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Gttnçler ve 
kahveler ••• 

Btztm blldtilmiz; kahve• 
lere lkj atkadeıla buluımak 

Yeya ıöyle ~h' yorgunluk 
kabvear içmek Jçfn gidilir. O

ralarda~ saatlarca kalmak, iti 

a<lcü olanların harcı değildir. 
Zaten bir ıehlr halkının it 

bakım•ndan ölçüıil kahveler· 
dır. Onların azhğma veya 

çokluluna göre verilecek hü~ 
kOmlerde katı ol masada a • 
ı•lı yukarı bir iaabet vardır. 

1 

Mamafih makıadımaz kim· 
tenlnl keyfine karıımak de· 
ill; fakat bilba11a mektepli 

ıençlerlmizfn buralara fazla 
ralbet ettiklerini ııarettlr. 

Tavla, ilkımbtl, bilardo 
atbı oyunlar her hangi bir 

tnıanı, lıele genç yaıta olan
ları çok çabık kendilerine 

çekecek neınelerdlr. iıte bu 
caılbeye kıpıla~ak kahvele-

B. M. meclisi ciçılıyor 

Büyük Millet meclisi içtima halinde 

Büyük Millet methal 1 sinin 24 birinci letrin l 934 
24 hlr!ncl teırinde açılacaktır, çarıamba gunu saat 1 ;, te 

Dün buna dair vilayetten al. içtimaa davet edildiği Baıve. 
dığımız reımi tezkere sureti· 
nl aıağıya yazıyoruz: 

Hakkın Sesi gazetesi nef· 
riyal müdürlüğüne: 

« Görülen lüzum üzerine 
teıkHah esasiye kanununun 
19 uncu maddesi mucibirıce 
Türkiye Büyük Millet meclt. 

!<aleti celileoin iıarına atfen 

Dahiliye vekaletinden bildi
rilmektedir.)) 

Keyfiyetin gazeteniz.le ay. 
nen ilam temenni olunur Ef. 

Bursa valisi namına 
Edip re koıan ıençler1miz; vakıt

ıerlnden olduğu kadar vü· 

___ _... ___ ...... _____ _ 
cqtlarandan ve paralarından 
da kaybedlyorlar demekUr. 

ÇGnkO: Sabahtan akıama 
kadar dört dıvu arasında 

ıGııler, haftalar ve hatta ıe· 
neler ıtçlren bir talebenin 

vakti elbette çok dar ve kıy· 
metltc:lır."' Bunu harcarken iı· 

taf etmemek ve daima ken
disine Qldufu :-gibi : cemiyeti· 
ne de faydah ve hayuh ola
bilecek yollarda ıarf etmek 

llzımdır. 
Meıeli kahvede geçirece-

li Eamanı kırda bir açık ha
•~ ıezlntiıi yapmak suretile 

Y6c\ıduna faydalı kılan bir 
talebe hl ç ıGpheaiz içinde 

)atadılı: cemiyete dahi llzım 
olan vilcuduna hizmet etmlı 

sayılır. Halbuki dört dıvar 
ll'raıından çıkarak tekrar dört 

Yugoslav kıralı için yas 

esseseler bayraklarını 

yarıya kadar ç~kmiıler; 
ıinema, tiyatro, çalgılı 

razino J gtbi eğlence 

yerleri kamilen kapalı 

kalmıı ve radyolarda 
muzik neıriyatl yapıl

mamııtır. 

Türk milleti dost li____ -
Yugoala.vyanın bu -
büyuk acuıma bütün · Yugo.!lav kralı müteveffa Aleksandr 
kalbile iotirak eder. Hazretleri _____ __..._... .... N ...... _ _... __ _ 

Ulu dağa 
kar yağdı 

Btrkaç gün devam eden 
lodoslu havalardan ıonra CU• 

ma günü ha va bozmu~ ve 
~ehdmize bol Lir yağmur 

yağmı~tır. Ayni g:in UJuda
ğa da kar yağmağa baılamış 

ve 1850 metre irtifadan yu. 
karısı tamamen karla örtül
müttür. 

Yangın 
Perıembe gecesi ıabaha 

karıı tiddetlt btr lodos uer
ken Şafak sinemasında bir 
yangm ç,kmıf ve sinemanın 

ahıap yerlerinden bir kıımı 
yandıktan ıonra itfaiyemiz 
etrafa slrayete meydan ver
meden ateşi söndürmüıtür. 
Bu suretle Buna oldukça bü· 
yük bir tehlike atlatmııtır. 

