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Yolculukta 
Ucuzluk ve 
Kolaylık .. 

Kurultay devam ediyor Dört devlet dışbakanları Bükreşte 
Son ~ içtimaların dü yaptılar .. 

layındırlılt l>akanuıuz 
Bay Ali Çetinkaya 

Yaz gelince berkeıde yur
dun gQzel köıelerlnl görmek 
ve aaia ıola göç etmek he· 
Veıl belirir. Çünkü: kıtı rutu· 
betli :odalarda, karanlık ve 
Yaimurlu bir havanın ıinlrle
te verdiği gerginlik f çinde ge 
Çirenler, yazın parlak ve ıı

cak bir güneıten bol bol ıtık 
Ve ıağhk toplamak; hava de 
litUrerek gönüllerine ferahlık 
•açmak isterler. Gerçekten bu 
bir ihtiyaçtır da .. 

Fakat eııkiden uzun bir 
Yolculuk yapmak ıöyle dur
•uo burnumuzun dibindeki İs· 
tanbula gitmek bile keseye 
bir hayli güç gelirdi. Hele 
btr kaç nufuıılu bir ev halkı 
için bu iı; Ü%erinde bayağı 
düıünülecek bir ıeydl. Yolcu· 
luk yapmak iııteyen yurddaı· 
ların karıılarma çıkan bu zor 
luklar bir tüccar malanın sa• 
ia ıola gönderilmesi için de 
Vardı. Hatta bunun için Bur. 
•ada üç beı kuruıa eahlan 
hirıey mesela : Konyada iki 

tiç kat pahaya çıkardı. 
* • • 

İıte bütün bunları etraflı-
ca gözden geçiren Bayındır
lık bakanlığımız, hem halka 
hem yurda, hem de devlet 
dernır yollarına çok fayda ve 
ren büyük bir değlıiklik yap 
rnıı ve tenzilatlı tiren ve va
Pur biletleri çıkararak yur. 
dun en lüzumlu bir ihtiyacı· 
na cevap vermittir. 

Yolcu tarifeleri ucuzladığı 
RGndenberi görülüyorki: biz 
de de ııeyahat zevki ve ıeya_ 
hat merakı Yardır. Fdkat tim 
diye kadar bu heveııi körük-

leyecek iyi bir çare düıünül
~enııı ve bulunmamııttr. Bu 
ıun, Yurdun her köıeıini ge
lip .. 
.J 1 ıormeye can atan yurd. 
~aı arı gö d·k b k r u çe, Bayındırlık 
ha anlığımızın iti can alacak 

l
ir noktadan yakalamıı oldu 
unu ani 

1 
ıyoruz. Zaten yurd 

t e•ılainl kökleıtirmek ve ar 

',e.,lftıak için vatanın gOzel k~ 
erini .. ü 

lor P tanıyarak leV• 

Kurultayın açıldığı gün şehrimizde 
Büyük bir bayram yapıldı. 

Pazartesi günü C. H. P. 
dördüncü büyük kurultayının 

açılııı fehrimizde coıkun şen 
liklerle büyük bir bayram ha 
linde kutlanmııtır. O gün ıe
hir baıtan başa bayraklarla 
donanmış gece de her taraf· 
ta elektiriklerle tenvirat ya· 
pılmııtır. Gündüz Cumuriyet 
meydanıoa toplanan binlerce 
halk; büyük önder Atatürkün 

radyo ile neıredllen nutkunu 
dinlemiş bundan ıonra vali
miz Fazlı Güleç halka heye· 
canla bir httabede bulunmuı
tur. Valimizden ıonra da lise 
muallimlerinden Sami parti· 
nin yaptığı büyük itleri anla· 
tan· güzel bir nutuk vermfı· 

tir. 

Ankara ( Cumhurtyet)prog 
ram ve nizamnameler encü • 
meni, hazarlanan taslaklar Ü· 

zerinde ehemmiyetli tadiller 
ve ilaveler yaptl. Programa 
poıta ve telgraf ve telefon 
tçln yeniden madde konmu§ 

bilhassa ıehirler arası telefon 
larmın durmadan artırılması 

belirtilmiıtir. Sınai mücsse11e· 

lerln memleketin muavyen kö 
ıelerinde toplanması yerine 
yurdun her tarafına geniılik· 

le yayılma11 eıası programa 
ilave edilmitlir. Ancak sınai 

müesseselerin kuruluılarmda 

bittabi ökonomik şartlar da 
birirıci derecede göz önünde 
tutulacaktır. Kara, d~niz ve 

Parti Genel kAt~bt • Recep Peker 

hava nakil vaıntalarınan yur· 
da tam değerinde fayda ver· 
meııi için tıletme ve tarifele
rinde birbirine uyan ve birbl· 
rlni tamamlıyan bir ahenk 
kurmak yurdun ökonomik ih· 
tiyaçlarına uygun sa yılmış ve 

bu cihetle programa konmuş· 
tur. Programa ilave edilen 
bir maddede deniliyorkl : 

(Yeni Türkiycnin hnya
tında köyü her bakımile mü. 
hirr. sayarız. Köylünün sıhatı, 
güler yüzlülüğü, kültür ve in 

kılap anlayı§ında değeri ve 
ökonomik alanda varhkll o· 
luıu bütün çahıma kollarımız 

için mühim bir gaye olarak 
göz önünde tutulacaktır. ) __ .. ____________ _ 

Tarikatçılar 

Şehrimizde ve mülhakat
ta tevkif olunan tarıkatçılara 
ait tahkikat bltmiftir. Müd. 
deiumumilik tahkikat evrakı· 

nı hazırlamakla meıguldür. 

Mevkuflarm sayısı 20 dir, 
Bunlar verilecek emre göre 
ya burada veya Eskişehirde 

muhakeme edileceklerdir. 

mek lazımdır. Bu lüzumu ye 
rfne getirecek olan bakanlı. 
iımızın bu hareketinden halk 
çok derin bir sevinç duymak 
tadır. 

MaUaramızm dı§ piyasala. 
ra ucuzca gönderilmeııl de ay 

rıca yurdun ökonomlk kalkan 
matı bakımmdan daha yük· 
ıek faydalar verecek bir it· 

tir. Memleketin en uzak bir 
köıeısiodeki yurddaıın mahsu
lünü iç pazarlara dahi ucuz. 
ca göndermek kolaylığını ha· 
gıılayan bakanhlm bu karar· 
larını hız de Bursa hesabına 

büyük bir aevinç ve ıükranla 
karıılayoruz. 

