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C. H. F. vilayet 
kurultayı 

Cuma gecesi C. H F. vl· 
liyet kurultayı toplanını~tar. 
Kurultaydan evel kaza.fardan 
relen murahhaslar ıerf ffne 
belediyede bir akşam ziyeı feti 
verilmiş bu ziyafette val imiz 
Bay Fazlı Güleçle gazeteci
ler de bulunmuıtur. Ziyafet
te fırka vilayet başkanı Bay 
Sadi konuk sonra da valimiz 
birer ıöylev vermiılerdir. Va
limizin çok güzel bir karoılık 
verdiii fırka baıkanının nut· 
kunu olduğu gibi aıağıya ko
yuyoruz. Belediyeden topluca 
Halk fırkası •alonuna gidtl
nıiı; kurultay baıkuılığına 

Bay Sadi konuk, ikinci baı· 
kanlığına Mudanyalı Vasfi 
Baıaran ıeçildikten sonra ida
re heyetinin iki senehk ça• 
hınıa raporu okunmu;ılur. 

Gizli rey ile yapılan ye· 
ni idare heyeti seçiminde ka
zananları rey sırastle yazıyo. 

ruz: Avukat Bay ,Ahmet Tev
fik (48) doktor bay Sndi Ko
lluk ( 44) Mudanyalı tüccar 
bay Vasfi( 42} doktor bay lı. 
lllail Mustafa (40) ıaatç1 bay 
Nurettin Neıet (39} değir· 
nıenct bay İbrahim (::18) ec
zacı bay Ahmet Tevfik (37) 
eski idare heyetinden bu be. 
Jete giremeyenlerin reylerJ 
de ıu dur: Avukat bay Hulu· 
•I (28) doktor bay Yuauf iz
zettin (33) Karacabeyli bay 
Nuri (33) doktor bay Usman 
Niyazi (28) bu zevattan baı

ka bazıları da rey almışlar
dır. Umumi kongre murah
has\ıiı için yapılan seçimde 
(56) reyle bay Sadi Konuk, 
(46) reyle C. H. F. vilayet 
katibi Satm Altıok, (34) rey· 
le Mudanyalı bay Vasfi Ba
taran, (34) reyle Mudanya 
Halkevi reiai bay Rıfkı, (25) 
reyle Gemlik üyesi bay fa
ik. Az rey alanlar da şunlar
dır: Bay Hulusi (23) bay iz. 
zettln (16) bay Osman Niya· 
zt (13) bay Nuri (9) evelki 
Rece de kurultay üçüncü ve 
dördüncü toplantılarım yapa
rak bütçe ve layıha encilmen 
lerınln raporlarım okumuı 
aynca kaza heyetinin kaldı

rılmasına dair verilen takrir 
hep birden kabul edilerek bu 
huıusun vilayet idare heye
tince tetkik ve umumi idare 
heyetine bildirilmesine karar 
•ertlmlıtlr. 

4 toplantı yapan kurultay 
lkı aünde ifini bitirmiı ve 
daiılmııtır. Bu seneki kurul-
tay çok alakl\h ve mutlak 
hır eerbesti içinde geçm•ı, 
fırkalılar dileklerini, fıtekle
rlni açık ve aamimi bir li
aanla söylemtılerdir. Bu sene
ki kurultay Buraamızın fırka
cılık ve memleket bakımın· 
dan 6stü.n olduğu gibi gerek 
dGzıGnlGk, olgunluk ve ge• 
rekae ince ve alakalı it ve
rimi bakımlanndan da çok 
JUksek ve nümune olabilecek 
lllahlyette olmuıtur. 

Bay Sadi konuğun 
söylevi 

Sayın valimiz, 1evııU ar· 
lıra4ı ....... : 

-- ı Sahibi ve umumi Nrtriyat m6düril 

Derviş Edesen 
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Tutum yedi 
günü 

Tutum yedi gunu ıehri-
mizde büyük merasimle kut
lulanmıt; ıehir bayraklarla 
donanmıi, minarelerde ulusal 
tutum ve yerli malı kullanıl· 

ması için mahyalar kurulmuş 
tur. Cuma günü de ulusal tu
tum ve ekonomik kurumu 
tarafından çizilen programla 
bfr gecit resmi yapılmııtır. 

