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C. H. partisinin 
toplantısı 

t C. H. parUıi üç aylık 
dOPlanııını Fırka başkanı Sa
d t Konugun baıkanlığı altın -
~ Cuma günü yapmıştır. O 

lün bütün kazalardan gelen 
Paru h 1 . b eyet eri ve Beledıye 
b •tkanları toplantıda hazır 
J ~unmuılar. Muhtelif mem-
e et 1ılert etrafında konu§
:uılardır. Cuma gecesi bu 

eyet fereffne Tayyare sine· 
:••ında bir ziyafet verilmiı, 
1 Y~fette Valimiz Fazla Gü-
e~: l•zetemiz ve Yeni fikir erq 

"' f nıda bulunmuılardır. Zf. 
3 a et aa ıeç vakıte kadar çok 
et lllillll haıbühallerle devam 

llalttir Öi d' "l . " bunda · ren ıg mıze gore 
ta n IOnrakı üç aylak top-

nta C l k "» eın 1 te yapılacaktır. 

&ı.9hirli yemek 
li Yemiş ••• 

d •lime namında bir kn-
ıa kırd 

Pt 
1 

an topladığı sebzeyi 

.l ldrip Yedikten sonra mide-
11 e ... 1 

L •ırı ar hissetmif ve 
Qaıtah li aneye naklolunmu§tur. 

•llıııe h th -t- ·· lGrke as aneye go uru· 

111 n gelini taraf ındnn ye· 
et •ihıe zırnık atıldığını iddia 

ta~ Poliı bu noktadan da 
"::::::.:;_~• baılamııtır. 
4;:s;: __ ,.. - . 

iLAN 
IYa Değirmenler için el eki 
laParuıı Evrf ka yaparım 
ı;:1 \'aş Firça Sunpara ma. 
~~llarını yaparım Liva· 
~nu hambarını yaparım 
Pa ~nu çıkartırım Avru-
1 kırenıidi makinalarım 

~
aParını kiremidini çıkart· 
·r•rıoı pirinç soymak ma 

~··"•l~rını yaparım gün· 
j1,

0
"du çiçeğinin makina-I 

Jl::nı Yaparım yağım çı· 
thrırun Botoz harman1 

·=~1inaıarının yenisini ve
1 

erini tamir ederim.ı 
Ev Adresim Bursada1 

Yeşil kahvesinin al 1 
tanda ince aralıkta (7) 
No: lu hanede 

-.... NAYiM USTA , 
-~--

Bir tashih 
•e C.zetemlzln 23- 4 - 035 
Bu 407 numaralı nüshasında 

'" t d len 
1
• •pu airesinden veri· 

111 hj •nın Samanlı köyünün 
_ Udtellf yerlerinde hacı Ah• 
...,e in d 
iı •enetaız iye yazılaca-
ra;:!•n sehven yerlerinde se· 
ol iz diye yazıhnııtar tashih 
Utıur. 

.. ~aracabey harası 
llludurlüğünden: 

Kuzu satışı ·r le optan ve perakende besi 
r UZuıu •atılnıaktadır. Taliple. 
in, lllfira l 
6 caa 'Vtlkuunda her 

a n Hara ld -ti areılne milraca. •n. 1-1 

SUibi ve UDi • 
UDlı Neıriyat müdürü 

Dervi, Ede sen 
B.aılcLtı yer • B T .' "' .. [Bizim Matbaa] 
ll~nesı 100 Para 

claa •eauliyet kabul edimez) 

Belediye baş
kanımız geldi 

Belediye baıkanımız Ce. 
mil . Öz Cumartesi günü An· 
karadan ıehrimize dönmüı
tür. Başkanımız Cemil Öz 
Ankarada Belediyenin vap

mak salahiyetini verdiği ( 140) 
bin liralık istikrazı temin et. 
mi~tir. Ôğrendigimize göre 
bu paranın ( 100) bf n lf rası 
su şirlteUne verilecektir. ı 

Muallim Ferhunde ı 
Geçenlerde Vekalet emri- ' 

ne alındığını yazdığımız mu· 
allim Ferhunde Gümüşhane , 
yilayetine tayin edilmi~tir. 

