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Yerli Filim 
Aysel .. 

Bu hafta Tayyare Sine· 
m1Hında gösteril mele baı la· 
nan ve çoğu Buraanın Çalı 
k6yilnde çekila'llf ı olan Aysel 
flllmt bizdeki filimciliğin hiç 
olmazsa mevzu bakımından 
olguolaımaya doğru gittiğini 
•nlathğı için oldukça sevinç 
ve kıvanç duyduk. 

Manzaraların bir tutamı 
iyi çekilmiş ama bir çoğu
da karanlıklara rasgt-lirilmi§· 
tir. Bu yönden Aysel filimini 
doArusu beğenmedik. Hele on 
heı sene evelki Amerikan ff. 
lirncilt§'ini taklit yd)u araba 
üstünde ve araba altında alı
nan parçalar pek uzamtf ol· 
dufundao seyirciyi sıkmaktan 
haıka bir ıeye yaramıyor. 
Hastlı fotoğraf bakımından 
(i1tın pek o kadar iyi değil 
fakat bir köyümüzde çekilmtı 
ve babusuı Türkün yüksek 
karakteri rnenuda canlandı
rılmıı olduğundan filfmciliği· 
lXlizln ağır ağar da olsa git· 
tikçe yükselmeye yüz tuttuğu. 
nu aôateren blr filtm olmuı. 

Birde sinema sanatkarle.n 
nuz kendllerlnl tiyatro sahne 
•inde sanmadan konuııalar 
çok iyt olacak .• Öyle ya ti . 

Yt.troda konuımak baıka si· 
nemadakl gene baıka.. Nete· 
kim bu y<izden söylenenler· 
den bfr çoğu anlaıılmıyor .. 

BQtün bu ekıtklere rağ. 
rnen halkımızın yerli Edim, 
-.ıluıal (lllm görmeje can at· 
llla111 ftlJmcillğlmizi teıvik e

dici en güzel bir güç örneAi 
dir. 

Musa Ata~ 

Te,ekkür 
Geçenlerde burkulan aya

ğımı tıbbın ve fennin en son 
Vesa.lttle eaki haline koyan 
doktor bay Suat, operator bay 
Naki ve ba§helcim bay Hik· 
illete karıı duydnğum şükran 
hlslerlmi kendilerine açlkça 
bildiririm. 

M. A. 

Cuma günkü 
Kayak sporları 

Cuma günü Türk, ecoebt 
le.adın ve erkek sporculardan 
mürelık~p b;r kefile otobüsle 
Colubabaya '4.adar ç. kmıt O• 

radan kayaklı yörüyJı yapa
r&k Kar1tbelene gltmlıtlr. Ö~ 
leden S:>nra Karabelen civa
rında ekıeuizler yapan kafile 
•ktarna doA'ru 1 l kllometre
l'k 
l çok zevkli ve aüzel biı 

101t Yeıpdıkte.n ıonra 14 ilncü 
\ı:lloınetrede kendilerini alma. 
Ya ıel~n otobüse binerek ge· 
ce saat 7,5 d~ Bunaya av· 
det etnıitlerdtr. 
a
1 

lr belediye reisi 
•tlfa etti 

dl Mustafa Kemalpaıa Bele· 
Ye reisi istifa etmiıtir. Bu 

&eli heple rnahalli Belediye mec 
•l r k ı 8 l e• a &de içtima ederek 

J e edtye riyasetine mntekait 
•nda . l rnt rnıa bınbııısı Bay brahı 

vua ''tnıiıtir. Bu z~t makama 
Yetçe onay göriilerek me 

ıını_.ı,~u taadık edilmltUr. 

Belediye meclisinde 
Şehrin planı, Çarşaf ve Kafes 

Meseleleri görüşüldü. 
Bundan sonra Pırasa kilo ile satılacak 

Söz töyleyenlerden Mecliae E!aıkanlık eden söz söyleyenlerden 
Neyire Saim Alhok Cemil Öz 

EvelkCgiln Belediye mec
liıimiz şubat toplantalarınm 

birincisini yapm11tır. Meclis'! 
Belediye relsimtz Cemil Öz 
başkanlık etmiştir. Verilen 
kararlar arasında. bilbaua şeh 
rlmizin müstakbel planı me
seleıi de vardır. Bu mesele 
görüşülmeden evel içeri i§ler 
bakanhğmdun gelen emlr O· 

kunmuıtur. Bu emirde eldeki 
planın Ankara imar müdür· 
lüğünce tasdik edilmesi için 
bunun bir mütehassıs tarafın· 
dan tetkik ve tadili lazımge
leceği kaydolunmu~tur. 

Bunun üzerine yapılan mü 

Kafeslerin kaldlrzlmasl hale. 
/;uula bf'ya 11 alla bulu rıan 

Belediye reis muavini Zehra 

zakerede planın meıhur ıehlr 
mimarı Y anıen tarafmdan 
tedkik ve icap ederse üzerin 
de tadilat yııpması kararlaı
mııtır. Neticede ilkbaharda 
Türkiyeye gelecek olan Yan
ıentn bu it için davetine sö~ 

k-eıtlmittir • 

Bundan sonra sular me 
selesi konuıulmuı azadan 
Avukat Tevfik beyanatta bu. 
lunmuı ve bu itin kati suret· 
te halli için teıekkül eden ko 
miılyonun çalıt mumdan bah 
aedilmfttir . Bomba ile avla. 
nan balıkların ıehirde satıl. 
muının menedilmesi de Be
lediye yasakları arasına alan 
mı ıtır. 

