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·5-935 Perıembe Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 410 -
C. H. Partisi 

4 üncü kurultayı 

Busrün Ankarada büyük önder 
•Kamil Atatürkün başkanlığı al
tında C. H. Partisinin dördüncü 
büyük kurultayı toplanıyor. 

Yurdun her yanından Ankara
ya ıiden parti üyeleri Ulustan 
aldıkları derin, temiz ve Hrsılmnz 
bir inan havasını kurultaya su
narken, beri taraftan da bütün 
Ulus bugün kıvanç içinde büyük 
bir bayram yapıyor. Ulus bu bay· 
ranu yapma.ta haklıdır. Çünkü: 
onu kurtaran ve bu günkü ileri 
aidiıi kuran C. H . Partisi olduğu 
için bu ulusal inanla partimizin 
daha çok büyük işler başaracağı
na, devrimler yapacağ'ına hiç kuş 
ku yoktur. 

Partimizin ilk kongresi Sivasda 
toplanmtşb. Cumuriyet Halk par
tiıi, aılında ve bqında; Yurdu 
kurtaran ve ilk adı ( AnadoIJ ve 
Rumeli Müdafaai hukuk cemiyeti) 
olan Ulusal yüce bir kurumdur. 

Müdafaai hukukla başlayan 

Partimiz, yurdun kurtuluş savaşın
dan sonra en ileri anlamda bize 
en ••ıkla bir g-eleceğin yollarını aç 
tı. Yapılan ve yapılmakta olan bü 
tün itlere ıöyle l'eriye doğru ba
tımızı çevirerek bir göz atacak 
olursak, l'ÖZ kamafbncı ve baş 
döndürücü bir hızla ilerlediğimiz 
~örülür. On senede yüz yıllara 

•ıtmayan çeıit devr · mleriıuız, l'Ö· 
tU.Jerimizi en dHin bir sevinçle 
k•bartacak kadar parlak ve eı
lizclir. Bütün Acunu şafırtan bu 
ileri g-iclitimiz daha çok sürecek
tir. 

Büyük kurultayın onaylayaca
tı yeni kararları da hasret ve ile· 

viDçle bekliyoruz. 
MUSA ATAŞ 

Hıdırellez 
Pazarteıi aünü Hıdırellez 

oldufuodan ıebir hemen kim
•eler kalmamıt denecek ka· 
dıu tenhalaımıf, halk uzak 
Jakın kırlara taıınmııtır. 

Ha va da kısmen müsait 
olduiu için Bu sene Hıdırel
lez güzel geçmittir. Şehrimiz· 
deki mekteplerden bazıları 
da bir ıün sonra muhtelif 
)erlere giderek eğlenmitler
dtr. 

Nalbantoğlunun 
lllüsameresi 

Nalbantojlu ilk mektebi 
cunıa ıecesl Kız muallim mek 
teblnde çok ıiizel bir müsa
lbere vermlttlr. Mektepli yav 
tıalar iki ıes üzerine beıte
leıuniı yeni ve milli parçala
rı bGyük bir muvaffakıyetle 
•öylenıtılerdir. 

Belediye 
"•turizm 

Belediye kurultayımız son 
toplantı11nda turizm itleri ve 
Pro.,_aanda için ihtiyat tah· 
11'-tından 500 lira ayırmııtar • 
le Burıa belediyesi ıimdiye 
•dar ilk defa olarak turizm 

•8ılertne tahıisat koymuıtur · 
lr konferans 

el S.b ıeceıi Milli sinema-
• Dr. Oınıan Niyazi tara· t:::" irılyet mevzuu etra. 
~ ÇoJc entereııan bir kon..... ,Ur. 

Bugün;yapılacak parti bayramı 

4 üncüP arti Kurultayının 
Şenlik Programı 

J - Bando san t l ':.' ,30 dan 
itibaren Cumuriyet alanında 

çalacaktır. Saat 15 de Radyo 
vasıtasile ( Atatürkün ) Parti 
kongresinde açım söylevi din· 
leneceklir. 

2-Nutuk bittıkten ıonra 

Radyo kapatılarak Bondo ta
rafından İstiklal ma•ıı çalına· 
cak bundan sonra bJr biri ar 
danca iki hatip tarafından 

Parti namına söylev yapıla

caktır. 

Söylevler bittikten sonra 
Bando ile birlikte \'e Uluıca 

10 uncu yıl marşı söylenecek 
ve merasime son verilecekttr. 

