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Türkiyenin dış si· 
yasası barışın 

temelidir •• 
Ycnigün ( Antakya ) dan 

1 
Baıın Genel Direktörlüğünün 

Betkeler Servisinden 

Tahran - Dün akıam 
Fraosanın Tahran elçtıl , 
Bozzf, Al1anı Franıez binaıı 
ıalonunda <ı Yeni TOrkiye» 
mevzulu çok parlak bir kon· 
ferans verdi. 

Elçinin, Tahranın yükıek 
ıosyeteıine, hOklkmet diplo. 
ma11 mahafillne mensup gü
zide b(r dinleyici kalabaltfı 
karı111nda verdlii bu konf e
rans; ıerek mevzu, gerek 
seçkin konferaoıçının yOkıek 

ı•bliyetl itibariyle, hazır bu· 
lunanlar iizerinde büyik bir 
alaka uyandırmııtır. 

Bu m6hlm konferan1111, 
Tilrkiyenln dtt ıiyaıasına dair 
olan kısmından bir parçayı 
naklediyoruz. Bozzl cümhurl
yet Türklye1inden ıltaylı ve 
takdirle babıettikten ıonra, 
ıözO, T6rklyenin dıı ııyasa11na 
ıettrerek konferan11na ıöyle 

devam etu: 
«Atatilrk'iln meydana ge

tirdlll eaerln blr kısmı vardır 
ki, bu,OU onuo ilzerlnde ısrar 
edeceli•· Çlnkü, eyveli dip
lomat eafatlyle onu daha iyi 
takdir edecek vaziyetteyim, 
aanlyea, bu kıaım beace daha 
takdire ıayan, memleketini 
yabancı .orduların elinden 
kurtarmak için harp meydan· 
larında yaptıiı itlerden daha 
ceıurane, AbdtUbamtt lmpa• 
ratorlufunun yerine modern 
bf r devlet kurmak için vOcu
da getlrdtfl dahil devrimler
den daha hayret vericidir. 

Onun diplomatik eıerlnden 
babeetmek lıtlyorum. 

AtaUirk, bu eseri vücuda 
getbkken, kendlılne iki deler· 
il arkadaı bulmuıtur · Bun· 
lardan biri Lozan muahedesi. 
ala akıl ba,.rıc111 ; Baıbakan 
lımet loönü, dtlerl ıahlp ol
duiu yüV'tek ilim kültürü sa. 
yeılnde hakikatleri kuvvatll 
bir gözle gören olgun bir ze
klya maltk dıı bakanı Tevfik 
Raıtil Arastır • 

Muzaffer bir askerin, e• 
llnden kıhcı bırakıp, nefılnl 
tamamlle barıı sahasındaki 
itlere haırdltl nadir ıaral. 
mGıtilr • Napolyon, Amyen 
sulbundan ye Ttllst muabed,. 
tinden ıonra btle gür6lt61erl 
içinde yaıamaktan uıanma· 

mııtır • 
Lozan muahedul, Türkl-

yenin, elde etmek hakkını 
kendisinde ılrdüf6 19yleri o
na iade ettikten som ra, Ata· 
türk ; Avrupada ve Aıyada 
bırakılan araziden muzmer 
hiç bir fikir betlenmekılzln, 

Yazıeçaıtıtir • 
O, Muıulun, balta pet

rolları da dahli olduiu halde 
lagilterenln ılrekll doıman
hfına deimeyecefinl anlamıı • 
ta lıkenderon körfezinde yapı
lan bası taıhihlerden ıonra; 

TlrklJ•• S.rlJ• arulll O.. 
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AJANS TEL YAZ LARI; 
Habeşistan elçisi 

Beyannamesinde diyor ki: 
Londra 25 (A. J\.)-Habeılıtan elçlliff, noel mOnaıebetiyle 

Habeıtıtan namına lngllz milletine hıtaben bir beyanname 
neıretmtıtlr. Bunda deniliyor ki; bütOn dilnyannı neıe içinde 
bulundufu bu ıırada Habeı milleti makul hiç bir sebep olma
dıiı halde çarpıımak, &imek ve 6ldilrmek mecburiyetinde 
bulunuyor. Zavallıları, felaket içinde bulunanları unutmayın. 

