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Keçeci ·Arif 
Burse haplıhaneılnln ge· 

dtkltlerinden Keçeci Arif öl-

müıtür . Yatı altmıt beı idi • 
Bu uzun ıayılmıyan Ömrün 
tam kuk bet yıhnı haphha-
nenfn dört duvarı arasında 
geçlrmitU ! Bu kırk beı yıl 
sayısını bilmediilm hırsızlık 

cezalarının hapishanede geçen 
yıllarıdır • Yani Kaçecl Arif 
bf r defa hırsızlık yapmıı , 
mahkum olmuf • Gününü ge. 
çirmlt , hapishaneden çıkmıı. 
Fakat , kursağını dolduracak 

para11 , parayı kazanacak iti 
yokmuı . Boı kursak, boı ke
senin itme aile eli , bir defa 
daha, bir baıkasınm ya evi· 
nln kilidini kırmııi ya dükka. 
nınm kcpenılnf açmıı •. Onu 
gene yakalamıılar , kanunun . 
buyruğu ile ıene hapishane• 
ye tıkmıılar .. Gene çıkmıı, 
gene ıirmlt!. Bu ıirltln sayısı 
kaç olmuı? bunu bilmiyorum 

demtıttm • 
Blldlilm bir ıey varsa 

o da Keçeci Arlfio yokluk 
yüzünden hıraızlığı bir huy 
haline getirmesidir! Dlger ta
raftan cemiyet bu yurttaıın 

elinden tutmamıthr . Onu bir 
İf a hıkanbfına doğru ıötür • 
memittlr . 

Anupah bir mütefekkir, 
varhk içinde yaıayanlarm hır-
11zhklarını hot görmüyor. Yok
luk içinde kıvrananların bır
sızhklarıodan doiacak suçu, 
cemiyetin boynuna geçiriyor • 

Kanun daima üstündür • Hü
küm, daima hakimindir. Bnn. 
lar hiç bir zaman saz götür
mez. Fakat, cemiyetler lyileı· 
tiren , güzelleıtiren , onartan 
kuvvetleri benliklerinde top. 
lamıotır. O mütefekkir, bunu 
ıöylüyor . Açlıktan hırsızhk 
yapan adamların elinden ce
miyet tutmalı; onu it, kazanç 
hayatına zorla da olsa atma. 
hdar, diyor . 

* * * 
Bizde, hapishanelerin bt. 

rer düzeltim ve eğitim yurdu 
olmaları hakkındaki dilekler 
eskidir . Bu konuda çok ıöz 
söylenmiıttr • Çok yerinde bir 
savadır kl , kaybedilecek tek 
ferdimiz yoktur . Her hanıı 
bir sebeple kanunun dört du. 
var arasına tıktığı suçluyu, 
cemiyete kazanmanın yolu 
bulunmalı • Bilmem nerede 
haplıhanelerin kapıları açık
mıt • Bunda iki anlam var . 
Birlıl , ya o tllerde ıuç itli
,.n yoktur • Hapishaneler 
bomboı !. Yahut ta suçlu su
çunu anlamıt , cezasına razı 
ve hapiıhaneden kaçmak gibi 
ikinci ve daha ağır bir ıuç 

itlemiyecek kadar aevlyell l .. 
Bu hükümlerin ikiıi de 

cemiyetin olıunluiuou , ideal 
deierlnl kazanmıı olduğunu 

ıöıterir • 
Bizde iıe Atatürk rejimi 

cemiyeti tutmak için, uluıal 

Hürriyet ve lıtikllll sonrasız
landırmak için fertleri her 
yönden, ruh ve maddi aağhk 
yöDlertndea yükseltmek kara· 

-... Sahibive umumi Netriyat müdürü 

Derv!f Edesen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Baıımevı 

Tanesi 60 Para 
r:ıanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 504 

ŞIKA YETLER .... 
G , 

Bir sandık 
ray~ kaç 
gider? 

Anka· 
günde 

Ankara'da sanat okulu 
yardtrektörü Nihat Saydam; 
gazetemize gönderdiği bir 
mektupta : Bursadan Anka
raya giderken bir kosmiyon· 
cuya 't'erdlği sandığın on bet 
gündenberi hala Ankaraya 
gönderHmemit olduğunu bil
dirmekle ve Bursadan Anka
raya bir sandığın kaç günde 
gelebileceğini ıormaktadır. 

