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Türk kadını 
saylavlık 

-·-
ve 

Geçen h~fta içinde Bü · 
yük Ulusal ' Kurultay ( Büyük 
MHlet Meclisi) Türk kadınına 
ııylav (mebuı) ıeçme ve se
çllrne hakkını başlıbaıma bir 
Yasa He verdi. Bu hakkın ve 
rilmesl, her gün yeni bir a· 
landa (sahada) ilerleyen bü
yük Türk değiıtminin (inkı-
ı · b a ının) en kuvvetli , atılııla· 
tından (hamle lertnden) biridir. 
Büyük Ulusal Kurultayda bu 
hakkın verilmesi konuıulur
ken baıbakan General t,mct 
İnönünüo, Türk kadını için 
•öyle~lklerl kadınlıAımızı ger. 
çekten coıturmuı ve me1J1Je. 
ketin her köıesindc yer yer 
toplantılar yapılarak bu coı· 
kuoluk canlı olarak ta göste· 
rilıniıtir. 

Önce ıunu ıöyleyelim kl: 
Türk kadım hiç bir ulusun 

kadınına benzemez. O; her 
kadından üıtün bir benliğe 

C. H. F. kaza 
kongresi 
Perıembe gü. 

,~~~----

nü C. H. F. 
kaza kongre
ıi toplanmıı 

ve cuma gü. 
nü de çahı· 

mas na de. 
vam etmiıtlr. 

Yeni kaza i" 

dart: heyetine 
aatçı Nuret-Korıgr~ _reisi f_ırka 

' reı sı Sadı 
tin Neşet, Ali Sırrı, muhase
beci Ali Talfp, eczacı Müm
taz, Hasan, kavaf Nizamet-

tin, ve Şahbaz Mehmed se· 

çilmiılerdir. Cuma gecesi; ka
za kongresinin toplanmasın-

dan ötürü fırka tarafından 

belediye ıalonunda 80 kittlik 

bir akıam zlyafeli verilmlı 

ziyafette evela C. H. F. vt-

lAyet idare heyeti reisi dok
tor Sadi, sonra da vali Gü-
leç birer nutuk söyleyerek 
fLrkalıları selamlamıılardır. 

Vilayet kongresi önümüzdeki 
cumartesi. günü toplanacaktır 

Başbakanımız general ismet inOnü
nün T rakyadaki gezintisi 

Edirnenin gcç~nlcrde yapılan kurtuluş baj ramından bir gece 
görünü~ü 

Başbakanımız general İsınet İnönü Trakyada bir gezin· 
ti yapmakta bulunuyor. Gtçen gün Edlrncye varan Baı
bakan; Edirnelilerin co,kun ıenliklerlle karıılanmıı mek· 
tepli kızlar yoluna çiçek serpmiılerdir. Başbakan Edirne· 
de mühim bir nutuk söylemlt ve Edıroemlzln lıtanbuldan 
daha eski bir Türk ıehrt olduğuna iıaret etmittir. 

ede
-Başbakanımız general ismet lnönü Başbakan general İsmet lnönü gezintisine devam 

rek Malkaraya gitmiştir. Geçtiği her yerde Halk 
sevinçle karşılamakta ve uğurlamaktadır. 

büyak Baıbakanı çok derln ve f~li bir 

ve kabiliyete aahibUr. Bunun 
bin bir örneğini görüb duru
Joruz. Genel (umumt) aavaı

ta (harpte) Türk kadınının Kadınlarımızın sevinci 1 Abıhayat davası 
çektiği sıkantıyı anlatmaktan-
ıa kurtuluı savaıında; savat 

alanlarına cephane taıımak· 
l•n sırtının nasarlanmıı oldu
~unu söylemekle acunun nan· 
at ulusunda böyle kadınlığm 
bulunduğunu sormak içinken· 
dimtzde güç (kuvvet) l:ulu

yoruz. 

Türk kadınının bilgisile, 
görgüıile, dencmeslle ( tecrü~ 

besile) hele zekasile acunun 
bütün kadın\arından ü;tüo 

oldu&u besbellidtr. 

C. H. Fırkasında toplandılar · 
Türk kadınına saylav 

lua .. '1ma.l ıeçmek ve ıeçil· .. , ...... 
le ketin her ta•:.~· 1lmesi mem· 
bir sevinç doğurmuştur. Cu
ma günü şehrimizde ele yüz
lerce kadın top\anmıf ve gu
rup halinde Cumhuriyet Halk 
fırkasına gitmişler ve t··za· 
hürat yaprnışludır. Fırka Ö· 

Dünde Zehra Lir nu· 
tuk ı;öylemiş fırka reisi Dr. 
Sadi de bu nutka cevap 
verm;l)tir. Bundan sonra ka· 
dın\ar1mı-ı gene topluca Gui 
heykeli önüne giderek hey
kelo iki çelenle koymuşlar 
ayrıcn. Atatürke ve büyükle 

SCz tsöyliyen Zehra rimize t~lgraflar çekmi~lerdir . 

(Cumhuriyet) gazetesi 
dün beraet etti .. 

İkt üç yıl içinde avukat 
hat<im, mühendis, bankacı ve 
herıey olan Türk kadını ne· 
den saylav olmasın? İtte Tür· 
kün; acun ulu~ların:ı örnek 
olacak yepyeni bir yasası ... 

Eskt Türk soysalh~ında 
(içtimaiyatında} olduğu wibt 
bu gün Türk kadınının yeri 
Kene o yerdir. Aradan ne ka· 
dar kurun ( vak1t) geçerse 
1ıeç.sin o; yerini kaybetme 
mittir. Kaybettirenler bu U· 

luıun başına musallat olan 
bat belaııı sultnnlardır. 

___ .... ----
.... -Gii~Ş .... ş;~pi}ronası 

(Cumhuriyet) in neşı iyat müdürü Abidin 
Oaver 

(Cumhu iyet) in vekili avukat 
\dan Emin 

Abıhayat davası ıeçenlerde bttmlt ve (Cum· 
burlyet) gazeteıinin neıdyat mOdiırll Abidin 
daverle Buna muhabiri Musa Atat Gçer aya 
ve yüzer lira alır para cezasına mabkt\m ol .. 
muılardı. Bu karar tr..aylz mahkemesince nak• 
~edildiğinden dün tekr. r muha\,;eme·re batlan· 
mıı; Cumhuriyet gP zetıl sinin veklli İrfan Emin• 

Bu gün birçok medeni 
memlek~tlerde kadınlığın h&.
l! bu hakka ka vuımuş olma· 
rnasLna göre Türk değişiminin 
Yaratltğı bu büyük yasa a· 

cun uluslarına örnek olacak 

kadar parlak ve ileri bir at· 
layııtır. Daha ileri giderek 

diyebiliriz ki: Acunda hala 

kadın erkek karıı1k mektep 
açamayan eski cumhuriyetler 

hile var. 