O zavallılar için dila edlnlz. Oplara yardımda bulununuz. 

Bir Fransız alimi öldD. 
Parlı 25 (A. A.)- Fransız akademiıinin en kuvetlt azası 

Pol Borje bu sabah ölmiiıtür. _______ ..,.. ______ ec.MN 

rinde de hiçbir iddia derme
yan etmedi ve mazide ken· 
diıtne birrok zararlar veren 
biltün Garp ülkelerinden vaz
geçti . Ve 11rf kendi milleti
nin ihtiyaçlarına ve uzun za
mandan beri ihmal edilen a· 
razisine deler vermeie nef
sini hasretti . 

Yeni Türkiye, baıarıcı 

olmaya azmetmlılir ; kendini 
müdafaa edecek va11talan 
vardır . Fakat bundan böyle 
dilnyanın clJier kııımlarını 
kapla7abalecek olan kanıık· 

laklardan uzak kalmala karar 
vermittlr • Ve evvelce kendl
ıine rakip ve hasım olan hu. 
dut komıusu devletleri, Hde. 
ce clost delil ; mtltteflk edin· 
meye mavaff ak obnuıtur • 1-
ran, mazide, Tilrklyanın kib 
lıtili eden, kah tıtlliya uira
yan bir komıuıu idi. Atatürk 
eski iran kralının tahtında 
kendisi kadar kahraman, ken· 
eisl kadar iyi görütlü bir bii· 
kümdar bulmak mazhariyeti -
ne erdi. Manaıı kalmayan a· 
11rlık rekabete elele vererek 
hatime çektiler • Rıza Şah 
Pehlevi Ankarayı ziyaret et· 
tl • Atatiirk yakında bu ziya
reti iade etmek üzere Tahra
na gelecektir • 

ISozzı bundan sonra, Tür· 
klyenln Rusya ve balkan 
memleketlerlle lolan münase• 
betlerini, AtaUirkün uzak ve 
yakın komıu devletlerle naııl 
kuvvetli doıtlrk esaslarına is· 
Unat eden rabıtalar teıls et
tiğini anlattıktan ıonra kon
feran11nı ıöyle bltlrmiıtlr • 
"- itiraf ederim ki, ibu ne· 
tlceler kar1111nda, insanın zıh· 
nt, hayret ve takdirle karı
ıık bir ıaıkınlıia uğrayor, ve 
Garbın kaybetliif bunca fsr· 
aatları düıünerek gıpta duyu
yor • 

Ç<inkG, ıark artık garp· 
tan daha lkll olmuıtur ; nur 
bize ıene ondan geliyor , Ha
disatın beıerlyetl entrikalar, 
harslar ve konferanılar peıin· 
de sürOklenmemesl llzım ıel
dlğlni bize o ıöıterlyor • 

Hadlıatı doğru yola ıev· 

ketmek için bir zeka ve bir 
irade klfldir . Fekat bunlar; 
biç bir budud", harcı llem 
olmuı va11flar delildir •.. Tilr· 
kiye ve l1an ; bu vasıflan 
baılarında, dalma birleıaıtı 
16r~lklerl lçba bahtl1ardır • 

Bu vakıftan kadın· 
lar da istif ada 
ediyorlarmıt? 

Gazi Avranos evkafa mü· 
tevellllerl beıabına mezkClr 
vakıf lcaratından terakOm 
eden iki buçuk milyon liraya 
7akın paranın Yunan hükCl
meUnce hülaiimetimize ıan

derlldiil haber a lınmııtır. 
Dahiliye bakanımız,. gön

derilen bu paradan bak tale· 
binde bulunacr.kların veraset 
ilamı ıetirmelertnl bildirmek
tedir. Şehrimizde ele Avranoı 
allellae mentup birçok varf ı 
lerln bulunduğu yapılan mü· 
racaatlarda1& anl .. ıılmaktadır. 
Evelce yalnız erkeklerin isti

fade ettlll mlraaa ıimcll 
medeni kanunlarımız hGkGım· 
lerine göre kadınlar da gire
cek taksim müıavi yapılacak· 
tır. 