Gece: 
1 -Aıkeri fırka bandosu 

gece saat 8,30 da Cumuriyet 
meydanında bulunacak ve ça 
lacaktar. Halkın toplanmasını 
muteakip parti namına bir 
hatip tarafından söylev yapı. 

lacak 10 uncu yıl marıı ulus
ca tekrarlanacaktır. 

2-Marıtan sonra hava 
fiıenkleri atılmak ıuretile te
zahürata ıerbeıt olarak de
vam edilecektir. 

3-Gündüz saat 15 e çey 
rek kala her türlü nakil vası· 
lalarının, tezahüratın sonuna 
kadar gelip geçitleri yasaktır. 

4-Gündüz saat tam 14,30 
da ve 5 dakika müddetle 
Fabrikalar ve nakil vasıtala
rı bulundukları yerlerde ( me 
rasime hazırlığı bildirmek 
fçin ) devamlı düdük ve kor
na çalacaklardır. 

5--Nakil vasıtalara ve ıe
hir baıtan baıa donatılacak 
ve tenvirat yapılacaktır. 

6-Hava miiıait olmadıiı 
takdirde aynı tertibat Milll 
sinema binasına nakledilecek
tir. 

7 -Bu programın tatbiki. 
ne kollarında ifaret bulunan 
zevat memurdur. -----.. -----------------

At koşuları 
lılah encümeninin tertip 

ettiği ilkbııhar at yaraılarıoın 
birincisi cuma günü Atıcılar• 

da yapıldı. Y &rJflara 26 hay
van girıniıU. Seyirciler çok 
kalabalıktı. Vali, Belediye ve 
parti reisleri de seyirciler a
ra11nda idiler. Ko~u yeri bay
tar müdürümüz Tahsin Uygu. 
run nezaret ve himmetile çok 
iyi tanzim olunmuıtu. 

Birinci koıuda M. Kemal 
paıalı Mehmedin Olgası bi· 
rincl, Nafız Gönenin Mavzi. 
kası ikinci, Celep Fahrinin 
Eaesl üçüncii geldi. 

İkinci koıuda miralay Be
simin Çapkını birinci, Susur
luklu Sabanın Derviıi ikinci, 
İzmirli Raifin Zeymanı üçün· 
CÜ geldi. • 

Üçüncü koıuda Bandır· 
mala Mehmedin güzel Bandır
ması Karacabeyli Muıtafanın 

Tomruıunu bir bat boyu ge. 
çerek birinci geldi. Üçüncü. 
liiiü lıtanbullu Mehmedin Sa
duı aldı. 

D6rdüncü koıuda Karaca
beyli Sadettinin Aydını birin
ci, Celep Fahrinin Bozkurtu 
ikinci aeldi. yarın ikinci ko
fU yapılacaktır. 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Baaaldıtı yer: Bursa (Bizim Matbaa] 

Tanesi 100 Para 

Matbuat kongre 
sine murahhas 

Ankara . 
da 25 ma
yısta topla
nacak olan 
matbuat 
kongresine 

vilayetlerde 
çıkan gaze ,.. ., 
leler arala- Arkadaşımız 
rından bir Musa Ataş 
murahhas ıeçerek göndere
cekleri için f ehrimlzde çıkan 
ıazetelerln mümeasillerl evet. 
ki ann vali Fazlı Güleçln ya
mnda toplanarak arkadaıı· 
mız Muıa Ataıı seçmiılerdir. 

Bursa birinci sulh 
hukuk mahkemesinden 

J535 Şirketin umumi he· 
yetinden bir karar ve idare 

meclisinden müıade almak· 

ıızın 26226 kuruı aarfederek 
2immettıie geçlrmit olduğun· 
dan btlmuhakeme bu paranın 
faiz ve mahkeme masrafı ve 

vekllet ücretlle birlikte tah· 
sili talebile davacı 149 nu. 
maralı Büyilluuıurluk Z. K. 
kooperatifi ıirketi vekili avu
kat Kemli Ziya Demirel ta
rafından Buraanın bdyilk su· 
surluk ta 149 numaralı Z. K. 
kooperatifi eıkt idare meclisi 
Galib aleyhine açalan da va· 
11111 balulmakta olan malaab-