Zayi depo 
ilmühaberi 

Vikorya dö Berlin Sigorta 
Anonim ıuketi taraf andan 
14 Temmuz 1926 tarihinde 
Bursada kırtasiyeci Bay Cev
det kızı Bayan Semiha mn 
hayatı üzerine akt ve tanzim 
olunan bin Türk liralık ve 
976074 numaralı sigorta mu· 
kavelenamesine ait depo ıl

mühaberi zayi olmuştur. 
Mezkür Depo ilmühaberi 

hali hazırda kimin yeddinde 
ise, hukukunu ispat etmek 
üzere Viktorya dö Berlin Si
gorta Şirketinin İstanbulda, 
Galatada, kürekçilerde, Man
hayn hanında kain Türkiye 
müdiriyetine veya berlinde 
kain merkezine, tıbu ilan.n 
tarihi nefrinden itibaren iki 

ay zarf mda müracaat etmesi 
rica olunur. 

Mezkur müddetin müru
runda uumaresı balada mu
harrer sigorta mukavelena
meaine ait Depo ilmühaberi 
keenlemyekün ve nıehuh 

addedilerek yerine ııuahayı 

saniyesinin tanzim edileceği 

Han olunur. 

VlKTORYA DÔ BERLİN 
Umum Sigorta Anonim 

Şirketi Türkiye 
Müdirlyeti 

Çocuk haftası 
Şehrimizde çocuk haftası 

güzel tedt edllmi§tir. 23 Ni
sanda çocuk esirgeme kum. 
mu heyellerf mektepleri :ziya
ret ederek yavrulara hediye· 
Jer dağıtmıılardır. Ayni gün 

Cumhuriyet alnnındn bir ge· 
çit resmi yapılmıştır . 2:J Ni. 
sanda Milli sinemada bir ço. 
cuk balosu verilmi~ bu balo
da mini mini yavrular bü. 
yükler gibi dansedip eğlen-

mi§lerdir. Ayni .günün ak§a· 
mı belediye salo unda büyük
lere bir balo verilmi§ Valf· 
miz F zlı Güleç her iki ba
loda da bulunmuştur. 

Mek eplerin 
müsameresi 

istiklal mektebi dün öğle
den sonra Milli sinemada gü
zel bir müsan1ere vermiştir. 

Setba~ı mektebide geçen gün 
mektepte muvaffakiyetli bir 
müsamere vermiştir. 

Buda bir ihtiyara 
çarpmaş 

189 Numaralı bir otobüs 
lstiklfı.I caddesinden ı.:eçerken 
bir ihtiyara. çapmış ve zavnl
Jıyı sırtından yaralamı~tır. Ya. 
ralı hastahaneye kaldırıl

mııtır. 

Genılik Hukuk ha
kin11iğinden~ 

Gemliğin kayıhan mahal 
lesinden loruslu Murat karısı 
aytenin tarihten iki ay evel 
ölen oğlu Süleymanın karısı 

Hatice aleyhine açtığı dava
da bu Haticenin Orhnn is

mindeki çocuğu kendi oğlu 

Süleymondan olmayıp H~ti

cenin evelki kocasından oldu
ğundan nufus kaydının düzel
Ulmesi davasının yapılan du
ruşmasında bu hatlcenin iki 
sene evel gemliği terkederck 
ikametgahı meçhul bulundu
ğu davetiyesi şerhinden anla
tıldığından uaulun 14 1 nici 
maddesine göre ilanen tebli-

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Kütahya mebusu ve Ziraat vekili Bay Muh
lis Erkmen ile Yüksek Ziraat enstitüsü sütçü
lük şefi Ekren1 Rüştünün n1üştereken yaz,1 ık
JarJ ( Sütçülük) kitapları 125 kuruş bedel n1u

kabilindc satı!ığa çıkarılmıştır. Bu ınevzua da
ir en son ve en yeni maluınatı ihtiva eden hu 
eseri almak isteyenlerin Karacabey harası mü 
dürlüğüne müracaatları iUın olunur. lı.-4 

9 

Karacabey merinos yetiştirme : 
Çil~tliği müdürlüğünden : 

l\lerinos yetiştirme çiftliği ihtiyacı icin a1eni 
eksiltnıe usulilc satın alnu:tcal< ınuhtelif demir 
başla hırdavatın eksiJtnıe günü olan l 1 Nisan 
93?; pcrşenıbe günü yapılan cksiJtme<le teklif 
edilen fiyat haddi layık gö:4ülmediğinden iha
lenin 30 nisan H3?) salı günü saat on beşe uza
tıldığı iJan olunur. ~-2 

,. 

idman 
senlikleri , 

Cuma günü Atatürk stad
yomunda binlerce seyirci ö
nünde yapılan İdman şenlik· 
leri çok parlak ve muvaffa. 
kiyetli olmu~tur. Beden hare
katmı muallim Naciye ve Ze· 
ki idare etmişlerdir. Kız u
allim mektebinın geçil resmi 
bilhas~a çok beğenilmiştir. 