Tahtakale komi· 
serliği yapllan 
bine ya acaba 
çıkarmı? 

Urayca ln1&11na baılanan 
yeni itfaiye blnaıının havalar 
müsait gittlll takdirde ve bu 
gOnka çabımaya nazaran 
yakın bir zamanda ıonlana · 
cağı anlaıılmaktadı•. 

Yalnız ıehrimiz Ufa.iyesi 
için pek lüzumlu olan bu 
binanın lnıası meseleıl dütil
nülürken Uray zabıtası için 
oldukça merkezi bir durumda 
olan bu yere Tahtakale ko
mlıerliil için de iki odadan 
ibaret bir ilavenin yaptırıl. 
maıı fena olmıyacaktı ve bu 
soretle tı icabı hem birbirine 
bağh olması lizım ıelen Zh · 

bıtamızı bir araya getirmek 
lmklnı ha11l olacak hem de 
Belediyemiz bu binalar için 
vermekte olduiu kira bede· 
linden kurtulmuı olacakta. 
Bu tıin bug(ln için de mGm· 
kiin oldujunu düıünerek 
sayın Urbayımız Cemil Özün 
nazarı dikkatini celbetmeyi 
muvafık buluyoruz. 

Piyes üçüncü defa 
tekrarlandı 

Dün akıam Şafak ıinema• 
11nda Fahri GGIOnç ve arka
daıları tarafından Bay Ref8t 
Nurtnin yazdığı Hulle adın
daki plyeıl 6ç0ncü defa ola
rak temıll edllmtıtlr. Plyeı 

pbrlmiacle bG1lk btr ratbate 
mulıar olmuttur. 

italyan ordularında 
hareketsizlik mi var ? 

Londra 25 (A. A )- Dört hafta'danberi Mareıal Sadak Gtye 
italyan ordularının harekettizltği hakkında birçok ihtimaller 
yGr6tmektedlr. Her ne oluna olıun, zaman Habeıler lehine 
tılemektedir ve italya-.nların taralrklıl bltlrdtklerl her hatta 
Romanın bakledift nihai zaferi meıkOk bir hale indirmektedir. 

Şimdi de Habeşler sürpriz 
yapmağa başlamış .• 

Roma 25 (A. A.)- Habeılerln AdclJabbl noktasındaki ltal
yan mevzilerine karıı yapmıı olduklara her taar1azdan baıka 
bir kabiliyet kabul etmlt olduldannı aös\ermekteclir. Şimdiye 

kadar İtalyan ordularının cenablaranı ıanmakla iktifa eden 
Habeıler tlmdtye kadar diiıman cepheıine ıürprlz ıekltnde 

taarruz etmektedirler. 

Japonlar daha altı kazayı 
işg'!-l ettiler 

Pekin 25 (A. A.)- Kalkanden bildtrildlftne ıöre Japon Ye 
Mançurl kıtalan Şaha eyaletinin hemen hemen yansını teıkll 

eden kazaların t11alinl ikmal etmtılerdtr. 

Bay Edenin Dış işleri 
Bakanımıza teşekkürü 

Pariı 25 (A. A.)- Bay Edenin bGyük Britanyanın Dıı t .. erl 
bakanlıiına taylnl üzerine Bay Tevfik Rlttü Araı tarafmdaa 
gönderllmtı olan tebrik telıraflarına kartı Bay Ecl•n çok 
ıamimi te19kkiirlerinl blldirmlıtir. Tevfik Rnıttl Viyana yolıyle 
Ankara:ra dinmek Gzere bu,OU buradan aJl1)acakbr. 

Bir İngiliz uçağı yere diJşmaı 
Adisababa 25 (A. A.)- Hartumdan gelmekte olan lnatlls 

Kızllhaç tayyareıi Adisababaya 80 kilometre mesaf.- yere 
düımüıUir. Pılot yaralanmııtar. Diler iki lnıliz tayyareılnln 
buraya gelmeleri beklenmektedir. 

