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Kamgarn Fabrikası 
Etrafında uyandırılan kuşkular 

ümerbank tarafından fa· 
k rımızda kurulmasına söz 
eıllen Kamgarn fabrikasının 

Yertnı ıeçm k . . b k e ıçın ir aç 
lJdanberi bir heyetin bu it 
etrafında çahş~kta olduğu -
nu g" .. 
b oruyoruz. Dün de Gene 
unun içtn Hereke fabrikası 

lniid" 
Urü Reıadın Borsaya gel-

llleal bekleniyordu. 

l Kentimizin kaplıcalarmdan 
:ekçlliğtnden ve Uludağm· 
an daha çok geliri olan hay 

;•bncılığın bilhassa böyle bir 
a rllca . i 
ın 

1 
ıç n en büyük bir te-

re olduğu muhakkaktır. Ay 
•ca Buraanan denize bir şi

lllend ·r 
d 

1 erle, diğer: vilayetlere 
e D" l 

oUze Yollarla bağla olma· 
ıı fab ik 

r anın burada kurul· 
lllası ı .. 1 b ... n en elverişli bir ıe· 
epur. Zaten d ğ ı· Ekono· illi b e er ı 

d b •kanımız Celal Bayarın 
r~ltı u Yönlerden Buraada ku· 
f b aıını onayladığı Kamgarn 
ta rtkaaının yeri biçilmiş kaf 
lQ kadar buraya yakışık al

ltıııtır. 

rük)eyecek şekilde bazı müt.ı .. 
laalar ileri ,.ürü im ekte imiş ... 
Bunlar araıında en çok ve 
sık sık kulağımıza gelen : 
( yerin fabrikaya dayanıklı 

olmaması) dır. Halbuki Kam ı 

garn fabrikası yapılacak olan 
arazinin etrafında Buraar.m 
en büyük fabrikaları vardır. 

Ve bu fabrikalar tonlarca ma 
kineleri ve çok büyük dıvar 
larile aynı toprağa dayanmak 
tadırlar. Eğer böyle birşcy 

olmuş olsaydı İpekiş ve Elek
trik fabrikaları gibi binaların 

da orada yapılmaması ve ya
pıldıktan sonra ise tehlikeler 
geçirmeleri gerekirdi. 

Bizce asıl olan mesele: 
Fabrikaya verilecek ilk mad
dedir. Bu madde ise Bursa 
ve civarında bol bol mevcut· 
tur. Bina nereye olsa yapıla· 

bilir. Yeterki Kamgarn için 

gereken bütün vasıflar Bursa
da toplanmıt ve bulunmuş ol 
sun.. Pek de kati olarak söy· 

ti>r.: Fa.kat söylendiğine ve İfil· lendiğini ummadığımız bu söz 
s•tni lerin doğru olmadığıni işit-... ze göre: f abrikamn ye· 

••nı ıe h ) Çnıeye çalııan fen e-
l ~l llra.ıında, bu fabrikanın 
lltıınızda kurulamıyacağı yo
\l~da L 

mekle sevineceğimizi yazar
ken fabrikanın kurulmasını 

dört gözle beklediğimizi de 
buraya ilave edeceğiz .. da qerkeıte kuıkular uyan 

...::_ca&c ve bu kuıkuları kö. MUSA AT AŞ ............ _..._ ________ ...... 
Belediyenin 
Su davası 

"VVV J'Jvv-. 

tı Sehre Uludağ sularını ge· 
ren p 

ilet 0ntamuıon şirketile 
çılc tdfye arasında bir ihtilaf 
t lnııtı. Son belediye kurul. 
llJırıırı 
tör toplantısmda hu it 
l UfGl1tıüı ve ıirketle bir an 
•ını, 

- Japılmııtır. Bu aulaş· ... ,.,il ~ 

bor l Rore belediye f irk ele 
Yer~ u olduğu 241 ,000 lira 
lirle ne 104 bin lira verecek 
le et de üst tarafından vaz 

Çecekt· B cu Öd ır. elediye bu bor-
llııya e1tıek için istikraz yap-
t,., b karar vermiı ve kurul · 
bı11 1 aılca.uı Cemil Öze 150 
lıııy, iralı~ bir istikraz yap
laelerdıala.hfyet vermiıtir. Se
it de e~beri uzayıp giden bu 
ledu böylece kökünden hal

'f"' 1111
1 demektir. 

~6it Ali abidesi 
tı t tha.nelt yolu aoyguncula
flt ~~fı.n~an ıehit edilen Yı
)Qıa 1 ıçın hük\lmetlmiz; kö
btd Yolu afzına güzel bir a. 
'f e )llptırmııtır. 

Ol(sullara 
~•rdunkurumunda 
Ilı \' oksuUara yardım kuru-

\l •eneltk 
aGrıü toplant11ını cuma 
oltun YaPmıı çalııma raporu 
fınd 111~1 Yapılan iıler etra
)et a. ıoruıülnını ve yeni he
lır aeçUmtıtir 
"'iik•• ... 

urtıu bahçesi 
Ceçen ıen k 

i(u1c6rtln b he apalı kalan 
çılacalc a çeıt bu sene a-

lc ~e oraıı n l b f• le ıokul,cakt luze lr 
ır, 

Soyguncular 
oJV\f\11 flfVv 

Orhaneli yolu soyguncu
larından Hakkı, Osman ve 
Mehmede ait evrak temyiz. 
den nakzen gelmiş ve ağır ce 
zaca. Mehmetle Osman on Ü· 

çer seneye Hakkı da idama 
mahkum edilmittir. Evrak 
tekr~r temyize gönderilmiş. 

tir. 

Adam öldürme 
talimi •• 

Sabıkalılardan Hamdi is
minde biri kuru çeşme ma. 
hallesinde Hasköylü hakveci 
Mustafaya tabanca çekmiş, 

kahveci Mustafa, Hamdinin 
elinden bu tabancayı alarak 
kmp yere atmııtır. Bunun Ü· 

zerine Hamdi bıçağını çeke· 
rek tekrar kahvecinin üzerine 
saldırmış Mustafa bu seferde 
bıçağını elinden alarak onu 
yere yatırmıt tam bıçaklıya

cağı sırada içeri komser La
tif girmittir. Komser, Musta
faya - ne yapıyorsun? deyince 
Mustafa vakayı anlatarak 

. -Adam öyle saplanmaz 
böyle saplanır diye gösteri
yordum cevabını vermiştir. 
Her ikisi de yakalanmışlar· 
dır. 