Bu meıeleden sonra mec
li• yarım saat kadar Pırasa 

meselesi iıgal etmiştir. Bu 
mesele ıudur'. Plrasanın kilo 
ıle mi yoksa demetlemi satıl 

ması, Relı Cemil Öt: bu it· 

de halkın menfaatile bahça. 
vanların menfaatini telif et· 

mek laz~mdır diye meseleyi i 
zah etmiştir. Azadan Ali Sır
rı P1rasa demetlerinin birer 
veya üçer kilo olarak ya.pıl· 

masını teklif etmif ve bu tak 
dirde içine batka şeyler kona 
rak demetlerin ağır gelmesi· 
ne imkan olmadığını söyle· 
miştlr. Azadan Şehbaz Meh
met de Pırasanın yeşil kısmı 

kesilmek ıartile ve kilo ile 
sahlması muvafık olaca~ı tek 
lifinde bulunmuştur. Avukat 
Tevfik ye§ilin topuz kısmının 

kesilmesin', Keresteci Meh 
met Nuri de onun tazeliğini 

yeoil kısmı muhafaza ettiği 

için hiç kesilmemesini teklif 
e~miştir. 

Azadan Mi\mtaz; yeıil kıı 
mı üzerinde kalsa da kesilse 
esnaf btld1Alni yapacak demit 
tir. 

Reis Cemil Öz = desenize 
imam bildiğini okur ! demiş 

ve müzakere kafi görüldüğü 

sırada azadan Bayan Neyire: 
müşteri pırasayı alırken kesil
sin teklıf:nde bulunmu§lur. 

Azadan Saraç Fuat da bu 
takdirde yeşil sebzelerden me 
sela Patlıcanın da kilo ile sa 
tılması teklifi karşısında ka
lınacağını anlatmıştır. 

Reis Cemil Öz-böyle bir 
teklif olursa bittabi müzake· 
re ederiz. Cevabını vermtıtlr. 

Neticede pırasanın kilo ile 
satılmaıına ekseriyetle karar 
veril mittir. 

Evelkt Belediye reialne a· 
it bir teklif olarak okunan 
ve Cumhuriyetten sonra be
lediye reidığl yapanların bi· 
rer büyük reatmlerinin mec
lis salonuna asılmasına dair 
olan tezkere üzerine de ha· 
raretlt müzakereler olmuıtur. 

Reis Cemil Öz maksadı 
izah etmif avukat Tevfik bu. 
nu uıul ittihat etmenin doi· 
ru olamıyacalını ancak ıeh
re büyük hizmetler yapanların 

reaimleri aaılabtlece~ini akıl 
takdirde bunun klymelliz bir 
fey olacağını ıöylemittir. 

Azadan Rıza Yücer bunun 
zararlı birıey olmadığını bila 
k{s faydalı olacağını, Cumhu. 
riyetteıı sonra gelen belediye 
reislerini tam yaca ğımııı iıah 

eden beyanatta bulunmuştur. 
Bayan Neyire bir nlbüm 

yapılmasını teklif etmt§ hatta 
mekteplerde de böyle oldu~u 

Askeri mahfeldekl düğün 

Dağ kulübünden Bayan Lemanla 
Bay Nihat evlendiler. 

Cuma gecesi askeri mah
felde dağ kulübü azalarından 
Bayan Lemanla Sanatlar mek 
tehi muallimi mühendis 6ay 
Nıhadın düğünleri yapılmış sa 
baha kadar devam eden bu 
düğünde şehrimizin pek çok 
tanınmış simaları bulunmu~ 

ve geç vakte kadar dansedip 
çok samimi bir hava içinde 
eğlenmişlerdir. düğünde as
keri kumandan Miralay Bay 
Fikri <le bulnnmuştur. Spor 
kongresi münasebetile bu su· 
varede bulunamıyan valimiz 
Bay Fazlı Güleçle dağ kulü 
bü reisi Bay Saim Altıok na
mma gen; evlileri kulübün 
umumi katibi Musa Ataş ar
kadaşımız tebrik etmit ve şu 
ıöıleri söylemi~tlr : 

" - Sayın Bayanlar, Sayın 
Baylar ! 

Dağcıları çok seven veher 
zaman aramızda bulunmayı 

zevk sayan değerli valimiz 
Bay Fazlı Güleç iki dağcının 
birleıti~t bu hayırh gecede 
aramazda bulunamadığından 

çok üzüldü. Ve kendisi namı 

nu anlatmıohr. Saim Alhok 
da resim asmanın doğru ol· 
mıyacağmı ıöyle söyle.mittir. 

Her yurttaı veya beledi
ye mecllsl üyeleri her zaman 
için Belediye reisi olabilirler. 
Belediye reisliğine iktidarı ba 
k:mmdan gelen her hangi bir 
arkadaş k:rnun çerçevesi için 
deki vazifelerini yapar. Bu
nun fevkinde umumi efkarın 

minnet ve takdirine layık bu 
lunan herhangi bir hizmet i · 
çin levhası asılabilir. Bunu da 
gelip geçen reisler arasında 

ölçüyevurmak çok güçtür. E· 
ğer maksat sadece bir hatı. 

ra ise bunu bir albümde top 
lamak ve herkesin görebiJece 
ği bir köıede bulundurmak 
münaıiptir. 

