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Basın kongresi 
• 
iç işleri Bakanının bir 

söylevile açıldı 
Ankara 25 (A. A.) - TürM 

kiye birinci Basın kurultayı 
bu gün iç itleri bakaDlığında 
Şükrü Kayanın bir ıöylevtle 
açılmııtar. Türkiye Cumhuri
yet hükumetinin Baıına : ver· 
dtil deler ve önemin en gü· 
zel ve en canlı beldegesi o
lan bu loplantıda Bat bakan 
iımet inönü Cumhurf yet Halk 
Partiıl genel katibi Recep 
Pekerle kadın erkek bir çok 
ıaylavlar, Dıt itleri bakanlı· 

lı genel katibi Numan Me
nemenci oğlu, Ankara İlbayı 
hazır bulunmuılardır. 

S6krü Kayanın alkıılarla 

karıılanan toplantıyı açıı ıöy· 

levfnl Baıln genel müdürü 

Vedat Nedimin söylevi takip 
etmittir. 

Bundan sonra İsmet İnö
nü kurultayın siirekli ve şid
detli alkıılarıle karıılanan 
söylevini vermittir. Söylevleri, 
kurultay baıbakanları ile sek· 
reterlerlikleri seçimi takip et· 
mit ve batbakanlıklara Nacip 
Ali Küçüra, Tarık Us, Ah
met Ihsan, sekreterhklerede 
Fik Reıit ve Kenan Akman 
ıeçilmttlerdir. Kurultay tetkik 
edeceği itlerle mütenazar ola. 
rak kültür, iı birliği meslek 
komlıyonları üyelerini seçtik· 
ten sonra Pazartesi günü öğ
leden önce top!anmak üzere 
dağıl mı ıtır. ---------------Yörük Alide 

köy bayramı 
Geçen yıl Y ah çlf tllkte 

bayram yapan Halkevı köy· 
ciil6k ıubeıl, bu yılln hayra· 
mınıda Yörilk Alide yaptı. 

Çizilen proframm uygunluk 
ye dilzaiinlüfünü haklul e ba· 
.. ,. bilmek tçtn bir sün ön. 
*en Yörtık Aliye giden ko· 
mite üyeleri araıına bende 
katılmııtı m. 

Bizleri, bir gece için ko · 
nuklayan bu güzel köyün sa
yın halkından gördüğümüz 

saygı ile köy ihtiyarlarının 

geçmtıe ait öz dllle anlattık
ları hikayeleri• heyecanı için· 
de ıızıp kalmııtık. Neden son· 
ra horoı ıeıleriyle uyandik. 
Henüz alarmaia baılıyan tan 
yerinin ortaya serptiii latif 
manzarayı denize kartı ku
rulmuı olan bu tirin köyden 
aeyretmek kadar insan için 
zevkli bir tey taaavvur edl· 
lem ez. 

Bayram lıtHiyonnda yapı. 
lacak.. Köyle iltasiyon ara-
11nda tıe en apğı bet daki
kalık bir uzaklık var .. Bura· 
ya vardıfımızda, bir yıldan 

bert bu ı&nün ıelitini sabır
ıızlakıa ıö:dtyen köylülerden 
bir çok ktmıelerle karıılaıtık. 
Meler geceyi burada geçir· 
mitler .. Saat altı.. Artık her 
ıey hazır.. Tribünler, ıahne· 
nln yapıht iti bltmfı, koıu 
yeri ayrılmıf, ıüreı alanının 
etrafıda düzaiinleıttrfmlıtl . 
saıat dalları ve al bayrak. 
larla çevrelenip ıüılendlrilen 
trlbGnler ve bu tribünlerin 
etrafını ıaran binlerce köylü
nGn JClrekten y6reğe akan 
ıevıt ve kaynaımasıda, ulu 
önder Atatlirkün yarattıgı 
denimlertn yGceliğlni bir kez 
daha anlatıyordu. 

Meraıtme Halkevi bando· 
ıu tarafından çalınan lstlklll 
IDarıı ile baılandı. Hep bir 
•lızdan söylendi . Bund•n 
IODrada proiramın diler mad. 
deleri tatbik edildi. HalkeYI 

Hafta tatili Pazar 
günü olacak 

Hafta tatili ile bayram 
günlerine ait kanun layıhası
nın müzakeresini Kamutayın 

yakında yapac1ığı haber alın
mııtır. Bazı lıtanbul gazete
leri bu liyıha ile güya, hü
kümetin Cumayı Pazar Paza
rıda Cumaya çevirme gibi bir 
dnıinceıi olduğunu yazmıı

lanada bu haberin yanlıılıiı
nı yine lıt"nbulda çıkan Tan 
gazeteılnden öğrenmit bulu. 
unyoruz. Kanun Kamutaydan 
çıkar çıkmaz hafa tatili Pa· 
zar günü olacak Cuma gün
leride bütün medeni memle· 
ketlerde olduğu gibi devair 
açık bulunacak ve herkes iş 

ve gücile oğraşacaktır. 

ıahne heyetiııin temsilleri çok 
beğenildi ve alkı,la.ndı. 

Nlıan atmada, binicilik 
ve koıudaTürk köylüsü, Tür. 
kün nasıl bir binici ve atıcı 

olduğunu buradada bir kere 
daha göstermit oldu. Köylü, 
bu yılki bayramlarınıda ıon

ıuz bir sevinç ve neı,e ile 
kutlulamıı, geç vakıta ·kadar 
eilenmitlerdir. Halkevi köy
cülük ıubesinin yorulmak bil· 
miyen çalııması, halkla köy. 
lüyü en temiz ve yürekten 
duygularla bağlayıp kaynaı· 
tırdığını, bu günün sonu gel· 
miyen tazahuratile bir kez 
daha öğrenmif oldum. Ve yi· 
ne burada bin tütlü örnekle
rlle görüp anladığım önemli 
diler bir ıeyde, yılların mı. 
raı olarak duygulara perçln
leıtirdiği sanılan dere beylik 
zihniyetinin büsbütün kökün• 
den atılııtdır . 

lıte, imtiyazsız ve sınıfsız 
btr Tilrkvarlıfınainanmıyn ya 
hutinanmak iıtemiyenlervarsa 
birbirine karıı en aamimt 
kardeılik ıevglıl ile bağlan
mıt olan Türk ulusunun bu 
fevkalade gilnlerlnden birinde 
bulnsun, g6nün, anlatın ve 
inanıın. 