Güreş teşvik 
müsabakaları 

Cuma gecesi Milli sinema 
da Halkevi taraf andan tertip 
edilen güreı teıvik müıaba· 
kaları çok kalabalık bir se
yirci kütlesi önünde yapıl
mııtır. Güreı heyeti çok iyi 
çalıımıı ve güreıler intizam 
içinde yapılmııtır. Birincileri 
yazıyoruz : 56 kiloda Akın 

tpordan Hüsnü, 61 kiloda A
car spordan Rahmi, 66 kilo
da İdman yurdundan Hakkı, 
72 kiloda İdma:ı yurdundan 
Salibattin, 79 kiloda İdman 
yurdundan Ahmet, 87 kiloda 
Acar spordan Hüseyin, ayrıca 
Balkan ıampiyonu Hüseyinle 
le Memduh arasında bir gös· 
tertı yapılmııtır. 

metinde davalıGalib'e gönde• 
rilen dava zaptı mumaileyh 
tki sen-e evel köyünü terke. 
derek semti myçhule glttlfi 
köy muhtarının tasdiki ve mü 
baılrin meıruhatile anlaııl
mıs olduğundan davacı veki· 
linin talebile ve bir av m6d· 
detle ilanen tebligat ifasına 
ve muhakemenin 18 6 935 ta 
rihine müsadif aab günü ıaat 
14 de bırakılmasına karar ve 
rtlmiı oldufundan muayyen 
ıün ve saatta mumaileyhln 
muhakemede bizzat veya ta. 
raf andan musaddak bf r vektl 
16ndermedlfi takdirde muhıı 
kemeılnln gıyaben bakılacaiı 
ela veliye makamına kaim ol· 
mak O.... illa ol1111Ur. 

Sedat tevkil 
edildi .• 

VagonlinJn Peıte seyahati 
için altı kitinin parasını ala
rak kendilerini dolandıran 

Sedc.t Ataman dün haıtaha· 
neden çıkmıı ve tevkif edll
miıtir. 

1 evkil edilen 
yobazlar .. 

lspartadakl tarlkatçllik ha 
disesile alakadar olarak ıeh
rimizde 17 kiti tevkif edilmff 
tir. Dün de Yalovada bir ıeh 
ile oilu tevkif edilerek ıeh· 
rtmize getlriln:lılerdir. 

iş bankası 
Faizi indirdi 

Sevinçle öjrendiğimlze p 
re lı bankaıı ılmdiye kadar 
yaptıtı muamelede yilzde iZ 
faiz alıyordu. Banka; kriz do 
layfsile oldufu ıtbt tüccarlan 
himaye makıadile de faizleri 
umumiyetle yüzde ona tndlr
mittir. 

Belediyemizin 
Bütçesi 

Evelkl gün topla•n Bel.
diye kurulta1ımız bitçe 1116-
zakereıini blttrmiı ve bltçe
yl 586402 lira olarak kaimi 
elmlttlr. Bu rakkama Bele
diyeler bankasından yapdaa 
140 bin liralık lıttkraz da 
dahildir. 

Bursa Ticaret ve 
Sanayi odası sicil Tica 
ret memurluğundan : 

Ticaret sicil No. 1640, ti• 
caret ünvanı Rlf at oflu Ah· 
met Kimli Karabeldr Balcka. 
)iye ticaretaneal ünvanlle Bur 
ıada Fidan hanında No. 10 
da Bakkaliye üzerine ticaret 
yapan yukarıda ticaret sicil 
numarası yazılı Bay A. Ka
mil Karabekirln ticaret Qnya 
nı ve f mzası Ticaret kanu
nunun 42 inci maddeılne tey 
fikan sicilline kayt ve teecll 
edildifi illn olunur. 

* Ttcarat sicil No. 1639, ti· 
caret iinvanı Raif otla Hakı 
Okyar Yün ve Y apaiı Uca· 
retanesi ilnvanile BurAcla Fi· 
dan hanında No. 2 de YID 
ve Yapalı üzerine Ucaret 'J•· 
pan yukarıda tlceret alctl DU• 

maraaı yazılı Hakkı Olyana 
ticaret Qnvanı Ye imza11 Uca 
ret kanununun 42 inci mad
desine tevfikan ıtcilltne kayt 
ve tescil edlldlil illa oluaur. 