Bize kahr.a en çok iki gün· 
de gtder ama; erbabının eline 
düıerse tıte böyle on bet 
günde değtl hatla on beı ay· 
da bile gitmez..... Bu gibi 
itleri alakadarlar daha ıürlltlf 
yaparlarsa müıterileri heıabı· 
na değil kendi hesaplarına 

hizmet et mit olurlar. 

randa ... Bu karar, her Türk
ten doğacak harek~tlerl öl
mez Türklüğün aıilltjine uy
duracak .. Bu it olmaz, ola. 
olamaz gibi göründüiü için 
büyüktür . Büyük olduğu fçtn 
de ideye\ yapılmıtlır . 

Evet, bunlar olacak ve 
bir gün gelecek ki Türkiye. 
de de bapiıbanelerln kapıları 
açık bulunacak • İçimizde ya
nan dava , bu kadar kutsal.. 
görgüıüzlüğü , bilıisizliği bu 
dereceye kadar ezeceaiz • 

BOyGk ıavalar, bOyGk 
özgecller lıter • 

Kesin olarak kendimize 
ve geleceğin ateoll sahiplerine 
güveniyoruz , 

* * * Bunanın Cumurluk Ge-
nel savamanı, lmrah adasın
daki Tarımsal hapbhaneden 
bahsederken , orada çalıttırı
lan suçluların oradan ayrılır

ken ellerine, boğazlarmdan ve 
emeklerinden artacak parala
rın sermaye olarak verilece· 
fint ıöylemltlerdi . Bu, ıu de
mektir : lmrah adasına düıe· 
cek bir ıuçlu, orada açık ha
va, bol güneı içinde çalııma• 
nm tadını tadacak . Orada, 
çahımayı , yemek içmek ıtbl 
bir lhUyaç, bir zevk haline 
ıetirecek olan adam oradan 
çıkarken ayni zevki, ayni th. 
tlyacı dıı hayatta arayacak, 
daha düzgün, daha usturuplu 
bir yurttat olacak • Elinde 
ıermayeslnl de bulduktan 
sonra , o yurttaıtan pek dü
rüıt ve terpiz it beklenebilir. 

Cürmün çoğu ltsizllkten 
ve çahımanın do~urduğu tatlı 
yorıunluk yokıulluiundan do· 
far . 

lmralı ada11 ise, mahkd· 
ma çalıımaktan doğacak tatla 
yorgunluğu bir ihtiyaç haline 
getirecek. Çahımak, çahıabil
mek ki, en büyük ıaadettfr. 

Bu etüdlerden sonra dl· 
yoruz ki, Keçeci Arif ilk ce
zasını lmralı adHında ıör. 
seydi , ikinci suçu itlemlyecek 
kadar yoiurulmuı olarak a. 
daya son selamını gönderirdi. 

Ezmek, yok etmek değil, 
lılah ve kazanmak . • . Bu ne 
büyük ittir • 

TAHSiN UYGUR 

Tutum ve artırma 1 Habeş hükumeti sulha yanaşmıvor 
haftası '-' 

Alhncı ulu111l tutum, artır· 
ma ve yerli mallar haftası 

bugün haıhyor • Hafta 

Batbakanımız İnönü'nün bir 
ıöyleviyle açılacaktır 

Şehrimizde tutum haftası 

münasebetiyle muhtelif gösle· 

riler yapılacaktır. Mektepler· 
de müsamereler verilecektir. 
15 Birinci kanun pazar günü 
bütün kahvelerde çay kahve 
yerine inrir üzüm sarfedlle. 
cektir. Lokantalarda incir 

tatlısı ve uzum hoıafı gibi 
yerli mallarından tcltlı yapıla
caktır. Pazar ıünü Cumhuri
yet meydanmda büyük bir 
göıteri yapılacaktır. ---

Takke geymiş 
Yeti ide Ali oğlu V uıf 

isminde biri ıapka kanununa 
muhalif olarak Takke geydl· 
ğinden hakkında kanuni 
muamele yapılmııhr. 