Zira: bir ıeyyah ıehri ol
maya yüz tutan Burııa için 
de yolculuğu ucuzlatmak çok 
lüzumlu bir ifti. 

MUSA ATAŞ 

Kubilay abidesi 
Pazartesi günü Ortamek

tep bahçesine dikilen ıehit 

Kubilay abidesinin açılma 

merasimi yapılmııhr. 

Evvela mektep müdürü 
ve Kubilaym hocası Murat 

bir nutukla Cumuriyet ve ln· 
kılfıp ı~hidi Kubilayı anlat
mıı, onu bu mektebin yetlı· 

Urdiğini söylemit badehu iki 

talebe Kubilay için birer nu· 
tuk ve ıiir okumuılardır. Mü· 
teakiben her mektepten ge· 
len murahhaıı talebeler ahi· 
deye çelenkler koymuşlardır. 

Abide küçük olmakla be
raber zariftir. Gençlik için 

inkıta bı ve Cumuriyeti koru· 
ma bakımından bil yük ma • 
naıı vardır. 

Bir ceset bulundu 
Göbelye ile Eynesi köyle

ri arasında kurşunla öldürül· 
müı ve tamamen tefeuüh et 
mit 25 yaılarında bir erkek 
cesedi bulunmuıtur. Mnddei 
umumi muavini Feritle tabibi 
adli vaka mahalJlne giderek 
geç vakte kadar tahkikat yap 
mıılardır. Cesedin Göbel yeli 
Deli Haıan oğlu Rizaya alt 

olduğu ve on gün kadar evel 
öldürüldüğü anlaıılmııtır. 

Balkan andlaşmasımn imza merasiminden 

Dört Balkan devletinin 
dı§bakanları Bükre~le toplan· 
mı§lardır. E\•elki gün ögleden 
ıonra toplana.o Balkan nntan
dı kon&eyl ruznameslndeld 
meseleleri konuşmuıtur. Bal· 
kan konferansı Roma anla~· 
malarına bağlı meseleleri ve 
Tuna ile Avusturya Macaris
tamn Süel Statülerinin değiş· 

tirilmesi hakkında istekleri ve 

halya tarafından düıünülen 
orta Avrupa barııının pekit · 
lirilmesi meselelerini konuı-

muştur. Konferansın Akdeniz 
andlaşması meselesine de do-

kunduğu sanılmaktad1r. Top· 
lantının çok içten olduğu 

kaydediliyor. ----·------------
Mekteplerde 
Voleybol 

Geçen hafta Zaraat m .:k· 
tebi sahasında Sanat mekte
bile Zaraat mektebi Voleybol 
takımları arasmda yapılan 

Voleybol maçmı Zıraatliler 
kazanmışlardu. 

Lik maçları 
Lik maçlarının ikinci dev· 

resine baılıınmıştır. İdmnn 
yurdu ile Muradiye spor a
rasındaki maçı İdman yurtlu. 

lar sıfıra karşı birle kazan· 
mıılardır. Açar sporla Akm 
spor arasındaki maç 2-1 A· 
car sporun lehinde cereyan 
ederken Akın sporluların sa
hayı terketmelerl dolayistle 
yarıda kalmış ve Acar spor
lular hükmen galip gelmiıler 

dir. Demirtaıla-Sebat İdman 
yurdu maçını da Sebatlılar 

2 ye karşı sekizle kazanmış· 

lardır. 

A i yarışları 
İlkbahar at yarı§larınm 

sonuncusu cuma günü yapıl
mııtır. Sııhada valimiz Fazlı 
Göleçle çok kalabalık halk 
bulunnıuıtur. Birinci koşuda 
Balıklılı Alanm (Rakib ) 1, 
ikinci ko§udn Bandırmnh Meh 
medin Güzel Bandırması, O. 
çüncü ko§uda Karacabeyli Sa 
dettinin Aydını, son koşuda 

da Susurluklu Şabanın Der· 
viıl birinciliği kazanmışlar

dır. Koşular çok iyi idare e

dtlml§ ve oldukça . rağbet gör 
müıtür. 

Güreş 
müsabakaları 

Halkevr üçüncü güref tef· 
vik müsabakaları bu gece 
milli sinemada yapılacaktır. 

Büyük pehlivan 
Güreşleri 

H ikan güreıe karşı gÖs· 
terdiği yüksek alakayı göz 
önünde tutan Zıraat banka&1 
müdürü Hiianü, Adapazarı U· 

caret baoka11 müdürü Halit 
ve Nafia fen memuru Turgut 
dan müteıebbia bir heyet 

şehrimizde büyük alaturka 
pehlivan güreılerl tertip et· 
miştir· 

Bu güreşlere Türklyenin 
her tarafında namlı pehlivan
lar gelecektir. 

Birleşen kulüpler 
Şehrimizin tm eski kulüp• 

lerindeıı olan Acar spor ( Sa 
natkiirlar ) la idman yurdu 
kulüpleri birleımeye karar 
vermişlerdir. 

Yeni tribün 
Çok müsait At yarııları 

sahası olan Abcılardak' tiri· 
bünün eskidiğini nazarıdikka. 

te alan vilayet; bu tiribünü 
yeniden yaptırmaya karar 
vermiıtir. Bunun için hususi 
idare bütçesine tahsisat kon• 
muştur. 

Otomobil çarpmış 
Geçen gün 46 numaralı 

bir otomobil; Tahsildar Ce· 
mal oğlu 9 yaşındaki Mazha
ra çarpmıı ve çocuğu batın· 
dan yaralamışhr. Y arah ço· 
cuk hastahaneye kaldırılmış· 

tar. 