Bazı azalar ve bilhassa 
doktor lsmatl Mustafa bu al
büme veya dıvar resimlerine 
tariben bu memlekete iyi it· 
ler görmüt olan Cumhuriyet· 
ten evelld beledJye reisleri· 
nln de ilavesi teklifinde bu. 
lunmuılardır . 

Bunun lizerine Bayan Zeh 
ra a&z almıf ve (-arkadaıla
rımın dedikl~ri glbt yapacak 

olursak bir meseledir. Zaten 
bütün belediye reisleri fyi ff 

görmOt olaal~rdı bu gün Bur 
ıamn cennet gibi olması la
zımdı ) demiı ve Cumhuriyet 
ten sonraki reislerin resimle

rinin aıılmasmı kabul ettf4ini 
ilave etmit ( hatta Cumhuri
yetten sonra gelen belediye 
reislerinin hepsini ben bile ta 
nımıyorum ) demt~tir. Azadan 
Edip Rü~tü Bu retlmlerin mec 
lts Salonuna utlmasını tekHf 
etmi§tir. Ali Sırrı iyi hizmet 
eden belediye rehlerinin ne 
zaman olsa unutulmıyacakla. 

rını ve realmlerinln aııılacafl· 

/ 
na bu iki genç sporcuyu teb. 
rike bent gönderdi. 

Güzel tesadüfler .. Bu ge. 
ce iki Pporcu evlenirken But'
sada spor kongresi toplanmıf 

bulunuyor. Hele günlerdenbe
ri lodoslu giden havaların bu 
geceye gelinle güvey kedar 
temiz ve beyaz bir kıula gi
rişini bu mesut çift jç:n oldu 
ğu kadar dağcılar için de bir 
falı hayır saymak gerek .. 

Gene ne yazık ki spor 
kongresi münasebetile kulü· 
bümüzün reisi Bay Saim Al
tıok da aramızda bulunama~ 

dı . Gerek valimiz gerekse ku 
lüp reisimiz namına bu genç 

sporcu arkadaolarımı tebrik 
etmekle en büyük zevki duy 
maktayım .. ,, 

Suvarede bir çok ecnebi 
dağcılar da bulunmuılar ve 
Bursada bu kadar eğlenceli 

bir gece yaşamadıklarım söy. 
lemiılerdir. 

Hakkın Sesi : İki genç ev 
liyl tebrik eder ve kendileri
ne saadet diler .. 

m anlatan beyanata arasında 

bilhassa ıunları söylemiıtir. 
( Re§it Paıanın salondaki 

resmini göstererek ) kendbf 
Bursada. iken kıymell J>ilin· 
mezdl ve bu resim burada 
yoktu, Kıymeti ~onradan .an• 

laııldı ve resmi a1Jldı. Bun· 
lar zaman ioidir demiıtir. 

Nıhayet resimlerin encÜ· 
men salonuna asılması karar• 
laşmıştır. 

Reis Cemil Öz- Mubte ... 
rem heyeti bu gibi 'ılcrle 
meşgul etmek istemiyorum 
daha mühim ve hayati itlerl
miz vardır. Fakat böyle btr 
karar devren bize gelmitttr. 
Heyeti aliyenize arzedlyorum 
demiılir. 

Eundan sonra 23 imzala 
bir takrir okunmuc; bunda 
terzilerin artık çar§<ıf dikme
meleri hakkında bir karar it· 
Uhazı teklif edilmiştir. 

Azadan dit doktoru Edip 
Rüıtü : mesleki icabı temas 
ettiği bazı çar§aflı kadınlara 

hala bunu niçin geydlklerinl 

sorduğum zaman öğreniyorum 
ki ya babalarınm veya koca· 
larının, ağabeylerinin tazyl· 
kinden korkarak geyiyorlar. 
Kanaatımca buna .sebe>p er· 
keklerdfr zannediyorum . 

Belediye ri'!{sl muavini Ba 
yan Zehra da çarşaf glbi ka
feslerin de kaldırılması laı1m 

dır demtı ve bu gerilik ala· 
metinin de bazı evlerimizi 
güneıten mahrum ettiğini an· 
latmı@tır . 

Rıza Yücer gördüğümüz 
bir kaç çarıafh kadın belki 
de mali kudretsizlikten man
to yaphramıyorlar. Yoksa 
kendileri de fenalığına kani· 
-Devamı 2 inci sahifede-



• 

Sahife 2 

.Beled;ye 
Meclisinde 
- Birinci ,sahifeden devam -

diri er. Ninel~rimizin t-skiden 
geydıkleri feraceler, aayalar 
bugünku mantodan farksızdır. 
Binaenaleyh bu herhangi bir 
taassup eseri değildir demiş

tir. 

Neticede terzilerin çarşaf 
yapmalarının men'ine karar 
veril mittir. 

... 

Bu sırada Saim Alhok ba 
yan Zebranın kaf sler hak· 
kındaki beyanatına ıştırak ve 
bu beydnatın da bir tekhf 
mahiyetinde telekki edilmesi
ni tekhf ederim demi tir. 

Rıza Yücer cevap vererek 
esasen arkadaşların bunun i· 

çin hir teklif hazırlamakta ol 
duklarını ve ayrıca s•hhiye
den de buna dair e babı mu 
cibeli bir takrır yazılmakta 

olduğunu, gelecek içtimada 
bu meselenin de görüşülece• 

ğini söylemiştır. Reis celseyi 
kapamııtır. 