Avda ölen 
polis memuru 

Polis memurlarından Ali 
efendi geçen hafta izinli bu. 
lunduğu gün ava gltmif; lÜ· 
feğl çahlara takılarak kazaen 
pallamıt çıkan sııçmalu kar. 
nına rastlayarak ölmüttür. 
Ali efendinin cenazesi arka· 
daıları ve bir jandarma müf
rezeıl tarafından meraeimle 
kaldırılarak Emiraultana gö. 
mülmüıtür. 

Kederdide a•leıine ve mes-
lekdaılarına baıınız sai ol -
sun deriz. 

Baytar müdürü 
İki hafta evvel Ankaraya 

giden vilayet baytar müdürü· 
müz Tahsin Nahit bey ıehrl· 
mize dön~üıtür. 

Doğum 
Vilayet baytar müdürü· 

müı Tahsio Nahit bey arka· 
daıımızın bir kızı doğmuı 
adı ( Erdem ) konmuıtur. 
Erdeme uzun ve hayırlı Ö· 

mür diler anne ve baba11nı 

• 
lsvec veliahtının , 
teşekkürü 

hveç vellahtımn ıehtlmt
zl zJvarelinde gördöiü inti
zamdan dolayı İsveç orta el · 
çlltğioden emniyet müdürü . 
müz Yu~uf Ziya beye veli-
aht hazrelluinin imzalı Lir 
fo!ografıle ıu mektup gel-
mtıttr. 

cı Burudakt araml eana
ııında ıehriniz zabıtasının, 

müıahedesinden bir an baU 
kalmadığı, intizam ve faali· 
yet ve ıayrellnl pek takdir 
buyuran Alteı Ruvayal lsveç 
veliahtı hazretleri size en 

har teıekkürlerlnl iblala ve 
imzasını taııyan fotggrafiılni 
bir batıra olmak üzere gön· 
dermeğe beni memur etmiıtlr. 

İhtiramatı f aikamm temi· 
nalını lütfen kabul buyuru-
nuz efendim.)) 

Cumhuriyet 
bayramı 

Cumhuriyetin on birinci 
yıl dönümüniin parlak bir 
ıurette kutlanmuı ;çın vlla· 
yelle hazırlıklara baılan· 
mı ıtır. 

Balo 
Cumhuriyellft on birinci 

yıl dönümü ıerdtb~ o rece 
belediye salonunda vilayet 
tarafından bir balo verileceği 
de haber almmııhr. 

Bir hırsızltk 
Evelkl akşam ikinci hu· 

kuk reisi Hllmi beyin evine 
bir hınız g lrmlf ve bir mık· 
tar para Ue bir ıemılye ala· 
rak aavuımuıtur. Hırsız eve 
Hilmi beyin bulunmadığı bir 
sırada girmiıUr. Ayni hınız 

ayni mahallede fırincı Şaban 
ağanın da evine glrmit ve 
hanımlara ait bir zlnet altı· 

nanı aıırarak kaçmııtır. Za· 
bıta hıraızı aramaktadır. 

tetkik seyyahatı 

dıvar aruın~ ~~hemde havası 
1 

ılgara dumanlarlle bo2ulmuı -
Türkiye birincilikler{başlıyor tebrik ederiz. 

Pos ta hanedeki 
btr yere ıtren inaanın üstelik 
•ıhhatındanca keybedecrği ıüp 

heetzdlr. Bunlardan başka 

bilardo, tav'a ve ıalre mas· 

~afı olarak gene ebeveyninin 
C'ebJnden ÇLkıın paralara':da 

razak oluyor. Bu paralarla 
1renÇlerlmiı; kendilerini kuv

\fetlendbecek yemtı alabilir. 
lerı bllaHerhıi~.arhrmak için 

kitap. mecmua, gazete teda· 
tik edebillrler. Bunlar her 

halde evvelkilerinden çok da· 
ha~faydab ve kıymetli ·- ıey. 
'erdir. 