Zıraat mektebi 
talebesi Adanada 

Z1raat mektebimlzln son 
smıf tal~besi muallimleri ile 
birlikte tetkik seyahatine çık
mıılard1r. Bu seyahat Ada
naya kadar yapılacak ve ta. 
lebe muhtelif zırai tetkikler
de bulcnacaktır, 



o 

Gemlik sulh hukuk 
hakimliğinden : 

Gemlik orman idaresinin 
Yalov nın güllük köyünden 
yaylı ömct oğlu Temel ve kü 
çük Ali oğullarından Kadri 
ve ilyaı ve Hüseyin ile Fazlı 
oğlu Süleyman aleyhlerine 
açtığı hilafı üsül ormandan 
katıyat ve kömür imal ettik· 
lerioden 133 lira 29 kurut taz 
minat daı,;. sından dolayı da· 
valıla bulunduldaı ı köyü ter 
kederek semti meçhule gittik. 

leri n ... rede olduklara bilinc
medıgi aveUyeleri e }azılı 

ıerh.e l anlaııldığından d:ı.va
cının talebile H. U. muha. 
ke 141 f ncl m ddcsi· 
n n b, ~ -ı; pıl-

masına k rar verflm f ve du. 
ruırr. nın 20 5 935 pazartesi 
günü saat 14 d bırekılmıt 

oldu \ nda o gun d v ıl rm 
k ndıl ri v y v ki r mu· 
hak zır uulunmal rı 

a · tl!k irde ıyap k rarı ve 

rs 

Bu 
kad ur 

m k ına ılan 

a 
.. mem tarihine 

t: n rkezi 
ve mez ur m keze tabi köy. 
ler il illiyeti mezl ... ura t hl 

kazal r ve mülh kat dahi
lindeki hükmi veya hakiki eı 
has ve resmı vf"va hususı mü 
essesatn m bur ver i nzam 
altmdn verilmiş tasd11 il veya 
adi senetle veyahutt s n t
siz §anı hiç h"t borc m ol
madıgını ve benım zimmetim 
de bu suretle bir altt<'ak "ddi
asınd bulun n r varsa bu 
ilannamem t~ ihinden Uiba· 
ren on beı gun zarfmda bn· 
na müracaat He iddt yı hu• 
kuk ve mutalebede bulunma
ları lazımgele •ilnin ve müd · 
deti mezkiırcden sonr.ı vuku
bulacak idd·a v. mutalebahn 
hiç bir kıyrr.ett hukukiyeyi 
haiz olmayıp hükücıden ıe.l.it 

olduğunun Bursada ınünte§ir 

Haıkkın Sesi r: zet~si ıle ne
fir ve ilfınını dil rim. 

Hurrada Ebu~ahme mahal 
lesinde gözetld ıokeğında 4 
numaralı e de oturan ve Bur 
sada kayan<lıı tü ü·· inhisar 
idar.,ıi karşısında uncu Ziya
nın dukkinmda icrayı tfcaret 

eden Mustafa o lu [lafız 
Mehmet Nuri 

Bursa ulh hvkt 1 .. 
v~· ~ lf.S

0 

d n : 1 
27 Bursa zır at mu<!ür

lügia katıb" AH kazım oğlu 

1 :):n n '.'e kard şi H san ve 
va idesi fatma bey· ·ti erinde 
LnÜşterek Kayabaşı mahal-
1 esln~e bir evin kabili tak· 
sinı olmamasın& binaen şü 
yuunun izaleri için satıla
rak bedelinin hissedarlara 
hisseleri nispetinde paylaş· 
tırılrnasına 16 l 935 tarıh 
ve 93:} 132 numaralı ilam
la k rar verilen kayabaşı 
mahallesinden sağı '1 parsel 
Cevr;ye evi solu ve arkası 
İbral"in evi önü derebaşı 
sokağı ile mahdut 916 ada 
ve 2 parsel ve 600 lf ra kıy 
meti mukaddereli bir evin 
tamamı 12 5 935 tarihinden 
itibaren 30 gün müddetle 
açık arttırmaya çıkıulldığın 

1-lakkın Sesi 
o • t 1 il • 1 

BoZkurt Otokarları 
BURSA-BALIKESiR 

~ ... -Jlllli il li 
Buru-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli OTOKARLA R tahılı edllmitUr. 

Bu Otokarlarla gidip gelmek müıterilcrin mmfaatı iktfzasmdandır. 

Har gün ıaat 9 da Buraada Ulucarni civa·ıoda Halk oteli ile maruf Altan oteli 
ittiaalinden hareket eder. Müoterilerio her tü•lü fltirahatı temin edtlmft olmakla be
raber O TOKA Nl. j R hıç bir tarafta fazla efleomeden yoluna devam eder ve vakti 
muayyeninde Balıkeslre varır. Muhtere m mtşterllt!rimlz OTOKARLA R da bir defa 
yolc,ıluk etmekle sözümilıtün doğruluğunu anıamıt olacaklardır. 

Hare et "'rew-. o Bunadn, Uluer.mi civa"'mda Halk oteli i!e maruf Altan oteli 
~ J ~. • an ndan hergün saat 9 da hareket eder. 

Bahkesirde: Oarbalı Oteli Af tında Şuuri Bursada Ahmet Tezer 
~,."f .·~·:· .. k.1. ' .... ,\ ... ··1.1.- ~r:_t"j,• .. , ·: .:...: ;,! .,ı.;;..,. " ... · ""''' -, < 'i.' • ' •<'7 •t - ' ., T 1 > ' ' ~ ' t'"" 

"' ıf ,, ..... ·~-> ' , f•ji_,. }, ~. I• ~~· 

.... ı ,. • ı , ( j' 't r • ' _ ~: ~"){" •:.ı · - • w-.. • -'J .ı. .... ._.. ı , • • • , • r.
" . •r> •, • ' ,. l ., ' ·-·, •• • 11 . • , .. .ı -- • - • • ' 

• ' "'il\ · ' ·~~ " ,".,;.,' ':l.t./1~ .Nf:'~~.a·.,. ~j.l.:.?lt'):"""'\ < ' ..,.-,, "' ' , 

Ahmet Vefik paşa hastanesi Baş Hekimliğinden : 
· Fia tı Teminatı L~zım olan miktar 

Cinsi I .... 1ra Lira K. 
Battaniye ağır mal tfı. lira beheri 79 00 75 tane 
l\1uşanıma tı, 30 metresi 48 ?50 ı 50 metro 
Pamuk O, ?iS kilosu 1 ~) 90 400 kilo 