- ··-
Tifo vakaları 
A'ı yapılacak 
Son zamanla.rda ıeblrlmfz. 

de ara11ra tifo vakalarına 

raıtlaamakta oldufundan Vi
layet sağlık direktörü doktor , 

Ali Kemal ile görüttük, :ken· 
disinden aldığımız malumata 
aöre: Hakikaten IOD aünlerde 
tek tük tifo vakaları a<irill
mektedir. Sağlık dtrektörlüi6 

bu hutahtm ileride ıalgın bir 
tekil almasını melhuz gördü
f6nden bunun önüne ıeçmek 
için umumi bir •ıı yapılma· 

ıına kara vermtıttr. Şimdilik 

me-kteklerde talebeye, hapla· 
handeki mahkumlara ve Jan· 

darma efradına aıı yapılacak
hr. Ayrıca isteyenler de ken
dilerini atıla ta bileceklerdir. 

Şarbayımız 

lstanbulda 
· Şarbayımız Cemil Öz bir 

kaç gün kalmak üzere dün 
sabah lıtanbula gitmtıttr. 

Saylav Muhiddin 
Dinçer 

Urfa saylavı eski belediye 
reiılmlz Muhiddin dlnçer ıe

hlrimlze gelmittir. 

Karar tasdik 
edil dl 

Geçenlerde Dervtı Edeaen 
ve Musa Ataıla Sedat Ata· 
man araaında cereyan eden 
kartıhkh hakaret davası netl
celenmiı ve dava kartıhklı 
oldufundan ıskat edilmtoll, bu 
karar temyiz mahkemesince 
tasdik edilerek müddei umu· 
mtliie aelmiıtlr . 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluiundan konma
mamııtar. 6zGr dtlerl:s • 

Habeş imparatoru, topraklarımızda 
bir İtalyan neferi bulundukça bu hal 
şekline yanaşmıyacağını bildiriyor .... 
Londra 11 (A . A Radyo ile}- Adiubaba kaynaklarından gelen ha

berlere göre: Hab~t hükumetinin, mütecavize mükifat manuını ifade 
edecek olan herhangi bir hal şeklini kabul etmeaine imkan yoktur. 
imparator. Loodraya wöoderdiği bir telgrafta Habeş ileri hareketiai 
lngilizlerin durdurduğunu hatırlatarak llOn hal şeklini kabuldenıe •onuna 
kndar mücadeleyi tercih edecctioi ve Habeı topraklarında bir tek 
ltalyan aıkeri bulundukça bu hal ıekline yanafmıyacatını bildirmittir. 

Adisababa'da halk dün geceyi 
Hava hücumuna karşı 

Sığnaklarda geçirdi 
Adiaababa 11 (A. A. İstanbul radyosiyle)- İtalyan uçaklarının rel· 

meai ihtimaline binaen halk dün geceyi ıığ'naklarda geçirmişlerdir. Bu 
sabah halkm müteyakkız olması için aevkulceyş noktalarına kamyonlar 
ve hasta arabaları konulmuftur. Uç•klar saat ıekize kadar şehir üzerin· 
den geçmemişlerdir. 

Roma 11 [A. A. Radyo ile]- Cephelerde hiç bir hareket olmamıtbr, 
Yalnız cephe ıerisinde yol ve iaşe teşkilatı jşleriyle uğraşılmıştır. 

Sulh projesi için İngiliz gazete
lerinin infiali •• ---Bir Gazete(bu divanece bir purucedlr) 

diyor. 

Londra 11 (A.A radyo He ) Ha't'as ayla11na aöre: lngtltz 
kabinesinin laval- hor proj~sinde yapılmasını iltediğl deil
tlkliklerin ehemmiyeti büyük deilldir. 

1- Tadil edilen proje asıl projenin tıırede ltalyaya ver· 
dilinden daha az erazl 't'ermektedlr.HabeıJıtan buıuretle aade 
Akıumu delil Adifrahda muhafaza edecektir. 

- ltalyanların itleteceii bölge imparatorun hakimiyeti al
tında kalacak ve milletler cemiyeti memurları tarafından kon
trol edilecektir. 