Hukuk işleri 
müdürü 

Vilayet hukuk İ§leri mü
dürü Necmettin Sililke kay
makamlığma tayin olunmuı

tur. 

SPOR 

Lik macları , 

Cuma günü İdman yı.; rdu 
inkişaf ve Demirtaş - Mura· 
diye spor takımları karşılaş

mı şlardır. İdman yurdu - İn· 
kfşaf maçını sıfıra kar§ ı bir 
sayı ile idman yurdu, o~mir· 
taşla Muradiye spor maçını 

da bire karş1 beş Hyı ile De 
mlrtaş kazanmıştır. 

lUudağ seyahatô 
GöUere gidalmedi 

Cuma günü Bursa dağ ku 
lübünden ve iyi kayak bi!.-!n· 
}erden mürekkep 7 kişilik bir 
kafile Uludağın zirvesine çık
ını§ oradan da göller mınta

kasma hareket etmiıse de kar 
vaziyetinin müsait olmaması 

dolayisile göllere kadar git
mlyerek geri dönmü§lerdir. 

uaudağın yeni 
yoluna başlandı 

Uludağa giden yolun pı

nar başı tarafından alınarak 
Çekirgeden ve doğrudan doğ
ruya Yiğit Ali köyüne ekle
neceğini yazmı§tık. 

Nafia baş mühendisliği bu 
yol için faaliyete geçmiş ve 
cuma gününden itıbaren Ser
vinaz otelinin yanından yolu 
açmaya haflamıştır. 

, 

Vilayet Genel kurultayı 
toplantı) rını bitirdi ••• 

Vilayet Genel Kurulta. 
yı ilk devrenin son toplan· 
tısını cumartesi günü yapa
rak dağılmıştır. Kurultay 

1 ,200 ,000 liralık bir bütçe 
kabul etmiştir, Bu bütçede 

de 200,000 lir cıdan faz lası 
yollara tahsis edilmiıtir. Va
limiz Bay Fazh Güleçe de 
Uludağda Dolubabada yap · 
tırılacak otel için salahi- Genel Kurult:ıy Daimi encümeDe 

başkanı Yeni seçilen üyelerden 
yet verilmiştir. Daimi en- Bay Fazlı Güleç DoktorZiya 

cümen azahklarma Bursadan yeni olarak giren aza Dr. Zi 
Hulüsi, İnegölden Hüsnü, Mu yadır. Gemlikli Dr. Ziya de· 

ğerli ve çalışkan bir arkadaı 
danyadan Ahmet, Gemlikten tır. Kendisini ve bu yerinde 

Dr. Ziya seçilmiılerdir. seçimden dolayi de vilayet 
Busene daimi encümene kurultayım tebrik ederiz. -· .. -------.---------

Halk evinin 
Konferansları 

""""-iV f\.IVV-. 

Halkevimiz her hafta CU· 

martesi ve salı ak§amları Mil 

li sinemada muhtelif mevzu· 

lar üzerine halka konferans

lar vermeye baılamı§tır. Bu 

konferanslara nisan sonuna 

kadar saat 20,5 da, mayıs so 

nuna kadar da 21 de başla

nacaktır. 

Foto Neşete 
Alman yadan 
Diploma 

---------------

Almanyada açılan Uluslar 
arası profesyonel fotoğraf aer 
gisine muhtelif resimler gön· 
dermek suretile ittirak eden 
ıehrimJzdeki fotoğrafçılardan 
Neşet Yıldıza bu resim ser· 
gisinde kazandığı muvaffakı· 
yetinden dolayi bir diploma 
gönderilmittir. Değerli sanat• 
kar arkadaıımızı biz de teb
rik ederiz. Belediye Meclisinde 

Çeşit işler görüşüldü .. 
Hazine arayanlar 

Çekirge yolu üzerinde Ka 
ragözün mezarile Süleyman 
Çelebinin milzarı etrafındaki 

d b•ı• } k kabirlerin bazı kimseler ta• Sıhhi im at otomo ı ı a ınmıyaca · rafından açaldığ• zabıtaca gö. 

Söz söyleyenlerden 
Derviş Edesen 

takrir sahibi 
Bayan Neyire 

Belediye reisi 
Gemil Öz 

Belediye kurultayı Nisanın 
ilk toplantısını Cemil ·Özün 
baıkanlığı altında yapmıştır. 

Bu toplantı da Bayan Neyh"e 
iki takrir vermif ve bu tak-

rirler üzerinde konuıulmuı· 

tur. Takrirlerden biri evlerin 
taraçalarına ve pençerelerine 

çamaşır asalmasının belediye 
yasaklarma sokulması, diğeri 

de kapalı çarııya yük hay. 
vanlarile arabalarının girme
sine müsaade olunmaması, 

Bu takrirler üzerine ecza.
dı Ahmet Ôber, gazeteci Der 
vif ve saraç Fuat söz söyle
miflerdir. Neticede çarşıya a · 
rabaların sokulmamasına ka
rar verilmiıfir. Çamaşır as
manın men'i takriri kabul O· 

lunmamııtir. 

Bir de imdadı ııhhl otomo 

. 
bili alınmasına dair eczacı 

Mümtazla 12 arkadaımm im 

zasile verilen takrir okunmuı 

Beledi ye reisi Cemil Öz büt

çe vaziyetinden bahisle §imdi 

ilk bunun alınmaması torzın

da mütalaa beyan etmiş, ga. 

zetemizin sahibi Dcrviı Ede. 

sen de kazalara işleyen oto

büsler için belediyenin bir ga 

raj yaptırmasını ve bu garaj. 
da bir de belediyenin maki. 

neleri muayene eden memu

runun bulundurulmasını ve 

bu suretle az çok kazaların 

önüne geçilebileceğini söyle· 

miş aynı zamanda belediye
nin garajdan maddeten de is

tifade edeceğini kaydetmittir. 
Neticede otomobilin alınma. 
maıına karar verllmlttlr, 

rülmüı ve tarasautlara rağ· 
men mezarları açanlar elde 

edilememiılerdtr. Rivayete gö 
re bunların o cJvarda gömülü 

, olan bir hazineyi meydana 
çıkarmaya çahştıkları anlatıl 

maktadır. 

