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Hava kurumuna yardım için 
Pazar günü yapılan toplantı 

Vakti hali yerinde olan 
ve içlerinde her çeşit erlik 
adamı bulnnan yurtdaılar 

pazar günü Şarbayhk salo
nunda hava kurumuna yar
dım lçln büyük bir toplantı 
yapmıılardır. Bu toplantıda 

llbayımız Fazlı Güleçle Türk 
hava kurumu genel merkezi 
ıepektör heyeti direktörü Ca
vit ve Türk hava kurumu• 
nun Buraadakf iJgHllerl de 
bulunmuılardır. Toplantıda ha 
va tebllkeıtnl halka anlat-

mak ve bu tehlikeye karşı 

, Jurmak için halkm yardımını 
temin etmek üzere 25 - 30 
kadar heyet kurulmuştur. Bu 
heyetler pazartesi gününden 
itibaren çalışmaya ve ~alkı 

ftlnden ahlrnymamak için 
halkın ayağına· giderek teber 
rualı toplamıya başlamıılar

dır. 

Ayrıca hava t ehlikesini 
bilenler kurumuna üye yh

zılma İ§i de devam etmekte
dir. ___________ .. __ _ 
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j HER HAFTA Oil KARŞILIKLARI 1 

1 BEŞİNCi LİSTE 1 
1-Seciye - Ira 

Örnek: Biz İstiklal muharebesinde Türle seciyesinin kuv 
vetine dayandık=Biz erkinlik savafında, Türk ırasmm 
kuvvetine dayandık. 

2-Actz 
Acz 

= Eksin 
Ek sinlik 

Acz duymak, aciz kalmak - Eksinmek 
Örnekler: İnkılap, acizlerin ifi değildir · Devrim, eksin
lerln iti değildir. 
Devrimciler büyük zorluklar kariısmda, eksinmek değil, 
ıevklerini artırmalıdırlar. 

= Önem 3-Ehemmiyet 
Ehemmiyet vermek 
Mühim 

- Ônemek 
::. Önemli 

Örnekler : Son yıllarda ekonomik işlere büyük önem 

vermekteyiz. 
Son yıllarda en çok önediğimiz i§ler, endüstri girişim -
leridir= Son yıllarda en çok ehemmiyet verdiğimiz işler, 

ıınai teıebbüsattır. 

4-Merasim = Tören 
Örnekler: Dün yeni bir resim sergisinin resmi kü~adm
da bulunduk Dün yeni bir resim sergisinin açım töre· 
ninde bulunduk. 
Reislcü111hura askeri merasim yapılmak usuldendir=--Cu
mur Bakanına süel tören yapılmak usuldendir. 

5-Müıavi - E§it 
Müıavat - Eıitlik 
Örnekler: Türk kanunları karşısında, bütün yurddaşlar . 
eıittir. 

Türkiyede kadın, erkek eıilliği cümhurfyetin eseridir. -----------·----
Uludağda 
Nı,anlanma 

Kız muallim okulası Riya
ziye öiret~enlerinden bay 
Ahmedln kızı bayan Hikmet
le İstanbul Emlak banka11 
memurlarından Fahrettinin nı 
ıanlanmaları pazar günü Ulu 
dalda dostları ve ahbapları 
önünde yapılmıı ve bu müna 
ıebetle akı:ıma kadar orada 
eilenilmlıttr, Genç nııanlıları 
kutlular kendilerine saadet 
dileriz. 

lrz düşmanı 
Fehmi ilminde biri: bir 

iki yıldanberl dul yengesile 
beraber kardeı gibi yaıamak
ta iken geçen gün evde kim· 
ıe bulunmamasından iıtif ade 
ederek yengeılnln zorla ırzı
na ıeçmlı, kadının feryadı 
(lzerine yettıen akrabasından 
Nuri; Fehmiyi yakalamıı ve 
zabıtaya teslim etmitlir. Feh
IDlJe lınat olunan ıuç adliye 
ta.hlclkatı ve doktor raporlle 
lllblt oldalundan kendlıi tev
kif edilerek •ltr cezaya 

1 Polis namzetleri 
1 

Polis namzetliğinc girmek 
isteyenler alınacaktır. 