Buraya kadat yazdıkları• 

nuzdan baıka talebe velileri· 
bin de çocuklattnın bu vazi· 

~etlerinden çok ılkayetçl ol· 
ııluklarım ilave edec"ğiı. Ta· 

nıdıftnuz ve saydığımız tale· 
be velilerinden bir çoj'unun 

bu bahıa ait acı acı tlkayet· 
lertnl dtnltyoru~. 
. Binaen-.leyb gençlerimize, 
t>oı zamanlarını hem faydalı 
"hem de daha cazip ıekilde 
ııpl edecek:mevzular.vermek 
~az.lfeaı hepimize dütGyor. 

Bu itle de Halkevlmlzin 
~ ayak_ olma11nı dileyor ve 
be1dı1oruz. -

~ (IJ 

değişiklik 
Pos~a h ane b · n=-sında h!r 

müddt' tler.h~ri yapılan tadj_ 
lal ı~r:l al ed ılm'~lir. Posta i· 
tlınesi, po11t .ıh.ıneyi §:mdi gü
zel bir Şt'kle solimuştur. 

1:1ir araba devrifdi üç 
kişi yara1andı 

Gaıi stadyomunun bir maç esnasında~alınmış resmi . 
Dün Ad 1 köylü Oımanla Enstitü müdürü Tahir Bey 

İğdir köyünden Saldin idare İp~kçllik enstitüsü müdürü 
Türkiye birinciliklerinin 

final müsabakaları ıehrimiz· 
de yapılacağından Gazi stad. 
yomunda hazırlıklara ba§lan
mııtır. Belediyeye devrolu· 

nan ıtadyomun bazı noksan• 
ları ikmal edilecektir. Bu me
yanda tribünlerin ~ltmdakt 
ıoyunma odalarının camları 
yapılacak, çeşınelerın mus
lukları takılacak, fut bol sa -
haıı tesviye olunacak ve çiz
gileri tazelenecektir. Futbol 
birinciliklerinin final müsaba
kaları teırinievvelin ~4, 26 
ve 29 uncu günleri yapıla
caktır. Ayrıca iskrim birinci· 
tiklerinin de ıehrimizde ya. 
pılacağı telgrafla mıntakııya 
bildirilmi ~tir. 

İki takım geldi 
Dan Aukara grubu ıam· 

piyonu Çankaya ta1umtle 

takımı ıehrhnize gelmişlerdir, ettiği iki araba istasyon cad· ve vekaletin ipekçilik muta-
Ayrıca federasyondan deıJnde yarııa kalkmrf-' yarıı haaam doktor Tabir bey Şar· 

Kemal Halim bey de eanaıında Osmana ait araba köy ve Erlklicedeki tohum 
dün ıehriınize gelmiştir. devrilmff arabacı Osman ile istihsal evlerde Ege mıntaka· 

Takımlar araımda. yarın Adaköylü Zehra ve Hayriye 11ndaki böcekçllik vaziyetini 
kura çekilecek ve çarıamba hanımlar yaralanmıılardır. tetkik ve Antalya böcekçllik 
gGnü ilk maç yapılacaklar. Hayriye hanımın yarası ağır mektebini teftiı etmek üzere 

G ·ı olduğundan hastahaneye kal- ıehrimfzden bu günl~rde ha· 
azetecı er geliyor dmlm•ıtır. reket edecektir. 
Türkiye ~~incilik~ri ma~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıarınm sonuncusu 29 teırini· .. ')ovyet Rusyanın yeni seliri 
evel Cumhuriyet bayramı gü-
nü yapılacaktır. O günkü son Sovyet Rusyarun yeni 

Ankara sefiri M. Karahan 
maçı takip etmek üzere: Is Ankaraya gelmek üzere mem· 
tanbuldan ( Cumhuriyet ) re- Jeketinden hareket etmitlir. 
fiklmizin muhabirlik bürosu Yeni sefir M. Karahan bu 
ıefi ve spor m\lharriri Ahmet gün lıtanbula muvasalat e-
lbsan beyle ( Türk Spor ) sa· decektir. 
bibi Talat Mithat beyler şeh- Malum olduğu üzere M. 
rlmize geleceklu3ir. Karahan geçen sene memle· 

Gazetemiz Cumhu-
huriyet bayramında 

8 sahife 

ketimfzl ziyaret eden Sovyet 
Rusya kızıl orduları bat ku. 
mandanı Jeneral Voroıılofla 
birlJkte ıebrimize de gelmifll. 