Evkaf müdü
ründen 
dileğimiz 
Y eıil camiinln caddeye 

bakan kısmında geni§ bir 
havlu var. Etrafı duvarla çev. 
rilmlt olan bu yeri mahalle 
çocukları futbol sahasınn çe
virmıtlerdir. Yeşil türbesini 
ziyaret edenler bir kerede 
Türk mimarisinin ıaheserle

riodedn biri olan Y eıfl caınif • 
ne oğramıık lstedıklcri zı man 
bu yerden geçmek mecburi· 
yetini duyarlar. Fakat bura· 

dan geçmek için fazla dik
kate mecbur kalırlar. Sebe
bimi? çocukların oynadığı lop 
oyunuDdan korunmak için .. 

Belediye, çocukların rahat 
nefes ala bilmeleri için şehir 
dahilinde bir takım çocuk 
bahçeleri ve parklar yapma· 
ğı kararlıumı, bunun içinde 
bütçesine lüzumu kadar para 
konmuıtur. Böyle olduğu hal
de yabancı gezginlerin oğrağı 
olan, ıehrin de en itlek ve 
kalabahk bir yeri olan Yetil 
camline aft bu yerin Ev
kafça bu tekilde bırakılması· 
na bir mana veremiyoruz. 
Hatı~ımızda kaldığma göre 

bir kaç yıl önce eski Evkaf 
müdürü Salahaddin bu yerı 
şirin bir bahçe haline koy. 
mak için epeyi çalıımıf, 
meydanı düzeltmif, etrafımda 
duvarlarla çevlrmifli. Burası 

timdi de uf ak bir gayret hemde 
çok az bir para ile mükem
mel bir bahçe haline konula. 
bilir. Hatta bunun için Bele
diyemizde kendisinden iste
necek yardımı zannederizki 
esirgemez. Evkaf müdürümüz
d!.n bunu diler ve bekliyoruz. 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 

29 Bursanın maksem ma
hallesinde oturan Hüseyin kı. 
zı vasfiye ve selimiye mahal· 
lesinden Hüseyin oğlu mah
mut aziz ve hayriye ve ariada 
mukime saniye beyinlerinde 
müşterek olup şüyuunun iza
lesi için satılarak bedelinin 
hissedarlara paylaştırılmasına 
29 1 935 ve 935 - 449 numa · 

ralı ilamla karar verilen adı 
geçen selimiye mahaHesinden 

sağı totrakanlı ayşe solu çöm 
lekçi ahmet çavuş arkası emin 
ve büseyin ve ahmet evleri Ö· 

nü cami sokağı ile mahdut 
dört yüz lira kıymeti muham· 
mineli ve 22 kapı numaralı 
bir evin tamamı tarihi ilandan 
itibaren otuz gün müddetle 
açık arttırmaya çıkarıldığından 
almak isteyenlerın kıymeti mu 
kadderesinin yüzde yedi bu· 
çuğu nispetinde pey akçalari
le beraber bur.sa sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve iha 
le 27 6 935 tarihine rastlıyan 
perşembe günü saat 15 te bur 

sa sulh hukuk odasında yapı
lacağından müşterilerin o gün 
mezkur mahkemede hazır bu
lunmaları ve şartname tarihi 
ilindan itibaren herkese açık 
bulundujıı ve mezk6r aUnde 

Yurdunu seven uçağa 
yardım etmelidir 

Baıbakan İsmet lnönü bi
ri Basın kurultayında olmak 
üzere verdiği söylevlerinde 
Türk ulusuna yurdun her ıey
den evel hava tehlikesine 
maruz bulunduğunu bildirdi. 
Ve bu büyük tahlikeden ko
runabilmenin biricik çaresi-
ninde, hava kuvvetlerimizin 
fazlalaşmasında olduğunu an
la tarak ulusu bu yönden de 
fedakarlığa çağırdı. 

Yurd için, ulusun refah 
ve saadeti için uykularım bi
le feda edercesine çalııan bü. 
yüklerimizin (geçmiıi düşüne· 
rek) her dediklerini yapmak, 
her istediklerini yerine getir· 

mek bizler için, yurdun sela
meti için kamumuzça bir 
borç ve bir vazifedir. 

Bunun için vaktımız, ma• 
Ji kudretimiz müsait olanları· 
mız büyük ismetin bu isteği. 
ni de yerine getirmek için he
men (hava tehlikesini bilenler 
kurumu) üyeliğine yazılmah· 
yız. Müsait olmıyanlanmız 

dahi, dlşimizden1 tırnağımız
dan ayırarak - az olsa bile -
bu önemli iş oğruna vermek· 
ten çekinmemeliyiz. 

Uçağa yardım yurda ulus 
selametine. yardım milli na 
muıa saygıdır. -----------...---
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HER HAFTA Dil KARŞILIKLARI j 

IKINCl LİSTE 1 
Mamur 
a) Mamuriyet 

= Bayındır 

- Bayındırlık 
b) Nafıa 
imar etmek -:_ Bayındırmak 
Misaller: Ankara bayındır bir şehir olmuştur. 

Memleket bayındırlık yolundadır . 
Bütün devlet yapı işleri bayındırlık Bakanhğına 

bağlanmııtır . 
Biz yurdumuzu bayındırmaktan ve geliıtirmek· 
ten baıka bir ıey dütünmüyoruz. 

lnklıaf etmek Geltırmek 
İnkiıaf ettirmek - Geliıtirmek 
lnkııaf Geliılm, Geliıme 
Misal: Türkiyenin ekonomik gelişimi günden gfine artıyor. 
Mülki = Sivil 
Askeri Süel (Milftaire) 
Not: "Asker" kelimesi "Soldat" anlamına türkçedir. 
Cemiyet, Şirket - Sosyete 
Misal: Türk cemiyeti Türk sosyetesi 
Şeker şirketi :. Şeker sosyetesi 
İçtimai - Sosyal 

Not: 1 Türk kökünden gelen "cemiyet,, ıu;anlamda kul-
lanacaktır. 

Hilaliahmer cemiyeti - Kızılay cemiyeti. Dil ce • 
miyeti Gazeteler cemiyeti. 

2) Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimelerin Os· 
manlıcaları kullanılmaması rica ederiz. 