O Cumhuriyetler artık 
bu gün bize örnek değil biz 
onlara örneğiz . Rüyük uluul 
deiitlmin baımdaki Atatürkün 
bize her aün yeni ve dünya· 
Ya örnek veren böyle yeni
liklere kavuıturması gogıu
tııüzü kıvançla ve sevinçle 
kabartıyor. 

MUSA ATAŞ 

·-
.. Güreşçilerimiz Balkan olimpiyadında merasim esnasında 
Salı gecesindenden ltiba· \ 72 kiloda S:ıim İstanbul 
· a betlnci birinci Rtza Ankara ikinci, 

ren üç gece ı ren ' 
Türkiye güref birincilikleri lh1tın Konya üçüncü. 
bitmiıtlr. Puvan hesabile ls- 79 kiloda Hü3eyin Anka· 
tAnhul mıntaliaıı birincidir. ra blrlncf, Osman lı .. ta_?bu~ 

Sıklf'tler itibarile oampl· ıkinct, Lütfi Eıkiıehlr uçuncü 
yonanın neticesi ıu dur: filiz 87 ktloda Hüsnü Ankar~ 
sıklette Ömer lıtanbul birin· birinci, CeU.lJıtanbul ikincı, 
el, Mahmut Ankara ikinci, ağır sıklette Mustafa İıtaobul 

~""-·""".le Bursa muhabiri Mus ı Ataı mahkemede bu• 
( Curı ı lıu r:y~t )_ ~n lunmuıtur. Reislik yerinde NecyetUn, iddiama• 

l'1.1r~ a muhabırı " F lt b 1 Musa Ataş kamında da muddetumumi muavini er u u 
nuyordu. Evell temyizin nakz ilamı okunmuu bundan ıonra 
iddia makamı beraet talep etmiı; Cumhuriyetin vekili İrfan 
Emin de davayı tekrar tetıih ederek beraet dllemtıUr. Rel• 
bu yazıda hakaret kastı ve ıuçu görülmediğinden Abidin Da· 

ver ve Musa Ataım beraetlerlne karar v~rmtıtlr. 

Dağcıların bayramı 
Dağcılar cuma günü kış bayramlarını 
yaptılar. Bayramda vali f azll da vardı 

Dağ sporları kulübünü~ \ elmlıler ve Ote1gözn ctyarın• 
kıt bayramı cuma ıilnü ya· da otobüslerden inilerek ka• 
pılm1ıtır. Kadınlı erkekll epor· yaklarla otele gldllmiıttr. O· 
cular o giln erkenden oto· telde kul6p az"ıından Her 
büslerle Karabelendeki jm- frfçtn çaldığı akordlyon ıtı .. 
dat evine ç1kmıolar orada zel bir danı alemt doiurmuı. 
kendilerine kulüp taraf,ndan btraz sonra ıporcu~ar otel Mestan Eskitehir üçüncü. birlnct, Namık Ankara ikinci. 

61 kiloda Ömer İ s tanbul Perıembe günü beledtye-
birinci, Ahmet Bursa ikinci, m\z gürcıçiler oe~efine bir 

çay ve pastalar ikra rn edil civarında kayma la çı\cmıı\ar 
mittir. Bu çaydıı valimi~ Faz· V'"' akıama kadar hafif hafif 
lı Güleçle ınüddeiumumı Ce· .., 

E ki h' • .. • çay ziyafeti veımıı bu ziya-
Mehmet s ıe ır uçtuncub l fette valimtı. fazlı Gül~çle 

66 kiloda Yaıar stan u d l i reis 
birinci Ştnaıi Ankara ikinci, bele iye re s namına 
luet Eıkitehir üçüncü, muavini Zehradabulunınuttur. 

mil de bulunmaf\ur. Bundan yafan kar altında kaymıılar 
sonra sporcular gtne otobüs· geç vakıt Sursaya döomo,. 
lerle karlı sahaya hareket lerdir. 
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yazıyoruz: . 
t . H. F. vilayet katibi 

Saim ( Altıok ) '(Bu isim C. 
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H. F. ~ nın altı umr1eıinden 
mülhemdir.) hususi mu
hasebe müdürü Te;f.k ( Kır· 
mız) busud muhaıelıi'. tcmal 

memuru İhsan (Bayka l) zira. 
at bankası müdürü Hüsnü 
(Alev) ziraat bankası muha· 
ıebecisl Rıfkı (Aral) sıtma 
mücadelesi reisi doli. lor Tev 
fik Halil (Ôzcan) lise f elıefe 
muallimi Namdar R ılım l(Ka
ratay) sıtma mücadelesi dok· 
toru Rıdvan (Altan) belediye 
fen ır,emuru Tevfık (Aka1) 
Ford acenteai:,Tayyar (Keskin) 
Sanat melqebt mualllmJerln· 
den mühendis Nihat ( Bora ) 
telgraf memurlarından Halit 
(Eren) memleket lc'l&tahane 
ıi doktorlar1iıdan Tc ,·fik ve 
pederi Ahmetle hkrdaıları 

Naıit ve Hikmet (A t11beğ) vi 
layet ııhhat mudürü doklar 
Ali IÇemal (Sargut) tavyare 
cemifeU veznedarı Şükrü 
(türe}, malfye varidat memur 
)arından Eıref (Uz) maliye 
muhaa~be memuru Fahri(Öz
türk) varJdat memu• larmdan . 
Reıa\ (Ergü~) lise müdür mu· 
avtnl Ali Rıza (Berl er) limi-
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,- Adliyede değişiklik: Merkez 
Müddeiumumimiz Cemil gidiyor kooperatifi 

Adliye bakanlığınca ha. mi tekaüt edilmiıtir. Ztraat bımkaıınca 
kimlerin tasfiye ve deAitik· 
lik f§leri bıtmfıtir. Müddefu-

mumimlz Cemil 90 lira ma· 

aı farkile Tırabzun müddei 

umumiliğlne Samsun müddei
umumisi Cemil de Bursa müd. 

deiumumlllğine tayin olun

muJlardır. Müddeiumumi bat· 
muavini Harun Adana aza· 
lı~ ına, müddeiumumi / muavf. 
ni Fahri müddeiumumi baş. 