Hastanen1ize açık eksiltme ile alınacak battaniye ve )'ere döşenecek 
muşamma ile pamuğun ve beherinin fiatı ile teminat at<Çt!Sİnin mikdarı 
yukarıya yazılo11ştır. Eksiltm~ 1 H-~i-9~3a pazar gününe ·kadar devam 
edecek \re eksiltme b ... deli layık had görülürse ayni günde öğleden son
ra saat 1 ~ de Hükumet dairesinde Vilayet encümeninde kati yen ihale 
olunacaktır. Taliplerin t::ıyin olunan zaman içinde Vilayet encümenine 
mürac~ntiarı Jaz1mdır. isteklilerden şartnameyi görmek isteyenler Has
tane Baştababetine ve yahut \ 1itiyet encü1nenine müracaat edecektir. 
Bunun · çin para ahnınaz. 1-2 

Mudanya icra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı mahçuz ve satıln1ası mukarrer: 

Sıra 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Adet 

1 !1 
1 
l 
1 

Kilo 

l2QO 

250 
8294 
2000 

Kıymeti Cinsi -
Lira K. Zeytin yağı 
336 00 

25 00 Nohut 
935 28 Kap zeytini bu seneye ait 
160 00 Henuz kağa konmamış zeytin 

00 00 Bidon 
170 00 Ürania marka büyük yazı makine 
100 00 Kasa 
50 00 Yazıhane 

1876 28 Yekun ... 
Yu~xarda clnsJeri l nzıtı menkulün 25 -5- 9~5 günlemecinde saat l4 de Mudanyada 
Hrfit Gene al caddesinde 89 numarada aç1k ~rthrma ile sah.acağrndan taliplerin mez
kur gün 'e saatta ·.arılarında yüzde yedi buçuk icra resmi ve tell~liyesi bulundurmak 
şartiyle orad'l hazır buluri2csk icra sahş meıpuruna müracaatları ve daha fazla ma 
!u. ı>t lm::ık isteyenlerin dairemize gelmelerı tüzumu ilAn olunur. 

.;.•: "1r; '~·; .•. · ..... ~ •. ,.. ... ,_:..,..':'l."ı.;·: ... ~ ...... ~·.·,,,I"' -..~-. lt .· . '•,· ;f '\ .. 

.. •• ~ 1... . i • • t· ... ~ · .... JI. • tç·-r.. ,t ....... . ,..ı·.ı,. .,,_. •• ; -~ .,. • . . AJ' , 

dı:m taliplerin kıymeti mu
kaddereeinin yüıde yediba· 
çuğu nispe1nde pey akça
ıarıle beraber Bursa sulh 
hukuk ruahkemesinc gelme 
leri ve ihale 20 s 935 tari
hine müsac1if perşembe gü
nü saat 15 te Bursa sulh 
hukuk odasında yapılaca-

ğındQn talip olanların ogün 
mahkemede hazır bulunma
ları ve şartname tarihi ilin 
dan itibaren herkese açık 

bulunduğu ve ruezkfır gün· 
ut arttırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş beşi
ni bulmadığı taktir~e t.on 
arttıranın taahhüdü baki 
ı·alm&k üzere arttırmanın 
15 gün daha temdit.ile 6 7 
935 \arihine raslayan cu
martesi güni.i aynı saatta 

mezkur mahkemede gayri 
menkulün en ÇıJk arttırana 
ihalesi icra kılınacağı vebu 
bapta bir 9üna itirazı olan 
larm 20 gün içinde evrakı 
nıüsbite fle bildirmeleri ak 
si surette hakları tapu kü· 
tiigü ile sabit olmadıkça s:: 
tıs bedeli paylaşmasından 
hariç kalacakları ve beledi 
yeye ait delliliye rüsumu 
ve ihale karar pulu ve tez- ' 
kere ve ferağ harcı müşte· 
riye ait olacağı HAn olunur 

§ 
25 Bursanın incirli ma .. 

hallesinden ölü mursıt kız· 
ları Naciye ve Remziye ve 
murat karısı Remziye be
yinlerinde mf şterek mezkQr 
mahallede bfrib!rine bitişik 
ve girgin iki evin kabili 
taksim o'madığtndatı dolayi 

şüyuunun izalesi için satı· 
larak bedelinin hissedarla· 
ra hisseleri nispetinde pay 
Iaştırıfm[.Stna 17 4. 93j ta
rih ve 935-59'3 r.uuıaralı 

ilAmla karar verilen mahal 
lede lüseyin efendi soka. 
ğında sağı 6 solu ve orkası 
8 parsel önü yol He mah 
dut 194 ada ve 7 parsel nu 
maralı ve 500 lira k•ymeti 
muhammlneli iki senetle 
tasarruf olunan bf r evin ta 
mamı tarihi Ulndan itiba
ren otuz gün müddetle a· 
çık artırmaya çıkarıldığın· 

dan talip olanların kıymeti 
mu ham mi nesinin yüzde ye.• 
di buçuğu nispetinde pey 
akçalarile beraber Bursa 
sulh hukuk mahkemesine 
gelmeleri ve ihale 15 6 935 
tarihine , müsadlf cunıartesf 

• 
Bursa birinci icra 

Memurluğundan 
931 - 177 Bursa ziraat 

bankasına 1500 Jira verme
ğe borçlu Hursanan Veledi 
veziri mahallesinden iplikçi 
Ahmet oğlu Canibin ifbu 
borcunun temini için mah
cuz ve satılması mukatrer 
Bursanan Çağrışan köyünde 
vaki tapunun şubat 327 gün· 
lemeç ve 400 numarasında 
mukayyet ve kara lsmail 
boğazında şarkan f illdar 
yolu garben sazlı bahçesi 

' deresi şimaten kızllcık bo· 
ğazı cenuben Ali ve Hüse
yin tarlaları ve pehlivan 
oğlu Saldın çalılığı ile mah 
dut 138 dönüm 3 evlek mik 
darında ve 376 arşın göste· 
rilen 1000 lira degerli bir 
kıt'a tarlanın açık arttırma 
ile satılmasına karar ve-
rilmiştir. 

l-İp'ltek sahibi ala· 
caklılarla ve diğer alAkadar· 
Jarın ve Jrtifnk hakkı sahip· 
lerinin- işbu gayrı menkuller 
üzerindeki haklarım husu· 
sile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle işbu ilAn tarihin
den itibaren 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde haklara tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça 
sataş bedelinin paylaşma
sından hariç kalırlar. 

2-Artarma şartnamesi 
Bursa 1 ciicra memurluğu o· 
dasında f şbu ilanın neşri 
tarihinden itibaren on gün 
sonra herkesin görmesi için 
açıktır. 