Bursa iki ci hukuk 
mahı~emesinden ; 

935-2.92 Susurluk kari· 
yesinden İbrahim kızı Mus· 
tafa karısı Havva tarafından 
Umur bey mahallesinde 
hacı İskender sokağında 
bekir oğlu Mustafa aleyhine 
ikame eylediği boşanma a· 
vasının icra kılınmakta olan 
muha~emesinde nıüddea
aleyh Mustafanın mahalli 
ıkametl meçhul bulunduğun· 
dan ilAnen ve ilsaken da\Te
tiye tebligine ve muhake
menin 27-2-935 saat ona 
talikine ka.'ar verilmiş ol
duğundan bermucibi karar 
yevmi mezkürda bizzat veya 
tarafınızdan boroya kayıtlı 
bir vekil göndermediğiniz 

takdirde hakkınızda JAzım 

gelen muamelei kanuniyenin 
ifa kılınacağı teb!iğ maka
mına kaim olmak üzere f Uln 
olunur. 

.~ 

935 120 Bursanın kız 
yakup mahallesinden bektaş 
kızı Pakize tarafından koca 
sı Umurbey mahallesinden 
çeşme sokağında marangoz 
Ahmet oğlu Saidin aleyhine 
ikame eylediği boşanma 
davasının icara kılınmakta 
cian muhakemesinde n ahal 
il ikameti meçhul kalan 
müddeaaleyhe ilanen ve il 
saken gıyap kararı tebliği
ne ve muhakemenin 13-2 
935 saat Jo na talikine ka· 
rar verilmiş olduğundan ber 
mucibi karar beş gün içinde 
hakkı itirazınızı kullanmaz 
ve tayin kılman günde mah 
kemeye gelmez veya tara
fınızdan baroya kayıtlı bir 
vekil göndermediğiniz tak
dirde hukuk nsuı mahkeme 
lerJ kanunun 405 408 inci 
maddelerinde münderiç hü· 
kürolerin ifa kılınacağı teb· 
Jlğ makamına kain olmak 
üzere ilin c unur. 

§ 
935-103 Dava olunan 

dere kızık kariyesinden Ca· 
fer oğlu Hüseyin karınız 
müddei dere kızık köyünden 
Cemile tarafından aleyhini · 
ze açtığı ihtar davasının ic· 
rı kllalnmakta olan muhake 

Hakkın Sesi 

Mıntaka Kongresi 
T' rklye İdman cemiyetie· 

rl ittifakı Bursa mmtakasınm 
senelik kongresi cuma gecesi 
Halk fırkası ıalonunda vali
miz Bay Fazlı Gülecin baı

kanlığı altında toplanmıştır. 

Mıntakanın raporu qkun· 
muş ve samimi müzakereler 
yapıldıktan sonra yeni heyet 
ve fen heyetleri seçilmi§tir. 
Heyetler seçilmeden evel Bay 
Rıza Yücerin yeni seçilecek 
heyet azalarının vilüyett, be· 
lediyeyi, halk fırkası ve halk 
evini temsilen seçilmesi tek
lifi kabul olunarak intihap 
yapılmıı neticede birinci re· 
isliğe böcekçilik enstitüsü mil 
dürü Tahir Ertuğrul, ikinci 
refsliğc muallim Faik. az.alık
lara do. Baytar müdürü Tah
sin Nahit, Zıraat bankası me 
murlarından Sıtkı ve Sanat
lar mekte'-'i muallimlerinden 
Ali Ulvi seçilmiılerdfr. 

Hundan sonra büyükleri
mize saygı tel yazıları çekil., 
miştir. 

Adını değiştiren 
K lüp 

Şehrimizde İnkiıaf İdman 
yurdu ismini taııyan spor ku
lübü ( Akınspor ) adını almıı 
tır • 

General Ali Hik
metin cevabı 

Bay Fazlı Güleç Bursa va 

lisi : Spor mmtaka kurulta
yının beni unutmıyarak hak
kımda gösterdikleri hissiyat 
ve muhabbete çok mütehas
sis oldum. Buna candan te
ıe'kkürle Bursa sporcularına 
her hususta yükselme ve mu
vaffakıyetler diler hepsinin 
muhabbetle gözlerinden öpe-
rlm. 

General 
Ali Hikmet Ayerdem 

L 

Karacaeby Harası müdürlüğünden : 
12 1-9J5 tarihi de satılığa çıkarılan 9 baş 

safkan İngiliz taylarına verilen fiyatlar haddi 
l:ıyık görülmediğinden ten1dit edilerek satış 
gününün 7 - Şubat - 93j tarihine müsadif per
şembe günü saat on dör de tal.k edilmiştir. 
Alıcıların ten1inatlarile birlikte Hara müdürlü-
ğüne müracaatları ilan olunur. 3-3 

~ 
26 ı 935 tarihine müsadif cumarlc~ i guııu snt.tl 14 

te İ1'lanbul Baytar müdürlüğünde ihale edilmek iize
re kapalı zarf usnlile eksiltmeye konul11ıı mii~leil 
maddelere teklifedilcn fiyaLlar haddilayık görlilmedi
ğinden uzatılar .. ık ek iltmeuin 4 ~ubat 935 tarihine 
milsadıf pazartesi günü saat 14 le İstanbul Ba) tar 
ruiidiirlliğünde ihale edileceği ili.in olunur. 