Karacabey Harası 
müdürlüğünden: 

Hara ihtiyacı için aleni eksiltme usuliyle alı. 
nacak on hir kalem erzakın 22 mayıs 93?> çar
şamba günü ~aat on beşte yapılan eksiltmesin
de teklif edilen fiyalar layıkı had görülmedi
öinden t"ksiltmenin 3 hazira 935 tarihine müsa-
~ ·1 dif pazartesi günü saat on beşe uzatıldığı ı fın 
olunur. 1- t 

artırma bedeli gayri menku 

lün muhammen kıymetinin yüz 

de yetmiş beşini bulmadığı 

takdiree son arttırmanın taah 

hüdü baki kalmak üzere art 

tırmanın on beş gün daha tem 
dit ile 13 7 935 tarihine rast 
lıyan cumartesi günü aynı sa
atte mezkur mahkemede gay· 
ri menkulün eaçok arttırana 

ihalesi icra kılıoacağı ve bu 
bapta bir güna itirazı olanla

rın yirmi gün içinde evrakı 

müsbite ile bildirmeleri ve ak 
si surette satış bedeli paylaş

masından hariç kalacakları ve 

belediyeye ait dellaliye rüsu. 

mu ve ihale karar pulu ve 

tezkere ve ferağ harcı müşte
riye ait olacaiı ilin oluıaur. 
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Yukm u]a yazı)ı Belediye akadnrının ı hazir::uı 935 t~l'ılıiııdf'n iıib~u·trn kira
lfır1. şarlnarnclcrirıde vaıılchfü vcclıile ~wık nı·Lıı·nwva korıulmu~tuı·. 30 Mayıs 935 

• • '!. " " t. ... .... 

perşembe giiııü saaL 15 <le ihaleleri yapılacnkt11·. 

İ. tekliler blitiiu şartları rıgrcnmek için arlırııın miiddetin<l(~ lıül' j~ giinil \'(' 
·aatinde muha. rheye ve ilınle s::rntiıHleıı ün~t~ de ( ~aı·tıı:ırHPlı~ı·inde yaıılı yiizdP 

7,5 lemirıatlaı·ıııı yatırarak) makLuzhıı·ı ile ,·cya haııka mektuları ile kornis~·oııa 
•reJ~inler. 2-2 
~ 

Bııı·sa isk•iıı i'laı·esiııfleıı: 
Gemlik kazasının halık pazaı ı mahallesindo 48 sayılı evde oturan Vodina rnıihadillerinden 

Murtaza kızı Meleğin Bursa iskan idaresine t~slirn cylediğı 184 liı a 70 kıll'lışıı muhlP.vi i~tih
kak mazbarasına mukabil verilen 2- 10 sayılı "e keza nyni mahallede oturan vodina mfıba
dillerinclerı Salih oğullan Yalmp, ~ ·ihad Ali YC A yşenin teslim eyledigi 521 lira 11 kumşu 
muhtevi istihkak mazab:ııasına mukabil 4-5 sayılı ıııakhıızlal'llıl gaih ettikleri \'ilüyet maka
verdiklori 2050 No: lıı dilek kağıdından anla.~ılrnı:.ıır. Bıı husu. ta bİı' lı:ık ve iıinız deı·meyan 
edeceklerin on gün içinde· iskan müdürü yetine miıracatları hizuınu bit it olunur. 2- J 

Bursa evkaf müdürlüğünden : 
Madde -ı Bursamn İsmetpaşa caddesinde vakfa ait [ıoı 

103, 105, 107, 109) numaıalı arsaya yapıJ&cak otel ve ga 
raj yapısı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur keşif bede· 
li 19079 lira 39 kuruştur. 

2-Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B-Mukavele projesi, 
C-Nafia işleri şeraiti umumiyesi, 
D-Fenni şartname, 
E-Keşif cetveli ve resim. 

l~teyenler bu şartnamelerle evrakı 93 kuruş bedel mu
kabilinde Bursa evkaf müdüriyetile İstanbul ve Ankara 
hey'eti fenniyesinden alabilirler. 

3-Fksiltme 27 5 935 tarihinden 27 6 935 perşembe gü· 
nüne kadar bir ay olup 27 6 935 günü saat onbeşte Bur
sa evkaf idaresinde eksiltme komisyonur:da ihale yapıla
caktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için 143( lira muvakkat te· 

minat vermesi bundan başka aşadaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A- en aşa yirmi bin liralık yapı işi yaptığına dair na
' fia başmiihendisliğinden tasdikli vesika. 

B-MesuHyeti fenniye için diplomalı miihendis veya 
mimar veya fen memuru göstern1esi. 

C-Arttırma ve eksiltme kanunun üçüncü maddesinin 
(A ve B } fıkrasında yazılı vasıfları haiz ise buna dair 
vesika. 

6-Tektif mektupları yukarda üçüncb maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Bursa evlmf müdüriyetin 
komisyona getirerek makbuz mukabilinde eksiltme komis 
yonu reisine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması ıazımdır. 

Postada olac2k gecikmeler kabul edilmez. 1-4 

Bursa belediyesinden : 
. § 

Edviye eksiltmesi; 935 mali yılı içinde Bursa belediye
since yoksulJara verilecek il4ç1ar, şartnamesi cairesinde 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

12.-6-935 çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapıhıcak 
tır. lstekliier, şartları anlamak için muhasebeye ve ihale 
saatından önce de 187,5 liralık muv2kkat teminat mektup 
veya makbuzlarile ( 2490 sayth kanun dairesinde) Bele
diye komisyonuna gelsinler. ı -~ 

§ 
5000 esnaf cüzdanı, numune ve şartnamesine göre pa· 

zarlıkla alınacağı ve pazarhk işi 2-6-935 pazar günü 
saat onbeşte belediye komisyonunda yapılacağı ililn olu· 
nur. -Bursa Ticaret ve Sanayı Odası 
sicilli ticaret memurluğundan: 

1 G29sayı ih ticaret sicillinde kayıtlı bulunan 
Bursaea kozahanında eınlak ve eytam bankası 
bursa şubesinin 2279 numaralı kanunun 2 inci 
maddesi tnucibinde tanzim edilen ve l 3-?>-93?> 
tarihli Hakkın sesi gazetesiJe ilan edilmiş olan 
ödüııç pnra v~rme işleri hakkındaki beyanna· 
mesinin aşağıda sureti )azılı zeyin fıkrasının 
ilavesi lüzumu bildiriln1iş 0Jm3ğfa ticaret kanu
nunun mevaddı mah<;u~ası alıkaınına tevfikan 
alel'usul sic;Jlinc kC1yıt 'e tesciL edildiği ilan 
olunur. 