- lnıiliz kabine•i ltalyaya Tiğre de verilecek erazi ve Ha• 
beehtana kızıl denizde verilecek mahreç meıelesinin erazl mü
badelesi ıurellle olması ve böylece lngiliz kabinesinin müteca• 
vize müki.f at vermekle uıuahazeslne imkin bırakılmam11 hu• 
susunda lsrar etmektedir. 

Londra 11 (A.A) radyoile) liberal ve sosyalist gazetelerin 
dünkü infiali Lf\val-Hor projeılnln tadiline dair ıelen haber• 
ler üzerine yatıtmıı isede deyll beralt gazeteıl hükumete kol
lektif si•leme ihanet etmemesini ve mütecavizin mükaffat· 
landırılmamaslnı ihtar etmektedir. Deyli telgraf; avam kama. 
rası müzakerelerinin ilk sıkıntılarJ dağıttıiını yazmakta, deyll 
meyi ise hükumeti bu meıut adımdan dolayı tebrik etmektedir• 

Paris 11 (A.A radyo ile) Bu sabahki gazeteler, u ... al-Hor 
projesinin yapılması mümkün fedakirhkların son haddini tet . 
kil ettlglni ve ltalyamn bunu müzakere· esası olarak kabul, 
fakat Habeıistanın red edeceflni yaziyorlar. 

Pepuler gazelli : Projeye karo atet püskürerek diyor ki: 
(Bu dtvanece bir projedir. Yalnız Habeı istiklalile oynamıyor 
ayni zamanda fethedemeyeclii birtakım topraklarıda ltalyaya 
veriyor.) 

Projeler iki taraf elçilerine verildi 
Parla 11 (A. A. Radyo ile)- Bay Laval bu ıabah barıı 

ıartlarınan metnini ltalyan ve Habeo el~ilerlne gayri reımi 
olarak vermlttir • 

Mısır kabinesi dün istifa etti 
Kahire 11 (A. A. Radyo ilt!) - Sokaklarda hı.ikan heyecanı 

bugün de devam etmiıtlr. Vahtm bir hadise olmamııhr. Yarın 
bi\tün partilerin delgelerl krala sonulacak milli cephe bildlrl
ğlnin metnini kararlathrmak il zere toplaaacakıardır. 

Kahire 1 l nat 14 de (A. A. Rad10 ile)- Kabine saat 
9 danberi toplantı halindedir 

Kahire 11 saat 1 S de : Kabine istifa etmiştir. 
Royter ajan•ının öğrendtilne göre : lngiltere hükumeti 1923 

temel yasasının iadesine muhalefet etmtyecektlr. 

Şair Sadinin bir eseri bulundu. 
Rusya 11 (A.A) radyo ile) Dafıstan köylerinden birinde 

lran ıatrl Sadlnin el yazııiyle bir eteri bulunmuflur. 

• 



Sahife ~ 

Evkaf ire tö lüğıinden: 
bedeli 

muhanmeni nıikdar 
Alrnrın nev.i No mevkii sokağı Ura ziira 
Ev arasası 88- ı hacı ilyas M ve So. 300 832 

)) 

)) 

)) 

)l 

)) 

,, 

» » 90-27 hacı baba M. müftü So. 75 48 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

37 
105 3 Hüdavendiğar M.beşevler 141 130,50 

ve hamiii 
l ll ·So hacı seyfeddin incirli So. 2o 91 ,32 
155·9 mürekkepçi mürekkepçi 20 

camii 
. ·157 2 meydancık M. mlktep S. 5o 183 

158 15 » şible camii s. 160 324 
160 00 >> mücelJiye M. Hürmüz S. 150 558 
161-4-ı » rı camii So. ıoo 491,75 
162-19- ı ,, Mes'udu makrenıevl 20 119,50 

M.fırın sokağı. 

Yukarda yazılı (lo) parça vakıf arsanın mülkiytti 
6-12-935 den 6-!-936 tarihine kadar bir av müdd
etle açık artırmaya suretiie satışa çıkarılmıştır. İhale· 
leri 6-1-935 pazartesi günü" saat 15 de burşa evkaf 
idaresinde yapılacakhr. Artırma şartnamesini görmek 
ve almak istiyenlerin evkaf müdiriyetine mıiracaatleri. 