Yeni neşriyat: 

( Ayın tarihi ) 
Matbnat umum müd6rlü· 

ğü tarafından her ay neıre .. 
dilen ( Ayın tarihi ) nin 14 

üncü sayısı da çıkmıştır. Bu 
sayıda da içerde ve dııarda 

olup bitenler çok güzel istif 
edilmlttir. Hadiseler; takvim· 

leri, vesikaları ve akisleri ha 
linde üçe bölünmüıtür. Ayrı

ca milletler cemiyetine, Av· 

rupaya ve ıimali Avrupa 
memleketlerine ait vakalar 

ve içerde kültür, spor ve dl· 

ğer itlere dair haberler ve 
değerli yazılar vardır, 

( Ekekon) 
arkadaşımız 

Konyada bu isim altında 
gündelik bir arkadaı çıkmaya 
baılamııtır. Baş tan sona ka
dar ince bir tttizliğin mahau. 

lü olan bu değerli arkadaıı
mıza muvaffakıyet ve tüken· 
mez ömür dl leriz. 



Sahife 2 

İtfaiye müdür 
muavini Alinin 

öl m·· 
Bir hafta önce adliyedeki 

itlerini kovalamağa giden 1t
f aiye müdürü Alinin birden
bire hastalanarak hastahaneye 
kaldırıldığını öğrenmiştik, dün 
sabahta öldüğünü teessürle 
duyduk, cenaze, dün öyleye 
doğru bütün arkadaş ve sev
diklerinin göz yaşları arasında 
emirsultan mezarlığına kal
dırılmııtır. 

Bay Aliyi Bursamızda. ta· 
nımayan yoktur. Kendisi Bur
sada tam (27) yıl hizmet et
miıtir. İstiklal savaşının baç
lanğıcından beri üstüne aldığı 
vazifeleri hakkiyle başnrmnğa 
çalışmış, bu yüzden iktisat 
bakanı Bay Celal Bayar gibi 
değerli şahsiyetlerin sevgisini 
kazanmıştı. Bundan başka mü
fettişlik, tanzifat ve İtfaiye 
müdürlüğü gibi Belediyenin 
mühim f şlerinide çalışmış ve 
baoarmııtır. Hayatında herke
se iyi muamele yapan ve bü
tün tanıdıklarınn kendini sev
dirmif olan Alinin geride bı
raktığı hatıralarınd n biri hal 

kın ıevgigi öte~idc dulkalan ha
yatarkada~iyle her şeyden mah 
rum zavallı üç yavrusudur. 

Bursamıza ve dola)iisile 
Bursa Belediyesine bunca ya
rarlı hizmetler yaprnıi olan 
Alinin ailesine, Beledlyemizçe 
lazım gelen yardımın esirgen· 
mfyeceğini kuvvetle umarken 
yürekleri yaralanmı~ olan l"lle 
ef radiyle arkada~larma tazi
yetlerimi:1:i bildiririz. 

Bursa tapu 
müdürlüğünden : 

Bursanın Hoca Hasan 
mahallesinden Mustafa oolu 
Mehmet ile İbrahim oğlu .. di 
ğer Mehmet mezkfir mahal
leden ve murisi eri pomak 
Hasandan müteselsilen inti· 
kal etmek iızere mezkur 
mahallede ve Ahmet paşa 
fenari caddesinde 75 nııma
ralı bir evin tescilini iste· 
mişlerdir. bu evin tapu kay 
dında hudutları canibi ye· 
mini salt yesari osman ve 
Rüstem haneleri ve önü yol 
olduğu halde bu kerre ya-
pılan beyannamede hudutta 
rının sağı evvelce sait şim· 
di pala bıyık Hasan oğlu Ah· 
met arkası iskender evi solu 
evvelce osman şimdi Hacı 
ibrahim yusuf ve önü yol 
gösterilmiş ve ayrıca bir 
hudut ilave edildiği göste· 
rilmiştir bu hususta tahkik 
için I0-4-935 tarihine mü 
sadif çarşambu günü mahal 
line tapu memuru gelecek· 
tir bundan dolayı bir it!ra· 
zı olanların bu mübdet için 
de bir arzuhalle taku mü. 
düriyetine veya mahalline 
gelecek iapu memuruna mü 
racaatlarJ gerektir. 

ilin 
1913/1329 nenesi Kabataş 

idadisinden aldığım şahadet· 
namemt lrnybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 370 No. lsmail oğlu 

Muhittin * 1928 aeneıi Buna erkek 

Bursa ikinci icra 
memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahçuz o
lup po.rnya çevrilmesi tekarf r 
eden bursanm çeltik köyünde 
köy içinde mevkiinde şa.rkan 
sağı sahibi senet snmanhğı 
garben solu Namık pa§n ve· 
resesi bahçesi şimalen arkası 

sahibi senet Mehmek cenuben 
önü yol ile mahdut 150 hra 
kıymetli evin yarım hissesi 
köy içinde sağl l\.ehmet evi 
solu ve ark:ısı Munise müfrez 
evi önü yol hudutlar ile mnh 
dut bir snmımlığm yar;m his· 
sesi kıymeti 200 lira kumluk 
mevkiiode ~arkan yol garben 
Hüseyin şimalen Hanife cenu
ben Hü.:eyin ile mahdut 40 
lira kıymetli 1 dönüm dut 
bahçesinin yarısı kopalı pınar 
mevlciinde şarkan fındık oğlu 
Süleyman g rben yol cenuben 
Fuat ibiş oğlu Mehmet ile 
mahdut 6 dönüm 600 lira kıy 
metli tarlanın )arısı aydmlık 
mezarlık mcvkiinde şe.rkan fi. 
ladar yolu garben cenuben 
nksungur yolu ıimalcn biladı 
yonus tarl&ları ile mahdut 130. 
lira kıymetli 4 dönüm tarla
nın yarısı üç yeminli ehli vu
kuf taraf mdan kıymeti tak· 
dır edilen gayri menkuller a· 
çık arttırmaya vaz edilmiş O• 

lup 9-5-935 tarihine:müsa
dif persembe günii saat 14 
den saat 16 ya kadar daire· 
mizde birinci ve açık arttır· 

mnsı icra kılınacaktır. 
Arttırma bedeli kıymeti 

muhllmminenin yüzde 75 gini 
bulmadığı takdirde me2kiir 
gayri menkul mü§teriel uhde 
sine ihale olunacaktır aksi su 
retie son arttıranın lcahhüdü 
baki kalmak üzere 25-5-935 
tarihine müsadif cumartesi gü 
nü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılucnk o. 
lan ikinci açık erttırmasmda 
ihale olunacaktır. arttırmaya 