Hükümet meydanına. binlerce 
halk ve mektepli toplanmıı 

burada Kız liseıi müdürü 
Bayan Fakihe canla bir 11öy· 
lf"v vermiş arkasından da Kız 
muallim mektebi talebesin· 
den Ayhan Barım kendi yaz· 
a~ı (Tecik Savaıı) baılıklı 
tiirı.ıf okumuı tur. Söylevler 
bitince vali Bay Fazlı Güleç. 
le laükümet erkanının önünde 
bir geçit resmi yapılmıotır. 

Mekteplilerin ellerinde levha· 
lar; büyük ve canlı tablolar 
vardı. Alayın arkasından 1-
pekit bir otomobilile eczacı 

Bay Halil Saıqinhı otomobili 
geçmiştir. Ayrıca bir vitirn 
müsabakası da yapılmııtar. 

Kız enıtitüsile Sanatlar mek
tebinde birer sergi açılmııtır. 
Mekteplerde müsamereler ''e
rilmfıtir. 

Hepinizi •kt yıl sfiren kon· 
gre ara11nın bu giln biten 
ayrılıfının sevinci ve asil 
çehrelerJnJzfn memnun ve 
mağrur ıııklarile aydınlanan 

ıoframızın verdiği neıe için· 
de ıelamlarım. 

Aramıza kaynaımak ve 
bizleri yüksek varlıklarile 'ıe· 
reflendirmek için her zaman 
zahmetlerini esirgemeyen ve 
yüksek iıaretlerlle her zaman 
en güzel ve dürüst yollarda 
yürümemizi temin buyuran 
değerli valimizi saygı ile se
lamlarım. 

Arkadaılarım: Geçirdiği

miz iki yıllık ayrılık esasında 
kalp ve duygularımız hep bir 
yolda rastlaımıı ve ıeviımiı 

olarak birbirimize sımsıkı baj 
lı bir halde yüce ülkü.üze 
kavuımak için yürümüştür. 

İnkılap ve yükseliı ıava. 
ıının ıerefli yolcuları olmak· 
la ne kadar gurur duysak 
yeridir. Bu iki senede bu ba
kımdan devletimizin ve fır

kamızın çok büyük itlerine 
ıah. t ve yardımcı olduk. 

Kalplerimizde kaynayan 
inkılap ve yükseliş aşkı Cum· 
huriyetimiztn eısiz hakimiye
ti ile etrafımızı ııca k sevgi· 
lerle sardırmJşlardır. O:ı bir 
yıldır bu yönden aldı(lımız 

kudret ve inan Türk tarihin· 
de emsali olmaya:ı zaferleri 
doğurmuı ileri gidltlmizln 
planlı hamlelerini her gün bir 
misli dahn çabuklukta arltır

mııtır. 

Arkadaılar, bu hamle ve 
sürat o kadar bat döndürii· 
cü ve o kadar- kendine-ç~I. 
cidir ki ( ğauedici ) arkada 
bırakılan izleri görmeğe va· 
kıt yoktur. Ru yeksclit seli 
o kadar azemetli ve katıcı

dır ki, arkaya bakmak için 
durmak gafletinde lulunan
ları eıer ıQrir ve ılpQrGr. 

Müsamereler: 
---- ---

Kız muallimde 
Kız muallim okulamı:1.da 

cuma gecesi tutum yedi gü
nü münaıebetlle b\r müıa· 

mere vermiı müsamerede va· 
limiz bay fazlı Güleçle çok 
kalabaJık davetli bulunmuı· 
tur. lıttklal marıından sonra 
okutkan bayan Vedianın ta
lebe arasından yetiıtirdiii ko· 
ro heyeti çok güzel Ulusal 
parçalar söylemiı!er ve al
kıılanmıılarclır. ::>on sınıftan 
Refika öz Türkçe yazılmıı 
bir ıöylev v~rmit bu söylev
de geçen öz sözleri herkes 
anlamıı ve öğrenmiıtir. Tem· 
ıilde tabii rolü ile en çok be
ğenilen son sınıftan Meliha. 
dır. Temıil arkadaıları Nedi· 
me ve Leman Fatin de çok 
muvaffak olmuılardır. Ayha
nın güzel bir düzgüsü ( tilri ) 
Muzafferin fanı, Meryemin 
milli oyunu çok alkıılanmıı· 

tır. Kız muallim okulamızın 
bu müıamereıfnde en hoıa 

gidcden taraf piye,te, ıi\rde 
ve her feyde ıeçen sözlerjn 
öz Türkçe olmaaı idi. 