I muavinliğine tayin olun!DUf· 
lardır. Ağır ceza reisi llha · 

! Tulum haftası 
1 İki gün sonra baılayacak 

olan ulusnl tutum ve birik-

' . ... ... 
tet ıırketinden müte!cait l<ay-

tirme haftası fçin her taraf
ta ve bilhassa mekteplerde 
yapılan hazırlıklar bitmlıtir. 

Haf t a için etraflı bir . prog
ram yapılmııtır . Bu progra. 
ma göre.: yerlı malları sa tan 
müesseseler arasında bir vl• 
tirn müsabakası da yapıla· 

caktı r. Ayrıca ayın on beşine 
rastlayan cuma günü Cum. 
huriyet meydanında büyük 
bir toplantı olacak ve bura. 
da nutuklar söylenecek büyük 
şenlikler yapılacaktır. 

makam Saffet Yılmaz '"'çocuk· 
ları Necdet, Doğan v .) Turan 
Yılmazla birUkte (Yılmaz) 

23 nisan mektebi bRşmuaHı • 
mi Arif Dündar (Ertan) Çe. 
kirge polis komiseri Hamdi 
(Canoğlu) polis Must fa (kar 
dat}

0 

'belediye memuru Selim 
(Çetin) Çekirge bekç terinden 
Osman (Efe) bekçt Mustafa 
IDoian) müte.~ait sfi " ""' .... ı_ 
~çn ua~rar mutekafdt Lofça-
lı Ahet Muhtar (Aksoy) za. 

at" belediye komiseri Fahri 
Ye kardeıı ,.1udanya polis 
~'!miserf< 

1

'V ahit (Poyraz) be-
1-ediy.e. zabıta mcmu farından 
#düttAhman (Vardar) Mu. 
·~y)l ; poJlslerinden Süley-
19a11 (Çuhadar) polis memuru 
lımatl ·(Diley) avuk. t Maz. 
har (Baıaran) müdddumuml
~lt .. baılc•ubı lbrahlm (Türe} 
~~ny~ müdde.umumfsi 
Mehmet Alt '(Derinözf Mu
dabya tarirat J<atibf Abdür· 
rahim (Öney)' Mudanya mal
mü~ürü Abd~llah (Acar) Mu
danya telgraf memuru · Ce v· 
det, (Alf:iocı). Mudan ;·a · zira~ 
at 6ankaaı· ' mu3vin l Hulusi 

(Yaman) Mudanya . hakimi · 
Ekr~m (Köl<) Mudanya zira.' 
at bankaaı veznedarı Ali Rı. 
za (Ayrıgöz) eski Malatya 
valW Te1vfık ( Birecik ) fs. 

kan memırlarından Muhsin 
(Akduran) ıdy adl~rı nı almıı
lardır. 

Soy adı listesi 

Bir idam mahkumu 
yakalandı 

Ölüm cezasına mahkum 
olarak be§ senedenberi ka
uın uurleimüslim köyünden 
Ali Osman oğlu Mehmedin; 
köyünde ve evinde saklı ol
duğu haber alınarak mahalli 
zabıte.sınca yakalanmıı ve 
ha~se konulmuştur. 

Maaşları artan adliye 
katipleri 

Müddeiumumilik başldili· 
bi lbra hlmin mnaşının 20 li
raya, ba ~katip muavini Ah
medin 20 liraya, başkatip 
Kazımın 35 lirayıı, ikinci hu
kuk başkiıubı Ahmedln 20 
liraya.! asliye başkatip mua
vini Omerin 25 liraya , vtz
nedar Abdürrahmanın 22 ye 
çıkaı ılrnasına Bursa adliye 
encümenince karar verilmiştir 

lialkevinin mecmuası 
Haber a)dığıınıza göre ıe. 

ne ba§ında Halke vimi.z bir 
mecmua çılrnracaktJ r.B u rnec
mua için dün gece HalkevJn. 
de bu i şle uğraşan la!' toplan. 
mıılar ve mecmuanın çıka
r&fması etrafmda konuşmuş . 
lardır. 

Tabakanef er 
Ta bake nelerin şehirden 

kaldırıla rak Soğanl.köy yolu 
ile Mudanya demir r o!u 8 • 

Altuf, Altay, AkdAğ, Ak· 
alan, Akyü7,, Yüzak, Akay, 
Akdemir; Aydemir, Aydağ, 
Akgün, Akbenık, Albenek, 
AJtan, rAl'ay, ~yıl, Azık, A. 
rık, Adak, Adar,. Akar,Ayırt, 
Avcı), Avıar, Akçay, Aksu, 

'

. ra sında seçilen yere kuruJm a
la rı hakkında ui( l ık ba kan 

l 
hğtUdan resmi einir ve müsa
ade .selmişUr. 

Atak, Anlak, Acar, Anık, 
AydJk, Andık, Açar, Açık-

SETBAŞI 

Selcihettin 

( Hakkm s~si ) müddei-

umumt Cemil şehrimizde bu· 

Jundı " u bir sene içinde ki-

barlığı ve dürüstlüğile her-

i§lerioe 
el konan Bursa merkez zirai 
kredi kooperatifi evelki gün 
Halk fırkası salonunda bir 
toplantı yapmııtır. Bu toplan
tıda valimiz Bay Fazlı Gü-

kese kendini sevdirmf § ve leçle banka müdürü Hüsnü 

hepimizin derin saygısını top. ve kooperatif ortakları bu-
lamıt değerli bir adliyecidir. lunmuş1ardır. Toplllntıda ko

Aramızdan ayrılmuına acı

nıyoruz; fakat bu ayrılık 

kendisi için bir terfi olduğun· 
elan bununla tesc·lli buluyo· 

ruz. 