iştirak etmdk isteyenlerin mez 
kur g. yri menkulün yüzde 
yedi buçuğu niGpetinde pey 

akçasını veya milli bir banka· 
nın leminııt mektubunu hamil 
bulunm 1 rı lazımdır. Hakları 
tapu slcillerile oablt olmayan 
ipotekli al caklıhar ile diğer 
alnkadaı lnrm irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve 
hususi ile foiz ve masarife da 
ir olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün znr· 
f mdn evrakı müsbitelerfle bir
likte daireye bildirmele·i lü · 
zımdır. akııi takdirde hP.kkrı 
tepu sicilleri ile sabit olma. 
yanlar sttı~ bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar mü

teraldm vergi ferağ harcı del 
liiliye resmi uf ak icra masraf. 
ları mü§teriye aittir daha faz 
la malumat nlmak isteyenle
rin 3 4- 935 tarihinden ili· 
baren herkesin görebilmesi i· 
çln dairede açık b\llundurulan 
arttırma ~nrtnnmeoi ile 93·l-
27 48 numara ile do ıs yanında 
m-evcut ve mahalli mohalli 
mezkurdan e\inaf mesaha ver
gisini havi vnı.'iyet ve takdiri 
lnymet görüp anlayabilecekle 
ri ilan olunur. 

lisesi sekizinci sınıfı ıkmiıl et 
tiğime dair almış olduğum 
tasdiknameyi zayi ettim. 

Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
154 No. Tevfık oğlu 

Crhnn 

Hakkın Sesi 

Bursa sulh hukuk 
f\iahkcmesinden : 

935 J 3 Bursanın hacı 

sevindik mahallesinden ölü 
bilal oğlu küçük Mehmet 
Şerif ve biraderi Aziz ve 
saire ile müşterek olup ga 
libi taksim olmamasına bi
naen şuyuunun izalesi için 
satılmasına 28-.2 --935 ta
rih ve 935-1018 numaralı 
ilamı a karar verilen mez
ı: ur maha\lede camı soka
ğında sağı ı 7 parsel tevfik 
solu 19 parsel Kamil ça· 
vuş vereseleri arkası 20 
parsel hatice evleri önü ca 
mi sokağı ile mahdut ıs 
parsel ve 12 kapı numarah 
ve 500 lira kıymeti mukad· 
dereli bir evin tamamı ta· 
rihi ilandan itibaren 30 gün 
müddetle açık arttırmaya 

çıkarıldığından talip olan
ların kıymeti muhammine· 
sinin yüzde yedibuçuğu nis 
pelinde pey akçalarile be
raber Bursa ~ulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
ihale 9-5-935 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 
15 te Bursa sulh hukuk o
dasında yapılacağından ta
liplerin o gün hazır bulun
ınalan ve şartname tarihi 
ilandan itibaren herkese a
çık bulunduğu mezkur gün
de bedeli müzayede gayri 
menkulün muhammen kıy
metinin yüzde yetmiş beşi· 
ni bulmadığı takdirde son 
arthranın teahhüdü baki 
l<almak üzere arttırmanın 

on beş gün daha temdit ile 
25 5 -935 tarihine müsa
dif cumartesi günii aynı sa 
atte mezkQr mahkemede gay 
ri menkul ün en çok arthra 
na ihalesi icra kıhnacağı 

ve itirazı olanlerın 20 gün 
içinde evrakı müsbite ile 
bildirmeleri aksi surette 
haklar• tapu günü ile sabi 
olruadıl ça satış bedeli pay 
ıa~masından hariç kalacak
lan ve belediyeye ait del· 
taliye ve ihale karar pulu 
ve ferağ ve tezkere harcı 

müşteriye ait olacağı Han 
olunur. 

Bursa snllı hukuk 
mahkemesinden : 

935-693 Müvekkilinin ıa 

)Tıan ınüte.narrıf olduğu bursa
mn kuru çeşme mahaHesinde 
kain bir bap evin taksimi ka 

bil iıe hissedarlar arasında 
taksimi ve olmadığı takdirde 
ıuyuun izalesi talebile davacı 
bureanın kuru Ç€ftne mahalle 
sinden Ref ail kızı kndem ve
kili avuknt Numnn Akt't ta. 
rafından diğer hissedar kuru 
çe§mc mahallesinde kanara 
sokağında 29 numE r lı evde 
yasef oğlu ropen .. leyhine 
açllan davanın bakılmakta o
lan muhc.kemesinde ikamet
gahı meçhul bulunduğu anla-

şılan Ropenin gıyabında keşif 
icra edilmiş ve muhakemesi 
26- Mayıs 935 pazar günü 
saat 10 na talik edilmiş oldu· 
ğundan mumaileyhin o gün 
mahke°'eye gelmesi ve bir 
itirazı varsa dermeyan etmesi 
ve nksi takdirde vakıaları ka 
bul ctmf~ ad olunacağı ve bir 
daha mahkemeye kabul edil
miyeceği tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

Bursa Zıraat kredi 
kooperatifi idare 

meclisinden : 
Esas mukavelenamenin 

46 mcı maddesi mucibince 
senelik heyeti umumiye iç
timaı 22-4-935 pazartesi 
günü saat on dörtte yapı

lacağından ortaklarımızın 

mezkur gün ve saatte halk 
fırkası salonuna teşrifleri 

ilan olunur. 

Rüznamei müzekkere: 
1-İdare meclisi ve mu

rakip raporlarının okunma
sı, 2 Pilanço ve kar zarar 
hesaplarının tetkik ve tasti 
le meclisi idarenin ibrası, 

3 934 senesinde yap1lan i· 
dare masraflarının ikraza
tm yüzde üçe iblağının tas 
vibi, 4 Müddetleri hitam 
bulan meclisi idare azala· 
rile murakiplerin yeniden 
intihabı, 5 Ortaklara yapı. 
lacak ikrazat haddinin tes· 
piti, 6 Ziraat bankasından 
yapılacak ikrazat haddinin 
tayini. 7 bir sene zarfında 

yapılacak idare masrafların 
haddinin tesbiti hakkında i· 
dare meclisine seHihiyet ve 
rilmesi. 