İkinci maddenin son kelimesinden sonra: 
(ile beraber emlak rehin almasureti ile ya· 

pıJan ödunç vern1e işlerine ait hesaplar, hesabı 
cari şeklinde yürütülerek faizinin anaya kalb işi 
her altı ayda bir yapılacaktır.) 

ss 

Kelepir dükkan 
Demir kapı gelincik çarşısı yorgancılar ba

şında NG numaralı Hasan efendinin dükkanı sa
hibi veya en1lak acenteliği tarafından saılıktır. 
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e~ı 

IJl!!!~M~a~ı~f!!!!!!!y!!!!!ll!e!!!!!!l __ Vll!l!I_ e~-~k~i~I el!l!!!t~i~b~u~rllll!!s!ll!a~D~e~f~tel!!!lrll!l!ld~a~r~l!!ı ğ~ı~n~d~a~n~:~~~!!ll!!l!!!!lllll!l!!l!!l!!ll.!!!!!!~Z~a!!!!l)'~İ~ta!!!!s!!!!t~r~.k~n~a~m~-.....!!!!!!-e!!l_T_ll!!~B~ur=s~a ~i k~i~nc~i~h=:u:T.k=-::uk 
ınah kemesi nden: 

Mahallesi 
Demirtas .. 

)) )) 

Moca Yunus 
~I. Knramani 
Fey=ullalı paşa 
Hacı İlya: 
Selimi ye 
Aklar Iliissam 
Rey/zan paşa 
Kar ak adi 

)) 

Selçuk lıalun 
)) 

Kayan 
ıllalwml p. lıanı 

)) 

)) 

Hoca hasarı 
Muradiye 
llüclauendf gii.r 

U:un çarşı 
)) 

Demiri aş 
Uzun çarşL 

" " 
" " 
" " 

Sokağı 

l lapislımıe 
ismet pn~a 
)) )) 

rekurcular . 
M. Karnmarıi 
Mezarlık 
Ha;nam s. 
Selimi ye 
Çatal ftrın 
Reyhan paşa 
(,.ancllar 

)) 

Aa!/aççılar ftrm 
Ker!?sieciler 
Raf pazarı 
Üst kal 

)) 

)) 

alan 
Kayabaşı 

Çeldrue ada 

Aynalı çeşme 

• 
Sabunhane 
Geyve lıam 

" 
,, 

" ,, n 

" " " " 

Ka pu f'. o. Ci rısi 
aylık kirsı 
Lira Krş. 

muvakka3t 
teminatı 

Lira Krş 

lln pisharıe Bakkaliye~i 52 00 

7 50 

8 00 

46 80 
6 75 
7 20 

168- 170 ev ve diikk:\rı 

163-164 

11-9 

29 ... 
I 

!) 

14 
.14--.'16 
48 
18-20 
20-22 
21 
.10- 4fi 
2-~ 

95 
91 

107 

Cazhnne hinası 
Ev 4 so 4 05 

EY 8 00 7 20 
Bı 100 000 

)) 3 00 2 70 
)) 3 5(} 4 20 
Eu ve dı'ilikfüı 4 50 5 40 
Ev 3 UO 2 70 
Dük/ı:cin 2 :20 1 98 

)) 2 20 1 98 
)) 1 25 1 1.1 
» ı on o 90 
» 1 GU 1 44 

Maya:a 2 00 1 80 
Mağa:a 1 10 O 9D 

» 1 GO 1 ·M 
Eu 3 :25 2 !J3 
Eu ( Rrcş ) () 00 5 40 
Metro arsa ıw balıçc 2U OOseneli,cji 2 18 
palas karşıst 

8 _ 8 Dükkfın 1 .50 1 35 
26-26 lJü.kkcin 1 25 1 13 
5 Ev 3 00 2 70 
4 Maya:;a O 35 O 32 
2 " o 35 o 32 

19 " 1 -10 o 99 
21 ,, t 50 1 35 
22 ,, 1 20 1 08 

Uzun çarşt Geyve izam 23 ıllafja:;a O 55 O :)0 
" " " ,, 26 " 8 7 5 3 38 
,, " " " 31 " o 50 o 45 
" • 42 o 25 o 23 

" " " 
" " " " 46 " o 30 o 4i 
" " " ,, 5[) ,, o 35 o 32 
" " " " 25 " l 00 o 90 
" .. " " 33 " o 25 o 23 
" " " " 52 " o 3:; (1 32 
" " " " !)() " o 25 o 23 
" " " " 57 ,, o 25 o 23 
" " " " 11 ,, o 20 o 18 
" " " ,, 13 " o 50 o ,4 3 
" ,, ,, " 15 .. o 50 o 4f> 

Kanberler ilan bahçe r;5_3 Eu 2 00 1 80 
Koza harı Ko:a /zan içinde Ko::.a mulwlli 2 50 2 25 
lclaliye Tatarlar caclclesi J(j4-1GO Eu dıl/\kcin 3 50 ~\ 1:l 
Yıldırun Tatarlar caddesi 281-9 Ev arsa .1 50 3 15 
Selimiye Cami 20 Eu 3_4 flanc 2 25 2 03 

Mevkilerile cins ve kapu sayıları ve kira bedellerile teminat mikdar· 
ları yukarıdaki cetvelde yazılı olup hazineye ait malların arttırma 
kaimelerinde yazılı şartlar gereğince 1-6-935 tarihinden 31-a-936 
tarihine kadar bir sene müddetle avlık kiraları 15-5-935 tarihenden 
itibaren on beş gün müddetle açık warttırmaya konulmuştur. öO- ö-935 
~'!-rihine rastlayan perşembe günü saat 15,5 da ihaleleri yapılacağından 
.. ıra ile tutmak isteyenlerin şimdiden pey sürmek ve şartnamesi görmek 
~ere hi~aları~da gös~erilen muvakkat te~inat. p~ralariyle ~irlik~e Mili! 
a:.!!lJAk ıdaresıne ve ıhale ününde de vıne Mıllı Emlak ıdaresınde ı 

2~ EyJül 338 tarih 
ve 683 numaralı tas
diknameyi zayi ettim 
yenısın alacağın1dan 
eskisinin bükınü olnıa
dığını ilan edt!rİm. 
SancıdedesokakNo.23 

Hüseyin 
t!2. - - ==-:cssa 

Bursa l"apu n1u
dürlüğünden: 

Kebir Susurluk köyün
den Münlfe hanım binli meh. 
medin kanunu evel 335 tarih 

ve 22 sıra numaralı marma· 
ros mevkiinde iki dönüm 
iki evlek tarlam ve yine ayni 
köyde kanunusani 336 tarih 
ve 197 sayılı orta yolda mar 
maros mevkiinde yedi dönüm 
85 arşın miktarındaki tarlala. 
rın muamelesini yaphrmak 
için tapu dairesine müracaat 
eylediklerinden bu senetlerin 
kayıtları muhterik olması do
layısile i§bu tarlalar üzerin-

de bir hak ve alaka iddia
ıında bulunanlar vana tarihi 
ilandan itibaren hir ay için
de tapu idaresine mübrez ve
ıaiklerile birlikte müacaat 
etmelerinin 1 ü zumu ilan 
olunur. 