Namzetliğe istekli olanla~ 
rm şartlarını öğrenmek üzere 
ltbaylığa hnıvurinaları lazım. 
gelmektedir. 

Bursa tapu 
müdürlüğünden 
Bursanın beş yol ağzı is"' 

tasyon nltı mevkiinde bir par 
çada 1838 metro murabbaı 
bahçe hasan oğlu ahmedin 
ebaencet in ti kalen uhdesinde 
iken kızı kayaya kaldığından 
bahsile inlikkl ve ahara satı. 
fi talep edildiği ve bu yerin 
tapuda kaydı olmadığından 
tasarrufunun tahkiki için 10 
7 935 gününe müsadif çar· 
şamba günü mahalline me
mur gönderileceği cihetle bu 
bahçede alakası olnnl12r var
sa tarihi ilanından itibaren 
10 gün zarfmda tapu idare
sine veyahut mahallinde me· 
muruna ellerindeki belgeler 
ile birlikte milracaat eyleme• 

Katmerli bir 
Hırsız 

Bir çok hırsızlıklardan 
mahküm olmuşken af kanu
nundan ıstifade ederek çıkan 
ve Çekirgede Çekirge Palas 
otelinden hırsızlık yaparken 
yakalannrak tekrar mahküm 
olan Rlzcnin Aspat nahiyesin 
den İbrehim oğlu Hasan adın 
da biri yirmi gün evel mah
k iimiyetini bitirerek hapisa· 
neden çıkmış ve İstanbula 
gitmek üzere yaya olarak Ya 
lovaya hsreket etmiştir. O 
geceyi Orhangazide geçken 
Hasan evvela bakkal Kami
lin, sonra bıtlşiğlnde bulunan 
malmüdürü Osmamn evine 
girmiş bunlardan sonra da 
Orhangazi hakimi Rasimin 
uyanması üzerine saklandığı 

masa altında tutularak tek· 
rar tevkif olunmuş ve adli
yeye verilmi~tir. 

Yalançı şahit 
Narh dere köyünden bir 

kadının zorla ırzına geçmek
ten suçlu Eminin ağır ce::la
da görülen muhakemesinde 
şahit stfatile dinlenen Kahya 
Mebmedin suçlu le~ine yalan 
şahitlik yaptığı görülmü~ kah
ya Mehmet hemen tevkif e
dilerek mahkemeye verilmir 
tir. 

Deniz bayramı 
Bir temmuz deniz hayra 

mı kabul edilmiıtir. Bunun 
için kıyılarımızda ıenlikler 

yapılacaktır. llbaylığımız da 
Mudanya ve Gemlikte de bay 
ram yapılacaktır. 

İnegöl icrasından: 
30 Borçtan dolayı ipotek 

olan hamidfye mahallesinde 
mustaf aya ait inegöl orhanl· 
ye mahallt!c:t tapu cilt 2 sa
hife 48 4 numara ve 630 li
raya ipotek birinci clerece sa 
ğı tabak htsan ve kısmı da· 
bil hoca a·k ısı dahil hoca 
solu yol ÖDÜ yine yol ilG. 
mahdut fe•kani bir oda ve 
bir mutba~ ve samanlık tah· 
tani üç odıyı havi hanenin 
heyeti umlmiyesile 500 arım 
olduğu' ve avluda bulunan 
bahçede 4 erik ve 2 armut 
11 adet ir~l uf aldı tut 2 as
ma ve bir koyu ve apde~ha
neyi havi ıhıap ev yapılan 

450 lira ta<diri kıymet üze
rhıden 16 lğustos 935 tarihi
ne müsadH cum.ı\ günü saat 
14 den l 6 ya kadar birinci 
arttırma vı birJnci arttı, ma· 
da talip Zlhur etmez veya 
kıymeti mıhammlnenin yüz
de yetmiı )e§ini bulmaz he 
2 ci arttırna birinci arttırma 
yı takip ecen 2 eylül 936 ta. 
rihir.e müsdif pazartesi gü. 
nü saat 14 den 16 ya kadar 
inegöl icrc dairesinde ıataıı 

icra kılına aktar. ve yine ta
lip ıuhur ılmediği yani yüz
de yetmiş beılnl bulmadığı 

takdirde 2.80 numaralı ka
nun dnireande muamele ifa 
edilecektir. 