Mudanya da 
yaman lir kasa 
hırsızı 
yakalandı 

Mudanya zabıtası, l'Şine 
ancak sinema perdelerinde 
rastlanacak kasa hırsızlığiJe 
karşılaşmış ve hırsızı yaka
lamıştır. Yaka şöyle olmuı
tqr: Zeytin tüccarlarından 
Halkevi reisi Vasfinin kasa· 
sına göz koyan Mirzobalı İı· 
mail adında sabıkalılardan 
biri zeytin al:ş verişfnin en 
canlı za manı olduğunu ve 
Vadın fn ı~asas.nda bir hayli 
pa ra bulunacağını sezerek 
tam bu t fcarethanenin karıı· 

sındaki kahyeye 9.'dVal •it'r
miıtfr. V11sfinin yazıhanesine 
kahve götürdükçe etrafı göz. 
den geçiren İsmail müsait 
bir z1 mnn aramağa başla. 
mıştır. Diğe r taraftan çlJin
girlcrdc n birile de ahbaplığı 
arttı rmış ve kendisine kasayı 
açm ak f ~in ı: z•m gekn Alet. 
lerf aş r ntt§Lr . Ôtedenberi 
poli ~in gözii ıı lı ı nda bulunan 
bu sa bıJca lı ı ılıayc t bir gün 
Va sfinin 1.. a.s Hı na 10 bin lira 
konduğun u öğrenmit ve o. 
gece hırsız!ığı yapmağn ka. 
rar verm:şt l r. Pc Jia kasa nın 

soyulacağını anlamı§ ve Vas
fiyi ikaz ederek f< a sadaki 
paraların çekilmesini ve b~ 
adamın fena bir niyeti oldu. 
ğunu kendisine söyJemfttfr. 
Hakikalen o gece bir dıvara 
çivi çakmak suretile t icaret. 
ha nenin bahçesine atlayan 
İsmail ta m kasayı açıp mev. 
cut paraları alacağı sırada 
pol is y~knsına yapıımı§ ve 
adliyeye teslim etmi§tir. Ha. 
diseden zaten haberdar olan 
müddeiumumi Mehmet Alt 
vaka yerine gitmiı yaptığı 
tahkikat üzerine bu yaman 
lıır s,z ın diğer vakalarını d 
b • . a 

l "lt> §l ırmek sur~ tife tevkif 
etm işt ir . polisin bu dlkkatı 
halk arasında ve amirleri ij. 

z~rinde jyi t esirler yaptığı 
g:bi vıJayetçe de kendileri 
takdir cdilml§tir. 

ÜLKÜ 

operatifin geçmit işleri ko
nuıulmuş ve yeniden canlan
dırılması kararlaşmııhr. Yeni 
idare heyeti seçilmiştir. He
yete Vodinalı Hann, avu
kat,., Cezbi, doktor Şefik Lüt. 
ft, Çekirgeden Mehmet ve 
Garip; mürakipliklerede A
dapazarı emniyet bankası 

müdürü Fahri ile hususi mu. 
hasebe ikinci müdürü Hüsnü 
ıeçllm!ılerdir. İdare heyeti 
ilk toplantısını ziraat han ka. 
sında yapmıı ve reislığe Vo
d:nalı Hüsnü seçildikten 1100 

ra çalıı1cakları binanın hü
kumet konağı karş:sına nak
Unt: karar verilmiştir. 

Yalancı şahitler 
icra memuru Haydarı bir 

haciz fşinde tahkir ctr.ı~kle 
suçlu Mahkemehamamı uhi. 

bi Hayrinin asliye ceza mah· 
kcme!inde yapılan duıuşma
sında §ahitlerden kasap Hay
ri ve çırağı Mehmet ile Ra-
fidin mahkemede Hayrinin . . - -·- ,, ..... 
tıkları anlaşılarak her üçü de 
tevkif eddmiıler ve müstan· 
tiklikçe sorguya çe~iJmişler
dir. 

1 rahom muayinesi 
Memleketteki trahuın h?.a. 

talığı hakkında köklü bir 
bilgi elde edilmek için sağ. 
lık bakanlığı vilayettekf mek. 
tepler talebesinin göz müte· 
h :ısım Şefik tarafından mua. 
yeneleri hakkında buyuruk 
gelmi§lir. Muayene edeilecek 
talebenin uyı.ı;ı on binden 
faz!adır. 

Bulaşık hastalıklar 
Vilaye\te son bir ay için. 

de 1 aari sahaya,7 kara hum. 
ma, 2 paratifo, 1 cüzam, 4 
difteri, 8 kıııJ, 9 §arbon, 3 
kızamı k hastalığı görüJmüt
tür. 

Halkımızın hamiyeti 
l-la lkevi içtimai yardım 

teıkılii.tmın f ıkara için evler· 
den elbise ve çamaıır topla . 
mak humıundaki teıebbüıle· 
rine halkımız büyük bir a
laka göstermit ve toplanan 
elbise ve çamaşırların parç~ 
itibarile sayısı on binden 
fazla olmuştur . 

( Dağcı ) nın türküsü 
• Bursa Dağ ~porları Kulüt üne. 

Kayaklar şimşirden, ayaklar çelik. 
Kay.ıkçı dağ larda tutulmaz elik. 
Soğuğa , tipiye vermez metelik 
lğıl iıı ey dağ la r! IJozkurttur aeJen · 
Dağların üsıünden göğe yük;elen! '. 
s :vgisi: dağ lara, dirime, (kar) a?. 

Arı karadn Hölkevleri u. Yureklen bağlıdır gelin çamlarat. 
Dağcıy ı ararsa n d•) rukta arc; f, 

Sav1 389 
_raıı:xs 

( Ranıazan davulu ) 
Bir okuyucumuzdan ıu 

mektubu aldık &ynen koyu• 
yor uz: 

Ramazan aylarında ıece 

yarısından birkaç saat ıonra 

çalınan davul, artık hiç bir 
bakımdan dogru değildir. E· 
ğer bu davulları herkea lıte

diğl zamanda çalıyorsa ıece

yarısından sonra değil davul 
çalmak en uf ak bir gürültü 
bile yapmak bel~dlye yaaak· 
ları içinde olduğundan bele
divemfzin bu itın önüne geç· 
mesi lazımdır. 

Oruca kalkacakluı · da-
vulla uyandırmak için her 
hangi bir müsaade ve müsa. 
mahaya da imkan yoktur. 

Sağlam adamların iıtira· 
ha tını, hastaların ve çocuk· 
ların sıhhatını bozan bu va· 
lntalz ve manasız gQrdltünfin 
de artık ortadan kaldırılma

sını çok değerli valimizden 
bekliyoruz. 

M. H. 

(Hakkm Seıl): Zaten gil
rültü ile mücadele edildiii 
bir sırada aeceleri davul çal. 
manın ne dereceye kadar 
doğru olup olmadıiı mey-
dandadır. 

Bursa belediyesindt:rı: 

HG taloın elbise 

Belediye zabıtası için 
36 takını elbise kaime 
si nd~ yazılı şartlarla 
bir ny içinde pazarlı
ğa konulmuştur pazar 
· -ılA .,-r: .. -ıa11H1a gunü 
saat 14,5 te i~1alesi ya 
pk lacaktır. istekliler 

t 

bütün şartları anla-
m1k için her gün B. 
ınuhasebesinc ve ihale 
günü bdli saa.tinden 
önce de yüzde yedi hu · 
çuk teminatiJe B. en· · 
cümen İne gel si uf er. 