Rusyada miithiş fırtınalar 
Ankara 25 (A. A.)-
Sovyet Ruıyanın ıark mıntakalarında mOtbtı fırtınalar ol

muı. Hazer denizi sahtllerlnde oturan birçok klaueler, karlara 
bürünmüı olan evlerinde mahbus kalmıılardır. Birçokları öl
müıUlr. Kasabalaran etraf ile allkaları keıllmtıtlr. Birçok ıe
mtler, deniz ortasında buzlar arasında mahsur kalmııtır. Ma
Judey ve Aıya adındaki buz karanlar bunların imdadına kot· 
muılardır. 

•• 
Rusyaya Uzüm ihracatı •• 

Ankara 25 (A. A.)- Bu ay lçlnda lzmlr Sovyet Ruayaya 
yeniden üzüm ihracına baılanacaktar. 

Baltık devletlerinin bir sorusu 
Londra 25 (A. A.)- Sovyet Ruıya ile Baltık devletl•I 

Baltık denizinde hakimiyet teslı ettlii takdirde battı banketi• 
nln ne olacıfını logltereden ıormuılardır. lnılterentn vermtı 
olduiu cevap muhteviyatı henilz malüm delildir. 

Cumhur başkanları arasında 
Telyazı/arı 

Ankara 25 (A. A.).- Cumhur Baıkanımız Atatürk ile Çe
koılavak Cumhur Baıkanlıiına seçilen Bay Beneı araıında 
tebrik ve teıekkür tel yazıları teati edtlmlıtlr. 

1 HAICIClll SESi 
Safm okurlarının Bayramını kutlular .. 
Bu arada Bayram dolayılle cuma, cumarteıi ve pazar 

ırünleri çıkmayacaktır • 

------------------------------------------~ 
Gelen kayakçılar 

Bqtla lıtanbuJdan tehrlmlze ilçiincQ kayakçı bir kafile daha 
plmtıtl~ • Yarın erkenden Uludala hareket ecleceldercllr , 

• 



araca ey 
rasın an: 

l{aracabey Hara~ı 

ihtiyacı için( 'ekiz bin 
dörtyüz)kilo zeytin ya ft 

ğı ile) Dokuz bin al..ı 
yüz)kilo zeytin dane~i 
kapalı zarf usulile ek
siltmeye konn1nştur. 

eksiltme günü t 7 ka
nun sani 936 cuma gü. 
nü saat on beştir. temi
natı n1uvakkate zeyfin 
yağı için üçyüz lira ve 
zeytin daensi icin iki
yüz elli lira olup zeJtin 
yağının kilosuna kırk 
beş kuruş ve zeytin 
danesinin kif oısuna otuz 
üç kuruş muhammen 
kiytnet takdir edilmiş
tir. isteklı1erin şartna 
mesini Bursa İstanbul 
Baytar ınüdirlerile ka
racabey Harasından 
meccanen alabilirler 
taliplerin ten1inatlarile 
birlikte eksiltıne günü 
Harada bulunmaları 
ilan olunur. 

26-3-11-lö 
§ 

Karacabey Harası 
ihtiyact için Altmış At 
çulu ile elli iki nıanda 
ç ulu alımı aJeni eksilt
meye konmuştur. l\la
nda cuJunun muham
men ki ymeti beheri her 
şyüz kuruştur. AT çu
lunun muhamn1erı kiy
meti beheri dörtyüz 
kuruştur. isteklilerin 
(kırl<) l .. ira muvakkat 
teminatlariJe birlikte 
ihale günü olan 1 ı ka
nun sani 936 cumartesi 
günü saat onbirde Ha
rada bulunmaları ifa\o 
o)unur. 
2/ı.-26 3 ı 