1-Gayi meakulenin art
tırma ıart meal on gün 

Baş pelvanlık 

Cumartesi ve pazar gün
leri Atatürk sitadyomunda 
Türkiye yağla güreı baı pel
vanlağı müsabakaları yapıl

m•ıtır. 

Cumartesi günü yapılan 

seçmenin galip ve mağlupla

rı pazar günü ayrı ayrı bir 
birlerile küreıdirilerek birin
cileri seçilm•ıttr. Fakat başa 

güreşenlerin birbirlerile anla
şarak he.ıabere kaldıkları &ö

rüldüğünden baı pelvanhk 
için ayrılan paranın araların
da taksimi lazımgelmlttir. 
Bnna Bulgaristanlı Molla pel
van itiraz etmiş; halk da 
( Molla pelvanı isteriz ! ) di
ye bağırmııtır . 

Hasılı: pazar gunu güreş
ler pek heyecansız ve in ti. 
zamsız olmuı; baı pelvanlığt 

kimse kazanamamııtır. 

Sedat Atamanın 
muhakemesi 

Peıte seyahati için altı ki· 
§iyi dolandırmaktan suçlu Se
dat Atamanın muhakemesine 
cuma günü devam olunmuı
tur. Bu celsede İstanbul mah 
kemesinden gelen cevap O· 

· kunmuş bu cevapla Vagon-li 
ş:rketi mümessilinin böyle bir 
acenteleri olmadığı bildirilmiş 
yalnız kendiıhpin böyle bir 
seyahat tertip etmek btediği
nl bildirmesi üzerine Vagon-li 
tlrketi temin edeceği yolcula
rı kendi seyahatlerine iştirak 
ettirirse bir komisyon vere· 
ceklerini vadetmiş oldukları 
zikredilmlıtir. 

Sedadan Kayınpederile ka
yınvalidesl ve kayınbiratleri 

ıahitlik yap mamışlardu. Mab 
keme önümüzdeki cumaya 
bırakılmıştır. 

için 9:-ss 30 numaralı dosya 
ile açıktır ilandan fazla ma
lumat almak isteyenler işbu 

numara ile dalrel icraya mü· 
racaat etmelidir. 

2-Mezkur evin kıymet 

muhamminesile al~ağa talip 
olanların takdiri kıymet üze
rinden yüzde yedi buçuk nis. 
pelinde pey akçasını veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmelidir. 

3-lpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtlf ak hakkı sahiplerinin bu 
gayri menkul üzerindeki hak 
la1'ını hususile faiz ve masra
fa dair olan bilcümle iddia. 
larını itbu ilan tarihinden iti
baren 20 gün içinde evrakı 
müshltelcrile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri aksi 
takdirdirde hakları tapu sicil 
lile sabit olmayan alakadar
ların aatıı bedelinin paylaı· 
maaından hariç kalacaklardır. 

4-Gösterilen günde art
tırmaya fftirak edenler art
tırma ıartnameıini okumuı 

ve muhteviyatını tamamen 
kabul etmiı ad ve itibar olu
nurlar. 

lıbu gayri menkul yukarı. 
d~ yazılı ıartlar dahilinde sa
bfa ç1karıldı~ı ve taliplerin 
muayyen ıünde dairede ha· 

Bursa l inci S. hukuk 
mahkemesinden : 