~·· se 

Bursa ikinci icra 
ınemurluğunda n : 

934-3042 Bir borç için 
mahcuz olup satılması mu· 
karrer 40 lira kıymetinde 

bir demirci halısı ve on ti· 
ra kıymetinde üç adet halı 

seccade ve yine ı 2 lira kıy 
metinde büyük dört göz ce 

viz üstü mermerli taş ayna 
lı bir konsol ve yedi lira 
kıymetinde beş adet dört 
sandaliye koltuk bir kane· 
pe 6 lira kiymetinde bir 
kanepe 16 lira kıymetinde 

bir devir halısı 25 lira kıy 
metinde 14 adet işlemeli 
perde ve korneş 6 lira kıy 
metınde bir singer dikiş ma 
kinesi beş lira kıymetinde 
bir ayna bir tahta dolap 
beş lira kıymetinde ikt kır 
mızı hah seccade 30 lira 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

9351 324 Bursanrn carui 
kale mahallesinde Kadriye 
tarafından kocası zındanka· 

pı mahallesinden kocası ve
li oğlu Ali aleyhine açılsf1 
ihtar davasının merkum Ali 
nin gıyabım1a icra kıhnSf1 

muhakemesinde bir ay zar· 
frnda karısının evine dörı
mesi için müddeaaleyh Ali
ye ilAnen ve ilsakan ihtar"" 
name tebliğine ve muhake
menin 6-Mayıs 935 saat 
14 de bırakılmasına karar 
verilmiş olduğundan berı11'1 

cibi karar işbu ihtarname
nin tarihi ililndan itibaref1 
bir ay zarfında karısının e
vine dönmesi ve dönmediği 
takdirde hakkında lazımge· 
len muamelei kanuniyeniıt 

gıyaben yapılacağı tebliÖ 
makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. 

Satılık hane 

Yeni sebze hali karşı

sında ön tarafı çinko ile 
kaph (3) numaralı hane sa
tılıktır. talip olanlar için"" 
dekilere müracaat etsinler· 

kıymetinde iki adet beyaı 

beygir 20 . lira kıymetinde 

bir beyaz inek 20 lira kıy· 

metinde müstamel yük ara· 
bası 10 lira kıymetinde bil' 

müstamel singer el makine 
si gibi eşyanın 15 4 935 ta 
rihine müsadif pazartesi gü 
nü saat 9 dan itibaren haY 
vanlar ve arabanın hayvart 
pazarında ve diğer eşyala· 

rın yine aynı tarihte 13 ten 
itibaren Bursa batpazarın· 

da açık arltırrua ile satJla
cağından taliplerin vakti 
mezkurda orada hazır bulıı· 

nacak icra satış memuruns 
934- 3042 dosya numarasi
Je müracaatları ilan olunur 

Karaca bey harası 
Müdürlüğünden~ 

O\' A ve YA YL, ı\ SÜTLEl~İ 
Haranın l :-; Nisan H~Hi tarihinden koyunlarıı1 

ya)'laya çıkarılacağı 15 AD.zi ran 93~) tariboe 
kadar ova koyun sütleriyle sağımın nihayetine 
kadar ycıy1a koyun sütleri pazarlıkla satılacak' 
tır. istekliler her gün hara nıüdürlüğüne nıü .. 
racaatları ilan olunur. 3-4 

~ 

' ~:ı BiZİM 
Matbaa 

~~ 

il Ucuz, ~ 
'ô) Temiz, ~l 
~) ~ ~ ~~ ~ 
~~)Hernevi baskı işlerini süratle yapar(~~ 
r~) Bursa Defterdarlık arkası Tef efon No. l 30 ~ 
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Sahife 3 

Bursa birinci icra-
memurluğ·undan : 

. 935 -2845 Bursa birinci 
ıcraınemurluğunun 931-2845 
numaralı dosyada veledi 
h~lvai mahallesinde Emin 
~g.ay~ 4z lira 50 kuruş ve 
ıkınca icranın 931.3394 934-
~78 numaralı dosyada Emin 
oglu Saadettin'e 126 lira 75 
kuruş borçlu bursanın Do
b~rca köyünden Hüseyin 
oglu Vahit ağanın bu borç· 
ları için mahçuz ve bursa
n~n doburca köyünde kara 
ogtan mevkiinde kain ve ta 
Punun 14-12--933 tarih ve 
SS defter 118 sahife numa· 
rasında mukayyet ve şarkan 
~li bahçesi ve garben hacı 

Haldn11 Srsi 
1 -

MÇ 1 

Karacabey Ha1·ası Karacabey mal müdürlüğünden: 
Atfüdürlüğündeıı: Karacabey kazasının çatal ağıl köyünden A-

Koyun sütleri rif kaptan veresesinin kariyei mezkurda kain 
J(aracabey harasının ı Haziran 935 tarihine çatal ağıl namile maruf maa ahır han ile çifte 

kadar ova koyun sütleri pazarlıkla satıiacakt ır. taşlı ve mazotla müteharrik un fabrikası 2908 
~1_4 lira 89 kuruş vergiye olan borçlarından dolayı 

s J tahsi]at komisyonu kararile kazayi mezkur ida-
KESESTI~ r\1üBAYAASI re hey'etince 2-?>-93ö tarihinden itibaren (21) 

H d ı 1 ( ~ I 
0 

t . gün müddetle aleni arttırma ile satılığa çıka-
ara a yapı aca { Jrun1 .... a ora uvan ırs ı- I t . . 1 1 . l .

1 
· rı mış ır. 

ınşasına aıt o up a enı e {St tmeye konulan ke- · . . _ _ . . . 
restelere tall·p ç kına , r, a·.., 14 N·,. ')~>'' "r. lstekJılerın yuzde ı ,50 depozıto akçesıle bır-

ı cı ~ın .... n ~"a . ,).) p, .. z .. 1r l'kt K b · d h ' · .. ı 
gü':lü saat saat onbeşe .. talik edilmiştir. t e araca ey ı are ey etıne mura~a~t arı. 

isteklilerin 87 lira rnuvakkat teminatlariyle 
birlikte o günü Harada buJunn1aları ilan olnuur. 