1-1 

:. \., .:. ..... ::.-;......_, ~ t'r ...... f'' r.' ~ ... t !" :. • • . '._ ' Q • • f ,· J ~• . • • Ç 

Satın alma komisyonnndan: 
2 2 935 Cunwı·ıe~i giiııii a~tl" eksiltme ile almacağı 

ih\n cuilmi~ olan Brn·:--a 'P ~Judanyamn 12500 Brıııdıa· 
~ . 

mamn 2500 kilo ~('ht'riue talip t•ıknwdığından~ ilıale~i 
13 2 935 Çart'anıl>a günü saat 15 tc ~ apıluc.aklır •. ~ Ta
lip olaııların Ynktindt)n evel komi~yona ~clnıeltwi .. 
Bursa Saylav. seçimi teftiş heyeti 

Başkanlığından: 
flm·sa IllPl'kt•z J\aza~J ~ Cllİ ~[l~ hl\ Jarmıll ~t)Cİnt 3~1, 

Türkhc Cumhuı·iH·Li11i11 lıeı· iaı·~ıfıııd:ı olt111~11 ~ihi .. .. ' '(. 

şchrimizdP dP 8 ~uhnl 935 cuma ~ii.ııü ~ apılacaktır. 
tl,inri src:iriliğ<' a~ rılnııs ohınlarııı, o ~iin ü~lc•dt'n 

öııcc ~nnt 9 <la uıazhntnlarilP brı·aheı· Beledi~ crıiıı (i ... 1 

~lılouunda lınz11 bulunmalnrı iltuı oluııur. 

' • • • • .~·. • ~ } ' • • ~ \ f• ~ 

Satılık ev ve arazi 
Samanlı köyün Bursa 

caddesi üzerinde üç odalı 

ve mutbahlı bir evle :iO dö 
nüm arazi satılıktır. Almak 
isteyenlerin Samanlı kö} ün 
de cambaz Bay Hasana mü 
racaat etmeleri. 

mesinde bir ay zarfmdcı ka· 
ruuzın evine dönmeniz için 
ihtar name tebliğine ve mu 
hakemenin 10-3 935 pazar 
günü saat l 4 de talikine ka 
rar verilmiş olduğundan ta· 
rih UAndau itibaren bir ay 

Kayıp mühür 
Mudanya malsandığından 

almakta olduğum maaşıma 
ait tatbik mühürümü kay· 
bettlm. Yenisini çıkaraca· 
ğımdan eskisinin hükmü kal 
mamışflr. 

Mudanya Altıntaş köyün· 
den Mehmet oğlu Osman 

içinde karınız müddeinin e· 
vine gitmeniz ve gitmediği· 
nlz takdirde hakkınızda IA
zım gelen muamelel kanunl
yenfn icra kılınacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üze- · 
re llAn olunur. 

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

Araba yatağı 
köyünde 

Saylav ıeçimi dol11yiıile 

gittiğim Araba yatalı köyiln
de muallim Bayan Nazmiye 
ülkü ile muhtar Bay İbrahim 
ve ocak reisi Bay Alt'yl köy 
için çok iyi bir şekilde ve el 
birlltıle çalışır gördüm. Mek. 
lep tertemizdi. 56 Okuru olan 
bu mektepte ara sıra müsa
mere tertip edilerek üstübaıı 

olmayan okurlara elbfıe yap. 
lırılıyor"!lUf • Bize kartı dahi 
çok nazik davranan bu kö
yün çevirgenlerini takdirle 
anmayı borç bilirim • 

Mehmet 

Dağ kulübünde 
Almancadersler 

Dağ kulilbü yalnız azala
rma mahsus ve ücretsiz olmak 
üzere her hafta cumartesi gü 
nü akıamları kulübde saat 
8 de Almanca dersleri vere· 
cektir. isteyenlerin isimlerini 
yazdırmaları, Almanca dera
lerlni Bay Frfç verecektir. 

Çay ziyafeti 
Şehrlml&deki adceri ku. 

maudan Ye zabitan 19refioe 
evelki gün Belediye salonun
da ıehlr namına bu çay ziya 
feti verilmlıtir. Bu ziyafette 
valimizle kumandan miralay 
Bay Fikri ve Beledi ye reisi 
Cemli Ôı ile belediye mecli
si azaları ve gazeteciler bu
lunmuılardır. 

Neşriyat 
müdürümüzün 
hastalığı 

Gazetemtzim sahibi vr. 
neıriyat müdürümüz Derviş 

Edesen arke.daıımız hafif bir 
sovukalgınlığından rahatsızdır 

düne kadar evinden çıkama~ 
yan arkadaıımıza geçmiı ol· 
ıun der ve çabuk iyi olmasını 
dileriz . 

Bizim Matbaa 
Ucuz, Temiz tı yapar • 
Bursa Defterdarlık arkası 

Satılı!{ Radyo, Piyana 
6 Lanıkdı .\lnıan uım·ka bir U~ulyo ilt· Fı-

Vilayet kadastro heyeti 
(,,evirgenliğinden: 

Kadostro tahririne devam edilmekte bulunan 
mürekkepçi Bahadırağa hamza bey Gazi akde· 
mir mahall~rinden ibaret olup kadostro mahal .. 
le tahdidinde 28 inci numarayı alan daire 
içinde t'ışınmaz ınal sahiplerinden şimdiye ka
dar mallarının tapu belgesile kadostrosunun ya
pılmasına esas tutulan beyannamesini vermemiş 
ve mallarının yerinde ~ınırları çevrilmemiş olan 
]arın yeni dadostro kanununun yöndeminde iş
ler görüleceğinden ötürü taşınmaz. malın sahibi 
sınırlarının dört köşesine işaretler. koyarak sı
nırlarını on beş gün zarfında göstermeleri ve on 
beş gün sonra da kadostroca sınırlarının per
kiştirikccği ve mal sahiplerinin be)'annemeleri
ni doldurarak memuruna vermek üzere mura
diyede beleJi ye nlıntaka memurhığu dairesinde· 
ki kadostro posta nıennırluğuna müracaat ey
lemeleri gereği ilan olunur. 