İnegöl icra 
luğundan: 

İnegölün yenice 

memur 

M. şahin 
ali kızları halice ve ay~enln 
inegöl sulh hukuk mahkeme-

sinden kesbi katiyet etmi~ 

19- 3 - 932 tıırih ve 92 - 289 
numaralı bir kıta izalei şuyu 

sureti le ~ almıt olduğu ilam 
mucibince inegölün ~yenice 

mahallesinde kahı suğı halil 
ibrahlm hanesi solu ilyas ar-

kası dere önü yol ile mahdut 
ve evsafı ın .. tnam~de yazılı 
hane ve arsa 3 ehli vukuf ta 
rafından 2500 lira kıymet 

takdir edilmiş olup birinci 

artırması olan 8 - 6 - 935 cu 
marteai günü saat on dörtte 
sulh mahkemesinde icra kılı· 

naeakllr kıymeti muhammi
nenin yüzde yetmiş be§lni 

bulmadığı snrette son ve ikin
ci artırması olan 23- 6-935 
naı., •• 

Davacı Bursa maliye me• 
murlarından musafa remzi 

tarafından 48 daire yeşil 

mahalleııinde izzet kızı hav. 
va faziye aleyhine ikame 

eylediği ispatı talak davaııı

mn ıcra kılınmakta olan mah .. 

kemesinde davalı şaziyenin 

mahallı ikameti meçhul bu
lunduğundan ilanen ve ilsa· 

kcn davetiye tebliğine ve 
mahkemenin 17-6-935 sa-

at 1 O na talikine karar ve .. 
rilmiş olduğunda tayin olu
nan günde bizzat veya tara· 

fınızdıın bır vekil göndermea

oeniz hakkınızda lazım gelen 

muamelei kanuniyenin ifa kı .. 
lnıncnğı trbliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

Bursa tapu müdf!r
)üğüııden: 

. 
rı 

Ahn1et paşayi fena 
mahallesinden os-

ma11 oğlu süleyn1anın 

kaydı yanık ~ubat 338 
gün ve ~-J9 sayılı tapu 

belgesile uhdesinde bu· 

lunan tahta kale hanı 

f ev kan isinde evkafı 
hünıayun gediginden 
dikici odası gediginin 
abara satıhnası ıçın 

ınüracaat edilmiş oldu
gundan bu yerde baş · 
kalarının bir aiakası 
varsa tarihi ilandan i
tibaren tO gün zarfın
da tapu idaresine n1ü
racaat eylemeleri ilan 
olununr. 

icra kılınacaktır talip olanlar' 

luymcti mubnmmlnenin yüz. 

de yedi buçuk pey akçalarile 
birlikte mahkeme bat kitabe-



Bursa evkaf müdürlüğünden; 
Mahallesi 

Velediyaniç 
Şeraf ettin pş. 
». 
)) 

Karakfrdi 

Hacılar 
Cami kebir 

Abdal 
Daya hatun 
Sarıca sungur 
Şahabettin pş. 
Uzun çarşı 
Hayrettin pş. 
Alacameçit 

Şeraf ettin pş. 
Uzun carşı 
Babı sicin 
Uzun çarşı 
Şeraf ettin pş. 
)) 

Babı zemin 

Veledi veziri 
Ahmet bey 
Cami kebir 

Sokağı 

Dolapçı sokağı 
Okçular 
)) 

)) 

Atik tahal H. 

~;ancılar caddesi 
Cami sokakı 
Eski harir h. 

Tahal caddesi 
Sulama hakkı 
Eski bahkpazarı cadde 
Balıkpazarı cadde 
Kuyumcular 
Çancıla.r 
Can1i sokağı 

Okçular 
Simkeş hanı 
Beşevler S. 
Geyve hanı 
Balıkpazarı cad. 
Simkeş hanı 

Hisar kapı 

Vasaf paşa çıkmazı 
Kaplıca caddesi 
Eski harir h. 

Cinsi 

Ev 
Dükkan 

)) 

)) 

)) 

1\la baa ve hane 
Dükk<\n 

Ev 

Dükkan 
)) 

)) 

Ev 

Dükkan 
Mağaza 
Ev 
l\1ağaza 
Dükkan 
Mağaza 
Kahve 

Ev 
llükkan 

)) 

Akar emlak 
No: su 

6 
154 
131 
155 

21 
28 
26 
12 

8 
2 

... ,.. 
[)( 

150 
37 
25 
2 
5 

139 
34 

5 
20 

145 
60 

2 

4 
19 
10 

(j 

Orhan camii Hariminde Kahve ı 
Şeker hoca istiklal caddesi Düklüin 122 
Şahabettio Balıkpazarı caddesi » 148 
İmareti isa bey Orta pazar caddesi )) 54 
Karakadi Atik tahal hanında Dükkan 22 
Yukarıda yazılı akarat yeniden beş gün arttırn1aya konulmuştur. 

30-5-935 perşembe günü saat on beşte ihaleleri yapılacaktır. İstek
lilerin eykaf müdüriyetine gelmeleri. 

l\1ahallesi Sokağı 

Şeraf ettin pş. Okçular çarş1sı 
Kayan Cami sokağı 
Şeraf ettin pş. Bahkpazarı 
Karakadi Atik tahal 
Karaabdürrezak Cami arılığı 
Cami kebir Eski harir h. 

)) 

Alaca mesçi t 
Karakfıdi 
Alacamesçit 
Altıparmak 

Kayan 

Ebu 5ahme 
Sarıca sungur 
Hayrettin pş. 