1-1 

-
Bursa Defterdarlığından : 

alih ve şimalen yol ve ha-
cı Salih ve cenuben Hatice § 
:e Hanı çavuş gayri men. Kütahya n1ehusu ve Ziraat vekili Bay l\1uh-

Bursa Çekirgede serYİnaz sokakta ~ kapı nu 
maralı Nuri paşa veresesine ait ( 12000) lira 
kıymetli servinaz otel ve hamamının tamamı 
vergi borçlarından dolayı 30-3-9aa tarihine 
müsadif cumartesi gününden itibaren bir ay 
müddetle aleni arttırma ile satılığa çıka
rıln1ıştır· 

Ulleriyle mahdut ve tapu lis l~rkınen iJe Yüksek Ziı aat enstitüsü sütçü-
kaydında bahçe elyevm bil- 1 .. k f' El R lllesah 2 u şe ı ~ {ren1 üştiinün nıüşterel en vazdık-
~ a 6 metro murabbaı J 

uzerine yapılmış 4 tek taşlı ları ( Sütçülük } kitapları 125 kuruş bedel mu-
~e halen su ile döner ve kabilinde satılığa çıkarılrnıştır. Bu n1evzua da· 
is::eda ıstuyu ~ayitli değil ' ir en son ve en yeni n1alun1atı ihtiva eden bu 

a ve ust taraftaki . l l . 1 . 
~eğir111enlerin su mecrası esen a ma < ısteyen cı·ın I(nrac, bey harası nıü-
:zerinden geçmesi hasabile dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1-4 

1 UYunun~aruku venamına ~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ escili n:ıümkün bulunan ve 
bu gayrı menkulün haliha- Karacabey harası Merinos 

İsteklilerin yüzde 7.5 depozito akçasile her 
gün öğleden sonra defterdarlığa ve ihale günü 
olan 30-&.-935 gününe rnüsadif salı günü saat 
1&. den 16 ya kadar Vılayette müteşekkil idre 
hey'etine müracaatları ilan olunur. 2-4 ~lrda 650 lira kıymetinde vetı.ştı·rme çı·.ı:.tıı·g ... ı· 

Ulunan bir değirmen ile ı 1 l ı - 2 = 
!~2. 111eırodan ibaret bahçe Muudu .. rlu .. g ... u··nden Bur.sa. evkaf mü_dürlügu., .. nden: 
nın satılmasına k a r ar 

VerilaıişUr. Harada yaptırılacak 597 3 lira i kuruş bedel Tırıl yede evkafa aıt ve evv~lc: ... s.atışa ?ık:ırıl: 
1-ipotek sahibi ve ala- keşifli koyun ağılı ye koyun banyosu aleni ek· mayan ( on. altı ) parca zeytınlıgın mılkıyetı 

C&khlarıa ve diğer aHlkadar· siltınesi '13 nisan 93~) cumartesi günü saat 13 peşln para ıl.e ve ay.rı ayrı açık .arttı.rmaya çı-
ların ve irtifak hakkı sahip· l 1 t h 1 I t k d I ~erinin işbu gayrı menkul şe ta1ik edilmiştir. İstekliler;n eksiltn1e günü {arı n1ış ı~. ı .a e erı ar tırma aım:sı~ e yazı ı 
uze~indeki haklarını husu· '"48 lira muvakkat teminatlarını ya banka mek şartlar daıresınde 9-4-. 935 ~alı gunu saat on 
Sile faiz ve masrafa dair tubu olarak verecekler veya bu mikdar parayı beşt~ 1!1udanya evkaf .. ıdaresınde yapıla.caktır. 
oblan iddialarını evrakı müs- Şer t 1 k l d I 
dlteı~riyle işbu ilan tarihin- nlüessese naınına maliyeye yatırarak makbuzu aı ı an ama ve gor~e { arz~ e en erın mu-
t en •tibaren 20 gün içinde kon1isyona ibraz edecekleri ilan olunur. 1-1 d~nya ve ?ursa. evkaf ıdarelerıne arttırmaya 
cra dairesine bildirmeleri § gıreceklerın tayın olunan gün ve saatte mudan-
•ksı halde hakları tapu si- ya e k f · d · - ti ·)" I 
CilleriyJe lahit olmadıkça TEL.EFON DİREGİ v a ı aresıne muracaa arı ı an o unur. 
satış bedelinin paylaşma- Harada nıüteşekkil merinos )'etiştirn1e çiftli- 3 3 

•ından hariç kalırlar. · d 1 ·ı · · · I · k ·ı 2-Artırma şartnamesi ğl n1ü ür üğ·ü ı ltıyacı ıçın a enı e sı tnıe usuli-
:ursa ı ciicra memurluğu 0 • le ınübayaa olunacak 400 adet telef on direği 
.:sında işbu ilAnın neşri mübayaası talep çıkmadığından ·t 1 ~Nisan 93!> 

rihinden itibaren on gün tarihine müsadif pazar günü.saat on beşe talik 
:::ı:~r~erkesin görmesi için edilmiştir. 
~-ihale 13. 5. 935 tarihine İsteklilerin 25 lira teminatlarile birlikte o gü 

lllusadif pazartesi günü nü Harada bulunn1aları ilan olunur. 1- 1 
sa~ 15te Bu~a birinci ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
icra ın l ... i eaıur ugu odasında olarak ihale karar pullarını Bursa ikinci icra 

memurluğundan : 
cra kılınacaktır. Şu kadarki tellAtiye resmini tapu ferağ 
:~1t!raıa bedeli gayri men· harcını vermeğe mecburdur. 
nı un .. muhammen kıymeti· Daha fazla malftmat almak Tuzpazarında hırda var ti
b n YUzde yetmiş beşini isteyerıler 931-2845 dosya caretile iştigal etmekte iken 

Bursalılara müjde 
Şehir dahilinde ev, dükkan, arsa, bahçe 
Almak ve satmak isteyenler 
Koza hanında kapı yanında emlak acenteliğine baş 

vurmaları ve bu gazetenin son sahifesine bakmaları be

yan olunur. 

Ulrnadığı takdirdeenson art numarasiyle memuriyetimi- iflasına karar verilen Abdul-

lıranın taahhüdü baki kaı- ze müracaat edecekıerdir • ıah zımm•tindekı .ı.cakı.ıa, 1Jilllilllm1111mm111m1111111111111m1111111mımm1111111111111111111M~~m1m1111111m111111111111m111ı• 
~ak şartile ihalenin 15 arzu edenlerin şarJnameyi toplanmasında tflas idaresi = .ı1111111ı ... ı11111111ı.411111ır1ı ... 111m1ı ... ııııııı1ı .• ııııııı1ı.J1Hlllı11 ... ııı.ıııı1ı • .ı11111111ı .. ı1ıııııı1ı ... 1ııııııı ... ı11111111ı = 

~~ daha ·~~dit edilerek okuyarak hazır buıunmaıa- mümessnı oıarak tayin olunan ~ Bir çok senelerin verdigv i ~ 
S -935 tarıhıne rasthyan rı veva mümessil gönder· Avukat Bay Cenıil'in 1ıhiren -- 1&:1 
b~;n giünü saat 15 te _Bursa meleri ve 9österılen şatlara bursa belediye reisliğine intf- §-~~-· Tecrübelerden en iyı· rakı -'=:. 