935 - 39 Müvekkili idare
nin verdiği avanı paraııından 

( 15160) kuruıun mahkeme 
masrafı ye vekalet ücretiyle 
birlikte tahsili talebine davacı 
Bursa İnhisarlar idaresi vekil
leri avukat Zekeriya ve kim
ran tarafından bunanın blli.
dı yunus köyünden 927 ıenesi 
tütün zürraından Halil otlu 
Mehmet Ali ve kefili ayni 
köyden Sami otlu Ahmet aley. 
hine açılan davanın davalılar. 
dan Mehmat AUnin ikametga
hının meçhultyeU hasabile ol
baptaki davetiye ilanen tebliğ 
edildlii halde mahkemeye gel
memi§ olduğundan gıyabında 

bakılan muhakemede davacıve 
kili bu baptaki esbabı •i>utiye. 
lerini ibraz edeceğini ve davalı 
ya bu ıekilde muameleli gıyap 
kararı tebliğini Jstemiı olmakla 
muvafıkı kanun görülen davacı 
vekilinin talebi veçhile vebir ay 
müddetle da valılardanMebmet 
Aliye ilanen gıyap kararının 
tebliğine ve muhakemesinin 
10 - 9 - 935 tarihine müıadif 
salı günü saat 14 de bırakılma
sına muhakemece karar veril
miı olduğundan uıulen itiraz et 
mediği ve mahkemeye gelmedi 
ği takdirde vakaları ikrar etmiı 
sayılarak davacınm davasına 

sabit nazariyle bakılacatı ıı
yap kararına kaim olmak üze
re ilan olunur. 

Bursa S. hukuk 
mahkemesinden : 

935 - 611 Sahte ıenettan
zim ederek müvekkili idareden 

para alıp bu ıuretle zimmetine 
geçirdiği 9470 kuruıun mahke-

me masrafı ve vekalet ücretiyle 
birlikte ta.haili talebile ·davacı 
bursa İnbiıarlar idaresi vekille· 

ri avukat Zekeriya ve Kamiran 
tarafından lıtanbulda kızıltop' 
rakta doktor Zühtü paıa evinde 
oğlu ve eski doğan bey inhfıar 
idaresinin eıki memuru Şeref 
aleyhine açılan davanın tebliğa 
.ta rağmen gelmeyen davalının 
gıyabında bakılan • muhakeme-

sinde dauacı vekili bu baptaki 
vesaiklerl memurin muhake
mat encümeninin 7 - 3-934 ta 

rib ve 167 numara ve ıurayı 
devletin 1151 eıaa ve 1142 ka. 

rar numaralı doıyaıında mev
cut müfettiı fezlekesUe iıpat 

edeceğini ve davalıye bu ıe
kilde muameleli gıyat kararı· 
nın tebliğini iıtemiı olmakla 
muvafıkı kanun görüle.o dava 
cı vekilinın talebi veçhUe ve 

bir ay müddetle davalıya ila
nen gıyap kararı tebliğine ve 
muhakemesinin 10-9-935 
tarihine müıadif ıalı ıünü sa-

at 14 de bırakılmasına muha 
kemece karar verilmıı olmak 

la uıulen itiraz etmediii veya 
mahkemeye ltzzat veya mu. 
saddak bir vekil ıöndermedi
ği takdirde vakıaları ikraret· 

miı ıayılarak davacının dava· 
sına ıabit nazarile bakılacatı 

olmak 



Sahife 2 Hakkın Sesi 
L ez __ . s c 

Bursa Ziraat Mektebi müdürlü 
ğünden; 

Cinsi Miktarı Fi yeti Tutarı İlkteminat 
iira Kr. Lira Kr. 

Birinci ekmek 20,000 Kg. 9 2250 00 168 75 
)) un 1,000 \) ıo 12n 00 9 38 

a 5 22E -
Barsrı Şarliaylığından: 

Cinsi mikdarı muhammeni 

Eski kabristan yeri · 78 m2. 78 lira 
Yol f aszla11 yer 40 m2. 60 ,, 

Muradiye camii avlusu kar1111nda bulunan yukarıda yazılı 
yerlerin mülkiyetleri, 18-6-935 · tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarhkla satılacaklar. istekliler ıartları anlamak için 
her it g(lnü ve saatında b. mubatebetine ve her pazartesi ve 
ya pertembe günleri saat 15 te 1035 kurutluk makbuzlarlle 
b. koml•yonuna gelılaler. § 2-3 