Uzun çarşı 
Kara kadı 
Hoca tabib 

)) 

Tuzpazarı caddesi 
Ç~ancılar 
Eşref bey çıkmazı 
Caddesinde 

Sebzecilerdc 

Fışkırık caddesi 
Canıi sokağı 
Cumhuriyet caddesi 

Emirhanı 
Cumhuriyet caddesi 
l~ski hükümet caddesi 

Cinsi 

J)ükkan 
)) 

)) 

)) 

Ev 
Dükkün 

)} 

)) 

)) 

Ev 
)) 

))ükkttn 

Küçük talıal il. 
l)ükk<in 

)) 

Mağaza 
Fırın 
Dükkan 

A. Emlak 
No su: 

152 

2 

152 

23 

2 

44 

50 

11 

13 

8 

18 

11 

161 

165 

14 

12 

50 

7 

141 ----126 

20 
145 

29 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden: 
~folıall<.ı~i Sokağı Cinsi A Emh'tk No. sr 
Kefeni züzeu Cami sokağı ev 11 

Filiboz Zındrın k· caddesi » 6 
Ho~ka<lem llo~kadem cıknıazl » . . .. 
Selimive Selimive caddesi bahct~ . .. .. 

)) 

)) 

Çırpan 
)) 

Fırm 

ev 

l-4 

» Selimi ye C. civarı maamüştenıillat 

36 

36 
27 

{;azi aktcmur » » (( 

llazı·eti emir Tiirhe ünü » 
lfovrive Tarla . . 
llyriyc Knrınca dere Turla 
İlmi hezznz İuciı·li ca<l<lc~i Hükk:.\n 
i kikrı pılımesçit Mesçit sokağı Bah~e 
lloea Yunus AbdaUlehmet cali. Böcekhane 

1-7 
8 

11 
59 

6-1 
29 
3 

1 
Yeğ"iuicedit llavlncular Dükkfüı 

» » )) 
Davut knuı Canıi sokağı oda 
Mecnun dede İnebcy <.,•ar~ıs1 diikk:'m 
Miiccllidi llm·nıuz soka~ı llane ·-
!Jacı ilyas 
Y eui heızaı 
ncrııİl'~as .. 

(( 

Tavahatun .. 
.\tıcılarda 

» ) 
l>nvut kadı {~ami aı·nlı~ı 

~ 

Elmas halu-derdc » .. 
r eledi lıar·i r Tlirhc 

Balıce 
.\ r~a 

Bahce • 
)) 

lüılt\ e 
Balıce .. 

)) 

)) 

)) 

ll-15 
17 

1327-'- l 329 
11 
62 

14 
2 

1-223 

6 

78-2 

19 
22-45 · 

15- 69 



Hakkın Sesi 
E = Z&:CS 

Bursa Viliyeti hususi muhasebe 
Müdürlüğünden: 

Bursa belediyesinden : 
Mevkii Cinsi No Mikdarı Muhammenl 

30 
Tatarlar cad. Arsa 31 50 m2. 300 lira 

Cinsi No: Koza hanı Geçen sene kırası 

Depo 50-51 
) 47 
lstlmyerl O 
Oda 119 
)) 81-102 
)) 80-101 
Mağaza 44-45 
Oda 88-89 
Mağaza 29-43 
Baraka 1 
)) 2 
Kahvehane 97 
Oda 78-103 
)) 79-104 
)) 68--87 
)) 73-92 
) 24 
)) 80-90 
Arsa avlu içinde 
Oda 68-86 
ipek büküm yeri 
Oda 77-36 
Oda 28 

27-38 
)) 30 
» 24 
Maarif binası 
Dükkln 
» 

16 
7 

32-4 
8 

)) 14-1 
2 

, 24 
)) 13-29 
» 17-31 
)) 21-33 
)) 15-2 

9 
)) 19-33 
• 32-37 
• 27-41 
Yemişçi barakası 

Lira K. 
Koza ham 140 

)) )) 25 
)) 100 
)) 30 
)) 60 
)) 100 
)) 32 
)) 60 
)) 41 
)) 80 
)) 10 
ı) 55 
)) 7o 
~ 70 

Fidan hanı 12 
) 16 
)) 12 
)) 6 
l) 10 
'il 14 
)) 6 
)l 10 

Tuzhanı 6 
• 8 
~ 6 
)) 9 

Tuzpazarı 96 
Maarif altmda 75 

)) 60 

' 90 

Yenipazar 57 60 
» 24 
J) 40 
» 60 
)) 15 

)) 35 
» 45 
» 75 
)) 45 

Cinsi No: Mevkii Geçen sene kirası 
Lira K. 

Kasap barakası 
• • 
• > 

• )a 

> • 
• • 
> • • 
• • .. • 

o 
6-7 

3 
2 
ı 

4 
8 
9 
5 

Yenipazar 
• 

• 

116 
171 38 
73 
73 

105 12 
67 80 
80 30 

- 69 35 
» 87 60 

Yenipazar meydanı ,, 1400 00 
Mektep o Davukadı 35 
Kahvehane 12i-130 Gazipaşa cad. 625 
Lağım suyu A hmetpaşa f enari 60 
Katolik kilisesi Hacı baba mahallesi 500 
Ev 12 Hisar kapıda 24 
Oda 4 ı Gey~e hanı 3 

.. 13 • 4 
Dükkln 86 Gazipaşa caddesi 150 

• 90 • 192 
• 182 Cumhuriyet • 12 
.. 181 .. 11 30 

Harap Mektep Kamberler M. 12 

Teminat ak· 
çası Lira K. 

" " " 

10 50 
1 87 
7 50 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

28 
29 

2 
33 
25 

65 m~. 
54 m2. 
38m2. 

390 " 
324 " 
228 " 

2 25 ,, ,, ,, 26 87 m2. 522 ,, 

; ~~ Yukarıda :yazılı arsalar ayrı ayrı satılmak 
2 40 üzere açık arttırmaya konulmuştur. ti Haziran 
4 50 93a çarşaınba günü saat on beşte artttrma ve 
3 oo ihaleleri yapılacaktır. istekliler şatları anlamak 
6 ~~ için her iş günü ve saatında muhasebeye ve iha 

12 le günü helli saatından önce de yüzde 7,5 buçuk 4 
5 
5 

1 

1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
7 
5 
4 

6 

4 
1 
3 
4 
1 

2 
3 
5 
3 

25 teminatlariyle encümene gelsinler. 3-4 
25 § 

90 Taş ve ankaz satışı 
~~ : Altıparmak caddesindeki tütün deposunun cadde tarafındaki. 
45 I duvarda bulunan taş keremitlerle bu duvara bitittk olan 

75 ı çatınm nnkazı ıartname&ine göre ayakta satılıktır. 4-6-935 

05 salı günü saat ( 1 l ) de mahallinde arttırma ve ihaleıl 
yapılacaktır. 