Bursa Sulh Hu1-n1k 
Mahkemesinden: 
935-63 

Bursanın knvaklı n1aha-
11esinden İbrahim ve Tevfik 
ve Maksude ve hacı yalmp 
mahallesinden ölü Hacı Ha· 
lil karısı Hatice ve mahcur 
Cemil beyinlerinde müşte
rek Bursada kazzazhane bo
ğazında iki dükkarı ve kacı 
yakup mahallesinde bir ev 
bölünmesinden dolayı şu
yuun izalesi için sahlarak 
bedellerinin hissedarlara h· 
isseleri nisbetinde paylaş
tırılmasına 4- ı 2-935 gün 
v e 935-2725 sayllı ilAmla 
karar verilen Bursada kaz
zazhane boğazıııda sağı yol 
arkası sahibi senedin 17 pa. 
rseı dükkftnı solu l 9 parsel 
makineci Ahmet diikkanı 
önü kaymak pazarı sokağı 
ile mahdud harameyn ge
diklerinden (120) Ura kıy-

ri os ti ş irme ı .. 1iı.ı .. l '' ğün • • 
1-l{a ac \hP - I a ·a:;ı dl nıüt sek <İ 1 ~l ·rinos ve 

• J 

tiştiı n-• 0 çiflıği hayvanatına ait 1 ·:HJ ' kilo ı11eri
nos )lt· ü rıçık arttırmaya konn1uş\ ur. 

n1alsanc?1ğı ınakbuuz 

veya 21-.~)0 nurn,. ralı 

2~Yunler Kaı acahcy l\lerinos yet.iştirnıe çifJigin arttırnıa eksiftlne ka
d ~ teslim edilccel<t ir. 
3 Arttırma t -1.;t nun S3 i n:l6 Tarihine müsadif 
ç..ırşa ,ba günü s ıat orsb€şte iursada baytar rnü
c{ürlüğünde toplanan çiflik satış kon1siyonunda 
o1acaktır. 
4-Ta\ıp\er muv"'kkat tem1nat olaı·ak k•rk liralık 

A S Al ört sü satın alınacatır. 
· ,.. " .. a Ta hın in edilen bed~I 

kom ·syonundan i 500 liradır. Şartna · 

nunu n1uktazasın an 

teminat n1tldubu "0raz 

edecektir. 

10-14.-18-22 '26 

Yeise i E 4 af , 
F ·· dürliiğünden 

e 1kaf a ait yeniş~

lıirde kadınJar pazarı 

mevkiinde altı parça 

1100 Adet yün fa me ve numunesi satın 
nila satın alınacaktır . a!111a kon1isyonunda
Tahmin edilen dedeli dıa. El<si\bne 7 - l-936 
1870 liradır. Şartnaıne sah günü şaat 16 da 
ve nümunesi satın al tophanede askeri sa
nıa komisyonundadır . tın ılma komisyonun· 
Eksiltme 3 - 1 -936 cu 1 da olacaktır. Fksilnıe 
n1a günü saat 16 da ı açık olarak yapıJacak
I'ophanede As. Sa. Al. tır nıuvakkat teıninat 

· dükkan ve bir adet m
escit arsaları n1ülkiye
ti satı)mak üzre açık 

, artırmaya konmuştur. 

Ko. da olacaktır . Ek ' ı ı 3 liradır. 2~ _ '2 6-3 
siltnıe açık olarak ya f:\ A 1 . 1. k J 

1 l M l k 
,. s s 'es1 ıse o ·ura-

pı acactır. uvac a" : . 3,.0 9 ,.,~, t l 
. 1 4 1. d rı ı ç t n o : .-.. ' .> a n n ı 

temınat l ıra ır. 1 · · Jb" 1·kt" ·ı 
ıarıcı e ıse cıı · ı n ıe-26 22 18 14 

§ 600 Adet karyola cektir. tahmin edilen 
bedeli beher takım\ 4.50 

meti muhammindi ve 2 ırn. kuruştan 1687 ı;ra 
pu rıumralı 18 parsel bir 
dükkan gediği ve mezkür 50 kuruştu . şartname 
dükkilna bitişik soJu s~hibi ve nun1unesi satın al· 
senedin 2 numaralı ıs par- 1 ma kom'iiyonunda<lır. 
sel dükkanı sağı Ali l'iza 
dükkftm a ı·ası aşçı Sadet- eksHtme 6-1-93() pa-

İhaleleri l O-l-H3H 
çarşanba günü saat 
llı. de yenişehir evkaf 
idarednde yapıiaca k-
tır. isteklılerin o gün 
yenişehir memurluğu-
na müracaatlari ' 