3-İhale evvelce müşteri 
sine yapılan ihalenin fese
dilmiş olmasından tekrar 
28-5-935 giınlemecine te· 
sadüf eden salı günü saat 
15 de illn lf:i ya kadar Bur 
sa birinci icra memurlul}u 
odasında kat,i ihalesi icra 
edileceğinden müşterileri· 
nln pey akçaları veya temi 
nat mektuplariyle gününde 
hazır bulunmaları lüzumu 
ilAn olunur. 

günü saat onbeşde Bursa 
sulh hukuk odasında yapı
lacağından tal iplerin o gün 
mezkur mahkemede hazır 
bulunmaları ve şartname ta 
rihi illndan itibaren herke~ 
se açık bulunduğu ve mez
kOr günde arttırma bedeli 
gayri menkulilp muhaınmen 
kıymetinin yüzde yetmiş be 
şinf bulmadığı takdirde son 
-:rttıranın teahhüdü baki 
kalmak üzere arttıra.:anan 
on beş gün daha temdit ile 
3--7- 935 tarihine müsadif 
pazar günü ayni saatta mez 
kt)r 1112"keme~e qafri P,ıtq· 
k&Jlüu en ~o~ ar~tar.,na ilJ-.~ 
lesi yapılacağı ve bp bapt• 
bir güaa itirazı olanların 
yirmi gün içinde evrakı müs 
bite ile bUdirmelerl aksi su 
rette hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça sahş bede• 
il paylaşmasından hariç ka· 
lacakları ve belediyeye ali 
dellAliye ruıumu ile ihale 
karar pulu ve teskere ve 
ferağ harcı müfteriye aU 
olacağı ilin olunur. 



Bursa sulh hukuk Bursa belediyesind 
mahkemesinden : M"'v&m 

935 23 Bursanın kara -
şeyh mahallesinden ölü ha 

insı No. 

n: 
Muhart1menl 

cı Mehn•et karısı Zehra ve 
küçük çocukları Fer2dun ve 
Emare ve f eruzan ve hacı 
Mehmedin büyük kızı nev· 
reste ve simkeş mahallesin 
d~n Nuri oglu Hüsrev be
yinlerinde müşterek olup 
kabili taksim ol adıgı d 
Şuyuunun izalesi için ~atı
larak bedelinin hissedarlara 
hisseleri nıspetfnde p ylaş
tırılmasına ı O 3 935 tarih 
ve 935-103 numaralı iJAm· 
la karar v rıleo Bursada 
tuzpazarı çarsısında sağı 
urgancı Mehmet dükkanı so 
lu yol arkası hacı Ali vere4 

sesi mağazas önü tuzpazarı 
çarşısı 1le mahdut 3750 lira 
kıymeti mukaddereı i veJce 
simitçt ve böre ,.ı gedıgi 
Şimdi yaym" PJ gediğinin ta 
mamı tarihi ilAndan itibaren 
30 gün müddetle açık art
tırmaya çıkarıldığından ta
lip olanların kıymeti mu
kadderesinf n yuzde yedi bu 
çuğu nispetinde pey akça
lariyle beraber Bersa sulh 
hukuk mahkeme ine gelme· 
lerı ve ihale 17-6-935 ta
rihine müsadif pazartesi gü 
nü saat 15 de Bursa sulh 
hukuk odasında yapılaca
ğıqıc1aa ı.tüplerin o gün mez 
kOr matıkemede hazır bu· 
lunmalari ve şartname tari 
bı ilAndaa !tlbaren herkese 
•çak bulunduğu ve mezk8r 
9Ünde arttırma bedeli gay-
ri menkulün muhammen kıy 
bleHnin yüzde yetmiş beşini 
buJ•flıO takdirde ~n son 
arıtaranıa teabbudü baki 
kalmak uzere arttır anın on 
beş gün daha temdit ııe 
4- 7-935 tarihine rastlayan 
Pertenıbe günü aynı saatta 
llleıkür mahkemede gayrı 
ll1enkulün en çok arttırana 
ihalesi icrıı kılmacağa ve 
itirazı olanların yirmi gün 
içinde evrakı müsbite ile 
hildırmeleri aks! surette hak 
ları tapu kütüğü ile sabit 
oı111adıkça satış bedeli pay
laşsnaıından h rf ç kaJacak
lar.1 ve belediyeve ait del 
lilfye rusumu ve ihale ka· 
rar pulu ve teskere ve fe
ra; harcı alıcıya ait olaca-
ğı ilin ol un ur, 

Bursa ikinci icra 
Memurluğundan : 

..3e70 Btr borç fçın mah
cuz olub ıat lme.s mukarrer 
495 adet çlft pulluiu pasl 
-.e kırılm ı ol n bu puHuk
laraa beher kilotıana 3 kurut 
ln11Det takdir ••n mezkür 
Pullukların 19 5 935 tarihine 
lllGıadıf pazar 16126 ıaat ı 3 
~en IUbaten Burıa pırinç ba.

Olllda zaraat banka11 deposun 
da açıtE ar~tırqıa ile ıatılaca
ltndın tallplerhı •aktt mez .. 
ktrda orada hazır bulunacak 
icra ••lıt naeaauruna 934 3870 
d~ .au...,,aıile müracaatla 
ra rnta ~-. 
I<araçahey Harası 

Aılüdürluğünden : 
Harada emaneten yapıl

-- olia rnun llboratuvan 

Tatarlar cad. 

" it 

,, 
" ,, n 

30 
Arsa 31 

" 

" 

28 
29 

2 
33 
25 

50 m2 

65 m~. 
54 m2. 
~8 m2. 

300 lıra 

390 " 
324 n 

228 " 

,, ,, ,, 26 87 ' 2. 522 ,, 

Yukaııdayazılı ars < ayrı,yn ~atıln1 f" 
üz re açık aı ttır na a konulmuştur a Haziran 
93a çarşamba gunü sa ,. :ı 
i hal el ri v r c k .. J • ı 
İçın her iş günü ve saat n. ; t ıh 4' 

le gi ü helli atı~ dan ö ede )' 
teminatJariyle t!ncümen g sınler. 