§ 
Ankaz satışı 
Hisarda kavuklu ma
baJlede Cevdet beyde·n 
istin-ı!ak edilen ~ nu
nıarah evin ankazı ka 

imesinde yazılı şart. 
Jarla ve bir haf ta tcn!
di<len açık arltırn1aya 
konulnıuştur. 16- t 2-
934 pazar günü saat 
1 öt~ ihalesı yapılacak
tır. istekliler bütün 

şartla ı:-ı anlanıa k için 
lıer ği"ın B. mubasehe. 
sine ve ihale günü bel
li saatinden öLıce de 
yüzde yedj buçuk te
mina tladle belediye 
encümenine gelsinler: 

&±!2QQI 

Kayıp mühür 

yDz, Açıl, Azsöz, Akel , Açık
Aöz, Açıköz, .., Amaç, Akçı), 
Barıı1 Barıtık, B"1.11kan, Ba
rıım, _Baıar,,, Baıak, Baısoy, 
Bakır, Balsöz, Balöz, Balkan 
Baylial, Balcan, Baycan, Ba
nar, BandT,. Bakır, Bayan, 
Bayındtilı .. ~ 

Z iya 
z aha n esi 

ilAçlar dikkatle yapı lı ~ .. j 
Her hususta ucuzfuk 

prensibimizdfr, 

mumi m erkezi tarafından 
a yda naya çıka rılan ( Ülkü ) 
mecmuasının 22 inci sayısı 

da çok güzel ve özlü inkılap 
ya zılarlle dolu olarak çıkmıı· 
tır. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Kaya lar yl)) verir, dağlar tel verir. 
Dağlarda dağcıya çamlar el verir. 
Gizli bir güç vardır, demir dizinde! 
Uçar ceylan gibi kar denizinpe! 
Kartallar süzülür onun izinde. 
Oözalan dağlara vermiş gönlünü 
Titretir dağ l arı dağcının ünü: 

Tahsin Nahit Aksoy 

Tekaüt maaşı aldığım 
mühürümü kaybettim veni
sini yaptıracağımdan "eski
sinin hükmü olmadığını f. 
IAn ederim. Polis müteka-

idi Hüseyin 
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Bursa ikinci hukuk bursa in hisa;lar bas *' 
mahkemesinden· • 
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0

a Altı müdüriyetinden : 
parmak mahallesinden Os- İd:ır'Pıııiziıı .llııı·:ıdi.' ı· k:'ıiıı d(•pıı~ıı111111 3 rıııııı:ıı·:ılı 
rrtı;tfn kızı Hacer hanım ta-

iJelediye Riyasetinden: 
~!) takını elbise, ~n çift çizıne 

İtfa;yc içiıı yukarıdaki elbise ve çizrneJer ka
in1C:'sİnde ycızılı ş~rtlarla ayn ayrı bir ay içinde 
pJzarlığa konulmuştur. pa z·1 r veya çarşanıba 
günü saat 14. te ihalesi yapılncnkbr. İstekliler, 
bütün sartları anlamak için her gün B. muha
!'ehesi ne ve ihalt! günü belli saatinden önce de 
yüzde yedi hucuk ieminatile belediye encünıe .. 
nine gdsi nler. 

a ından k :uıht11·111da yapılac•:ık ı:rnıiı·at ~:ıı·tnanw~i tıllıc·itı:ıu·c~ d ocası o nıahalle-
h~.,: ~:san oğlu Kaşif alcy- uıiiııaka~ay:ı ko111ıJıııu~ı111'. J\ıı·d11·ııı:ı 30 1\. f'V\ (11 934 

•• 
1 anıe eylediği bo· ıarilıiıH~ nıiis:ıdif paz:ıı· giiııli ~a:ıı on lıc~ıc~ Bııı·~:ı 

şankma davasımn icra kıhn· İrılıi~arlar B:ı~ıııiidiiı·ivctiııde miite~c~kkil kom~ivoııda 1118 ta olan h • · • · 
de nıu · mu akemesin icra oluıı:wakıır·· l\ınlırııı:ı !'Clrlııanıcııin nıaddt•i ıııalı-
h 1 

maııeyh K4şiffo ma- • 
d 

8 
.. li ikameti meçhul bulun ~tısu mııeilıiııt•c• fcrıııi clıliy<'li lı:.ıiı hulııııanhır i~ıiı·ak 

u .. gu davetiye zirindeki eut' hili ı·. 
mubaşfrfn meşruhahndan llt•ı· i~tPkli hı•dı·liıı viizde YPdi btıc·u~u olaıı 75 li-
:::~ı':\:::e~ı' ':;:~;::tn b;:~ rıı lı k 11111 r;: H :ı l lt!m i ıı;ı l ı ı ıı 11°1 ii~ı :ı~l ı i İw~ t:ı y i ıı ol ıı rnıı ı Satınalma komisyonundan: 
nan mumaileyh KAşife ilA· ~~uıın nıezkt'ır koııı!'Iİvoııa ıııiiı·:w:ıatl:ıı·ı il:\ıı olıınııı·. 
~en ve llsaken davetiye yevmi muayyen ve mezkür hakkınızdaki muamelenin 

Askeri lise için :350:'a.00 adet kaput diktirile
cektir. Tahmin edilen bedeli 1400 lircıdır. Nu
mune ve ş·ırtnaınesi satın alma komisyonunda
dır. Eksiltn1c ~H-12-93~ cunıartesi günü saat 
on b. şte Toph:ıncde sat1nalma konıisyonunda 
olacaktır. EksiJ tıne açık surette yapılacaktır. 
Muvakkat terninat 105 Jiradır. .l-3 

1ebliğine ve tehkikahn 13- de mahkerr.eye gelmeniz ve gıyaben icra kıllnacağı teb 
k -

935 
saat ona talikine ya tarafınızdan bir vekil Jiğ makamına kaim olmak 

.J!rar verilmiş olduğundan göndermediQiniz takdirde üzere iHln olunur. 