§ 
Kadostro tahririne devam edilmekte. olan Or

han cami sokağında (:uınhuriyet caddesi ve 
Ç:ekİrJ.re caddesiJe Ulu can1i kösesir.den Gazipa· 
Şl cadde _ve Orhan caıni sokağı ;ırasında ve ka 
uo tro ınahalle tahdidinde sınırı çevrilerek 4 nu· 
maırayı aJan dairenin içindeki uzun c:arşı n1a
hallesinde bulunan taşınn1az mal sahiplerinden 
şimdiye kadar tapu belgelerile beyannamelerini 
kadostro hey'etJerine v~rmemiş olanların yeni 
kadostro kanunu mucibince işleri görüleceğin
den ötürü ilan tarih;nden on beş güo sonra 
sınırlarında bir diyecekleri olanlarla heynnna
me v~ tapu veya elinde bulundurduğu mülk ine 
dair belgesini vermemiş olanların Evkaf nıü· 
dürlüğü dairesinde bulunan kadostro posta me
murile defterdarlık d:ıiresinde kadastro komis. 
yonuna müracaat eylemeleri gereği. ilAn olunur. 



Bursa birinci sn1h 
hukuk nıahkemc si nd< n 

70.i !J3l senesi le n1111u: 11· 

!Jtnda mıuıe/:kili tarrrjmdwı 
ics.lım edil " koyımlm dan lfi 
a<lcdinl :ayi l'lliUcrindl n fır 
lıer l.uywz 1.3 /iradwz ccn arı 
210 lir1111uı tahsili lalt•bile da 
rıacı ııekili auu/,m ıemil ali 
larafmdan irıegülwı orlwni
ye ınahalltsindeıı sail ofjlu 
~·oban haydar ile l/11rsc11wı 
uli paşa ma/ıallesiııdc 18 mı 
murada lwsryin ruılll is/cim 
aleyhine arılan davanın ba
kılmakla olan mulıuld 11.( in
de dcwaltlurclan i~ldma !f'Jll

cierilcn davetiyenin mu11ıai
lcylıiıı ık amel yci/11 mr ç/11. ı bu 
lundu!fll onlaşılmwmHı meb
ni dcwacı 1ıe/,ili11in !alt hile 
kcncli:-;inc: bir ay 11111dchtlr i
Mnen lebliuaL if a.'il/UI /; 11rar 
verilmiş ve 11mlwke11 c sı i 8 
U:J.) perşembe yw111 :ıcwl do
ku: lmçıı(ja talik ı.·tlıwıw; vl 
dtıgwıclcuz ıııwıyycn !Jllll ve 
saallu mwwıi l<'ylıiu bi :::.al 
yelmesi ;ıeya larafrndarı nm· 
sade/ak bir vl'ldl gondermcsi 
ve aksi halde mulwkemesinirı 
!/tyabrnda lıa/\ılacafjı daudiye 
ma/wmma kaim olmak u:e
rc ilci11 olunur, 

935 3 Bursanın AJipaş ma
hallesinden Zeyneı> Münev
ver ye Mehmet oğlu Ali 
beyinlerinde müşterek olup 
kabili tsksim olmadığından 
şuyunun izalesi için satıla
rak bedelin hissedarlar3 his
seleri nispetinde paylaşh· 
rılmasına 22-11-934 tatihi 
ve 934 1579 numaralı ilam. 
karar verilen rnezktir ma
hallede mumcu balı soka· 
ğında sağı 4 parsel Nigar 
ve Zehra ve 8 parsel Hay
rettin paşa vakfı soı u 6 par-· 
sel Ali veresesi evleri arka 
sı Ali paşa sokağı önü mum 
cu balı sokağı ile mahdut 
5 parsel ve 8j0 lira kıymeti 
lllUkaddereli ve 41 kapu nu 
marala bir evin tamamı 2 
şubat 935 tarihinden itiba-

ı lıH.!anya icra~ından: 
• ,) /

1ir ıorı 11n ıııln111ı ·"' 
İt 11 m 1/1e·u ~ .it fJ J 1/11 .'it nd 
lı ıliye lu:lu 11!am11ra :ey/ini 
/J •lıcr J.ilos11 011 kurLı§ l.ı!J-
111l lll' a{ık. arl11nıcıya ııcı: o

lımar tı. V '2 ),'],, far./ i11dr 
cuınarlc :il [Jllllli .Cl ali .o;rıal 1 't 
le ilıcılesi 1crcı lalıwıoı/,!ır. 
J>, Şİll flUJ'Q İfı fıı/İpf T/, 1 !Jlll 11 

111tf\li mc:/dtrdıı 111wia11ya it
ra dairr:.sındc lıa:ır lnılunma 
lan ilıin olw tr. 