Bursa asli ve hıahkc 
"' 

nı esi biri n c i hu\\ u k 
d ıiresinden: 934-178 

iş bankası Bursa şube
si taraf mdan Q3man zade 
Hlsip, İslAm zade Hakkı, 
hafız Ali, hafız Şükrü ve 
ibrahim zade Ahmet efen
diler aleyhine ikame olunan 
910 lira 93 kuruş alacak 
davasının icra kıhnan mu· 
hakemesinde: Müddaatey
himden İstanbulda fatihte 
lastikçi murtaza efendinin 
lastik ticarethanesinde mu
kim hafız Ali efendin in i-
kametgAhı meçhul bulun
duğundan kararı mahken e 
dairesinde iJAnen tebligat 
if l edil ıiiği halde gelmedi· 
ğinden taJebJ vaki dairesin 
de 111eblAğ1 müddeabihten 
817 lira 56 kuru~un tarihi 
davadan itibaren yüzde beş 
faizle birlikte müddealey-
hfmden müştereken ve mü· 
teselsilen tahsiline karar 
verilmiş ol dağundan tebliğ 

makamına kaim olan tarihi 
hl Handan itibaren on beş 
gün zarfmda mumaileyh ha
fız Ali efendinin hakkı tem
yizini istimal eylemesi ak· 
si takdirde bu baptaki bük· 
mün kesbi. kati yet edeceği 

ilan olunur. 
- -

Bursa sulh hukuk 
hakimliğinden: 

934-931 Bursanın Ga• 
zlpaşa caddesinde terzi 
Hasan efendi tarafından 
Bursanrn İdman yurdu al .. 
tında hah örücü İsmail ha
nefl efendi aleyhine ikame 
ettiği bir halının isfrdadı 
hakkrnda i~tihsal ettiği 2 -
10-934 tarih ve 981 numa· 
ratı ihbarname ikametgfthı
nm meçhut bulunduğu şer
hile biHl tebliğ iade edil 
miş olduğundan bermucibi 
talep illnen tebligat ifası· 
na karar verilmiş ve 15gün 
mehil ita kıhnmakla tarihi 
fUlndan itibaren müddeti 
kanunlyesi zarfında tork 
kanuniye tevessül c lı.ınma· 
dığı takdirde hükmü mez· 
kürun kespi katiyet edece
(JI ililn olunur. 

0 ,-h ıng tzi sulh h ıkuk 
ınahkemes' nden: 

931 234 BursaJa t. ara. 
şeyh mahalf e; ind .! hac ı H · 
lit efendi vekı'ı is,rnil tı r · 
yin Uşak şeke r fab · ik2s1 
memurlarında 1 I< .!m 1 bey 
yanında mukim pederi iah
sin bey ve rüfekası a1eyhi· 
ne Orhangaıi sulh hukuk 
mahkemesine açtığı Orhan· 
g~zide Velipaşa çiftliği na· 
mile maruf çiftliğin 1080 
sehimde 424 . sehf r.nine ba 
tapu mutasarrıf bulunduk
larından şuyuunun izalesi 
hakkındaki davanın carı 
muhakemesinde: Müddeia· 
leyhlerden Tahsin beyin 
ikametgAhı meçhul bulun-. 
ması hasebile ilinen tebti . 
gat ifasına v c muhakeme
nin 17 - 11-934 cumartesi 
saat 14 de talikine karar 
verilmiş olduğundan yev
mi mezkürda bizzut hazır 

bulunmadığı veya bir ve
kil göndermediğ1 takdirde 
muhakemenin gıyaben ic· 
ra edileceği tebliğ " maka
mına kaim olmak üz~re 1-
IAn ·olunur. 

Hald<ın s~si 

Bursa Satın alma komisyonu 
-riyasetinden: 

Bursa As. lise talebt si. ile hastane için l< ap_1 l ı 
zarfla a'ınacak olan 220,000 kilo has ekmeğin 
nıüna kasası 15 -11 - !104 perşeınbe günü ~aat 
t:i tef. satı!1 ~ılıııa konıi syonunda icra kılına
ccı kt ır. Tal i p'e ri n ~ · rtna !11eyi görmek üz' re 
her gün \'e n1 iinal..:ns ;ı_, ~ ' ştirak için de vaktin- ! 
den C\t ve l t t'n1i na t V-t' t<. kl' l n1ektuplarile sa1ın 
al ına l..: o n1 İ..;, o ., 11 n n 111 1-ı r:ıcantl; r .. 1 4 

Mudanya ziraat bankas ndan: 
,. Açık artırnıa ile satış kıymeti 

En mes'ut 
• :o,,, . .ı.. -

. . · ~. 