Diğer okulalarda 
Kız enıtitüsü fle erkek 

llıeıl de birer müsamere 
vermfılerdir, Bu müıamere. 
ler de iyi batarılm11 ve çok 
beğen il mittir. 

lnhisarların ya
nındaki helalar 

İnhisarlar baımüdürlüğü 
evine bitişik helalar orada 
fena bir koku çıkarmakta 
ve böyle resmi bir dairenin 
yanında hiç bir yakı§ık al. 
mamaktadır. Şimdi bu hela· 
ların yanı başına bir sallı ku· 
lübesı de yapılmakta odu
ğundan bu helaların baıka 

bir tarafa kaldırılması uygun 
olacaktır . 

Soy adı listesi 
Bezer, Setler, Demiröz, 

Demirkol, Dıenksöz. Denkel, 
Denemli, Dl!'ğerli, Değerıüz, 
Dağsever, Dağcıl, Ergin, Er. 
kal, Erbay, Erkan, Ercan, 
Erkul, Esenli, Ergüç, Erkuvet, 
Erimce, Ertok, Ergöz, Ersöz, 
Erpiıkin, Çekik er, Çeliköz, 
Çelikel, ÇelikkoJ, Cağla, Çağ 
lar, Çağlak, Pekıöz, Gözer, 
Toksöz, Tutaöz, Taıkm, Tat. 
k1m, Tanık, Tandı~, Önel, 
Ôı:gör, Ôı:yfğit, Uzaöı:, Uçor, 
Uçkun, l.Jçtuk, Uçak, Onduk, 
Onar, Oymak. 

Baılarımız dik- ve yol! 
muzdan emin olarak 
mev,ut şahikanın parlak doğ-
Tuğuna erişmek için önümüz· 
de hiç bir mani mutasavver 
değildir. Yüce önderimiz Ata 
Türkün bize verdiği iyman ve 
inan ışığı kudret ve kuvveti· 
mizin kendisidir. 
unun dilediği, gösterdiği gü. 
neş TÜRK Ulusunu susadığı 
özlediği gayedir. ona. en çabuk 
varmak sizinle beraber benim· 
de can ve varlığımın andıdır. 
biz bu yolun yolcuları, Tür
kün ezeli tarihine şerefler bı. 

rakan Ata türkün öz kardeı · 
!eriyiz. ona layık ve onunla 
birlik olmaktan doğan ve şe-
refimize şeref katan kıvanca 
layıkız. onu her zaman ispat 
edeceğimiz varlığımızla öd~mek 
istediğimiz minnet ve şükran-
larımız ATA TÜRKÜN başına j 
olsun. var olsun ATA TÜRK 

Var olsun TÜRK Ulusu l 
Ve onwı ebedi Cumhuri1eti .... 

Gürültü! 
Hakkın Sesi gazetesi 
müdürlüğüne: 