Bursa Nafia su işleri nıiidiirliiğ·iinden: 
P Gölbaşı su altında kalan kısım: 
arıel W Cinai Köyü • Sahibinin adı ıahan Konulan kıymet Tutarı 

ı 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
ıs 

16 
17 
18 
19 

l 
2 

M.2 K. S. Lira K. 
tarla rölbaıı Tahir o, Halil ve İbrahim 10270 ı 50 154 5 
tarla, çalılık ,, Mubıine hanım 26070 1 50 391 5 

Tarla 
Tarla 

" ,, Molla İbrahim o Aziz 3225 2 64 50 
,, " Ali çavuı o. Halil İbrahim 2670 2 53 40 
.. ,, Ahmet o. Halil 6050 2 l 21 
,, ,, Mustafa o. Hacı Satt 2370 2 4 7 
,, ,, Hacı oğlu Alt vereıe•i 163 l 5 2 50 4(;7 
" " Kadı o. Ratil, İbrahim 2780 2 55 
" " Ali o. Mustafa, Mehmet 5265 2 105 

40 
87 
60 
30 

" " Raıtt veresesi • 2670 2 53 40 
" " Ahmet ve Emine 2555 2 51 10 
" ,, Hacı Ali vereıeıi 1250 2 25 
" ,, Ali çavuş o. veresesi 1785 2 35 70 
,, ,, Salih o. Arif vereseıl 1950 2 39 
,, ,, Ali oğlu İsmail 2925 2 58 50 
,, ,, KadıRaıit ve İbrahim,zehra l 175 2 2::, t.lO 
" ,, Ra§it v. ı. Raif Hüseyin 3435 2 68 70 
,, ,, Aziz v.s . Mustafa, Hayriye 4785 2 95 70 
,, ,, Mustafa o . Tahir Ahmet 2860 2 57 20 

Mehmet Havva 
,, ,, Muhsine hanım ~580 2 

Dudaklı bataklığı kurutma kanalı 
Dudaklı Hacı Ferit o İzzet k. Şahiae 730 

,, İbrahim oğlu Tahir 730 

Aksu Seddesi 

3 
3 

71 60 

21 90 
21 90 

C. müddeiumumiliğinden: 
!Hl6 lira /a.l kuruş. keşifli Bilrsa kadınlar ceza 

evinin ·onanlnıası hususu bir ay müddetle kı
salt maya konulup 25 -1 '2-9~J4 salı günü saat 
on b,..şte üzerinde bırakılma işi yapılacağından 
istekli olanların ·o günde tenıinat parası mak
buzu ile müddciumutnilikteki hususi komisyona 
da ha ziyade öğrenmek isteyenlerin ceza evi mü
dürlüğüne nıürucaat etmeleri ilan olunur. 

l\laden kömürü münakasası ilanı 

Mudanya belediyesi elektrik 
işletme idaresinden: 

Elektrik santralı için şartuamesine uygun ol
runk üzere elli ton maden kömürü satın aJıu
ması 19- 12 -034 çarşamba günü saat U5,30 a 
kadar kapalı zarf usulile münakasa)·a konul. 
muştur isteklilerin o günün nıuayyen saatinden 
evel tekliflerini verıneleri ve şartnamesini gör
nıek isteyenlerin de her gün elektrik işletme i
daresine ınüracaat etmeleri. 1-2 

• 

l<öyü sahibinin adı sahası M.2 konulan kıymet tutarı Bursa inhisarlar Baş 
) 

2 
3 
4 
s 
e 
7 
8 
9 
ıo 
ıı 
12 
13 
14 
ıs 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

!) 

ıo 

11 
12 
13 
1lı 
15 
16 
17 
18 
19 
~o 
2t 
22 
23 

K. S. Lira K. 
MÜDÜRİ .. {ETİDEN: Tarla dudakla Hacı oğlu Abdullah 156) 

il 

" 
" 
" 

ti 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

Halil İbrahim oğlu Arif 
Mehmet oğlu Tahir 
Abdullah oğlu Katir 
Hacı oğlu ibrahlrn 
Kavas oğlu Kadir 
Ahmet oğlu Hamit 
Hüseyin oğlu Vahit 
Sahipsiz 

475 
3125 
2650 
2595 
7860 
5900 
850 

" dudaklı Dede Ahmet veresesi 1785 
" " Sahipsiz 
" Dudaklı Ahmet oğ!u İbrahim 1460 
il " Recep kızı kara Ayte 3780 

" " Ali ojlu Ahmet 3065 

2 50 3~ 

2 So 11 
ı So 46 

1 50 39 
1 50 38 
2 157 
2 138 
1 50 14 

ı 

1 
1 

So 26 

" .. Cemal hafidi Mehmet veresesi 3465 1 

14 
37 
30 
34 

Orta N ilüler feyezan yatağı 
Cinai Köyü Sahibinin adı Sahası M.2 konulan kıymet 

çif · tarl& Buna Paıaçiftliği Muhitlinbey 91 O~ı5 
tarla lzvat Mehmet bey 20~17 

Buraa Yolge\ e ı aro 1 T ıt berbe r, hüsevin 144) 

dutluk 
Dıera 

Tarla 
Dutluk 
Tarla 

Dıera 

tarla 

• 
' 

Bozacı arna vut 1 :~~00 
Bu tarley. Çeltik köylü Ahmet satmıı 

lzvat Yusuf oğlu fsmail GSlü 
ızvat iz vat mera11 5~ı:ı 't 
Bursa Boınak Rıfat bey 1 ~9/5 
iz vat hacı Muataf a ;~225 

Bursa Paııçiftliği muhittin bey 5fı775 
Buraa Yusuf bt;y OGiO 
Soianlı Soğanla köy meraaı 213~'ı5 

Soğanlı köy vakfı 3800 
haaan ça \ uş veresesi 1291;) 
lımail oğlu hakkı veresesi 1700 

Bursa Emin bey 1620ü 
Yusuf bey 355;) 
kahveci basan veresesi 1333:> 
Vanlı Necip bey 34820 
Oıma n vereöeıi 1 : l50 

ı Yusufbey ~725 
Balıkla Mehmet oğlu Yakup 7250 

muhtar oflu :ali bey ı 8050 
Balıkla köy meraıı 34380 

K. S. 
2 [Jı) 

2 
lı 

2 

4 
1 

,, 
.ı 

2 
2 
1 
?. 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

50 

50 
so 

Tutarı 

Lira 
2278 
404 
5i 

278 

._72 
._),_) 

37!) 
ll~ 

1119 
193 

2132 
93 

258 
59 

'121. o) ı 

71 
26(:) 
69'ı 
33 

87 
87 
75 
92 
20 

75 

77 

60 
80 
65 
65 

1 - B::ışnıüdüriyetiıniz n1erkez yaprak tütün 
anbanna ınuttasıl transit anbannda yapılacak 
tedilftt ve i l<i vei hışaat şartnanıesi ınucibince 
münakasaya konulnıuştur. 

