meyanda İngll· 
tere tarafından müzaheret gÖ· 
ren Yunantatan , diğer itilaf 
deyfetlerJntA d~ -zımni kabull· 

le lzmlr'e 100 binden fazla 
aeker çıkanyordu, ki bu ordu 
eski Blzanı'ı istirdat etmek 
hOlyastnı kuran Conatantin'in 
lhtlrasının tef vtkile hiç bir 
mukavemetle karıılatmaksızın 
ılmale dofru tlerlivordu . fıte 
• anın en bilyük , en Vahim 
tehlikesi buydu. Mustafa Ke
mli , dtfer bütün kayıuları 
bir zaman fçln bertaraf ede. 
rek , gecesini gGndüzünü as
ker toplamak, onları talim ve 
terbiye ettirmek, zabitan kad 
rolarını kurmak gibi en müb
rem ihtiyaçlara hasrediyordu. 
Aıgari bir zaman 1 çlnde ha
kikaten harikalar yarattı . 

Ordunun mlmkün olduğu ka· 
dar yeniden lyl bir surette 
teıkll edildiğlnl, asil Türkiye· 
nln kalbinde mukaddH bir 
ateıtn yandığını gören genç 
ıeneral ( Mustafa Kemal o 
zaman 36 yaıındadıt ) artık 

düımını denize dökmek üze· 
re kat'i mücadeleye glriıecek· 
tir . 

( Sonu var ) 

• 
Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer : Bur.sa Bizim Ba11meyi 

Tanesi 60 Para 
(İJanlardan mesuliyet kabul edilmez) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 552 

Şehir nasıl imar 
edilir? 

Bir kariimizden şehrin imarı 

işleri Ü.zerinde dikkate değer m;;
talaaları ihtiva eden bir mektııp 
aldık. Mühim noktalara temas eden 
l,; .. mektubu aynen neşrediyoruz Bu 
hususda bize gönderilecek diğer mü
talaa ve cevapları bakikatın meyda 
na çıkması için aynen n2şredeceğiz:. 

HAKKIN SESİ Gazetesi 
Müdüriyetine : 

Sayın Bayım ; 

Buraaya lstanbuldan, An
karadan ve diger yerlerden 
Kaplıcalarımızdan ıtfft Uluda. 
jm güzelliğinden zevk almak 
için gelenlerin hepsi Bunanın 
çok geri kaldığını ve imar olu· 
namadığını kuvvetli lisanla ten 
kit ediyorlar • Bunu tabi sı z· 

de bilirsiniz . Bu bal dıkkat 

nazarımı celp ettiğinden se· 
bt-plerirıt tetkike baıladım . 
Bu telklkatımdan Üzerlerinde 
çok, hem de pek çok durula· 
lacak neticeler aldığımdan 

bunları hepimizin her gün i · 

çinde yaıadığı §ehr imiz 
olmak ve ali.kadar bulunmak 
sebebile size yazmağı faydalı 

buldum . 
Bunanın imarında en bü

yük amilin belediye ile mem· 
tekelin serveti olacağım dü
ıündüm . 

Memleketimiz bir çok vi· 
(ayetlerden hiç şüphe yokki 
daha çok veri.ıılidir . Mahal
li servet diler tehirlere kıya
sen o kadar düıkün değıldir. 

Belediye cephesine gelin . 
ce : Burada hAkim olan z ıh. 

niyet ve idare ıeklllerinl çok 
tenkide muhtaç buluyorum . 
Belediyelerin baıhca iti oeh· 
Tin güzelliğini 1 marmı halkın 

ııhhatı ve iatirahatım temin 
olduğu malümdur. 

Bir ıehrin mamur hale 
gelmeıioe çalıımakla da mü· 
kellef olan belediyemiz aca
ba bunu yapıyormu ? benim 
telkikim bu nokta üzerinde 
hiç bir hareket olmadığım 

gösterdi . Eıkiden belediye 
denince pek mahdut itleri 
tedvir için kurulmuı bir mü· 
eeaeae hatıra gelirdi belediye
nin dilıüncesi çöpleri almak, 
çamura batmamak için kal
dırımları tamir etmek, sokak· 
lara fener koymak ve bir kaç 
gıda maddelerine narh ver
mek ve nihayet tehrin fakir· 
leıt .e yardım etmek ile hulasa 
olunabilirdi . 