Koyun eti ,000 » 40 3500 00 262 50 
Tere yaği 1,800 » 7 5 1 (i 7 50 126 aö Şarlık bütçesine bağlı 1935 f inan-
Zeytin yağı \.: 00 » ;JO 300 00 22 50 
Kuru fasulye SOO » 1 !i ·I 30 no 1 l 25 
Pirinç 2,000 >) 22 5ö0 00 41 25 
Patates 2,~)00 >l 05 1 ô(i 25 11 72 
Gazyağı ()0 Teneke ~l60 270 00 20 25 
Benzin 220 >l fa.20 1 t5G 00 86 63 
Mangal kömürü ·t tı,000 kg. 02 3i5 00 28 13 
Sabun ()00 » ~5 187 50 ·14 06 
Peynir (beyaz) 1,000 » 35 437 50 32 81 

1-Yukarıda adları yazılı yinecek ve yakılacak maddeler 20 Hazi
ran 935 tarihinden itibaren açık eksilmeye çıkarılmış ve ilk teminat 
miktarları yanlarına yazılmıştır. 

2-Eksiltme kanununun 17 inci maddesine göre bankaların vere 
cekleri teminat mektuplarından başka nakıt mahiyetindeki evrakın 
eksiltmeye girmezden evvel mal sandığına yatırılması ve mukabilin
de alınan makbuzlar ekr-"Jtmeye girilmesi şarttır. mal sandıklarına 
yatırılacak evrakın tahsilat müzekkereleri Bursa Ziraat müdürlüğünde 
kesilecektir. 

3-Eksi itme 8 temmuz 1935 pazartesi günü öğleden sonra saat l 5 
de Burşa vilayet dairesindeki vilayet umumi meclis salonnnda 
yapılacaktır. 

4-Şartnameleri görmek ve fazla bilgi almak isteyenlerin umumi 
tatil günlerinden başka her gün bursa tayyare sineması üstünde ki 
Ziraat müdürlüğüne veya mektep idaresine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 1-2 

Kibrit hakkında 
mühim ilan 

t Temmuz 935 den baş. 
layarak perakende beher 
büyük kutu kibrit 50 para· 
ya ve beher küçük kutu 
40 paraya satılacaktır. 

Kibrit satanların fiatdüş 
mesinden zarar görmemele
ri için elltrinde mevcut ve 
eski faitıarla alınmış kib
ritlerini 29 Haziran 935 cu
martesi gününe kadar Bur
sada kibrit acentesi Lofçalı 
oğlu bay Halilin kibrit de· 
posuna iade etmeleri ve bu 
tarihten sonraya kalacak 
olanlar için hiç bir hak ve 
iddia kabul edilmiyeceği 
ilAn olunur. 

Bursa kibrit acentesi 
~ofçalı oğlu Halil 

Bursa defterdarlığı 
milli emlak 
müdürlüğünden : 

Büyük Susurluk köyün
de binbaşı hasarı namı di
ğer basan dayının kariyei 
mezkiirda küp pınar mevki
inde gün doğdusu hendek 
ve hacı Mustafa eğlu Ah· 
met ve Ayşe gün batısı 
Hendek ve hacı halil vere· 
se~! kuzeyi bahçeler yolu 
Güneyi Mehmet ve Aziz 
ve Hasan ve Yusuf ile çev
rfli oıue sözü geçen fiaşa
p,n bili varis vefatı dola· 
yisile tıazineye kaldıqından 
bahsla mahliilen hazine na
mına teıcili ta:ep edilen 
~513 metro tarlanın tapu 
kaydı bulunmadığından ta· 
sarrufunun tahkiki için 8 ·7 
935 pazartesi günü mahalli-

Mudanya Şarbaylığından: 
Mudanyada Cumhuriyet meydanında yeni ya 

pılan kağir dükkanların ve köşe başında olup 
üzeri 162 metre murabbaı ta.raçayı ve aşağısın
da ·ı 80 metre murabbaında çam ve sair ağac
ları bulunup yazıhane, dükkAn, veya gazino O· 