Bir iş kunıb:ırdsı olan çocuktur. 
Türkiye iş bankası 

. , .... 
. -. ~~ . ~ 

. ,;..; ; 
..... ... 

1 
' , 

. :. 

ı\ e\ kil e •ı1 lakin cinsi Mt M. Ura. 
---- -~ -
~ıra No 1 - -

Fırka satın alma komisyonundan: 2~J8 Mtllıan ya kadıç~ş ·nes i Zeytinlik 13785 275 
~~:i::S ( Çıma me\•kii ) 

J- 'Yukarıda evsafı yazılı gayri n1übadil n1a1ı 
10-10 - 93'tı tarihinden itibaren yirmi bir gün 
n1üddet!e açık artırrna suretile ve pfş~n par,ı i
le müzayideye çtkarıi ınıştır. 
, 2 - Haziran 928 tarihli talin1atnan1edeki eşl<cl 

le göre hak sahiplerine verilmiş olan gayı·i nıt:.· 
badiJ bonoları da nakit makamında kabul 
edilir. 

3- Mezkür malın ihalesi 1 l - 11-934 pazar 
günü saat '2 ikide Mudanya ziraat bankası bi
nasında müteşekkil heyet huzurunda yapı1acak· 
tır. Taliplerin n1uayy~n vakitte nıüzayide ye· 
rinde hazır bulunarak heyete ınüracaat etmeleri 
lazımdır. 

4 - Müzayideye iştirak için nıulırmmen kıy· 
metin yüzae yedi buçuğu n'spetinde ten1inat 
parasının müzayide saatinden evvel banka vez
nesine yatırılıp n1akJ uz almış oln1ak 1azın1dır. 
~- Satış ve müzayiJe şer'-litini anlamak ve 

daha ziyade taf sil~\t alnıak ist~yenlerin Mudan
ya ziraat banlcası n1emurluğuna müracaatları 
iJtı.n olu.~ur. 

bursa satın alma komisyonu 

3l- X - H34 tarihinde açık mlınal<asa ile alı-..· 
nacnğı ilan edilen on dö.rt çift nakliye arabasl .
:Z!~ - X 0 ;~4 çarşamba günü saat J ~ te F. satın 
alnıa kon1:syonunda pazarlıkla alınacaktır. Ta- , 
lip oln nları n komisyona rnüracaatlan. 3-~ . 

A 2 _ _:_ _ 4f , 

Bursa Evkaf ~1üuür1üğünden: 
Küçükt2lıkh köyünün kavgalı tarla mevkiinde- Of! üç .. 

dönüm va~ıf tarla kiraya verilmek üzere artırmaya. çıka• 
rılmışt,r. ihalesi 28 - 10-934 P.azar günü saat on beşte .. 
evkaf idaresinde yapılacaktır. lsteklile.rin müracaatlar,ı .. 

§ 25 
~~!!!!~~~~~~~~~~!!!!!!!---iiiiiiiiiiii'iiiiii~·iiii· 

Bursa vilayetinden: 
l teşrinievvel l 934 tarihinde başlanılıp 30 

teşrinievvel l 934 tarihinde bitiramel{ .- :üzere 4 

Bursa şehrindeki tek tırnaklı 'hayvan~arıiı rüam 
( mangafa ) hastalığı noktai nazarından m~~-,. 
yeneleri yapılacağından at, kısrak, eşek v.e ka~. 
tır sahiplerinin teşrinievvel a \ ı içinde her ·gün 
sabahları sa ;ı t 8 den 10 na kf dar nıtiayene ~is:· 

tasyonu olarak tespit edilenküçükTahılhanı,ndalii · 
fen heyetine hayvanlarını muayene ~.et~i_r.iiıele~r . . . - . .:.- ı 

ve bu müddet İçinde hayvanlarını muayene et-
tirn1eyenler hakkında hayvanlann sağlık · zabı .. ~ 
tası kanunu mucibince takibat yapılacağı ·ilan 

riyasetinden: olunur. _ _ . . .._. . !;-~-·· 
AS. LS. Talebesi için aşağıda yazılı €Şya ıcw• Bursa Fırka Satın alma komisyonundan: 