Salı günkü sayınızda da· 
vuldan ıtkayet eden bir mek· 
tup okudum. Bu zatın tlki
yeU çok yerinde olmakla be. 
raber ramazan davulunu sol
da sıfır bırakan gürültülerden 
galiba kimsenin haberi yok 
gibidir. Cumhuriyet caddesin
de oturuyorum, bizimle kom. 
ıularımızm evleri arasına 
girmf f üç dört makine ile 
çalııan bir dokuma atölyesi 
vardır. Bunlara mahdut bir 
çalııma aaatt tayin edilme
miı olmalıdır kt: Gellıt ıü· 
zel sabaha karıı ıaat üçten 
itibaren baılayarak faıılaıız 
gece saat 12 hatta bire ikiye 
kadar mütemadiyen çabıırlar. 
Bu makinelerin hepsi birden 
çalııtıfı zaman ne kadar bü-
yilk bir gürültü ve sarıınh 
haııl ettiğini ıiz de tahmin 
edersiniz. İtte bu gürültü ile· 
dtr ki: Evlerimizde uyumak 
ıöyle dursun konuıtuğumuzu 
bile itilmek mOmkün olmıyor 
Bu rabataızhktan çocukları· 
mın da asabı bozuluyor sa
bahlara kadar uyumıyorlar 
ve neticede halla oluyorlar. 
Velhasıl yatmak içln gece 
yarılarına kadar makine H•. 
lerinfn durmasını beklemek 
mecburiyetine mahktimuz. 
Yatmamız kalkmamız bu va· 
kıtaız baılayan Ye biten ma. 
kinelerin emrıne tabidir ki: 
Bizim için azami uyku 4 111· 
attır. Artık tahammül edil· 
meyecek bir ıekll alan batı. 

mlzi size yazmaia mecbur 
kaldım. Şu halin ne derece-
ye kadar doiru olup olmadı· 
jını sizin takdirinize bırakı-

yorum. Acaba kanun bu a
tölye sahJbine bu selahlyetl 
vermit midlr? 

Esasen Türk ceza kanunu· 
nun 546 mcı maddeıl muci
bince bu gibi fabrika ve a· 
tölyelertn ıehir dııarııında 
buluınmaaı lazımken naııl o
lupta bunların mahalle ara
larına kadar ıokulduklarına 
hayret etmemek mümkün 
değllrur. Cumhuriyet hakume
timtz herkesin her türlü hak· 
kını gözettiği gibi her ıeye. 
de bir had ve hudut tayin 
etmlıtir. Şahat menfeatları i· 
çin bizi hatta bütün mahalle 
halkını sabahlara kadar ıar
aarcaaına rahatsız edeD bu 
saygısızların derhal miiahaza 
edilmesinin li.zim bir ff oldu. 
ğunu zannediyorum . Uykusuz. 
luktan 1ıünden güne bozulan 
11hhatımızla rahatımızın ko
runması için ali.kdaar maka-
mın nazarı dikkatini celbede
rek bu ve bu gibi vakıbız 

makine çalııtıranların kanuni 
bir saat dabfllnde çahımala· 

rının temini hususunda de· 
terli gazetenizin va11ta olma
ıınl umumun iltlrahatı namı· 
na çok rica eder sonsuz say
gılarımı sunarım. 

Türk Ticaret bankaıı 
veznedarı A. Bedri 
(Hakkın Sesi) - Bay A. 

Bedrinin yerden göie kadar 
hakkı vardır. Böyle gürült6 
ile iı yapan müeaaeaelerln ıe· 
bir dııında bulunması l&sım 
olduf undan baıka ıehlr için• 
de bulunanların olsun belli 
bir çalııma saati olıa ge. 
rektlr. Bu itlere kim karıp. 
yora& fabrikaların çahıma 
aaatlerinl herkesin uyanık bu. 
lundulu ııralara raıtıeUne 
fena olma1acak .. 

Soy adı alanlar 
Bursa mebuıu Ruıtn(Eıel) 

An tal ya mebusu Nazlfl $ertf 
(Na bel) it bankası ıabık mG
dürü Saffet (Erit) orman me
muru Ahmet (Akaöz) Tahta
kalede kahveci Celll (AkıW.) 
taharri komileri Ahmet ( Ak
alan) inhisarlar baımlldilr 
muaYinl Süleyman fehmı 
(Baydın) tüccar yalcı Haıan 
Sami (Aydınlı) adliye zalnt 
katibi Bedri (Akbulut) nufuı 
müdüril Nihat (A:çıkabn) DU• 

fuı ki.tibi Ha1anTahıln(Atay) 
avukat Numan (Akılt) mali· 
ye memurlanndan Tahıla •• 
kardaıı erkanıharp kayma
kam Süreyya (BOllD) beleclt• 
ye reis muavini Zehra ( Bu
dunıal ) baytar mUcltlr9iıllls 