8-12-17-21 

~ Kavalı ve kepezler 1 L '·' 

mahallesinde vakfa DO K TOR 
ait iki ev kiraya veril- A. Adil 

mek üzre ( tu) gün içi· Go··z hastalıkla 
n açık artırmaya kon-
n1uştur. l 3-12-935 
cumarteşi günü saat 
onda ihale edilecektir. 
tutmak ve görn1ek is
tiyenlerin evkaf idare
sine gelnıeleri. ı 2-7-4' 

rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

Tarım aka lığı aracabecy !-!
arası Merinos Yetiştirme çif liği 
Direktörlüğü 
Adet 

20 Büyük yemlik 3 metre uzun 
20 Küçük yemlik 2,5 metre uzun 
15 Divar y~mliği küçük kuzular için 
15 » » Büyük 
50 Büyük bölme 4,50 uzun 
50 Küçük bölme 3,00 » 
15 Kuzu otluğu ve yemliği bir arada 3,75 uzun 
30 Büyük yemlik ve ot1uk 3,75 uzun 
60 Bölme 4,50 uzun 
20 Bölme 2,00 » 
35 Bölme 1,10 

200 Kazık demir başlığlı 
3 Divar kenarma sabit yemlik ve otluk 
2 Su tenekesi 4,00 uzun 
8 Su teknesi 3,00 
l Üç gözlü yem sandığı (4,oo uzun t,00 yüksek 
Merinos çifthği için yaptırılacak nıüfre

datı yukarda ,yazılı (16) kalem kereste ve a
ğaçtan imal edilecek ağıl malzenıesi (nunıu-
9e resinıleri çiflik idaresinde ınevcut) açık 
eksitıne suretile yapllacağından taliplerin 25 
kanun evvel 935 gilnüne müsadif çarşanba 
günü saat onbeştc Ha.rada nıütcşckkil nıeri· 
nos yetiştirme çiftligi mubayaat kornsiyonu
na ınuracaatları ilan olunur. 

Zıraat ankası 
Bursa şubep ·n
den: 

Hakkınsesi gazete
sinin 23-11-935 ta
rih ve 488 sayılı nüs
hasında ll -12-986 
tarihinde sa.tılacağı i
lan ediJen kestelii Mu
htar,a a id bir aded t· 

8-12-16-20 

raktör ve tef erruatıııa 
alıcı çıkmadığından 
müzayedenin bir haf· 
ta tenıtidine karar ve· 
rHmiş olmakla ikinci 
müzayedenin 18-12 .. 
93a tarihinde saat 'l H 
de ziraat Bankası Bu
rsa Şubesinde yapıla

cağı ilan olunur. 

HAkkın Sesi 12 Bir inci ka nun 
s S&J5 2 L !!±!!!!! 12!li L E !LL __ ==z LZS 

urs Şarbaylı
ğından: 1 

at 15 te arttırma ve üster
me işi yııpı lacaktı r • istekff 
Jer bütün şartl arı anlamak 
için her iş saa trnda Uray 1 

ı···aoKi'iiir·· 
A hmet Selami 

[ KARABONCUK ] Buz fabrikası hissesi satışı muhasebesine \'e iista rme 
saatından önce ( Beher M.2 
30 lira muhammen bedel ü 
zerinden) 135 liralık muvak 
kat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ile Uray 
binasında kornisyona gelsin 
Jer . 16-12-7- 3 

§ Tatarlar caddesinde bu
z fabrikaı;oı bi.msının ve 
arazisinin 42 sehimde ura
ya ait ıo sehmin mü11.·1yeti 
açıl{ arhrma:ra konulmuştur 
artırma ve üs terme işi J 6-
12. 935 pazartesi günü saat 
15 te yapılacakhr. Muham-
men bedeli 4500 liradır. Al- Yol artığı arsa satışı 
mak istiyenler, bütün şart· § Atatürk caddesinde 
ıarı atılamak için her iş sa. Hocatabjp aralığı başında 
atında muhasebeye ve üs· 80 M. 2 arsanın satışJ, eçık 
terme günü belli saatından arttırmaya çıkarılarak 19 
önce 337,5 lirallk muvakkat 12-935 perşembe günü sa
teruinat makbuzu veya ban- at 15 te artırma ve üster-
ka mektubu ile uray kom· me işi yapılacaktır . İstekli. / 

siyonuna gelsinler. Jer bütün şartları anlamak 
12-7-3-29 için her iş saatmda Uray ' 