7 

pazarlıkla satın alınac.al~tır~. Tali!1 . oJanlaro~n Ayrı nyrı ş:ırlnamelerle Bu~saeiaki · kıtaatin 
nümune ve şartnameJeranı gormek ıçın hergun 700000 As. lisenin 800000 kilo oduu kapalı zarf' 
pazarlığına iştirak içinde ı:H>·X 9J 4 perş:!nıhe 1 Ja, Mudanyanın 400000 ve Bandırmanın ~oooo·o 
günü saat 14 de te'minatla F. satın alma kom- kilo odunu aç1k münakasa ile fırka sat!n-. alrria . 
siyonuna müracaatları. l<omisyonuncfa ı 4 - 1 l -U3~ çarşan1ba günü sa~t 

ursa evkaf idaı·esinden: 
K ütalı~ a e ,·kaf id nn sinde 8~) j l i lo eriti L n'ş 

lıdl·-.; l ... u ş· 1n kiiiç esi ;~ - 11 H3 1 cınnı rte~·i gü 
nü ~an t on bcş~ e nıaha tl i n Je ılıale <. i t c .l<t ir. 
ta 1 i r o! a n ia n n I{ üt a h ya c ' ı ... ~ f ı. ~ ü J ü ı l ü ğ Cı ne 
nıüracaat)arı. i.'. 'l 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Hara İ5ınetpaşa nıerasının pazarlıkla icara 

verilmesinin ~5 birinci teşrin 934 perşembe gu
nü saat on dö ide uzatıldığı ilfto olunur. l 4 

Fırka Satın alma komisyonundan: 
Ayrı ayrı şartnan1elerle ve açık nıünakasa 

ile Buı sa garnizonu için 3~)6 Bandırma garni
zonu için 94 ton ve Mudanya garnizonu için ele 
80 ton tuvenan maclen kô ·nürü satın alınacak
tır. 6- 11 - 934 sah günü saat on beşte fırka 
satın alma komisyonunda nıünakasa ve pazar· 
lığı yapı1acaktır. Talip olanların şartnameyi 
göimek üzere her gün münakasa ve pazarlı 
ğına iştirak için de vaktinden evvel teıninatla 
satın alma komisyonunda nıevcut bulunmaları. 
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l4 te satın alınacaktır. T::ıliplerin şartnameyi 
g ö rmek Üzfre her gün ve. münakasaya jştirak 

. İ Ç İn de V&ktioden e\ ve) ten1inat Ve teıJjf naİlJe· 
it ril e l<o r-.1İsvona nıüracaatlan ·ı-· 4 

nıa h \, en1esinde0: 
934 - 1219 Davacı Eur. 

sanın l<1zyakup mahallesin
den Bektaş kızı Pakize ha
nım tarafından Bursanın 

Umurbey mahallesinde çeş
me sokağında Ahmet oğlu 

Sa it efendi aleyhine açılan 

ihtar davası üzerine muma 
ileyh Sait efendi namına 

gönderilen davetiye üzeri
ne merkumun asker firari
si olup halen ikametgahı 
meçhul olduğu meşruhatlle 
bilA tebliğ iade kılın Jığır~ 
dan iJAnen ve ilsaken da
vetiye tebliğine ve tahki 
katın lZ- 11-934 pazartesi 
saat ıo na talikine karar 
verildiğinden mumaileyhin 
yukarıda yazılı gün ve sa; 
atte bizzat mahkemeye ge?• 
mez veya tarafından baro
ya kayatll bir vekil gönder 
mezse hal<kında tazım ge
len muamelel kanuniyenin 

'fapu itanı • _ ... _ 
Bursanm P,narbaşı ina~ 

haUesinde Sabri efendi ·so: 
. ' · : f 

kağrnda 26 tıumarah evin 
·hacı Mehmet oğlu Mehmet 
Yaşar efendinin tasarrufu: 
na nattk mayıs 338 tarih ve 

95 numaralı ltaydıb yanık 

ohnası dolayısile bU ev bu 
defa baeykasına satllmakta 

olduğundan resmi ve gayri 
resmi satln alan ve bir a• ..... 
lacaktan dolayt hacız ve 

' ipotek yaphrmış olanlar 
velhasıl bu ana kadar aJA· 

gün 

mü· 

· -·~ -·-"\,. -- . 