ı $ 

Karacabey Harası 
~lüdürlüğünden: 

Harada emaneten yapıl
makta olan grum liboratuyan 
için on bin adet marailya •· 
temi yerli Eekişehir kiremidi 
aleni eksiltme usulile saba a. 
lınacakbr isteklilerin 75 lira 
muvakkat teminatlariyle birlik .. 
te ;tksiltme gilnü olan 15 ma• 
yıs 935 çaqamba günli .. t 
on bette Harada bulunmalara 
ilin olunur. 1-Z 



Sahife 2 Hakkın Sesi 

a ·ğiınden: 
Harita No. Cinsi Köyü İsmi Metro Mu. Tutarı 

Lira Kr. 
Bir metre murabbaı fiyatı 

K. S. 

ı Tarla Ada köy Salih oğlu Salih 55 1 78 
4 68 

3 25 

2 ,, " 
Seyit Ahmet veresesi 144 n n 

3 " 
su sığırlık Hamza baldızı Hayriye 2411 78 35 

75 95 " " 
4 " 

Ada köy Hacı Ahmet ltızı Fitnet 2337 

5 n Bayrak oğlu Hüseyin veresesi 1917 
" 

6 " 
Ahmet oğlu İsmail 500 

" 
Ahmet kızı Fevziye 1188 

61 30 . 
16 25 
38 61 

" il 

,, " 
" ,, 
,, ,, 

7 ,, ,, 
Bursa ovası ıslah ameliyesi için yukarıda esamiııi, metre murabbaı ve fiyatları ve tutarları gösterilen erazi 

ceğindcn ilan tarihinden .ttbaren sekiz gün zarfında. bir itirazları olanların belediyeye müracaatlarl ilim olunur. 

menafiiumumiye namına istimlak edtle· 

Bursa ikinci icra 
l\'leınurluğundan : 

931- -273 Bir borçtan do 
layı rnahçuz olup yeminli 
iiç ehli vukuf taraf rndan 1 ~O 
lira kıymet biçilen kebir 
susurlukta şarkan Süleyman 
çavuş oğlu Kadri ve Ali 
kuş tarlaları şimalen Şev
ket ve bakkal Mehmet gar
ben Emin çavuş cenuben 
lbrahim veresesi ve metru
ke ile mahdut tapuda dut
luk halen 2337 metro tar
lanın 32 de 14 sehiml: 

Ve yine tamamına 600 li· 
ra kıymet biçilen kebir su
surlukta pazar mevkiinde 
sağı Süleyman çavuş oğlu 
Kadri solu pazar yeri mey· 
danı arkası Mustafa onbaşı 
vereseleri önü yol dükltan 
ve evin 32 de 14 hissesi 

Ve yine tamımına 170 li
ra kıymet biçilen kebir su· 
surlukta eski bağlar mev· 
kiinde şarkan mehmet emin 
şimalen mestan veresesi 
garben yol cenuben kürt 
Bekir vereseleri olan tapu· 
da tarla şimdi dutluk bulu
nan yerin 4 de bir hissesi· 
nin açık arttırma ile satıl· 
nıasına karar verilmiştir. 

1-İpotek sahibi ala· 
cakhlarla ve diğer alakadar· 
Iarın ve irtffnk hakkı sahip· 
terinin işbu gayrı menkuller 
üzerindeki haklarını husu· 
sile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müs
biteleriyle işbu itan tarihin
den itibaren 20 gün içinde 
icra dairesine bildirmeleri 
aksi halde hakları tapu si
cilleriyle sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşma

sından hariç kalırlar. 
2-Artırma şartnamesi 

Bursa 2 ciicra memurluğu o· 
dasında işbu ilanın neşri 

tarihinden, itibaren on gün 
sonra herkesin görmesi için 
açıktır. 

3-ihale 12· 6· 935 tarihine 
müsadif çarşamba günü 
saat 14 tenitibarenBursa 2ci 
icra memurluğu odasında 

icra kılınacaktır. Şu kadarki 
arttırma bedeli gayri men· 
kulün muhammen kıymeti· 
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirdeenson art 
taranın taahhüdü baki kal
mak şartile arttırmanın 15 
gün daha temdit edilerek 
27.6.935 tarihine rastlıyan 
perşernbe günüsaat 14 ten 
itibaren Bursa 
birinci ıcra memurluğu o 
dasında 2280 numaralı ka
nuna tevfikan teklif olunan 
bedel yeminli üç ehli vu
kuf tarafmdan takdir edi
len kıymetin yüzde yetmiş 
beşini bulduğu takdirde i
halesi icra kılınacak bul· 
madıgı takdirde satlş beş 