~~ İstekliler ıartları anlamak için her it gün ve ıaatında Mu. 
hasebeye ve ihale aaatından öncdde 10 lirahk teminat mak· 4

6()
5 

1 buz veya mektuplariyle satıt yerine gelıinler. 2-3 

* 45 
67 Muhammeni 
20 118 M2. yer satışı 138 Lira 
62 Muradiyade cami avlusu kar1111ndaki eski kabristan yeriyle 
50 yol fazlasının mülkiyetleri ıartnameıine göre açık arttırmaya 

75 

32 
8o 
00 

konulmuıtur. 5 6 - 935 çar§amba günü saat 15 te fhalesf 
yapılacaktır. 

İstekliler tartları anlamak için her it günü ve 1&atanda 
Muhasebeye ve ihale saatından az öncede lOlira 35k. teminat 
makbuz veya mektuplariyle encümene gelıinler. 2=3 

* 50 Mezbahadan tehre 935 mali yılı ıçinde et nakli iti açık 
12 eksiltmeye konularak 5-6-~135 çarıamba günü saat 16 da i· 

l haleıi yapılucağmdan istekliler ıartları anlamak için mubaıe. 
62 

beye ve ihale saatıudan öncede muhammen bedelinin yüzde 
37 7 ,5 iu ntıbetinde teminaı makbuzu veya banka mektubu Ue 
62 komlıyona gelıinler. 2-3 
37 

teminat ak· 
çası Lira K. 

Eksiltmeye konulanlar: 
120000 kilo ekmek 

650 ,. süt 

8 70 
12 85 
5 47 
5 47 
7 88 
5 10 
6 00 
5 20 
6 57 

105 00 
2 62 

47 87 
4 50 

37 50 
1 80 

11 
14 

2 

23 

1300 ,, yoğurt 

ısso ,. koyvn eti 
. 530 ,, dana eti 
29880 ,, kuru odun 

22 kalem erzak 
19 ,, sebze 

Bursa yoksulevi için 935 mali yılı içinde gereken yukarıda 
vazıh 6 purti mallar ayrı ayrı §artnamelerle açık ekılltmeye 
konulmuıtur. 5 6-935 çarıamba günü ıaat 15,5 ta ihalele. 
ri yapılacakhr. İstekliler ıartları anlamak için her it günü ve 
saatmda muhaıebeye ve ihale saatından öncede ıartnamelede 
yazıh muhammen bedellerinin yüzde 7,5 fu niıbetinde mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektuplarile komlıyona gelıinler. 

§ 
2- J 

Tahmin bedeli 
cinsi ve mahayeti lira 

Ev ankazı 200 

Ev 3 Mehmet kemani M. 120 9 

30 
25 
40 
90 
25 
90 

Alhparmak caddesinde Süreyyadan istimlAk edilen ev 
enkazı kaimesinde yazılı şartlarla açık arttırmaya konu
lup artırma işi I" 6 935 çarşamba günü saat on beşte be 
lediye dairesinde yapılacaktır. istekliler şartnameyi ve 
teferruatını gö:-üp işi anlamak için her iş günü ve saatm 
da komisyon kAtipHğiııe ve artırma saatından az önce de 
(kanun dairesinde) 15 liralık muvakkat teminatile artır-

t- Muhasebei Hususiye akaratından işbu ilan c .. tvelinde cins numara 
ve mevkileri ve eski kira bedelleri ile verilecek muvakkat teminat akça 
Çası miktarı yazılı 62 parça gayri ınenkul emlak açık arttırma ile ve 
bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
!- Bu emlakten her hangi birisini kiralamak isteyenlerin ihale gü· 

nünden evvel ilişik cetveldeki emlakin hizalarında gösterilen yüzde 7,5 
?t~vakkat teminat akçasını iş bankasına yatırmağa mecburdur. Bunun 
ıçınde Muhasebei hususi yeden bir irsaliye , alınarak bu irsaliye ile mu~ 
Vakkat teminatını ihale gününden evvel iş bankasına yatırıp ihale gü· 
nü banka makbuzu vilayet daimi encümenine gö3terecektır. ihale sıra
sında encümence teminat kabul edilmez. 

ma komisyonuna g~lmeleri duyurulur. 1- 3 

3- Bu eınJakten her hangi birisini kiralaya
cak olanların icar arttırma kaimesindeki şart· 
lan görmek ve almak isteyenlerin Muhasebei 
bususiyeye uğran1ası gerektir. 

4 - Mezkur emlak 11 - 6 - t 985 tarihinde ve 
salı günü saat 15 de hükümet dairesinde vila
yet daimi encümeni odasında mezkur encümen 
tarafından icra edileceği ilan olunur. 1-2 



Sahife 6 

Bursa ticaret ve sanayi odası sicilli 
Ticaret memurluğundan: 

1587 Sayı iletlcaret sicil· 
linde kayılı bulunan Bursada 
kozabamnda ahm satım U· 

mum emlak anenteliği sehim· 
li Türk komandit tirketinin 
2279 numarah kanunun 2 in
ci maddesi mucibince tanzim 
eylediği aşağıda sureti yazılı 

beyannamenin ticaret kanu. 
nunun maddei mahsusası ah· 
kamına tevfJkan alel'usul si
cilline kayıt ve tescil edildiği 
ilan olunur. 

1 - 18-6-933 Tarih ve 

2279 numaralı mevkii meriy· 
yete giren ödünç para verme 
iıleri kanununun ikinci mad· 
desi mucibince muamelei ka
nuniyesinde itbu beyanname· 
mizi takdJm ederiz. 

2 - Beyannameler kanu· 
nunun üçüncü maddesi muci
bince üç nüsha olarak tanzim 
edilmiıtlr. 

3- 7-1 - 934n8- l-934 
tarihli taleplerimizle 1-1--· 

934 tarihinden itibaren behe. 
ri beoer liralık hisselerle dört 
bin hisseli ve 20000 Türk li· 
rası sermayesile ve 25 sene 
müddetle eski firmamız U· 

mum emlak acenteliği baki 
olmak üzere sehimli Türk ko 
mandit firketi olarak çahı· 
m•ktadır. 

4 - Şirket Bursa merke· 
zi dahilinde memleketin ihti· 
yaçlnrmdan olarak kozn ha· 

mnda l numarada icrayi ti

caret ederek alım satım ve 

emlak üzerinde komisyon ve 
gayri menkul mallar muka
bilinde ipotek ve Bursa dahi. 
lindeki memurlara kefaleti 
müteselslleli ve hissedarlara 
hisseler karşılığı olarak ve 
keza uzun vadeli in§aatlara 
ipotek mnkablli senevi yiiz
de 12 iyi geçmemek üzere ve 
yiizde 12 dahil ödür.ç para 
verme l§lerile çalıtmaktadır. 