Cumuriyetimiz devrinde 
he belediye vazifelerinin hu· 
dudu çok genitledi . Salahiy. 
yeti pek fazlalaıtırıldı ilim ve 
Fennin bütün icapları bihakkm 
oralara sokuldu . Beledi ye· 
lere bütün devlet dairelerinden 
en tumullü vazifeler verildi 

Kitle halinde bir çok va· 
tandaıları bir araya toplayan 
ıehirlerde halkın &1hhi ve me· 
deni bütün müıterek ihtiyaç 
larını ilim ve fen ve güzel 
aan'atlarlar yollarlle temin l 

çln mükemmel kanunlar ya
pılmıt ve mevzuat konmuı ve 
beledlyel.,re medeniyet alemi· 
nlo icaplarını verilen bu ıa· 

Valimiz geldi •• 
Bir kaç günden beri An· 

karada buluna ııayın ılbayımız 
Şefik Soyer ıehrimize dön• 
müştür . 

Bfr müddetten beri hinll 
olarak lstandula gitml§ bulu
nan Yar İlbayımız Edip de 
ft!hrimize dönmüıtür . 

Dün öğleden sonra Yar 
İlbay Edibin baıkanhğında 
idare hey'eti toplantı ıı ·u yap· 
mıştır . 

lahtyetlere istinaden tatbik 
etmek kudreH verilmiılir . 

Senelerce ihmal edılmif 

bu beldeleri bütün bu mede
niyet icablarına uygun bir şe· 
kilde imar edivermek ıüphe
siz • imkansızdır fak l g5· 
nül arzu ederki bizde bir an 
evel o yola yönelmiı buluna· 
lım ve halk ile belediyenin 
emniyet ve sevgi ile el ele 
vererek çalııtıAını görelim . 

Fakat maalesef e1de m~v
cut mev:1.0at ile belediye tet· 
kıkatını karşı karşıya koyar 

1 
isek bu günkü rejimin bele
diyelere vHmek istediği Hızın 

1 
tamamen a&<s·ne bir zihniyet 
ve hnreket kar~ısında kaldığı 

{ mıza hükmediyorum Mesela: 
müstakbel plana göre Bursa. 
mızda ııçı lmıı biricik bir Ata
türk caddesi vardır . Bu cad
de tehrln en mamur bir yeri 

olmağa namzettir . bura.sının 
bir an evvel imarına çnlıımak 

1 

ıehrfmfzdekl belediyenin bat· 
lıca vazifesidir . 

Elde mevcut çok güzel dil . 
ıünülmüş bina ve yollar ka
nunu ve onun müzeyyel 
maddeleri vudır . 

Bu kanunda yapılacak bl· 
nııların 11hhi ve güzel olmaları 
içfnpek çok kayıtlar vardır . Me 
sela : Altıncı maddesi mev
cut arsaları plan icabatına gö
re levhid ve ffraz etm 1>ğe ve 
arsa sahiplerinin istıhkakına 
göre münferiden veya ıayıan 

tevzi etmeğe ve bunun için 
istimlake ve bu kanununa uy· 
guo bina yapılamıyacak dar 
ve gayri sthhi o!anlam yopıl· 

muma mani olmak ve ica· 
bında yirmi metre derinliğe 

kadar istimlak ederek arsala
rı müsait şekillere ifrağ et
mek, dar köşeleri düzeltmek 
ve emsali bir çok selahiyetler 
vermiştir hal böyle iken bu 
cadde üzerinde yuzu dört 
metre ve derinliği altı metre 
olan ve üzerine ancak bir oda 
11ğabilecek bir yeri bizzat 
belediye, bir kaç kuru~ al-
mak için satmıthr . 

İtin garibi de sattaktan 
ıonra buraya bina yapmak 
izni vermekten imtina etmesi 
dir . Vatandeı bu arsayı be 
lediyentn sattığına göre bina 
yapmaya kanunun elverfı1i ol. 
duiu kanaatile müzayedeye 
tıtirak ediyor bir çok para 
verip alıyor . Nihayet ev yap 
hrmak istiyor hayır olamaz 
deniyor . 