Buı·~.1 ikiıı(·i lıukuk 

Jttl k ı p-.iııdeıı: 

03.> J 2() Ç', ·{ g::de Jca · 
laycı çıkmazında 7 numara
lı hanede beytiye tarafından 
Ahmet paşa mahallesinden 
gaıp Ali Galip aleyhine ika
me e} ~ed~gi ihtar davasır ın 
icra kılmınakta oları muha 
kemesinde müddeaalc} hin 
rnahall i il<ameti meçhul bu· 
lunduğundan fü:nen ve ilsa. 
ken davetiye tebliğ edildiği 
halde gelmediğinden 5 gün 
içinde hakkı ıtirnzmı kul
lanmak üzere ilant:n ve il
saken gıyap karan tebliğine 
ve mulwkemeııin 17-2 935 
saat 14 de talikine karar 
verilmiş olduğundan bermu· 
clbi karar beş gün içinde 
hakkı itirazın111 kullanmaz 
ve tayin kılınan gü11de mah 
kemeye gelmezseniz hukuk 
usul muahakemelel"i Jrnnu. 
nun 403 408 ci maddelerin 
de nıiir.der · ç hilltiiml erin j fa 

kılmac~ ğı tebliğ mal,amınn 

l<aim olmalc üzere iiGn 
olunur. 

i i! 

Ecza a esi 
Bursa - St!tbaşı 

l~eçeteleri niz sür'at 
le yapıhr.] cnı;zli.<, , 
ucuzluk başlıca şı. 

' ren 30 9ün müddetle açık _...,.,~--~~..,---~~,..,..,....~ı:-> 

arttırmaya çıkanldıgından 
taliplerin k1ymeti muharu· 
nıinesihin yüzde yedi buçu
ğu nispetinde pcıy akçalarHe 
beraber bursa sulh hukuk 
mahkemesine gelmeleri ve 
ihale 6-3-935 tarihine 
rnüsadif çarşamba günü sa
at 15 de bursa· sulh hukuk 
odasında yapılacağından aı
nıak isteyenlerin o gün mez 
kur mahkemede hazır bulun 
mal arı ve şartname tn rihi 
iltindan itibaren herkese açık 
bulunduğu ve mezkur günde 
arttırma bedeli gayri men· 
k~lün muhammen kıymeti
nın yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde a.1ttıra
nın son teahhüdü baki kal
mak üzere arttırmanın on 
beş gün daha temd1t ile 2~ 
3 935 tarihine müsadif cu
aıartesi günü ayni saatte 
mezkftr mahkemede gayri 
~enkulün en çok arttırana 
~ıaıe_si ıcra kılınacağı vebu 

apta bir guna itirazı olatt· 
la~ın 20 gün içinde evrakı 
~USbite ile bildirmeleri aksi .t1c1e hakları tapu kütiiğü 
~ e Sabit olmadıkça satlŞ 

edeJi paylaşmasından ha-

riç. kalacakları belediyeye 
ait ddllfüiye rusumu ile iha 

le karar pulu ve teskere ve 
ferağ harcı nıiışteriye ait 
olacağı ilan olunur. 

§ 
Orhan gazinin arap zade 
mahallesinden ölii Mehmet 
kızı küçük Nahide burssada 
Selçuk hatun mahaııesinde 
tütün irıhisar idaresi sabık 
baş müdürü bahrinin yanın· 
da olduğu cihetle knçük Na 
hidenin umurunu tesviye 
etmek iizerc mumaileyh 
b?.hriyl \7asf tayin olunduğu 
ııan olunur. 

H:ıkkın Scc;;i 

us 
l\a r:ıc: h \' kaza~ı 
68 f(drnkoca köyü 
G ~ı Ka rnc,H>ha 
iO İnkava 

..ı 

i 1 I{ i rt n i k i r 
Karacabey ınerkez 
72 f(azası 

O thangazi kazası 
1 (~eltikçi 
2 Gedelek 
:J A5ayiş 

4 f(arsal· 
n Cien1iç 
G llürlei ınüsliın 
i (iürlei cedit 
ô Akharcn::ın 
O ı\laınurl~ 

10 l)utluca 
11 Sü!üz nıüsliın 
12 Heceler 
ı:~ ~Jan1ca 

1~ Ncırlıca 
t :1 Çakırlı 
l G l're~it 
l i (:1ha n 
I ~ Hanızalı 
l U l-i"'ındıldı 

Ciernlik kazası 
1 l(atırlı 
2 c:ıhatlı 
3 Şükri ye 
~ Ş .. 1h:n yurdu 
~ Hay Jariye 
G Fındıcak 
7 lamidiye 

Sultaniye sagir 
H Hayriye 

10 L.ütfiye 
1 t İhsnnive 

"' 12 SeJin1iye 
l ~{ r uzla çifti iği 
li Adli)e 
1 ~ Annutlu l·oyun 

dere çiftliği 
1 () ArnJutlu tnüf tü '' 
17 · « kl çi l<aya )ı 
18 K.npaklı 
19 Kasaba hariçi 
~o Fıstıklı 

21 Büyük ku n1la 
2ı Küçük » 

:? :; Nnrlı 
24 Eri{c·, 
25 Mecidiye 
2() Karaca ali 
27 .\ıturatoba 
2 8 (ieııca 1 i 
2!) Kurşunlu 