da c icra memurluğu o- riayet etmeleri iHln otunur. babı haıebile müme&1illik hak 
sında 2280 numaralı ka- kı kalmadığmdan yerine diğer ==~ r-

nuna t fi B lh h k k == = bed ev kan teklif olunan ursa su u u birinin tayini zaruri görülme- _§ j 

kuf el Yeminli üç ehli vu- nıahkemesinden : sine mebni müflis Abdullah ~1 1 
k tarafından takdir edilen 935 - 18 Kayan çarşısın- masasına kayt edilen alacak . ~ f 
d;~llletfn yüzde 75 şini bul- da keresteci esnafından ölü laların iflas idaresi mümessili ·-.::~ 1 
kııgu takdirde ihalesi icra Hüseyin terekesinden kayan i tth k - ~ ~-
de ına~ak bulmadığı takdir- çarşısında keresteciler için- 9~5 ::ı.e~~=il ,:zııetr~6 1:a-b~ f ~ ,. 
teaı~~tış beş sene müddetle deki mağazasında mevcut sa ikinci icra ve ifJ•s daire- =~ ~ 
4 

edilecektir. "' 
- artt kereste ve tahtalar 11-4.935 1 sine müracaatları ilan olunur. _J ~F- -

gayrı •,r01aya iştirak için tarihine müsadif perşembe -- -= 

~~im:~i:~;~~~em:~~7~:~ ~~~~a s~~~k9 ~~ı::!~fırs:~:. • • • F 4 ~ c ti i i 
Veya r:ı:.•!nde pey akça~ı tiyle satılacağından mal al. Dış T abıbı -=-~ . -- t,.§ 
te111inat 1 bir bankanın mak arzu edenler ile verese , Sizin Rakı olduğu anlaşıldı. r= 
etaıeıerı mektubunu tevdii ve alAkad:ırhrımn mezkfir Ed• •• •• CHer bayide bulunur, bursanın biricik rakısıt'5!iE 

arttırma '!~:~r-h~i~~!:; r::::,a~~~::::~ u~~~;u::; ıp R uştu il~i~m~milii~ruıiii~ıiiiiii~OO~ii~~iruiiiii~iiiiiıiii~iiiiiiiii 
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Şakkın Sesi 
o 

-M~~~-~!~~~~'°!~~ı!!~~~~~~!!~!!l!!~~ı!!~!!!!!!lı!!l!~Jı~~!!!~!!ıı~!!!!!~J!!!!!~ı~~!!!!!l~~~~!ıı!!~!!~!ıı!~!!!!!~ı[!ı~~!~!ı~~~!!!~~~!OO!ı'-!~~J.!~~~~~~ıı!!~J!~~J .. IJ!
~ Ev, Dükkan, Bahçe, Arsa, almak ve satmak isteyenler ~ 

KOZAHANINOA KAPI YANINDA 1 NUMARADA ! 
1 EML~~,k~~ş~t~ğ!.~Lieii ..._il 
.. "iiii~iiiil~~W]iiım]ifüiiWi~iii~Wiiiilıiiıiiiiilıiı~~ii~iiiiiı~iiiiiii~ıiiiiiM~iiiiiiiiiıiıiii~iii~iı~iın~ii~iii~ilıiifıiiiiiilıiıiiii~iiWıinıiiiiiiiıi~l~ii~iii~i~ilıiiii~ii~iiiiiiiıiiii~lıiii~ii~iiii~iiı~imii~iiiın~iWiWiiiiiii 

Satılık dükkan 
UJucami Kadifeli kahve· 

ler karşısında ve tophane 
caddesinde 4 nurnarah köf . 
teci Tahin efendinin diikkA· 
nı EmlAk acenteliği tara· 
tından satılıktır. 

Ucuz satılık ev 
Hoca Hasan mahalle. inde 

Zeynullah . okagında 4 ~o. lı 

Arnavııı İlyas :ığ::ının C\'i: I\a
pudan girilince yanyana iki 
oda ve bir sufa mikd:ır k:ifi 
avlusu olan işbu ev ~alıil.ıi ve 
emlak acentalı:!ı tarafından 
satılıktır. 

Ucuz satılık ev 
Kız Y akup mahallesinde 

Ye aralık sokaiında (3) No.h 
Stlleymanm evi : Kapudan 
strtltnce taılık ve yanyana 
lkl oda, mutfak, heli, mlk
darı k&fi aYluıu olan bu ev 
emlik acenteliii tarafından 
••talaktır. 

Ucuz satılık ev 
incirli mahallesi Çınarönü 

karıt1mda (11) No. lı Tabak 
Alı Oımanın evi : Kapudan 
girilince mlkdarı kafi avlu, 
kuyu suyu, hela ve alt üst 
katlarda 8 oda mutfak vesa
ireyi havi ve rençbere elve· 
rlıli Jıbu ev sahibi ve emlak 
acentelilt tarafından satılıktır. 

Havadar ev 
Maksem mahallesinde ve 

Tabak Hüseyin çıkmazında 

(2 ve 4) No. 1ı yanyana iki 
ev : Kapudan girilince tatlık 
ufak bahçe, mutfak, hela, 
terkos suyu, alt katta bir oda 
üıt katta 3 oda l ıofa ve 
elektrik tesisata ve dijer 
yanındaki evde yalnız bir oda 
hela vesaireyi havi iıbu ev 
bir ev emlik acentelift tara
fından satılıktır. 

Ucuz satılık ev 
İshak ıah mahallesinde ve 

İthak ıah sokaianda (6) No. lı 
Dondurmacı ve ıerbetçi Mus. 

,. 

lratlı satılk ev Acele satılık ev Çarşıya yakın 
Umurbey mahallesinde k /l / Pazarıesp mahallesinde U aRIR ı eV 

Hacı Sabri Bey fabrikası kar· Y 
Umumhane meydanında 2 ve d ( ) N ı ı k h lımall Hakkı tekkeıi altın· 
4 numaralı Sadık ağanın 2 ımn a 4 0 · 1 Me e anı-
evi bu evlerde alt üst kat· mın evi: Kapudan girilince da ve kepezler mahallesi Ab-

ufak taşhk ayrıca arsası, dal furun caddesinde 16 No.h 
Jarda cem'an yekun 10 oda k ı k bı d ter oı ıuyu a t atta r o a Şükriye Hanımın evi: Kapu• 
vardır. ışbu evler sahibi ve üst katta iki odayı havi ııbu dan girilince çimentoluk ve 
EmJAk acenteliği tarafmdan ev emlak acenteliği tarafından ev altı, terkos ıuyu asri yarım 
satıhktır. satılıktır. 