ın-19-2~--28 

§ 

tfn bahcesi önü kazzazhane { zartesi günü saat f6 
yolu il~ mahdud <150) lira ı da İOJJhanede askeri 
kı ·metı muhammineli ve lO 1 
ltapu numralı J7 parsel d satun alma komsiyo· 
ef'a bir dükkan gediği ve j nunda olacaktır eksilt
Bu~sada H~cı yakup mahal· ıne açık olarak yapı
lesınde sagı Fatma solu re- 1 

Evkafa ait yenişelıir 
kazasının derbent kö
yünde dere yo~u nıev
kiinde bulunan altı p
arça 2eytinlik nıülk i -

1 yeti satılmak üzre açı 
k arttırmaya kouınuş· 

1 tur ihalel~ri 10 1- 93ö 
çarşanba gunu saat 

mziye hanesi arkası hacı lacaktır. muvakkat te· 
pandeli metrukesi önii yol ıninet 127 liradır. 
ile mahdut (200) lira kıy4 17 2~ı 26 --3 
meli muhamminell ve 28 - -
kapu numaralı bir evin ta
mamı tarihi ilandan itiba. 
ren 30 gün miiddetle açık 
artırmaya çıkarıldığından 

taJiplerin kiymeti muham· 
minelerinin yüzde yedi bu-
çugu nisbetinde pe}' akça
ıalile beraber Bursa Sulh 
Hulrnk mahkemesine gelme
leri ve ihale 31-1-936 ta
rihine raslaynn cuma günü 
saat 14 de Bursa Sulh Hu
kuk odasında yapJlacağrn

dan müşterıferin o gün me
zkür mahkemede hazır blu
nmalan ve şartnamelri ıa
rihi Hdndan itibaren herke
se açık bulunduğu o gün 
bedeli müzayide kiymeti • 
muhamminelerh1in yüzde ye-
tmiş beşini bulmadığı tak
dirde arttıraıamn son taa
hüdii baki kalmak üzere ar 
tırmı:ımu 15 gür. daha tem· 

§ Askeri lise okur- 1 

Jan için ı ıoo ndet pi
jan1a s,\tın alınacaktır. 
Tahmin ed'Jen bedtl 
2in0 1radır. Şartnaıne 
ve nt muncsi satın al
ına komisyonundadır. 
Eksiltn1e 7-- 1-936 sa· 
li günü saat 1 :; de top· 
hanede askeri satın al. 
nıa ko1nisyonunda ola-
caktır. Eksiltme açık 
olarak yaöılacaktır 
muvakkat teminat 206 
liradır. '22- 26-g 

§ 

ı~. de yeni"ehir evkaf 
idar sinde yapılacaktır 
isteldi!erin o gün yeni
şehir memurluğuna 

müracaatlaı ı 
1 ü-19-21 .. -28 

rv TV Y,... TTT"T~, 

iş Ü osu i 
Fah i Batıca 

Koxnham No. 221 Telefon 95 

1 Ticaret, lrnmisyonculuk ve 

taahhüt i;Jleri her nevi 
maden kömürü Htıf' 

Sf gorta Acenteliği 

7-150 
" A 4 A A. A ..l:ı...-A....A.. .A...A...~ 

eksi itme ı 4- ı - 936 sa ı. 
günü saat 16 da Tophanede 
SA.AL.KO.da olacaktır. ek· 
siJtme açık olarak yapıla. 

caktır. muvakkat te'mfnat eitle 17-2-936 tarihine 
raslayan pazartesi günü ay
nı saatta en çok artırana 
ihale yapılacağı vebu bapta 

AS. lise için 1771 adet 
mintan satun alınacaktır. 