Çünkü hey'eti fenniyenin 
haki. olarak bukadarcık arsa .. 
Ozerıne kanuni ve aıhhi ıera-
itl haiz bina yapılamaz diyor. 

O vakit belediye vahtndaıın 
bu müıkül vaziyeti karıısında 
lakayt kalıyor ve şüphesiz bu 
::;P.beplerden halkın müessese• 
·ye itimadı da azalıyor . 

Belediyelerin yü üme yolla 
rmın daima ilim ve fen yolu 
olduğunu evvela takdir etmek 
gerektir. Belediye, he .ifenni 
yesine neden daha evvel bunu 
sormlyor ? Sormuı ise neden 
buna tabi olmiyorda kanun
sı~ aatıılarla hem lmnra sed 
çekmlo ve hemde vatandaıları 
lüzümsüzyere izrar etmit olu
yor. Bu arsanın bitiıiğindeki 

yerin sahibi v ~ ziyeti islah için 
daha evvel belediyeye müra· 
caat ediyor yani halk beledi
yenin vazifesini yapmağa ça
lı şıyor. fakat neçareki l:uda 
belediyeyi intibaha sevk ede. 
mtyor. Bu biliıtk arsa aahip· 
leride bu keımekeı yüzünden 
binalarmı yaptırmaia muvaf. 
fak olamıyorlar . 

Bunun aklbınde o civarda 
bir yerin aaha ntııına başla. 
niyor. Bu yer altmıı metre 
murabbaı bir tarafı (2,5) di
ger tarafı (61 metre geniılt

ğlndedir' Buraya da üç kat
tan aıagı olmamak ıartile müs 
takil sıhhi ve yolun ıerefine 

ve kanuna. uygun bina yap
mak mümkünmü degilml, hiç 
araıtırılmıyor . Kanunun ve 
vazn kanunun maksadı nazarı 
dikkate alınmayor, müzayede 
yapılıyor. Arkaıından üçüncü 
bir yer daha, buradaki arsa 
sıfırdan baılayrak beı metre 
genioliği olan bir müselestlr. 

Müstakilen müzayedeye Çt· 

karılıyor. Arkadaki iki istih
kak sahiplerinin haklan ve 
kanunun tarif ah ta.namen U· 

nutulmuı bulunuyor. Çünkü bu 
satııta belediyenin bir kaç ku
ruş fazla m«>:nfaatı olacakmıı. 

Satııten sonra heyEli fenniye 
müıtakil bina yapmağa müsade 
etmezse arsayı alan vatandaı 
artık uğraııın dursun, parnsı. 
m geri alamasın, satılan yer 
harab kalsın, şayiler birıey 

yapamamak vaziyetine düı· 

sünler ve ila ahire .. 
Dahası var bina yaptırmak 

da olanlara gelince onlarında 
ke§if projelerine bir kaç yüz il· 
rada belediye cezaıa f aıılını 
koymağa unutmamalıdırlar . 
Mesela çekirgede yapılan bir 
apartmanın sahibi arsasından 

yola gidecek kısmım beledi· 
yeye bırakıyor daha geriden 
binasını kurmağa baılayor . 
Fakat belediye yola gidecek· 
kısmının ne parasını vermlf 
ve nede istimlaklni yapmııtır. 
Bu bina sahibi inşaat esnasın 
dıı henüz yolgeçmeyen bu ')'e· 
re bizzarur malzemesini koy· 
duğu için ceza isteniyor.Bu ne 
demektir. Belediye ileride eli 
ne geçecegt arsayı bugünkü 
sahibi kullandığı için ceza al
mağa kalkarsa imar içtn tes· 
htlat mevzuu bahiı olabllirml? 
Ve cezalar böyle kararlarla 
alınırsa bu cezalardan vatan· 
daıların kendilerioi koruya 
bilmeleri kabil olabiltrmi? 

Filhakika umumun geçe· 
ceil yerleri kapatmak beledi" 

ŞilR 

Yiğit AH .. --·-· Orhaneli soygununda Şehiil 
edilen Yiğit Ali için yazılmıştır. 

Yiğit Ali aylcıinin, 

Bilekleri tunç demirdir. 
Yiğit Ali gür sesinin, 
Yükseldiği yer, yerlndlr. 