2 - l{trdırma 3() Ka. Evvel !l34 tarihine rrü-. 
sac.lif pazar günü saat on beşte Burs·\ in. Baş 
müdüriyetinde müteşekkil koınsiyon<la jcra o
lunacaktır. 

3 - Ktn.lırnıa şartnamenin n1addei mahsusu 
mucibince fenni ehliyeti haiz olanlar iştirak 
e<lebiJir. 

4 - Her istekli bedelin yüzde yedi buçuğu o
lan 21 !) lira rnuvakkat teminatını müsteshiben 

K. ta)·İn olunan saatte mezkür komisyona müra · 
3i 
34 

caatları ilan olunur. 2- 2 

fo Evkaf idaresinden : 
Reyhan nıaha (fesinde 5ö9 ada 1 ~ parsel 45 

40 kapı sayılı hanenin vakıf olan 1 :ı hissesini al-
5r. lnak için nıüracaat eden hissedarlarının para-50 
87 s1nı yatırarak ınuan1eksini bitirmedıkleri ve 
37 İstanbula gidip adresleri de n1alun1 olmadığı 
~~ için iltin gününden başlayarak bir ay içinde 

gelip paras nı yatırmaz i~eler bir ay bitt kte 
3ıı hakkı şüfaları sakit olarak vakıf hissenin bil. 
50 mi.lza yide istekliler~ sa tılaca.{, ı i l~\ n olunur. 

• ıo Bııı0Sil (leı·tcı·(lııı·lığ'lll(lilll: 
70 İkinci kanunun 1;3 üncü f>er~emhe günü mali 
tıO 
75 ye nıemurluğuna duhül jmtihanı yapılacağın-

1 

so orta mekteplerden veya liselerden iyi derecede 
25 şehadetnanıe veya tastiknarne alarak çıkmış 

olanrarın evrakı müspitelerile birlikte defter-



• 

~ahife 4 
-

l\ıl ilı ı·c, 111 ı lt:tiııı·ii ( eı·si (l lııı \rzı 

- Üçünce. sahifc\len devam-

Parsel N Cinsi Köyü Sahibinin adı Sahası M.2 konulan kıymet Tutan 
Lira K. 

1 
2 

Tarla O 1unluk 

" " 

Ahmet ve kardeıi Ali 
Ahmet oilu Recep 

1150 
1450 

3 bal ,, liüıeyln ve Mahmut 870 
4 Tarla ,, Oıman karısı Gülıen 600 
5 ,, ,, t faaan ça vuı Ahmet 820 
6 ,, ,, Reıit oğlu Meclt 815 
7 ,, ,, Salih oflu Mehmet çavuı 440 
8 bağ ,, Muıtaf a ve kardeıt Mehmet 470 

9 Tarla ., Ali Riza 390 
10 Yoncalık ., Kavas Ahmet 510 
11 Tarlo ,, Ahmet oğlu Recep 80 
12 bahçe ,, Muıa oğlu· Üzeyir 1375 
ı 3 ,, ,, 1 lüıeyin oğlu Mahmut 60 
14 ,.. ,, Kavas Ahmet 510 
ıs ,, ,, ,, .. 225 
16 ,, ,, Mehmet oğlu Recep 900 
17 ,, ,. Zehra hanım 175 
18 ,, ,, Mehmet çavuı 1975 
19 ,, ,, Kavas Ahmet 675 
20 ,, ,, l~ecep 80 

21 dutluk ,, Mustafa 60 
22 Tarla ,, İbrahim efendi 1520 
23 bahçe ,, Ahmet ve kardetl lımail 470 
24 ,, ,, Ahmet ça vuı 530 
25 ,, ,, Hasım oğlu Ahmet 545 
26 ,, ,, Ahmet oğlu Mustafa 725 
27 ,, ,, Köy cami vakfı 3~75 

28 ,, ,, Meclt kızı Münevver 690 
29 ,, ., Hafız Mustafa 655 
30 Tarla Çekirge Ali oğlu Davut 4590 
31 ,, ,, Küçük Ali 7335 
32 ,, ,, Şakir o~lu Sıddık ağa 289<ı 

33 ,, ,, Pekmez mustafa vereıeai l 135 
34 " " 1 zzet vereseal 880 
35 ,, ,, Mehmet oflu ııık 960 
36 ,, ,, Abdullah, ahmet, Sultan 1000 
37 ,, ,, Haaa.n kızı ayte 130 

38 ,, ,, Hasan kızı emhıe 1780 
39 bahçe Çekirge Mehmet efendi 2990 
40 ,, ,, Mehmet ali hoca oğlu mehmet 485 
41 " ,, lgdirlt mehmet kızı ayte 1575 
42 bahçe ve tar. ,, Jğdlrli Sait 13240 
43 Tarla ,, Korkmaz kar111 Sıdıka 1350 . 
44 ,, ,, Sabuncu etem efendı 3235 
45 bahçe ,, Hafız mehmet alt valdeıi halice 5J 10 
46 Yoncalık ,, Necip oğlu ali ala 3565 
47 Tarla ,, ,. ,, ., ., 13890 
48 ,, ,, Baııan karısı Gülsüm 8145 
49 Yoncalık ,, Abdullah efendi 4160 

50 Tarla Bursa Posta müvezzii süleym.ıo valdesi hatice 505() 

51 ,, ,, Arnavut alt 1685 
52 ,. ,, Kavaf elem efandi 5200 
53 bahçe ve tar. Çekirge Haydar hoca 12800 
54 bahçe ,, Balat köylü halil veresni 3090 
55 ,, .. Çolak tbrahlm oğlu i&mail çnuı 1310 

56 ,, ,, Yüzbaıı oıman oja veresesi 1340 
57 ,, ,, Kara mehmet veresesi 3915 
58 ,, ,. Çolak ibrahtrn oğlu ismail çavuı 2680 
59 Tarla ,, Yüzbaşı oıman ağa veresesi 7080 
60 bağ ,, Haydar hoca 6785 
61 bahçe ,, Aliye Nine J 565 
62 ,, ,, Ebuıuut oğlu ibrahim verese,.ı l 420 
63 Tarla ,, Mlra1 al(veres~ıl yunus \' e saire 9585 
64 ,, doburca İsmail çavus 5605 
65 ,, Çekİrge Nuri oğlu rıli 2980 