Tahsin Nahfdtn aoy adı 6ace
den Aksoy olarak yasılmıı• 

ıa da dofraıu (Uygur) dur. 
lnhiaarlar ıtctl memura All
ettin (Yurtaü) maarif mada. 
rü Fikir (Ônerdem) l8aarif 
müfetllılerlnden f'evd (Ôaen) 
mGfettiı Hatim (Afaan) maa
rif batkltlbl Mustafa (Ertem) 
maarif daktiloıu ~her (Ca• 
sel) maarif katiplerinden Ce
vat (Yücel) maarif kltrple
rinden Ferit (Baıbui) ılcll 
memuru SGreyya (Akm)'-aw. 
kat Asaf (G6reç) kız enıfltG
ın müdara Melek (1ıalln) 

enıtitü muaHimlerladen '!nt
ka (Çatın) P. T. T. hawale 
memuru Ahmet Neeatl {UJ
gun) pollı Raılm (Tala) Mu
danya av veralıl lbdtlllUru 
(Atan) Mudanya mlttlıiUlt 
Adli (Oktay) Mudanya zira. 
at bankaıı ıtajyerl Nfan 
Servet (Ayıer) Madbya 
mahke111e baıki.ttbl HINJla 
(Gök) fpektıte Ihsan (tiz) 
Balıkpasarı poU. koml9ert 
Sırrı (Tilrk) pollı Sadık (Bat· 
maz) pollı Hamdi (Yılman) 
pol&ı Alt Rıza( Beki) poll8'Be• 
kir (86ke) pollı Fehmi (fa. 
men) pollı Bahri (Kanmaz) 
pul müfettifl Hilmi (llter) in-
hisarlar odacw Mehmet CVG
z6ak) inhlaarlar ziraat memu 
ru (Erkal) vilayet malret me• 
muru Nail ve kardaıı Aarl 
kaplıcalar mphaıibt Cemil 
(Seyer) ceza baıklUbt Meb. 
met Ali (Uludai) ceza nbıt 
kitlbl Hasan(Şulen) lıMmaad-
11 kalem komlıerl Nidal(G6n· 
a6r) Setbaıında kaaap Ah. 
met (Koçyıfit) 111allp tetkik 
iUraz komiıyonu azaııadan 
Ruttii alleal ye oilu Edip 
Ruıtii,HayrtvlRUftG(Ak,nrek) 
maliye kazanç yökbima •e
muru Haydar (Dlvıtçl) ma• 
liye varidat k&Ubl M. Nuri 
(Arda) belediye mlfetUtl Sa-
lim {lktzler) 

Bur111 adliye blldm nam· 
zecli Maalum ve karclaıı ş.. 
ref (Kayalar) KaracabeJ ha· 
ran Temeclan Abbaı {!&&er) 
•01 adlarını almttlarcbr. 
y eaifebir kana: 

Y eniphlr kaymabdaı Ma· 
hır (lçaz} jandarma ku.;an: 
elanı Turpt(Barlaı) maimi· 
aırı Şevket (Araz) aıııbrllk 
ıubeıl relıi Mehmet Alt (BaJ· 
dan) hi.klm Şacll (T~er) 
tahrirat klUht E.mla (ç..tl) 
... arif memuru Nedim (-Keral 

1 
baytar Saclt (Kanmil' beteclt
J• reW Mehmet (Gllıısl•) 
slraat memura ZekM(lflı•) 

• 



• 

Mudanya icra 
memurluğundan: 