Yol kesene kartı gelen, 
Yiğit Ali sağdır saf. 
Kurtunları yürek delen• 
Boyunlara vuruldu bağ. 

Bağra basık yavruların, 

Sakın yanma Yiğit Alı. 
Dinsin artık ağrıların, 
Allahına var git Ali ... 

ZİYA VEHBİ 

ye nizamlarına uyiunsuzdur. 
Bu nizamların tatbikında lıe 

tüphesiz belediyenin nümune 
olması icab ederken ben bu· 
nun akımı göriyorum. Meıell; 
İtfaiye garajının önüne cad .. 
deye taı yığ ıh yor. Yolun bir
kısmını kapıyor bu fena misa. 
il belediye neden yapıyorda 
Halka geline~ bunu kabahat 
sayıyor. 

Bina yaptıracak olanların 
diğer bir tikayetleri de itleri
ni belediyede koleyca ve ça
bukça bitirmeğe imkan bull
mamalarıdır. Ayrıca beklemek 
zaruretinde kalmalarıdır,.. Eter 
intaat mevsimi girmezden çok 
zaman evvel itlerine baılama 
mıı ileler vay hallerine bı
uaları bir sene geri kaldı de. 
mektlr. Nitekim böyle kalan
larıda yok delildir. 

' Bu muamele ve zihniyeti 
öğrendikten ıonra bir çok 
zeoginlerimlztn Sunada bina 
yaptırmayıp da lstanbuldant 
Ankaradan mülk aldıklarının 

sebebi anlaıılmıı olur. 
Bugün önümüzde bize der1 

veren bir çok ıehtrlerlmiz 

vardır. Bunlardan en mühimi 
olan Ankara belediyetlni ele 
alalım. Orada yapılan mul
meleyi biraz tetkik etm~k ki· 
fidir. Ankarada hakim z.ih· 
niyet her teyden eyvel ıehf

rtn imarı vataodaıların sıhhi 

iıtirahatinl temindir. Bunun 
için belediye imarcıları istlı· 

mar etmiyor. bilakis onlara 
karşı fedakarlık yapıyor bina 
yaptıracaklara su paraaını ya· 
rıdan fazla tenzil edt yor. Elek 
trikten fazla tenzilat yapıyor. 
lnıaat malzemeıini yol kena· 
rına muvakkaten koymaia 
muıamaha ediyor lılerini gü· 
nü gününe neticelendiriyor. 
Bina yapılan yerde tenvirat 
kafi gelmiyorsa derhal çofal
tıyor v. s. 

Bu yüzden ıüphesiz o ıe
ht r günden güne güzelleımek 
ten geri kalmıyor. Bunları dü 
ıündükten soara belediyemizin 
bugünkü vazlyetile karıılaıtt· 
rılmca Bursilda imanlan bah. 
setmek abea olur zannederim. 

Şüpheslzdirkl belediyemiz 
kendisine varidat arıyorsa i . 
marı zorlataıak deill binaları 

artırmakla elde eder . Gönül 
ı•terki ıehrimizdede bu dQ. 

- Devamı ikinci yüzde -



Sahife ::! 

K.ııı·u Kı1lıveei 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

H~kkın Sesi 

Bursa ikinci icra Me· 
nıurluğundan : 

933- 12l I Bursanm Be
yazit paşa mahallesinden Z-
atiyeye 158 lira 15 kuruşa 
borçlu Ata Türk caddesin· 

(6\.) Senedenberi şöhretini muhafcıza 
ettiği nefis kahvesini art ık Burs:ıhların 
da içebileceğini yeni a çılan acentesi n1üj
deler. 

• de tgerci ogıu Vehpi hak-

AtatGrk caddeıl poıtane karı111nda No. 30 

Şehir nasıl imar 
edilir? 