,, ... t ,..i'. 1:' ·~. . .• ' . ".,,., .• • 

Karacabey Hasarı 
M durliiğünden : 

~ ALZE EM 3AYAA 1 

( 

Altıyüz o seki~ metre metal dupluv ye B z eli adet 
Fayans ikiyüz yirmi be~ m tr ulr buçuk pa m k kırk be 
metre iki parmak boru uç santimlik yüz yetmiş altı metre 
dört santimlik yüz ıek'z m tr ve dört untımlık T ıeklinee 
kırk bq ve uç santimlık T şeklınde yirmi beş m tre köşebent 
demfr1 ile muhtelıf lamarina ve lamar halka v aire aleni 
alem eksil ır."' usu ı e satm alın ca tır İsteklilerin ( 150) lira 
muvakkat teminatlar yle btrlıkte eks'ltme gunü olan 15 mayıs 
935 ç r il ba günu a t onbeı e Harada bulunmaları ilan 
olunur. § 2-2 

Hara mustahdimini ile binicılık m ktebı tale
helerinin ıhtiyact için elli sel<iz takım elbise ı 
kırk altı çift çız ne ve kırk çift f otin aleni ek 
siltıne usulil satın alınacaktır. isteklilerin yüz 
yırmı Jiı a muv, ki at teminatlariyle bırlikte ek-
siltme günu ol 20 mayı~ 935 taı İh · -u a-
dif p zar a o b şte Haıa m ke-
zinde teş k müba a komsi una 
müracaat a ı ~ -

Har .. ı ıht'y. c · c n on beş k o k 
k 'Io ş < 
but y !.lZ 

l ilo t 
dörtbin u o 
üçbin btış üz 
al~n· ks 
l~tekl 
hi lil· 
ba gunu 
o n 

i. o ) eş· ı y uz ı ) z s 
y iyuz k" o makarna ot z 

çbin be \· .. z 1 'lo ze' tin yağı 
) · 1 tanesı el1 o pı ınç u u 
i o tuz şartı a nıuc b'nce ve 

·ıe satın alı ' t 

ra mu\ ak tJar yJe 
olan '22-M yıs 9iı!5 carş m 
şte Har d . bu un . a 

Buı sa inhisarlar • 
başmüdürlügünden: 
ı-~umu o a m ve ü erd'venl 

m' arı ko i o c • ln Jec c 2 m e uzo l un a ve 
J 5 mi lmetr kn runda ip ile beh ri 25 m t uzuolui""dll 
ve 35 mil etra utrunda halatın ek itme e k qd u ve iha· 
lesi 21-.nayıı-935 sah g·ı:tu aat ~beıe apılacaimdaı i · 

teklilerin ıeratta anlamak için her tin ve lha e vaktinde de 
dört buçul lira govenme paralarıle Ba,mOdüriyetimizde~· 
komıiyona gf'lmeleri. 2-2 

_,:-"' ' ,-:r,' ~ ' '• 1' • ., ı~ • :,.. • ' . • ' ·~·l :.:. ' ' :. ,. ": • , ~'' ·~ _. 

içın on bin adet marsilya sis· 
temt eril Eeki,ehir kiremidı 
aleni eksiltme usulile sabn a 
hnacakbr lsteklildrin 75 lira 
muvakkat temlnatlariyle birlik
te eksiltme g6nil o an 15 ma· 
yıs 935 çarşa ba günü ~at 
oıı be,te H~d~ bulunmaları 
ilin olunur. 2-2 

Satılık bahçe 
Muradiye iıtaslyonu altın· 

da beı yol afzında dafıatanlı 

lam ilin 25 önüm meyve v• 
ıeb:te babçest e e utılıktar. 

1 ekliletln hisar 6 acı beledi· 

ye dairesinde ~ltlp Salih 
Tarcan a mOracaatları. 3-3 

ursa Ticaret ve sanayi odası 
Sicilli ticaret memurluğundan: 
14~ 1 Sayı ile tıcaret sicilJinde kayıtlı bulunan 

BursadakozahanındaAdapazarıT.ticaretbankası 
Bursa şubesiuın 2279 numaralı kanunun ~ inci 
nıadd<Jsi mucibince tanzim ·eylediği aşağıda su
reti yazılı beyannamesinin ticaret kanununun 
mad eı ahsusası ahkamına tevfikan alelusul 
sicillıne kayıt ve tescil edildıği ilan olunur. 

2~79 No kanunun ıj inci nıaddesi mucibince 
t·;ınzını ec ı ıniş beya n,ımemizdir. 

A ) ı nın1ızın ~u sa ş11besi 18-6-933 günle 
m c n i 1 i >aren ikra:t.atinda yüzde on ikiye 
kada 1 f &:tİ1. v l·omisyon tahsil edecektir. 

. ,, ) U nı ınıi bir müessese olan bankamızın a
leni b. r surette cereyan eden muamelatı icra ve-

1 ... il · v · c tasdik edi!nıiş ve sicili ticarete 

1 
tecil v a diln,·ş oian esas mukavelesi ah
l·arnı ·ı bıı ıukave e dairesinde tanzim kılan· 

1 ş şubel rce nıabehüttatbik bulanan tali· 
ınatı am ~er v bu talimatnanıelere merbut for

rde münderiç ahkam dairesinde cereyan 
t kte olduğundan bunların alelmüf redat şe

raitini t dat etmeğe lüzum görülmemiştir. 

Ancak ötede beri lıariçde ve men1leket dahi .. 
ı ı bilumum bankalarca tatbik edilmekte 

olan ve devamı tathikiode banka ve bankacılık 
noktasından hayati za· ·uret olduğu derkar bulu 
nan ba.t. banka teamülleri müşteriden onun le
hin ikrazat rnuamelatıle müterafik olarak 
y ıp•lmakda olan bazi nıaddi hidamatın tazam
mün ettig· m sar·fi yine müşteriye ödetmeyi a · 
mir bulmaktadır. ki Bankamız bu nevi ayrı biz 
met mukabili ücretleri yukarıda yazılı had ile 
mu\~ ıyyet olmaksızın ve f ekat müşteri nam Ye 
hesabına yapılan hakiki masraf mikdarıoı hiç 
blr veçhile geçm mek suretiyle tahsilde devam 
ed c ktir. Mevzu bahs banka teamülleri mu .. 
c·b ne vaki olacak zaruri müktesebatımız ile 
bankacılık muktezası yapılan hizmetler muka· 
bıli tahsilatımızın belli başlıları şunlardır: 

'1 Müşteri hesabına yapılan bütün hakiki ve 
ayrıca hızmet mukabi i masraflar ezcümle si

go taardiye,muha:nn1iomuhaf aza,bekçiücretigi.bi 
masrafların müşteriden ayrıca tahsil olunmasi 

2. H sabı carilerde faizin ticaret kanunu ah
kamı dairesınde her üç ayda bir resulmale kal .. 
bedilmesı. 

3. B nka 01 ame atında bu muameleler ne 
kadar az imdidat ederse etsin bir liradan aşağı 
komisyon tahsil edilmemesi, 
~ Bo çluları Şubemizin mütemekkin bulundu 

ğu nıahalden başka yerde sakin bulunan sene· 
datı ticariyenin iştira muamelatında bu mua· 
nıelattan mustekil olarak nakli nukut ücreti 
alınması. 