~nı-264 Mu dan yanın 
Mis.:holu köyünden Sela
nikli Hasan Tahsinden is
tikraz etmiş olduğu 450 li-
ra ile masrafa oJan tor-
cundan tiolayı ipotek İs-
tanbulda Bakır köyünde ıo 
temmuz caddesinde 32 nu
marada Mediha Memduha 
hammın Mudanyanm bur
gaz kkyünde meraardı mev 
kiinde ş. Altıntaşlt katip 
Mehmet g. ince yol ş. ince 
yol ve yüzbaşı ~.ustafa ve 
Mehmet c. Altıntaş yolule 
mahdut 64 dönüm mıkta

rmda 1500 ağaçlı bir kıta 
zeyt'.nliği bin lira kıymetle 
açık arttırmaya vazolun2-
rak 26-1-935 tarihinde 
cumartesi günü zevali saat 
14 te ihalesi icra kıhnaca
gından yevmi ihalede art
tırma bedeli kıymeti mu
hamminenin yüzde yetmiş 

beşini bulmadığı takdirde 
en son arttırnmn taahhüdü 
baki kalmak şartile arttır-

manın on beş gün temdit 
edilerek on beşinci gunu 

• 

ayni saatte en fazla bedel
le müşterisi uhdesine iha
lesi icra kılınacaktır bu hu
susta bir hak iddia eden
lerin yirmi gün zarfında 
evrakı müspitelerile idarei 
icraya müracaatl~rı aksi 
takdirde hakları tapu si
ciUerHe sabit olmayanların 
paylaşmadan hariç kalacak
ları ve ihaleden on gün e
vel şartname~inin herkes 
tarafından görültbileceği 

müşterilerin kıymeti mu
hamminenin yüzde yedi bu
çuk nispetinde pey akçala
rını hamilen veya milli bir 
bankanın mektubunu tev
dile arttırmaya iştirak ede· 
bilecekleri ihale vaktinde 
hazır bulunmayanların müs
tenkif addolunacağı ilan 
olunur. 

Bursa ticaret ve sana 
yi odası sicilli ticaret 
memurluğundan: 
ticaret sicil numarası: 163.t. 
ticaret ünvnr:ı Aziz Coşkun 
Turan bakkaliye ticareth~
nesi. ünvanile Bursada Tuz
pazarında 285 numarada 
bakkallık üzerine ticaret 
yapan yukarıda ticaret sL 
cil numara~ı yazılı Aziz 
Coşkun ticaret ünvanı ve 
imzası ticaret kanununun 
42 inci maddesine tevfikan 
siciline kayıt ve tasçil e
dildiği i1An olunur. 

Bursa ikinci hukuk 
Mahkemesinden : 

934- 1047 Dere kızık karf . 
yesinden HÜseyJrı karısı Ce 
mile tarafından kocası ayni 
köyden Cafer oğlu Hüseyin 
aleyhine ikame eylediği bo. 
şanma davasının icra kıltn
makta olan muhakemesinde 
müddeaaleyhin mahalli ika-

meti meçhul kaldığından 
ilanen ve Hsaken davetiye 
tebliğine ve muhakemenin 
17-1 - 935 saat ona taliki 
ne karar verilmiş olduğun
dan yevmi muayyende mah · 
kemeye gelmez veya tara· 
fından bir vekil göndermes 
seniz hakkınızdan tazım ge 
Jen muamelei kanuniyenin 
ifa kılınacağı tebliğ maka· 
mana kaim olmak üzere 
UAn olunur. 
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Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

9J4 684 davacı iı.tinım 
rnahalJesinden azizağa so
kağında ,17 numarada Zeh· 
ra hamm tarafından kocası 
İzmir defterdarlJğı merkez 
memuru Ömer nezdinde 
Mehmet oğlu Ahmet aleyhi
ne ikame eylediği boşanma 
davasının icra kılınmakta 

olan !ııuhakemesinde müd
deiaJeyhe ilanen ve H~.:ti<en 
davetiye tebliğ edildiği hal
cıe gelmediğinden beş gün 
içinde hakkı ıtirazın1 kul
lanmak üzere ilanen ve il
Sı:tkl'n gıyap karan tebliğı

ne ve muhakemenin 17 -1 
_ 935 saat 10 na talikine 
karar verilmiş oldbğundan 
yevmi mezkürda mahlCerne
ye gelmez ve beş gün için 
de hakkı itirazın•zı kullan
maz veya tarafınızdan bir 
vekil göndermezseniz hu. 
kuk U/',ulü muhakemeleri 
kanı~nunun 405 ve 408 inci 
l!:';:ddelerinde münderiç hü
kümlerin ifa ve tatbik olu 
nacağı tebliğ makamına 

kaim olmr:ık üzere ilatt O· 

lunur. 