)arak kullanılmağa elverişli ve taraçasından 
tekmil körfeze ve etraf bağ, bahçelere nezareti 
fevkaladesi olan bu· bina bir veya üç senelige ve 
seneliği 150 lira bedeli muhammenle 27-6-93~ 
çarşamba günü saat. 15 e kadar açık arttırma
ya konuştur. isteklilerin o gün ve saatta yüzde 
7 ,5 teminat akç::.ılariyle beraber Şarbaylığa ve 1 
sa rtnamesini görmek isteyenlerinde her gün fen 
memurluğuna müracaatları. 2-2 

Bursa vilayeti hususi Muhasebe müdürlüğünden. 
1- Bursa Huıusi idaresine ait 14 odayı ve br biiyük ıa

lon ile bir Gazinoyu ve iki banyo daireıini ve elektrik ve ıu 
ve telefon teılıatını ve b6tün mefrutat ve · mebllyeyi havi 
Ulu dağ oteli açık arttırma ile ve Oç ıene mGcdetle kiraya 
vertlecektir. 

2- Otelin tahmin edilen klraıı senevi 300 liıadır. Arttır
maya girecekler muhammen bedelin ilç ıenelli için yüzde 
7,50 hesabile 67 ,50 lira muvakkat teminat paraıını Bursa lı 
bankasına yatıracaklardır. Muvakkat teminat darak banka 
mektubu istikrazı dahili Ergani demir yolu ve •azine tahvil 
veya bonoları dahi kabul olunur. 

3- Otelin demirbaı esya ve Mobil,.•• arttıraa kaime ve 
ıartnameslne llitlk ç_ettelde ıösterllmtıttr. Umuai ve Huıuıl 
ıart~alQ~ ~aimi ·encilmen kaleminde olup arttrrnaya lttirak 
edecekler mezk6r ıartnameyi tetkik ve mütalaa ederl•r. 

4- Otelin ihaleli 13-7 - 1935 günlemeci11e r41t gelen cu
~a hünQ saat 15 de B"rsada hilk1lmet dali'eılnd• vilayet dal 
m1 encümeni '\arafnıdaa yapılacakt1r. 

5- Talip olanların encGmen kalemine mfiracaat etmeleri 
ve ıartnameyi g<Srmelerl ilin olunur. 2-2 

tasarruf iddiasında bulunan. 
ıar var ise tarihi UAndan 
itibaren on gün zarfında 

halline gidecek olan memu· 
ra ellerindeki blge . ile bir· 
ilkte müracaat eylemeleri 

sal yılına ait tarifesinde yapılan 
değişikliklere ait tarifedir. 

1-934 Tarlfeıinin üçüncü yüzündeki ud, keman gibi sey· 
yar çalğıcılardan alınan rüıum lubiyat kısmından kaldırılmııtır. 

2-Kahvehanelerde domfna, tavla ve sair oyun aletlerinden 
alınagelmekte olan rüıum da tarifeden çıkarılmııtır. 

3-Numara resmindeki binalara ait kı~ım numarataj kanu
nunun tarif atı gibi yapılan masraf tahakkukunda taksimat ya
pılacafından evlerden eski tarifeye göre reıim alınması kaydı 
ıilinmtıtlr. Yalnız veıatti nakliye ve hammalların numara be. 
delleri hakkındaki tarife eıkisi gibi tatbik olunacaktır. 

4-Tarlfenin 4 üncü yüziinde: TatbJrat ve tebhirat kısmın• 
daki kirahaneler hesabmdan on bin kuruıtan yukarı olanların 
beher lira ve kilsuru için on kuruı kaydı yanlıı olduğu görül. 
d\lğünden on kuruı · on p;ra -olarak -taıhih-;dllmiıtir. 

5-Pazar, panayır resmi: Pazar yerlerinde esnafın ita al 
edeceil yerlerin birinci sınıfı 3, ikinci sınıfı 2 karuı olarak 
kabul edilmittlr. 