- Birinci yüzden devam

ıünce ve prensiplere ıahfp 

bir belediyemiz vlicuc'a gel· 
miı bulunsun makıadım hfç 
ktmıenln tenkidi dt'iildtr. Bur
aamızın bir an evvel gllzel 
leımu\le beni ve batta hepl· 
mizi müteeıiir eden tenkitler• 
den kurtulmak ve bir an ev· 
vel ıebrimlzin imarına yol aç
ma fa çahın:akhr • 

Bu yolda ıizde rebperlik 
yapanamz: çok kı1metU bir 
it daha ı&rmüı olacalınıa 
ıGpDestzdtr aa1aılanmı ıu· 

nar1m bayım • 
N. Bayatla 

Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

, ................................. .. 
iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komlıyonculuk ve 
taabhOt tılerl her nevi 

maden k6m6rft eatııı 

On yon 
Stıorta Acenteltil 

35-150 
.................................................... 4 1 

usuliyiedir muvalikat { 
teminat (1226 lira 50 
kuruştur. isteklilerin 
ticaret odasında kayıt
lı olduğuna dair vesika 
göstermeleri lazımdır 

teklif mektupları 120-
2 -936 perşenbe saat 
15 e kadar SA. AL 
KO. na verilmiş olaca· 
ktır. 1-6-11-19 

§ 
(322) ton arpa sa

tıın ahnacaktır. tahmin 
edilen bedeli 15~95 Ji. 
radır. numune ve şart-
namesi bursa SA. AL. 
KQ. d1\ dır. eksiltme 
17 şubat 986 pazarteşi 
günü saat l 6 da bur
sada Tophanede SA.-

' AL. KO.da oJacaktır. 
eksiltme kapalı zarf 
usuliyle olacaktır. mu · 
vakkat teminat 1147 
lira 13 kuruştur. teklif 
mektupları l 7-2-93H 
pazartesi saat onbeşe 
kadar SA. AL. KO.na 
verilmiş o1acaktır. 

I-a-ı 1-16 
§ 

İçten içe 36 mili
metre kutrunda (Üç
yüz) metro Demir bo
ra i1e\beheri yüz on ki
lotuk nümun~ ve res· 
mi mucibince yirmi d
ört adet dem· r dökme 
direk Açık eksiltme u· 
sulile sa tun alınacakiır. 
Bunların Heyeti umu
mi yesine ( yedi yüz do 
ksan) lira muhammen 
kiymet takdir edilmiş 
tir. teminatı muvakka · 
te olarak Altmış lira 
alınacaktır. isteklilerin 
teminatlariyle birlikte 
eksiltme günü olan 3 
Mart 936 salı günü sa
at onbeşte Harada bu· 
luomaları ilan olunur. 
11-19- 24--~ 

1 As. Sa. Al. Ko. 
(200) ton yulaf sa-

tun alınacaktır. tah
min edilen bedeli 9000 
liradır. numune ve şa
rtnamesi bursa SA.
AL.KO. dadır. t ksilt
me 17 şubat 936 pa
zartesi günü saat 16 
da bursada Tophane. 
de SA. AL. KO.da o · 
lacaktır. e"siltme ka
palı zarf usuliy)e ola 
caktır. muvakkat tc
m;ııat 67 5 liradır. te. 
klif mektupları t 7-i · 
936 pazartesi saat on
beşe kadar SA. AL .. 
KO. na verilmiş olaca· 
ktır. 

dan: 
Bursa, Mudanya ve 

Bandırma garnizonla
rı için (?S93) ton un sa· 
tun ahnacaktır. tah
min edilen bedeli 
(8-30~0) liradır. muhte
lif garnizonların unla· 
n ayrı ayn taliplere 
ihale olunabilir. şart
namesi Bursa SA. AL. 
KO. dadır eksiltme 
20 - 2- 936 perşenbe 

günü -saat l 6 da bur· 
sada AS. SA. AL KO 
binasında olacaktır. 
eksiltme kapah zarf 1-5-t t-t6 

kının işbu borcunun temini 
için mahcuz ve satılması 

ma.ıkarer bursanm demir taş 
mahaııesinde utu yol çakl!! 
la mevkiinde Tapunun da 
ire (IO) pafta 177 aaa 565 
parsl' I ıo numara 8191 de 
mukayyet şarkan İsmet ps-
şa caddesi .Oarben Mehmet 
Arif şimalen Mudanya yolu 
c !lluben parsel il ile mah
uut Demirtaş istasyonu ya· 
mnda ve toprağı her mah. 
ıulla elverişli ve içinde bir 
ceviz ağacı mevcut buıum•n 
1803 Metro murabbaı bir k. 
ıta bahçenin borçluya alt 
601 metro mıırabbaı ve 72 
Ura 12 kuruş kıyo:etindeki 
borçluya ait hissesinin açık 
arttırma ile satılmasına ka· 
rar veriımiştir. • 

ı - ipotek sııhibl alaca
klılarla dfger aJAkadarların 
irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu gayri menkul üzerin· 
deki haklarım hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddi · 
aıarını evrakı müsbitelerfy· 
ıe işbu ilan tarihinden iti· 
baren 20 gün içinde icra d· 
alresine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilleri· 
le sabit olmadıkça sataş be· 
delinin paylaşmasından ha· 
rlç kalırlar. 