tahmfrı edilen bedeli 2213 
lira 75 kuruştur. şartname 
ve numunesi r.atun alma 
KO. dadır. eksiltme 16-l-
936 perşenbe günii ~aat 16 
da Tophanede SA AL. KO 
da olacaktır. eksiltme açık 

olarak yapılacaktır. muva-

' 180 liradır. 26-31 -5-10 
§ 

bır güne itirazı olanların 
20 giin içinde evrakı müs
bete ile bildiameleri aksi 
surette haklan tdpu sicilli 
iJe sabit olmad ıkça satış 
bedeli paylaşmasından hariç 
kalacakları. ve belediyeye 
ait dellaliye rusumu He 
ihale karar pulu ve teskere 
ve ferağ harcı alıcıya ait 
loacağı uan olunur, 

! kkat te'minat 166 liradır. 
1 26-31 5-10 
1 § 

Bursa garnizonu için 
20,00o kilo yoğurt satun 
ahnacaktır. tahmin edilen 

1 
bedeli 2400 liradır. şartna
mesi satun alma KO. dadır 

Bin liralık battaniye 
satın alınacaktır. beher ba· 
ttaniyenin tahmin edilen 
bedeli 950 kukuştur. şartna
me ve numunesi satun alına 
Ko. dadır. eksiltme 13- ı-

936 pazartesi günuü saat 
16 da Tophanede SA.AL.KO. 
dl olacat<tır. eksiltme açık 

olarak yapılacal<tır. muvak· 
kat t'~'minat 75 liradır. 

26-31 -5- ıo 

26 Birnci kanun 

Bursa vakıffar 
direktörlüğ ·:.nden : 
Evkafı miilhakadan Halil 
Hayrettin paşa \•nkfındarı 

İznik kazasının çakı rca köy 
hududu dlihilinde karasu 
deresi ve malumülhudut 
mensabından balık av!amak 
hakkı 1-1-936 lt:lnuunsani· 
den 938 mayıs sonuna ka
dar iki sene beş ay müüet · 
le icarı arttırmaya konmuş· 

tur. 14 kanunsani 935 salı 
günü saat 15 tc Bur~a Ev· 
kaf idarenslnde yapılacak· 

tır. isteklilerin o gün ve o 
saata kadar Evkaf idaresi
ne muracaatları . 

26-30·4- 8 

Bursa 
Şarbaylığından 
20000 kilo yulef 

Uray temizlik hayvanları
na alınacak yulaf açık ek· 
!iltmeye konulmuıtu r 30-12 
935 pazartesi günü saat 15 te 

eksiltme üslermesi yapılacak· 

tır beher kilosunun muham· 
meni 4,25 kuruştur vermek 
isteyenler ıartl arı anlamak 
fçln muhasebeye ve üıterme 

aEıatından önce 64 liralık te
m mat makbuzu veya banka 
m ektubu ile Uray komisyonu· 
na gel inler' 

14-18- 22 - 26 

Bursa Def terd
arlığından : 

Münhal bulunan Musta
fa kemal paşa Maliye Tah· 
sil müfettişliğine bil imtihan 
müsabaka ile memur alına
cağ ndan Talip olanların 

Mektep şahadetmunesile H
üsnühal vesikalarile birlik
te kanunsaninin (6)ıncı gü
nü Defterdarlığa muracaat 
etmeleri iUln olunur. 
-- HA M> c 

Bursa Tapusından : 
canbazlar köyünün köy 

başı mevkiinde şarkan hal il 
tarlası şimalen şerif mehmet 
ve adviye tarlası garben 
hacı halil oğlu mustafa ce-
nuben kara göz oğlu ibrahim 
og1u ömer tarlasile çevrili 
tarla kebapçı oğlu eminin 
oğulları mehmet emin ile 
ömerin babalarından intikal 
etmek suretil~ malları iken 
3o sene evvel beyinlerinde 
taksim t:derek bu tarla 
müstekillen mehmet emine 
verildiginden bahsile tesçil 
ve kısmen ahara ferağı ta· 
lep edil miş ve tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan 

tasarrufunun tahkiki için 
ınzar gunune müsadif 
5- 1 -936 günü mahalline 
memur gönderileceğinden 

bu yerde alakası olanlar 
vaisa tarihi ilandan itibaren 
ı o gün zarfında tapu idare-
sine ellerindeki belgeler ile 
beraber müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

SUKUT 
(Tefrikamız) 
Yazı çokluğundan konına

mamıotar. özür dileriz • 