itan 

934 26qo Rursı- a\'11-

kallarından .Mazhar b~y ta
rafından Millisinerna karşı
sında Kftyserili Mehmet bey 

kızı Feriha aleyhine açılan 
alacak davasının icra kılın-

makta olan muhakemesinde 
Muddaaleyhanın ikametgahı 

meçhul olduğu mantikasi 
mübaşiri tarafından verilen 

meşru hattan anlaşıımakla ol 
veçhile muddaaleyha hukuk 
usul mahkemeıeri kanunu
nun 141 inci maddesi mnci· 
bince ilanen tebligat icrası· 
na ve muhakemenin 2l-1-
934 cü pazartesi günü saat 
ıo talikına karar verilmiş 

olduğundan yevmi mezkur· 
da bizzat ve yahut taraftn
dan bir vekili nıusaddak 

göndermeniz iktiza eder 
şaytt gelmez ve vekil gön
dermediğiniz takdirde hak· 
kınızda rouamelei gıyebiye· 
nin tatbik olunncağmı rıatık 
işbu ilan teblig makamına 
kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

~~5,;.-.;~~~~~~~~~~~~~~~~~11111 

Bursa Satın af n;..a komisyonu 
Tl.J'asetinden: 

Fırka satın al.na komisyonundan: 
A ', lis~~ talehC'sİ için Hf>O 7~'0 takını pıJema 

c:ıçık münakasa iJe satın alınacaktır. İhalesi 27-
12-9;{.+ perş~nıhe güuü s~at on beşte sa tın alma 
konıisyonunua yapılacaktır. Taliplerin nünıune 
ve ~:a rtnameyi görınek için her gün münakasa
ya g-irmek iç.in de vaktinden evel teıninatla ko. 
va <reJmderi. 3-4 ..... 

"" J'~*f.~~' ,.~~w ,,. , • ,.. . ~· • • .. • l,,1 • , 1.. -..~z- "~ ... .li,. ~..... · • ır-: • • •• ;-ı _. ... · · • • " • , 
• • • 'f .'~' ~....... • ,. • ı"' ~· .... - ~ 9 40 . , • ... ... '. -Hususi muhasebe müdürlüğünden 
Gazipaşa caddesinde muhasebei hususiye em

lakinden 1 !)36 senesi mayıs nihayetine kadar 
kin1ya ,·eriJı c:-k olan 90 nurnaraJı dükkanın i
halesi 23-l·l-9734 pazar günü saat t~ ' e uza. 
t ıJ Ol 1Şt1 r. 

1 - L\l<:zkür <lükl·d\nın geçen seneki ayJık kirası 
16 liradır. 

2 - Bu dükl{anı kiralamak isteyenlerin 14 ~lira 
4-u kuruş pey akçasile ihaJe günü vila1et daiıni 
encün1enine gelmelerı ilan olunur. 

§ 
Gazip~şa cadde:>İndc Sarıabdullah mahallesin

de nıuhasebei hususiye emlakinden 193() senesi 
nıayıs nihayetine kadar kiraya verilecek olan 
88 numaralı dükkana isteklilerin verdiği bedel 
haddi )ayık görülmediğinden ihalesi 23 - 12 -
9H4 pazar günü saat 1 a e uzatılmıştır. 

1- l(iraya verilecek olan 88 numaralı dük
kanın geçen seneki aylık kirası 2~ liradır. 
~- Mezkür dükkanı kiralamak isteyenlerin 

31 Jira 60 kuruş pey akçasile mezkür tarihte 
vilayet daimi encümenine nıüracaat eylemeleri 
ihln olunur. 

Bursa ve Mudanya garnizonları ıçın aşağıda 
cins ve mı!.,:tarlan ycı1ılr sebz~nin açık ınüoa
kasa~ı l 8 - i 1-9:1-l s,1!1 günü saat 14. te fırka 