~. On hı ş günden aşağı faizh esapedilmermsi. 
C Kr nunun neşrinden evel akdedilmiş olup 

müddetleri ıtiharile kanunun mer'iyetinden son· 
rc.ıva da şamıl olan ikrazat mukavelelerinde ta
vi~ olunan faizlerin bu mukavele müddetlerinjp 
hıtamına kadar birincisi üzerinden tahsil etmek 
hakkımız nıahf u· dur. l\la haza Bankamız hu 
faizlerden ancak vabiliyeti tabsiliyesi olanlar 
üzerinden bu bakkı istimal edecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek yü- on ikiden faz .. 
la faiz ve kotnİsvonlardaolS-6-933 tarihinden 
ıtibaren kanunla muayyen idarei hususiye payı 
tahsil edildıkee ayrılacaktır. 



-------------- '··· 

Sahife 4 

Bursa ikinci icra 
memurluğundan: 

935..-96 Bir borçtan do· 
layı mahçuz olup tamamına 
yeminli üç ehli vukuf tara· 
fından 350 lira kıymet biçi
len Bursanın Hoca Hasan 
mahallesi bent başı cadde-· 
sinde 20 numaralı evin 512 
hisse itibarile 182 hissesi 
açık arttırmaya çıkarılmış 

olup 16-6-935 günlemeci 
ne rastlayan pazar günü sa 
at 14 den 16 ya kadar dai· 
remizde açık arttırma sure. 
tiyle satılacaktır. 

Arttırma bedeli kıymeti 

muhammineden bu gayri 
menkul hissesine diişen kıy 
metin yüzde 75 şini buldu· 
ğu takdirde alıcısına ihale 
olunacaktır. aksi halde son 
arttıranın teahhüdü baki kal 
mak üzere ı 7-935 gün
lemecine rastlayan pazarte· 
si günü saat 14 den 16 ya 
kadar keza dairemizde ya· 
pılacak olan ikinci açık ar· 
tırmasmda mezkur gayri 
menkul hissesi en çok art· 
tıranın üstünde bırakılacak· 
tır. Arttırmağa girebilmek 
için hissel mezkureye isa. 
bet eden kıymeti· muham· 
minenin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pey akçası veya 
ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu getirmesi lazım· 
dır. hakları tapu sicillerile 
sabit olmayan ipotekli ala· 
cakhlarla diğer alakadarla 
rın irtifak hakkı sahipleri· 
nin i1u haklarım huşusiyle 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarım ilan gününden 
itibaren yirmi gün içind'
evrakı müsbiteleriyle birlfk 
te daireye bildirmelidirler. 

Aksi halde hakları tapu 
sicilJeriyle sabit olmayan. 
lar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar mü 
terakim vergı ve vakıf ica· 
resi tanzifat ve tenviriye 
rusumu borçluya ait olm2 k 
üzere bedeli müzayededen 
ödenecektir. 

Daha fazla melumat almak 
isteyenlerin 23-5 935 güu 
nüne rastlayan perşembe 

gününden itibaren dairemiz 
de açık bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesile 935-
96 sayılı dosyaya müracant· 
ları ilan olunur. 

Bursa ikinci sulh hu
kuk mahkemesinden· 

93 Davalı: Bursanm pano 
yır lrarjyesinden abbas oğlu 

Sabri, Karınız . tarafından a· 
leyhtnize ikame eylediği vn
zlfei zevciyetl ifa için ihtar 
davasının icra kılınmakta o• 
lan muhakemesinde mahalli 
ikametinin meçhul bulundu· 
ğundan bir ay içinde hanei 
zevci yeti ifa etmeniz için fh. 
tarname tebltğine ve muhake 
menin 29 5 935 saat on dört 
te talikine karar verilmi§ ol· 
duğundan ber ! mucibi karar 
bir ay içinde hanei zevciye_ 
te avdet ve vazif ei zevci yeti 
ifa etmeniz ve gelmediğiniz 
takdirde hakkınızda lazımge 

len muamelel kanuniyenin 
ifa ve icra kılınacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
ilanen ve ilsaka.n 1htarname 
tebliğ olunur. 

Bursa Ticaret ve sanayi odası 
Sicilli ticaret memurluğundan: 

1 Eursa inhisarlar bas 

t 625 Sayı ile ticaret sici ilinde kayıtlı bulun~n 
Bursada kozahanıoda Emlak ve Eytam bankası 
Bursa şubesinin '22i9 numaralı kanunun 1!.! inci 
n1addcsi mucibince tanzim eylediği aşağıda su. 
reti yazılı beyannamesinin ticar?t kanununun 
maddei mahsusası ahkan11na tevfikan alelusul 
siciJiine kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

22i9 No kanunun 2 inci ınaddesi nıucibince 
tanzinı ediln1iş be) annan1emizdir. 

A ) Bqnkanıız Bursa şubesi 1-:) - !l > ı tari 
hinden itibaren ikrazatın,ı vüzde on İ l<İ~ e kadar 
faiz ve kon1isvon tahsiı edecektir. 

.; 

B ) Crnunıi bir müc").;~.,c ol·ın h tokarnızın a
leni bir surette c.!revan ed ·n ınu:unelütı icra ve
killeri heyetince ta;;dik '-='dıinlİ~ v.· sicdı tic .. ırete 
tescil ve ihin edilmiş oian esas ınul a ·desi ah
kamı ile bu mukavele daıre ;ind tanziın kılın

mış ve şubelerce nıabehüttatbik bulnnan tali 
n1atnaıne!er ve bu talimatnanıelere merbut for
n1ü1Ierde ·münderiç ahküm dairesinde cereyan 
etmekte olduğundan bunların aleln1üf redat şe
raitini tadat etmeğe lüzun1 görülrncnıiştir. 