6 - Sahife 9-Levha ve reklamlar: Tiyatro ve ıinemalarm 
bDyük lllnlar 1 kuruı, mOe11eıat el ilanları 1 O para, büyük 
ilanlar 2 kuruı duvara yazılan yazılar yirmi beı kuruı bez, 
çinko, ve ıalre ile yapılan rekllmlar ayda 50 kuruı Sinemada 
göıterilen ilanların haftah.. 25 ve ıeyyar Uinlarda 25 ku
ruıa f ndtrtlmlttir • 

7-Sabife 14 Silı k6peklerl: Süı köpekleri yılhk tahakkuku 
iki liraya lndirilmlttlr. 

8-Sahife 15 Mezbaha ücreti: Yalnız otlaklardan 10 kuruı 
tenzil edilmek ıurettyle 2ft kuruı ahnmaıı onamlanmııtar. 

9-Sular varidatındaki değiıiklikler: Yeniden verilecek çeı. 
melerln ıu akıtma yolu yolu hakkı 100 lira, reımi dairelerle 
fabrikalar ve sanayı miiesaeıelerlnln ayda 500 tona kadar 
ıarfedecekleri sulardan beher tonu altı kurut f azlaıı için 10 kı. 

Ceza e.t. memleket haıtahaneıi su sarfiyata yılda 500 lira 
büyllk okullar da reımi daireler gibi su sarfiyat tonu altı 

ve on kuruf 
ilk ~k~llar sarfiyatları bir talebe için yılda 3 ton su ıarfi· 

yatı yapılacaiından beher tonu 4 kuruı ve fazlası için on ku
rut heıablyle su bedeli alınacaktır. 

Han ve oteller, fırın, kozaklık, sinema ve lokanta, gazino 
kahvehaneler ile hamamlar ve diğer türlü müeıseaeler ıu ıar
f lyatanan beher tonu 10 kurut olarak tespit ve kabul edilmittir' 
Abonoman bedelleri eski tarifedeki maktu mlkdarlarını muha 
faza etmektedir. Yalnız ıu saatlerinin yedek edevat teminatı 
için aıaiıda gösterilen tarife eklenmif olduiündan tatbik 
edilecektir. 

Kurut 

Küçük ibre 40 
Pervane mili 50 

,, dtıleri 1 oO 
Hazine mili 1 O 
Cam 25 
Kapak contası 20 
Co~a 10 

Hazine 
Pervaae 
Hine 
80yük ibre 

Kuruı 

100 
100 
150 
50 

Köıele deiltUrtlmeal için alınan 10 kurut yoktur. Bu nam· 
la bir .Para alınmaz. 

Çekirgedeki otel ve banyolu hamamlar ve kaplıcaların yeni 
yapılıp imza karıılığında kendilerine yapılmıı olan ıınıfları 

rubıatlye harçlarında. eıaı olacaktır. 

-l L A'N-
935 Finansal yılı bütçesine ballı verıi ve reıim tarifesinde 

yapılmıı olan deltıtklikler yukaraya yazılmıı ve bunlar dııında 
kalan vergi ve reılm, harçların 934 yılında tatbik edilmit 
bulunan mikdarlar aynen kabul ve tasdik edilmit bulunduğu· 
nan mükelleflerce bhınmesi için duyurulur. · 

Mudanya icra memurluğundan : 
Bir borçtan doloyi mahçuz ve aatılmaıı mukarrer. 

Sıra Adet Kilo Kıymeti Cimi 

1 
2 . 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

15 
ı 

1 
1 

1200 
25(1 

8294 
2000 

Lira K. 
336 00 
25 00 

935 28 
160 00 
40 00 

170 00 
100 00 

Zeytin yatı 
Nohut 
Kap zeytini bu seneye ait 
Henuz kaba konmamıf zeytin 
Bidon 
Orenia marka büyük yazı makine 
kua 

50 00 Y azıhaae 

1876 28 
Yukarda cinılerl yazıh mallar 2-7-935 salı pnü saat 14 C:le mirdaa 

yada 'Halit ı•er•I cacldhiade 89 numaralı depoda ililnei ve IOD arttır
malincla yaplarak puaya çeniıecektir. llteklilerin yaz•• ~ pa ve 
saatte orada Mm' bulunmaları ve arttırmaya ılrebllmek içia yizcle 7 ,S 