Erkek ve kız talebenin beden 
hareketleri takdir olunmu§ ve 
pek çok alkışlanmı§tır. Şen
liklerde Valimiz Fazlı Güleç· 
le C. H. partisi başkan ve
kili eczacı Ahmet Öber ve 
hülnima.t müessesat erkanı 
bulnmuşlnrdır. 

Satılık bahce 
' Muradiye istasiyonu altm4 

da be~ yol ağzında dağıstanlı 
lsmnilin 25 dönüm meyve ve 
sebze bahçesi acete satılıktır. 
İsteklilerin hisar 6 ncı beledi· 
ye dairesınde katip Salih 
Tarcan a mtıracaatları. l -3 

gat icrasına karar verilmiı 

ve duruşmanında 18 5-U35 
cumnrtesi gi.inü saat ona bı
rakılmıı olduğundan o gün 
Haticenin mahkemede hazır 

bulunması aksi takdirde du
ruımanm gıyabında yapılaca

ğı tebliğ yerine ilan olunur. 

• 

ne 

Bir cocuk 
• 

yaralandı 
Ada köy kanalından gel

mekte olan J4 numaralı te. 

nezzlih otomobili Şükraniye 

mahallesinden geçerken 12 
yaıındıı Emin oğlu Cavide 

çarparnk yavruyu batından 

yaralamış; yarah çocuk has-

tahaneye kaldırlm1ş toför Y•· 
kalnnmı§tır. 

At yarışları 
Önümüzdeki Cuma günü 

ilk hahar at yarııları yapıla· 

caktır. Yarışlar iki hafta ıü· 
recel<tir. 

Yolunu şaşıran 
otobüs •• 

179 Numaralı bir otobüı 

Tophane yokuıunu inerken 
akıs somunu kırılmıı ve bu 
yüzden tabajhaneler içine 
girmiştir. Bir hasar olma
mıştır. 

----=-..,.,--~----

Satılık ev 

İstiklal ca.dd~ıi ıehre küı

tü maholleıinde 256 numara· 

la ev satılıktır. İsteyenler Bl· 
zim matbaada gazeteci Muıa 
ile konuısunlnr. 

. !&O 

Bursa Belediyesinden : 
Rüsunı borcundan dolayı Belediye icra ıne

nıurluğunca haciz altına ahnan bir adet kul
Janılmış tarr1burla bir adet :yeni udun 2-5-93a 
perşenıbe günü öğle<len sonra saat on dört ka .. 
rarJarında Batpazannda açık artınıa ile satıla
cağından isteklilerin tayin olunan gün \'e saatta 
mezad yerinde bulunn1aları ilün olunur. 1-1 

s s 
Belediyenin tanzifat ahırında saneJik gübre 

kaimesinde j'azıh şartlarla ve on gün uzatıJarak 
açık artırmaya konuln1uştur, 8-5-935 çarşam
ba saat 15 te ihalesi yapılacaktır. İstekliler, bü
tün şartları anlaınak için her gün Belediye mu
hasebesine ve ihale günü belJi saatından öncede 
yüzde 7 ,5 teminat ile belediye encürnenine gel-
sinler. 1-1 

§ 
Çe ·irgedc 102 iin~ keşifli baraka inşası işi, 

kaimesiıvle yazılı şartlarla ''eon gün uzatılarak 
açık eksiJt meye konulnıuştur, 8- 5 -ü3a çarşan ... 
ba günü sa ıt J f> te ihalesi yapılacaktır. İstekli
ler, bütün ş~rtları anlaınak için her gün bele
diye muhasebesine Ye ihale gün5 beJii saatından 
önce de yüzde İ,J tcn1inat iJc belediye encüme-
nine gelsinler. 1-1 

s s 
100,000 parke taşı nıulıamıneni lira 

6500 

Bursa şehri yol ve meydanları için 100,000 
parke taşı kainıesinde yazılı şartlar la açık ek. 
siltmeye konu1ınuştur. J !i-5-H3~) çarşanba gü
nü saat ı 5 te ihalesi yapılacaktır. İstekliler, bü
tün şartlan anlanıak için her gün belediye mu
hasebesine ve ihale günü belli saatından önce
de Jüzde i ,5 teminat ile belediye encümenine 
gelsinler· 1 -3 