Ancak öteden beri lıariçde ve memleket dahi· . 
iindeki bilumum bankalarca tatbik edilmekte 
olan ve devaını tatbikine banka 'e bankacılık 
noktasından hayati zaruret olduğu derkar bulu 
nan bazı banka teaınüllcri müşteriden onun le
hine ikrazat 111uamelatıle müteferrik olarak 
yapdn1akda oJan bazi n1addi hidamatın tazam
ınün ettiği ınasarifi yine mi.işieriye ödemeyi a · 
ınir bulmaktadır. ki Bankamız bu nevi ayrı hiz 
met mukabili ücretleri yukarıda yazılı had ile 
mukrtyyet oltnaksızın 'e f ekat nıüşteri nam 'e 
hesabına yapılan hakiki masraf mikdarını hiç 
bir veçhile geçmemek suretiyle tahsilde devam 
etmektedir. l\1evzu bahs banka teanıülleri n1u · 
cibince vakı o1acak zaruri müktesebatımız ile 
bankacılık n1uktezası yapılan hizmetler muka· 
bili tahsih1tımızın belli başlıları şunlardır: 

ı. ~1üşteri hesabına yapılan bütün hakiki ve 
ayrıca hiznıet n1ukabili ınasraflar ezcümle si
gorta ardiye veya ınuhaf aza ve bekçi ücreti gibi 
masra fi arın müşter.iden ayrıca tahsil olun masi 

'i. Hes:ıbı cari ferde faizin ticaret kanunu ah
lu'lmı dairesindl• her üç ayda bir re-,ulmale kal 
bedilmesi. 

3. Banka muameh.'itında bu · muame]eler ne 
kadar az in1didat ederse etsin bir liradan aşağı 
koınisyon tahsil edilmemesi, 

4.. Borçluları Şuben1izin ınütemekkin bulundu . 
ğu nıahalden başka yerde sakin bulunan sene· 
datı ticari yenin iştira muamelatında bu mua · 
melattan müstekil olarak nakdi nukut ücreti 
alınması. 

!i. On br.ş günden aşağı hesap edilınemesi. 
6. Kanunun nt:şrinden eve) akdeclilnıiş olup 

müddetleri itibarile kanunun mer'iyetinden son
raya da şamil olan ikrazat mukavelelerind~ ta
yin olunan f aizierin hu n1ukavele müddetlerinin 
hitaınına kadar birincisi üzerinden tahsil etnıek 
hakkımız nıahf uzdur. ı la haza Bankamız bu 
faizlerden ancak kabiliyeti tahsil iyesi olanlar 
üzerinden bu hakkı istimal edecektir. 

Bu suretle tahsil edilecek yüzde on ikiden faz.
la faiz ve kon1isyonlardan 1-9 -9:3'ı. tarihinden 
itibaren kanunla n1uayyen idarei hu~usiye payı 
tahsil edild;k~e ayrılacaktır. 

' 
ınüdürlüğünden : 

Görülen lüzun1 üzerine evvelce arttırmadan 
kaldırılmış olan inhisarlar idaresine ait 2000 Jit 
relik bakırdan n1amul bir rakı kazanı ve tef er
ruatı İlk pey ü20 liradan başlaınak şartiyle 9 5 
935 gününden 2H- r -935 günlen1ecine kadar 
yeniden arttırnıaya konulmuştur. 

İstekliler şartnameyi görnıek üzere her gün 
ve pey sürmek üzerede ·ın-:» -!l35 günü saat 
on beşte Bursa inhisarlar Baş111üdürlüğüne n1fı-
racaat etsinler. 1 - ~ 

' tçocuk 

Uir iş kumbarası olan çocuktur. 
Türkiye İş bankası 

Bursa ceza evi müdürlüğünden: 
93a Senesi haziran iptidasından !JJü senesi 

nıayıs niha)'etine kadar Bursanın ceza evine 
verilecek ekınek ilan tarihi olan 8-5-935 ta
rihinden itibaren on sekiz gün müddetle kapalı 
zarf usulile aşağıdaki şartlar dairesinde eksi]t
nıeye konulmuştur. 

1 - Beheri 9ö0 granı itibarile günde en az 
300 en cok 90() eknıek taslim edecektir. 
~ - Ekmek Belediyenin ikinci nevi olarak ka

bul ettiği ekmekten olacaktır. 
3 - Ekmek ceza evinde teslim alınacaktır. 
'" - Eksiltme 2ü-:l - 93?J pazar günü saat l 6 

ya kadar devam edip saat 16 da müddeiumu
milik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

ö - Eksiltmeye alıcı olanlar muhammen be
delin yüzde yedi buçuğu oları l i50 liranın mu
Yakkat teminat olarak banka ınektubu ve yahut 
teminatın n1al sandığına yatırıldığına dair mak 
buz ibraz etmesi şarttır. 

6 - Alıcı olanlar tenıinat mektup veya n1ak
buzla beraber 26-J-935 pazar günü saat 1H 
da kapalı teklif n1ektuplannı behen1ehal kom
siyona vermelidir. hu n1üddet geçdikten soora 
müracaat kabul edilmez. 

7 - Daha ziyade izahat almak isteyenler buna 
dair şartnameyiJe a1nıak üzere ihale oününe 

w ô 

kadar Bursa ceza evi müdüriyetine ınüracaat 
etmeleri ilan olunur. 2-3 

Bursa Maarif müdürlüğü 
Necati bey kız ı::nstitüsünden: . 

Bursa Necati bey kız enstitüsü bahçesi 2317 lira bedeli 
keşifli ihata quvarlyle çevrileceğinden 15 gün müddetle açık 
ek&iltmeye konulmuştur. Şartname ve keıif evrakını görmek 
isteyenlerin maarif müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu tıl 
yapmaya talip olanların da 18 mayıs 1935 cumartesi günü 
saat 16 da yüzde 7,5 nispetinde teminat akçalariyle Maarif 
müdürlüğünde müşterekkil komiaiyona gelmeleri ilan olunur. 
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