Bursa Maarif müdürlüğünden : 

Hakkın Sesi 

5 - Şirket ödünç para 
verme işlerinden mada nlım 
satım icar ve inticar komisyon 
Jılerilede ayrıca alakadardır. 

Ve bu muamelelerden alaca· 

ğı komisyonlar ödünç parn 
verme işlerine dahil değildir. 

6 - Şirket muamelestn· 
de ödünç para verme kanu. 
nunun bahşettiği yollardan 
yüriir. Yalnız muamele ver
gisi ve damga resmi ipotek 
harçları müşterıye ait olmak 
üzeredir. 

7 - Şirket ödünç para 
verme kanununun ve kazanç 
kanununun ve şirketler kanu. 
nunun gösterdiği verhile bil. 
umum defteı lerini Bursa ~kin· 
ci noterliğinden musaddak 
olup usulü muzaaf üzerine 
ve bankelar tormulleri gibi 
çalışmaktadır. 

8 - Şirket diğer mües. 
seselerHe alakadar olmayJp 
hiç bir yede şubeleri ve a. 
centeleri yoktur. Re'sen hey
eti idaresi ve müdürü ve mu
hasibi ve murakıbı tarafın-

Erkek IJisesi iein Kız muallim mektebi iciıı Fint 
~ ~ 

tahmini hedel uıiktaı· tnhrnini bedel mil tar azan,i as~aı·i 
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50 

1\. 
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30 

30 
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G5 
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s. 
75 hi riuci 

. 
UC\ l 

el ulC'I~ 
J\OYllfl r.ti . 
kuzu (' lİ 

~ığıı· t:"'li 

tere ynğı 
k m·ıı fa!' niye . 
süt 
yoğurt 

dan idare olunmaktadır. 

9 - Şirket Bursa vari
dat müdlriyetinin cilt 2 va· 
rnk 19. 3-12- 193:i tarih 
ve 612997 numara ve l cilt 
41 vaI ak 1 - 6 - 934 tarih ve . 
180152 No. birJnci ruhsatı 

unvan ve iktisat mUdiriyetf. 
nin 22-70 N. lu ve 14 - 1-
931· tarihli ve 272-745 No.lu 
ve 30- 5-1934 tarihli izin 

vesikaları ve Bursa sicilli ti

caret 8607 No. lu 28-1-934 
tarih ve 31-3-93J tarihli 
tescil ve ticaret oda11ının 1 
cilt 63 varak ve 28-1-934 
ve 31 - 3 -935 tarihli tescil 
hüviyet varakası ve Bursa i• 

kinci hukuk mahkemesinin 
te&cil ve ilanına müsaade e · 
dilmiş ve İktisat vekaletine 
gönderilmi§ 150 maddelik ni· 

zamnamesile ça !ışmaktadır. 

Hülasa: Yukarıda 9 mad
de üzerıne gösterilen kanu
nun gösterdiği pilfm daireviıı· 
de çalıfacağındon yalnız alım 
satım hakmdaki ödünç para 
verme işleri kanununa tabi 

LL L 

Çarşıya yakın ev. 
Reyhan mahallesinde ya 

semin sakağında 10 no: lu 
Zübeyde hanımın ev: alt üst 
kat 4 odalı işbu ev sahibi 
ve emlak acenteliği tara
fından sahllktar. 

iratlı satdık ev: 
Elmalık mahallesinde ve 

Elmalık furun ittisalinde 23 
numaralı Emine hanımın ev: 
alt üst 8 odah maa müşte· 
milat işbu ev: sahibi ve em 
lak acenteliği tarafından sa 
tıhlttır. 

irath satılık ev: 
Pazaresp mahallesinde 

umumhane meydanında 2 ve 
4 numaralı kahveci sadığın 
evleri: emlak acenteliği ta
rafından satılıktır. 

bulunmadığı cihetle ve bn ci
hetler ise nizam:ıamemiz ile 
tahdit ve tespit edilmiı olup 
f §bu beyannamelerimizi tak
dim ile izin vesikasının veril
mesini dileriz. 

Bursa vilayeti hususi muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1-Muhasebei husuniye için a§ağıda cins ve miktarları ya
yılı kagıt ile lcaplık malzeme eksiltme ile satm alınacaktır. 

2- Bedeli muhnmmeni 291 lira 25 kuruş olan kiigatlara 

pey sürmek isleyenlerin yüzde 7,5 muva.hkat teminat akça11 

olan ll82 kuruşu evelemirde İı bankasına teslim etmek üze. 
re Muhasebei Hususiyeden bir irsaliye almaları gerektir. 

3 - Pey sürmeğe gireceklerin §artları anlamak üzere Vila· 
yet daimi encümenine veya Muhasebei Hususiyeye müracaat 
ederek şartnameyi görüp almalıdır. 

4- Bu kağıtların ih lesi 9-6- 935 pazar günü saat 15 te 
hükumet dairesindeki Vilayet daimi encümeni odasında yapı-
lacaktır. tabakada 
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t-6-1935 Giiııleınc<'indt'n 3 t - 5- i936 aksamına J\adaı· Bur~m eı·kek Lise~i!<! . 
Kız muallim mektcıbtne hiı· ~en<' ieirıdı~ l:lzım olaıı vukanla ~iııs 'c talınıinı fi-

4 • 

at ve mikwı·ları yazılı 20 kalem ~ İ)Ccel\, yal acak "~ temizleyecek t'l'Zak Yee~~·a 
14-5-1935 taı·ihinden lıa~lanıak iizere :ı~ık rksihmeğe komılmu~tuı·. 30 - 5-1935 
tarihine rastlayan f>er~enıbe giinii ~at. 14 lP erkek Li~esiııde ilıaleleri yapıiaca~ 
olan lıu erzak ve PŞ)'tl)'I almak isLeyeult'rin o ~ürı ve saatı.-~ Li~eye ve ~aı·ıua
me il~ nunumeleler,i gfirmek i Leyenlcriıı her 0uıı ıne~t .. p idareJeriuc gclıııeiPt'i 
il:in olunur. 2-2 
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10 adetli sarı mukavva 
Kaim böcek kağıdı 
Kaplık ebrü kağıdı 

25 metro : İngiliz bezi metro 25 
2 - 2 
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' tçocuk 

Bir" iş kumbarası olan çocuktur. 

iye iş bankası 

\ 