K ı dönümden fazla bahçe ve 
Satılık ev e epir ev bahçede ayrıca büyük odunluk 

Al. ah il 1 b 1 Kaya başı mahallesinde ve kiler ve bahçe odaıı bina 
ı paıa m a eı a · / v 

k .., ıs N 1 Ahmet bey sokagı 25 No: lu 'kısmında alt katta J~I oda mumcu so agı o. u 
ev: kapudan girilince taşlık ve muntazam mutfak ve lki 

Halil Beyin evi: Kapudan ve uf ak bir oda orta katta yerde hell ve ıuıiilbane ve 
girilince taılık, heli, ufak bir oda üst katta 2 oda bir ıufa üst katta 2 oda bir came· 
avlu, mutfak, terkoı suyu ve sofayı havi işbu ev sahibi kan ıufa ve 18 yerde elektrik 
yanyana iki o da ayrıca bir ve EmlAk acenteliği tarafın tesisatı olan iıbu ev emlAk 
sandık odası ve sufayı havi dan satılıktır. acenleliil tarafından ıabbktır. 
bu ev sahibi veya emlak Jt d 
acenteliği tarafından satılıktır. ava ar ev Satılık ev 
taf a oğlu Hüseyin ef. evi : 
Kapudan girilince taıhk ve 
yanyana iki oda ve bir ıuf a 
ve alt katta bodrum, hela, 
mutfak vesaireyi havi tıbu ev 
emli.k acenteliği tarafından 

satılıktır . 

Kavaklı mahallesinde burç 
üstü ç.kmazında 12 numa- j Hoca Hasan mahallesin· 
rah ismet hanımın evi: bir de alan sokağında 7 No: lu 
dönüm bahçası, alt üst dört Recebin evi kapudan glri
oda, mutbah, hala. her yer· lince yan yana fki oda bir 
de terkos, pınarbaşı suları sofa. hali mutbah ufak av
kullanışlı olan işbu ev Em· Juyu havi işbu ev sahibi 
IAk acenteliği ve sahibi ta- ve Emlak acenteliği tarafın-
rafından satılıktır. dan satılıktır. 

Bursa ikinci hukuk Bursa belediyesinden : 
mahkemesinden : 

As. Sa. Al. komisyonundan: 

935-345 Bursamn kazık 
il kariyesinden basan kızı 
Şahsene ile o koyden ma
latyah Mehmet oğlu Meh
ket arasındaki boşanma da· 
vasının icra kıhnmakta olan 
muhakeme neticesinde müd 
deaaleyh Mebmedin mahalli 
ikameti me~hul kaldığından 
illnen ve ilsakan davetiye 

Çekirge Açemler yoluna 630 m.~{ taş nakli işi 
kaimesinde yazılı şartlarla 4-4- 93a ten itiba
ren bir ay içinde pazarhğa konulmuştur. her 
pazar veya carşamha güni'1 saat l ?S te ihalesi 
yapılacaktır. istekliler, bütün şartları anlamak 
için her gün helediye muhasebesine ve ihale gü
nü belli saatından öncede yüzde 7.5 teminat iJe 
belediye encümenine gelsiPler. 

7000 kilo kuzu eti açık eksilnme ile satun 
ahnacakhr. Beher kilosunun tahmin edilen be
deli 32 kuruştur. şartname satın alma komis
yonundadır. Eksiltme 24 Nisan 93~ çarşamba , 
günü saat 15 de tophanede satın alma komis· 
)'Onunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 168 
liradır. t -3 

ve gıyap ve ihtar name teb !& 

Uğ edildiği halde gelmedi- Bursa evkaf müdürlüğünden : En mes'ut çocuk 
ğlnden gıyabında evlenme· 
'ilin kendisine tahmil eyle· 
dlği vazifeleri yapmamak 
maksadfyle hanei zevciyeti 
terk eylediğinden ve yapı
lan ihtar dahi semeresiz 
kaldığından K. M. 1 J2 inci 
maddesi mucibince müddei 
Şahseneden boş olmasına 
ve kabahatli olduğundan bir 
sene evlenmeden memnui· 
yetine 30-3-935 tarihinde 
karar vertldfğf nden müddeti 
kaaaniyesl zarfında itiraz 
ve temyiz edilmediği tak
dlrcle hükmün kat'ileşecefli 
tebliO makamına kaim ol· 
mk üzere ilin olunur. 

- - ----
Selihattln Zlıa 

Ecza hanesi 
Bursa - Setbaşı 

Reçeteleriniz sür'at 
le yapılır. 1 emizlik, 
ucuzluk başlıca şı .. 
arımızdır. 

l{üçük balıklı köyünde vakfa ait 13 dönün1 
kavgalı tarlanın ikinci arttırnıasında da verilen 
dedel onaylanmadığından 10- 4--·!l35 günü sa

at 1 a de pazarlıkla satılacağından isteklilerin 
Evkaf müdüriyetine müracaatları. 

Karacabey harası merinos yetiştir 
me Çiftliği müdürlüğünden : 

01alzeme n1übayaası Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Karacabey harasında merinos yetiştirn1e çift Türkiye iş bankası 
'OF • , .. • • ' 

. - "' ... liği ihtiyacı için ~00 liralık muhtelif hırda vat 1 

250 liralık yazı masası, koltuk, sand~diye ve sa v b h .. ., 
ire gibi mefruşat 1000 liralık telef on santıralı n.araca ey arası müdurl'iiğünden 
7 adet telef on ve muhtelif telef on levazımı ile 
iki adet talim arabası ayrı ayrı açık ek$iltme 
usulile l l nisan 935 tarihin~ müsadif perşen1be 
günü saat 15 te ihale edilecektir. 

isteklilerin ihale gününde teminatlarile bir. 
likte harada merinos yetiştirme çiftliği müdür· 
lüğüne n1üracaatları ilan olunur. 2-~ 

Yapağı satışı 
Karacabey harasının 94' 7 kilo saf merinos 

1148 kilo yarımkan 103 kilo kıvırcık yapağıla
rı açık artırına usulile satılacaktır. isteklilerin 
1 t 4 935 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 te teminatlar;Ie birlikte hara müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur . 2-2 