66 ,, doburca ltmail çavuı 2360 
67 bahçee Çekirge mine hanım 7000 

68 Tarla Buna Demfr kapılı molla ahmtt 4435 
69 bahçe ,, Bakkal ihsan 1585 
70 Tarla ,, Boınak Cemal 9255 
71 ,, doburca Kaya ali 3500 
72 ,, Çekirge Emin oğlu Sadettin 6525 
73 ,, Bursa Tohumcu İsmail Hakkı 527S 

74 ,, ÇekJrge Hasan ojlu ltyas 4945 

75 " ,, Burgazlı oğlu Kaya Alt 35~0 
76 ,, " Yüzbaıı Osman aia veruesi 4860 
77 Tarla Buna Arnavut Ali 205{; 
78 ,, Çekirge Şakir ağa veresesi 575 
79 ,, ,, mustafa veresesi 375 
80 
81 " 

" 

" Şakir oğlu Sıddık ağa iü5 
Burıa muhallebici ahmet karısı Gü?ş tm 1l10 

K. S. 
2 
3 

4 
3 
3 
3 

50 

3 50 
4 50 

3 50 
4 50 
5 

5 50 
s 50 
5 50 

5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 

5 
5 50 
5 50 
5 
5 
5 50 
5 

5 
5 

4 50 
4 50 
3 50 

3 50 
3 50 
3 50 
3 50 
3 50 

4 
5 50 
5 
5 50 
7 
7 

5 50 
9 
7 
6 
5 
6 

J 50 
4 

4 50 

6 50 
7 

'/ 
7 
5. 
4 
7 
6 

6 
5 
4 

5 
3 
4 

4 
6 
4 

4 
4 

4 

6 
4 
4 
4 
3 
3 

3 
3 

28 75 
43 50 

34 80 
18 
24 60 
24 45 
15 40 
21 15 

13 65 
22 95 

4 
75 62 

3 30 
28 5 

12 37 
49 50 

9 62 
108 62 
37 12 
4 40 
3 
8 36 

25 85 
26 50 
27 25 
39 87 

168 75 
34 50 
32 75 

206 55 
330 7 
101 15 
39 72 
'.30 80 
33 60 
35 

4 55 

7l 20 
164 45 
ı4 25 
86 62 

926 80 
94 50 

177 92 
459 90 
2-19 55 
833 40 
407 25 
249 60 

li6 75 
67 40 

234 
640 
200 85 

91 70 
93 80 

274 5 
134 
283 20 
474 95 
93 90 
8j 

479 
224 
149 
70 

280 

177 
95 

~70 

140 
216 
211 

296 
141 
194 
82 
17 
17 
21 
33 

20 
25 
20 

80 

40 
10 

20 

70 
60 
40 
24 
25 
25 
15 
30 

Bursa ovası ıslah an1e)iyesi için yukarıda esanıisi, metre murabbaı, 
ve fiyatları ve tutarları gösterilen ar~z:, menafii umumiye namına is
timlak edileceğinden ilan tarihinden itibaren sekiz gün zarfında bir iti 
razları olanların Belediyeye müracaatları ilan olunur . 

Fırka satın alma komisyonundan: 
As. lise için l 2DO- 1300 adet n1intan acık mü· 

nakasa ile satın alınaeal<tır. İhalesi 24- 1 '2--934 
pazartesi günü saat 15 te satln alma komisyo
nunda yapılacaktır. TaJipJerin nümune ve şart
nameyi görmek için her gün, n1ünakasaya gir
mek için de vaktinden evel teminatla komisyo· 
na gelrneleri. 2-4 

Fırka satın alma komisyonundan: 
As. lise talehesi için ö50 - 7~'0 takım pijema 

açık münakasa ile satın alınacaktır. lba,esi ~7 · 
12-tı:JJ p z rşembe günü saat on beşte satın alma 
komisyonunda yapılacaktır~ Taliplerin nün1une 
ve ~artnameyi görmek için her gün mün:ıka a
ya girnıek için de vaktinden evel teminatla ko. 
ya gdmeleri. 2-4 

Bursa Satın alma komisyonu 
riyasetinden: 

Bursa ve ~1udanya garr. izonlan ıçın aşağıda 
cins ve mıktarJarı vazılı sebzenin açık müna-,, 
l<asaıı ı t 8 - l"l - 9~~4 salı günü saat 14' te fırka 
satın aln1a ko ivisyoı r unda yapılacaktır. l alip 

olanların şartnanı eyi olcunıak üzere her gün 
ve rnünakasaya gireceklerin vaktinden e\·el te
n1ina t Ja kon1İsvo na n ıüracaa tları. 

J 

40000 kilo La !1ana 
40000 » Pırrı sa 
3 ti<JOO » 1 spanak 
oOOO » Kireviz 
~000 >> Havuç 
4001• demet Nane 
8000 » l\1aydonoz 
8000 adet I~inıon 3-1 .. 

••• ~ - .·:.. •• _ .. - : •• • ·, • J.. 
.. . . . ];: . • ..... f > -- • ~ • . • .. ... v 

l)t~ı(,() i ,~(_~ .. 
lli)r(lSClİllfleıı: · 

!ı.'14 lira keşifJi raf, dolap inşası 
Bdc<liycnin boJrurn katında yapılacak dolap, 

knpı ve raflar l<aİlnesind ·~ yazılı şartlarla açık 
tks\ ltnıeye }, onul muştur. 1 G-12 - 9:34 paz~r 

günü saat 14 te ihalesi yapılacaktır. İ3teldiler 
bütün şa rtları anlanıak için her gün beledi~·e 
n1uhascbesine ve ihale günü belli saatind~n ön
ce Je yüzJe yedi buçuk teminatile belediye en · 
cü ınepine gelsinler. 10 

Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünden: 

l\.1. Ken1alpaşa inhisarlar anbannda n~9 ve 
4331 seneleri ına hsulünden çiftçiler tarafından 
terkedilen 2(j) kilo tütün açık arttırn1a i!e sa . 
talnıak üzere yirıni gün nıtıJdelle -L.6-11 - 9~,a. 
tarihinden itibaren rnüzayideye konulmuştur. 

ihalesi 1a- 12-934: tarihine müsadif cumar-
tesi g j nü s::ı ı t on a 1 tıda icra kılınacağından 
taliplerin ihale ~ününde M. Kemalpaşa inhisar
lar idaresine müracaat etmeleri i1an olunur. 

Akba kitap 
Ankara 

• 
evı 