sene müddetle temdit edi
lecektir. 
4- arttırmaya iştirak için 

Karacabey Harası 1\tüdür1üğünden : racabey Harası 
MALZEME MÜBA YAASI 

Altıyüz on seH~ metre metal dupluvaye Binyüz elli adet Müdürlüğünden : • 
Fayans ikiyüz yirmi be§ metre bir buçuk parmak kırk beş .., 
metre ikı parmak boru üç sanumlik yüz yetmiş altı metre ı Yapagı satışı 
dört santimlik yüz sekiz metre ve dört santimlik T ı;eklince 1 Haran1n 48()() kilo saf kan ve 8854 kilo ya -
kırk beş ve üç santimlik T şeltllnde yirmi be§ metre köşebent rı mkan merinos yapağısı İ fe 1 ·l '2() kilo Karaca• 
demiri ile muhtellf la marina ve lamar halim ve saire aleni bey kıvırcık yapağısı ka pa_lı zarf usul ile ilanı 
aleni eksiltme usulile satın alınacaktır. İsteklilerin ( 150 ) lira merkezinde satılacaktır. l-;teklilcrin 800 lira 
muvakkat temioatlariyle birlikte eksiltme günü olan 15 mayıs 
935 çarsamba günü saat onbeşte Harada bulunmaları ilan muvakkat teminatlarile hir]ikte artır111a günü 
olunur. § ı -2 ol.:ın l 8-ma vıs-93 ?i tarihi ne mfısadif cun1ar-., 

Hara nıüstahdimi ,İ ile binicilik mektebi tale- te~i günü saat on beşte Hara nıerkezinde bu· 
helerinin ihtiyacı için elli sekiz takun elbise ile , lunmaları ilan olunur. 2-~ 
kırk altı çift çizme ve kırk çift f ot in aleni ek ursa elediyesinden: 
siltme usulile satın alınacaktır. İsteklilerin yüz 100,000 parke taşı nıuhammeni lira 
yirmi Jira muvakkat teminatlariyle birlikte ek-
siltıne günü olan 20 mayı~ 935 tarihine müsa- 6500 
dif pazartesi günü saat on beşte Hara merke- Bursa şehri yol ve n1eydanları için 100,000 
zinde teşekkü! edecek mübayaa konısiyonuna parke taşı kaimesinde yazılı şartlarla açık ek. 
müracaatları ilan o]unur 1-3 siltn1eye konulnıuştur. l ?>-5-9~H) çarşanba gü-

S nü saat 1 ?j te ihalesi yapılacaktır. istekliler, bü-
s 

Hara ihtiyacı için on beş kilo kahve yediyüz tün şartları anlamak için her gün belediye mu-
kilo şdcer alttyüz kilo yeş1l yüz kilo beyaz sa- basebesine ve ihale günü belli saatından önce
bun y~z kilo irnıik ycdiyüz kilo ınakarna otuz de yüzde 7 ,5 teminat ile belediye encün1enine 

kilo tel şehriye üçbin beşyüz kilo zeytin yağı gelsinler- 3-3 
dörtbin kilo zeytin tanesi elli kiJo pirinç unu Bursa Maarif müdürlüğü 
üçbin beşyüz kilo tuz şartnan1esi mucibince ve Necati bey kız Enstitüsünden: 
aleni eksiltn1e usulile satın ahnacaktır. Bursa Necati bey kız enstitüsü Cbahçesi 2317 lira bedeli 

İsteklilerin üçyüz lira nıuvakkat tenıir.atlariyle keşifli ihata duvariyle çevrileceğinden 15 gün müddetle açık 
ek5iltmeye konulmuştur. Şartname ve ke~if e\'rakmı görmek 

hirlikte satış günü olan '22-P,iayıs 93!> carşaın- isteyenlerin maarif müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu iti 

ba günü saat onb'"şte Harada. bulunmaları il:'\n yapmaya talip olanların da 1s mayıs 1935 cumartesi günü 
olunur. l -a saat 16 da yüzde 7,5 nispetinde teminat akçalariyle Maarif 

müdürlüğünde müşterekkil komisi yona gelmeleri ilan olunur. 

Bursa ceza evi mi0 ürlüğünden: 1-3 

H3?l Sene.si haziran iptidasından 9ot> senesi uCJanya-istanbul Vapur 
ınayıs nihayetine kadar Bursanın ceza evine navlunlarznda tenzilatlı biletler: 
verilecek ckn1ek ilan tarihi olan 8-5 -93~ ta-
rihinden itibaren on sekiz gün nıüddetle kapah 
zarf usul ile aşağıdaki şartlar da· resinde eksilt
nıcve konuln1uştur. 