2 - Arttırma \artoameıi 
bursa birinci icra memurlu· 
ğu odasında işbu UAnın ne· 
şri tarihinden iti aren her 
keaio görebilmesi fçiiı açık· 
tır. 

3- İhaJe 16-3-936 Gü· 
nlemeclne rastlayan pazar· 
test günü saat 14 den 16 
ya kadar bursa f kinci icra 
memurluğu odasında icra k. 
ılı nacaktır. şu kadarki 1: r
ttırma bedeli gayri menku· 
lün muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulma~ 
dığı takdirde enson artır· 

anın teahüdü baki katmak 
şartUe artırmanın 15 Gün 
daha temtld edilerek 31-3 
936 günlemecfne rastlayan 
salı günü saat 14 den 16 
ya kadar bursa birinci icra 
memurluğu odasmda 2280 
numaralı kanuna tevfikan 
teklif olunan bedelıer ye· 
minli üç ehli vukuf taratın· 
dan takdf r olunan kıymetin 
yiizde yetmf ş beşini buldu-
ğu takdirde ihalesi icra kı· 
hnacak bulmadığı takdirde 
her sene borçtan beşte biri 
verilmek şartiyle satı' beş 
sene müddetle temdit edile· 
cektir. 

4- Arttırmaya iştirak 
için gayri menkulün muha 
mmen kıymetinin yüzde ye· 
dl buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya milli banka te· 
'°inat mrktubu tevdii etme
leri IAz1mdır. Aııcı arttırma 
bedeli haricinde ihale karar 
pullarını tellllfye resmini 
tapu ferağ harcını vermeğe 
mecburdur. daha fazla ma
lumat almak istlyenlerin 
933 1211 dosya numarasiyle 
memurfyetimfze müracaat 
edebilirler arzu edenlerin 
•artnameyi okuysrak baz•r 
bulunmaları veya mümessil 
göndermeleri ve göst. rilen 
şartlıra rıayet etmeleri Jlln 
olunur. 

( 
\ 
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Bu gün kumbarasına para atan 
küçilk el, Yarın çek defterine imza 

atan büyük el olacaktır.. 18~~~1~.ış 
İnegöl Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 

935-6 lnegölün ıbah 
köyünden hasan oglu eyüp 
evlenin kendisine tahmif 
ettiği vazifeleri ifa etmemek 
maksadile karısı basan kızı 
zelihayı terk ettiğinden do· 
layı merkum eyüp bir ay 
zarfında evine dönmesi ha. 
kkında mezbure tarafından 
verilen istidada mumailey-

1 hin ikametglhı meçhul ol
duğunu biaen tebligat yapıl· f 
amadığı cihetle ilanen teb· 
llgat icrasına karar veril- ı 
miş olmakla merkum eyup 
kanunun madeninin 13?. et 
maddesi mucibince bir ay 
zarfında karısı mezbure ze .. 
lihanın evine dönmesi Han 
olunur. 

Bursa ikinci sulh hu
kuk Mahkemesinden: 

936 266 Bursa inhisar 
idaresi vekili avukat kAm· 
ran tarafından hacı seyfed
tln IJUlhelJ•slnden Emip oğ· 
ıu Ha1U nurl aleyhine açı -
lan alacak davasının icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
sinde müddealeyhln ikamet. 
gAhı mechul olduğundan 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci madde
si mucibince UAnen tebliglt 
ifasına ve muhakemenin 
25-3- 936 ınc1 çarşanba 
günü saat 14 de tebliğine 
karar verilmiş olduğundan 
yevmi mezkurda bizzat ve
yahut tarafından bir vekili 
nıusaddak göndermeniz ih
tar eder aksi takdirde hak-
kmızda muamel~I kanıtniye
nin tatbik olunacağını natık 
işbu llAn tebliğ makamına 
kaim oımak üzere ilan otu· 
nar. 

Hursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 
936-84 Buna orman t• 

deresi vekili Avukat Sadık 

Tahıln tarafından Kirazla k6· 
yiloden Salt oilu Salt ve •
ire aleyhine açılan alacak 
dava11nın icra kalınmakta o· 
lan m11hakemeıtnde mez"6r 
Salt oilu Salt namına yazı· 

lan da•etiyeden ikametgi.h1• 
ntn meıbal bulunduiu anla· 
ııldaflada Hukuk mahkeme• 
lert uıulG kanunu 141 rlncı 
maddeıl mucibince Saide ili.· 
nen tebligat lf a11na ve mu
hakemenin 16-3 - 936 pa
zartesi ıiinl saat 14 de tali· 
luna karar Yertlmtı oldalun· 
dan JeYmi muayyenede bl.c 
zat yahut tarfınızdan bir ve· 
lrllt mueaddak ıöadermeniz 
iktiza eder akıl takdirde bak· 
lnnızda muamelel kanuniye 
tatbik olunacaiı nabk ltba 
ılb teblli makamına kaim 
olmak bere llb olunur • 

Bursa Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden :. 

936- 163 Milekkl~c_rl ida~ 
renlo uıulıa~ ~eallen odun 
sebebi tle hu~ul&: ıahst1eıl o

lan 21 f"l:ur~ıo maheme mas· 
rafı ye Gcretl vekllet ile bir· 
likte tabıill talebi vı dayacı 
Burıa orman idaresi vekili 
Sadak Tahıtn efe oilu tara· 
fından balen liluraanın Hoca 
Hasan ma: Alf aleyhine açı· 

len bakılmakta olen mabke• 
ılnde da•ahya ıönderllen da
•• arzuhaline lkametılht 
meçhul oluodufu beyanlfe 
blll teblli iade edtlcltit anla· 
1ılma11na btnaen dayacı Yekf• 
llntn talebi ile kencliılne bir 
ay mOhlet Yerilerek tl6nea 
tebltıat if a11aa v• -mahlaeme .. 
nln 24-3 -936 tarihine •• 
aadif Nh ıOn& ıaat 10 .. 
lnralınlma11na mabkemeett ka"' 
rar Yerllmlı olclalundaa mlf' 
•JJeD ıiln '" •tta clay.W.,. 
rm bü:zat nya -clclak lllr .................................. 
de mahkeaauiDAD p7am.. 
büalacatı da.._e ••blaı.-. 
na kaim olmak kere 11ln 
olunur • 

§ 
936-114 MOekkllerl 4claı. 

renin uıulı6z kesilen odaa 
sebebi ile hukuku ı•lulJ,eei 
olan 414 kuruıun mahkeme 
maeraf ı ve Gere ti Yekilet ile 
birli~te tahsili talebi Ye d• 
9-acı Buraa or ... n idareli ••· 
kili a•ukat Saclrk Tablla ef. 
ojlu taıafınclae balen Buru· 
Qın Eeır.efder maı Fazla ollu 
Nezir ale7bloe açılan dtavaDJaı 
bakılmakla olaq .ııke....ıa .. 
de daYalara ı6ıMlerilea. .dava 
arzuhaline ikametpbL ,meçb4t 
olduiu be7antle blli ı.blli ı. 
ade edildiii enlaıılma~rıa. lal· 
naen davacı ••kilinin tale_J,l 
ile kenclJılne bir ar mübleı 
verilerek lllaen tebltıat ifa
sına Ye mahkemenin 24-I 
936 tarihine mikaclif ..U. ~ 
na aaat 10 na btrakaılm•llDe 
muhakeaece karar nrllmlt 
oldujuodan mu•JJeD 1ü11 .,.. 
saatte davalarına b&•at veıa 
musaddak bir Yeldi 16adef'o 
meıl akıl takdirde mahk.
slnln ııyabında bulunacajı 

davellJ• makemma kaim ~ oı

mak Gzere tlia- oluaur • ........ ,. .. ,. . .: 
DOKTOR 
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