S~ıtın alnın ko:ıı;s~ oı unda yapılacaktır. 1 alip 
o !anl.arın şartlJanıeyi okuınak üzere her gün 
ve nıünakasayagireceklcrin vaktinden evel te- Fırka satınalma komisyonundan: 
nıinatla kon1isyona nıüraca3tJarı. 46000 kilo pirinç alınac.·aktır. Tahmin edilen 

±0000 kilo Lahana bedeli l 0:580 liradır. Numune ve şartnamesi ko · 
40000 » Pırasa misyondadır. Eksiltme ':ı!-2 kanun-9~-Ja çarşam-
3~i000 » Ispanak ba günü saat la te Tophanede satınalma ko-
~HiOO » Kireviz misyonunda olacaktır. Eksiltme kapah zarf 
:iOOO » HavL~Ç usulilc olacaktır. ~1uvakkat tem~nat 793 lira 50 
4000 Jenıet Nane kuruştur. Teklif n1ektupJarı 2 - 2 kanun-93!) 
8000 » i\1aydonoz çarşamba günü saat 14 de kadar satınalma ko 
8000 adet Liınon 4-fı misyon reisliJ!ine verilmiş olacaktır. 2-3 

!~araca.bey harası 

mndürlüğünden: 
~o.ooo kilo kuru ot \e UHl,000 ki:o yulaf ::-.ap 

~,u11auı:so,ooo~kilo yulaf saınanı toptan ve par 
ça p·ırc,a p.ızarlıkla satıbcc ktır. lsteyt'nlerin 
har:ı ' dıresine rıııirac:ıatlar!. ':!-3 
w:ill:.itt:l~~J~~~~~~~~~~lli~ 

ı\1adt:u kö11urft müo.ı 1 •• 1~ ast ııanı 

Mudanya belediyesi ef P,ktrik 
işletme idaresinden: 

Elektrik santra'i i~in ş ırtuan1esine uygun ol
nıak üzer~ elli ton ınaden kömürü satın alın
ması 19-: 1 :! u;34 çaı ş:.ınba günü saat 1 n ,30 a 
kadar k'1p.dı zarf usulilc münakasaya l<onul
nıuştur isteklileı in o günün muayyen saatinden 
evel tekliflerini vermeleri ve ş1rtnam~sini gör
ınek isteyenlerin de her gün elektrik İşletme i
daresine n1iiracaat ehneferi. 2-2 

Satınalma komisyonundan: 
· Askeri lise için 8~0:400 adet kaput diktirile
~cektir. Tahmin edilen hede)i 1400 liradır. Nuw ... 

ınune ve şartnaıuesi satın alma komisyonunda 
dır. Eksiltme ~9- 1:? -93 ı cumırtesi günü saat 
on beşte Tophanede sattnalma kon1isyonunda 
olacaktır. Eksiltn1e açık surette yapılacaktı.r 
Muvakkat ten1inat iOa liradır. 2-3 

Evkaf idaresinden: 
Ahn1ed dai n1ahalJesinde nıeşrutiyet 

sinde vakfa a! t baraka pazarlıkla kira ya 
lecektir isteklilerin evkaf müdüriyetine 
meleri. 

§ 

cadde-. 
verı-

gel-

Evkaf ta açık tahsildarlık İçin 20-11-934 ak
şamına kadar <lilek kağıtlarile_ müracaat eden 
yedi kiınsenin nıektep şehadetname veya tas
tiknameleri le beraber 18-12-934 çarşamba 

günü al<ş ın1111a kadar evkafa gelmeleri ve pcr· 
~ -·n1•.,~ t~·.-ıtıü ıle irntihan yapılac~ığı ilan olunur. 

,. " .. ~ ' .; . 
.. .•. •, . 

Fırka satın alma komisyonundan: 
As. list· için 1200-1300 adet n1intan acık mü· 

nakasa ile satın alınaeaktır. İhalesi 24-1~--934 
pazartesi günü saat 15 te satın alma komisyo
nunda yapdacal<tır. 1Taliplerin nümune ve şart
nameyi görmek için her gün, n1üoakasaya gir
mek için de vaktinden evci teminatla komİS)'O· 
na gelmeleri. 3-4 

Akba kitap 
Ankara 

• 
evı 

• 