§ muhasebesine ve üst, rme 
Yol artığı yer satışı günü belli saahndan önce 
Atatürk caddesinde set 201 ıı ralık muvakka: temi 

başı yakınında 60 M. 2 yol nat makbuzu veya banka 
artığı arsanın satışı açık mektubu ile Uray komisyo-
artttrmaya konulmuştur. 19 nuna gelsinler · 
12-935 perşembe günü sa- 16-12-7-3 

§ Seyyar çalgıcıların, 1580 No. 1ı Belediye kanunun 15 1 

inci maddesinin 8 inci fıkrasında say ı lı hizmet erbabındaıı; 
bıılurıdukları cihetle bunJardanda kurultayımızın 15- 11 -9· ' 
35 gün ve 189 sayılı karariyle aşağıda yazıldığı gibi 3 s ı 
nıf itibnriyle ruhsatiye hacı ahnmak Jazım geldiğ i ve bu 
iş İlbaylık yüce katından onaylanmış bulunduğu cihetle iş 
bıı duyum tarihinden itibaren tatbik alanına geçileceğini 

herkesin bilmesi için Han olunur. 1-1 
Harç tarifesi 

Birinci sınıf olanıarl!an 
İkinci .. » 

YU r DAŞ !. 

Lira ku. 
50 

5 00 
3 00 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayan ahalimize bir hizmet' 
j olmak üzere pazartesi ve 

pefembe günleri muaye
ne ücreti : 

------------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röutgen Mütehassısı -........ 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

..., • 9' 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

wwwwwwwwwwww 
r y 'T' 'T' T TT 'T' YT ........ , , 

Yurtdaşlar 1 
Fitre ve zekatını:ıı T. 

ha va kurumuna veriniz. 
Bunla r T. ha.va, Kızıl 

ay ve Çocuk eıirgeme 
kurumları arasında kar
davça paylaııhr . 

........................................ ,. 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

12-18 Kanunu evvel 1935 Ulusal biriktirme haftasıdır. 

Şimdiye kadar milyonl~rca vatandaş İş bankasında bir kumbara 
hesabı açtll'mışlardır . 

Siz de bu hafta içinde bir hesap açtırarak tasar rufa başlayınız l l 

Bankadaki hcsabını7. sizin en vefalı kara g ün dostunuz sizi refaha 1 
_ulaştıracıı~ en kıymetli arkadaşın_ı~cl_ı_r . . il 

Halkımızı tasarrufa teşvik için 'fürk iye iş Bankası kumbara he-
s sabı sahiplerine senede 20,000 lira ikranı iye dağıtmaktad ı . 

-iiii --- i 

i Haziran, 1 Teınmuz, ı Eylül, l Kanunu evvel, 1 Şubatta ikişer 
bin ve t Nisanla 1 Teşrini evvelde de beşer bin lira dağıtıyor . 
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Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Iiarada yetişen safkan İngiliz 1934 doğum
lu dört beş Tay aleni artırn1a usulile satılacaktır 
satış günü 31 kanunu evvel 935 salı günü saat 
onbeştir. Ten1inatı muvakkate olarak (Yüz yet
miş) lira alınacaktır. isteklilerin satış günü Ha-
rada bulunmaları ilan oluour. 12- ·18-22-28 

s s 
Ilaranın (2795) kilo kıvırcık ve yarunkan 

yünleri aleni artırma usulileBursa baytarMüdür 

lüğünde satılacaktır. 
satış günü 1 kanunsani 
936 çarşanba günü sa-
at on beştir isteklilerin 
teminatlarile birlikte 
satış günü Bursa Bay
tar Müdürlüğünde bu
lunmaları ilan olunur. 

28-22-18- 12 