.ı 

1 - Beheri 960 gram itibarile günde rn az 
300 en cok !lOü ekmek tasli111 edecektir. 
~ - Ekmek Belediyenin ikinci nevi olarak ka

bul ettiği ekmekten olacaktır. 
3 - :=kmek ce7a evinde teslim alınacaktır. 
4. - Eksiltme :lö-J-Ht.~B pazar günü saat 16 

ya kadar devam edip saat l G da müddei umu 
milik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

!) - Eksiltmeye alıcı ohınlar muhan1men be
delin yüzde yedi buçuğu olan 1 i~O liranın mu
Yakkat teminnt olarak banka mektubu ve· va but 

1 
t~minatın mal s~ndığına yatırıldığına dair mak 
buz ibraz etnıcsi şarttır. 

6 - Alıcı olanlar tenıinat ınf ktup veya nıak
buzla berab -r 2G-:)-905 pnzar günü saat 1() 
da kapalı tt:klif mektuplarını behemehal kom
siyona vermelidir. hu müddet geçdikten sorıra 
müracaat kabul edilmez. 

7 ·- Daha ziyade izahat alına 1< isteyenler buna 
dair şartnanıe)·ide alnıa k üzere ihale gününe 
kadaı· Bursa cez<' evi ınüdiiri yetine nıiircc?a t 
etnıderi ih"ın olunur. 1-3 
- ~ 
---~--

gayri menkulün mı:han4men 

kıymetinin yüzde y edı buçu 

ğu nispetinde pey akça~ı 

veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu tevdii 

etmeleri lazımdır. Müşteri 

Deniz yollan işletmesi Mudanya acenteliğinden : 
Birinci kamara 150, ikinci kamara· 100, güvert~ 75 kuruş

tur. 
Gitme gelme bilet alanlara ayrıca yüzde yirmi tenzilat ya-

pılır. Gitme--Gelme bilet isteyenlerin bJr fotoğr~f ile müra
cııatları ve bu biletlerin müddeti bir ay olduğu. 

Memleket dahilinde seyahati kolaylaştırmak maksadile ay
rıca bir ve iki aylık tenzilath halk biletleri ihdas olunmuştur. 
Tafsilat nlmak ideyenlerin acenteliğimize müracaatları ilan 
olunur. 2-2 

-
arttırma bedeli haricinde 
olarak ihale karar pullarını 
tellatiye resmini tapu ferağ 
harcını verme(le mecburdur. 
Daha fazla malfünat almak 
isteyerıler 931-2709 dosya 
numarasiyle memuriyetimi
ze müracaat ede~eklerdir • 
arzu edenlerin şartnameyi 
okuyarak hazır bulunmala· 
rı veva mümessil gönder· 
meleri ve gösterıten şatlara 
riayet etmeleri iJAn olunur. 

Bursa birinci sulh hu
kuk n1ahkemesinden · 

935 567 Müekkill or
man idaresinin usulsuz ke
silen odun sebebile hukuku 
şahsiyesi olan 16088 kuru· 
şun mahkeme masrafı ve 
vekalet ücretiyle birlikte 
tahsili talebiyle da'.'acı Bur 
sa orman idaresi vekili a
vukat Sadık Tahsin tarafın· 
dan Bursanın osmaniye kö
yü civarında kara maden 

müdürü İsmail aleyhine açı 
lan davanın gıyaben icra 
kılınan nıuhakemesinde da· 
vncı vekili işbu iddiasını 
Bursa ~ulh ceza mahkeme· 
sinin 932-l 309 numaralı 
dosyasında mevcut zabıt va 
rakası ve tahdidi mücazat 
raporiyle , i~pat edeceğini 

beyan ve mezkur dosyanın 
celp ve tetkiki için muha· 
keme 6- 6-935 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 
ıo na talik edilerek dava
lının ikametgAhı meçhul ol· 
masına binaen kendisine bir 
ay mühlet verilerek ilanın 
gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan usulen 
itiraz etmediği ve muhake 
mesinin bırakıldığı gün mah 
kemede bizzat veya bilve
kale hazır bulunmadığı tak 
dirde vakiaları ikrar etmiş 
sayılarak bir daha mahke· 
meye kabul edilmiyeceği gı 
yap kararına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

• 