30 Un1urbey 

31 Sultani) ei ktbir 
1\1udanya . l~aza~ı 

23 [şıkla köyü 
Orhaneli kazası 

1 Ol l(osümler köyü 
l 02 l)edeler 
103 Haydar 
1 o.ı !{enıal iye 
IO~i Sorgun 
106 Sarnıç 
1 Oi \Tiraııcık 
lu8 Yalı oğlu 

Defte:"darlıgında 
ı on Knr~1c1 
ı 1 O l(ozluca 
111 r lcak su 
ı ı ~ f)elicc güney 
11 :; (iökçder 
1 11· Kö~eler 
1 l :> N üsrctler 
11 (j Efına ağacı 
117 Eşen 
118 Durhk 
1 t ~ I ereke 

Bursa ka zas1 
1 Arınut 
2 Ertuğrul 
3 İogazi 
4 Aksunguı· 
5 ()va akça 
() Ahınct bev 
i Beşevler 
H BPJat 
H Han1itler 

10 Eı·miri 
11 Anafor 

.; 

12 Büyük balıklı 
13 Dürdane 
14 J)ere çavuş 
la Doğan 
16 Alişar 
li Fetiye 
18 f(araınan 
19 Gün doğdu 
20 (iöt>eJse 
21 Geçit 

:2 ~ ~1inare1i çavuş 
2.3 Çacrlayan 

ö 

:!i Nilüfer 
2!) Yenice abat 
') ~· n . ... ., \, eınırtaş 

2i Kazıldi 
2 ~ J(üçük balıklı 
~H A Y<lancık 
30 Sec 
3 ı :S.!lçuk gazi 
~32 l(ara balcık 
~L~ Pnnayır 

34: o~nıaniye 
3n Sait abat 
3() Fidiye kızık 
ai ))ere kızık 
38 Haman11ı kızık 
3!l L.ütfiye 
40 Gözede 
41 Ochaniye 

42 Şükraniye 
ı .. ~~ BahasuJtan 
4:4 Sayfıye 
4:) Ş~vketİfe 
4 'i T'eş' i I< iye 
4.i Burhanive 

"' 
t~ ~ddan 
4U Bahçe dere 
nO Turan 
3 l Barak f.ıkih 

!>2 Gö 1cük 
?)3 Ağla~an 
:ı.ı: Ümit a1anı 
r>:> Ayniye 
t"(' A ,) , ı-' vazma 

J 

5 7 Kı vcıcık 
~·" G '"ll .lo JO >, ŞI 
n9 J)u<laklı 

• 

,;o Diınboz 
n 1 ~ernıc 

G2 Burhaniye 
G3 Çataltepe 
ti4 Hasan köv 
H:> Canhazlar 
HG Ahı 
H7 ilacı iv~1z 
fj" İsa h!!)' 

G !) l{estel 
iO KurnJuk alan 
71 A tıcı1ar 
i2 J) ikcncik 
7~3 San1anlı 
74 \7a kıf 
75 İt',.dir 

~ 

76 .\da 
77 Lüle çiftliğ; 
78 o,~ kaya 
iH in kava 
80 İne ğ·~ızi 
8 L Atlus 
82 A bulyont 
83 İpceler 
84 Akçalar 
85 l!ç pınar 
n () Baraldı 

87 Badırga 
81.· Bağlı 
89 Balyaz 
90 Tahtalı 
91 l •en1irci 
n2 (:ihano·ir ,...., 

93 Ç.alı 
n.ı (~ongara 

H5 Hüsc'yniye 
9{) Hasan ağa 
97 J)eliJer sağir 
fJ8 >1 kebir 
un l)obruca 

100 Süleyrnaniye 
101 Sultaniye 

.. 

l 02 Şeytan hudaklar 
103 Sefer~ 1şıld.ır 
lOJ Dağ yenicesi 
10:> I)oğancı 
lOH Dağ akçe 
107 J)ağ dibi 
108 Tuzakh 
10~ Zarafte 
11 O Fodra 
111 koz buda kJ:ı r 
112 ka) apa' 
113 kuru çe'ştne 
114 kara islalı 
11;) kızıl 
1 lH kadri.Ye 
11 i Gündüret 
1 ı kirezli 
llü kite 
120 (ii;k~e vir::ın 
121 Güney hudald:1r 
122 ~lisi · 

J 2;j nıürseJlcr 
1:!4 rhal<sem pınar 
12 :i ınan1ure 
12G Yavbcık 

.; 

Yukarıda isimleri yaııtı 
cüıiitamlarm bina tahriri 
ni7.amı dairesinde bitmiştir. 
935 serıe!\inden itibaren ye 
ni tahrire göre vergi alma· 
cak1 ır. 



Sahife 4 Ha ldon Sesi 
i4 !l&SE! ! _ g E X 1 

Karlı Ziraat ve köy yapmak isteyenler içiıı 
Satılık Çiftlik 

Bursa Zıraat Bankasır.dan : 
Kazası Mevkii Dönüm Nev'i Tarihi No. No· Hududu 
Karaca Haydar a800 Koru- 'f .evvel ı 8tı l 

bey çiftliği rna 
amer'a 

« Nilüfer 600 Ha tap « 

kenarı korusu 

18 S. Pınarlı dere ve şosa ta
riki ş. sahihi senedin ev ve 
korusu ve kafir bostanı, 

G. Kelemenye sınırı oJan 
halkalı dereden kara top· 
raklar boyunca Akpınar 
deresinin kavuştuğu ma· 
halle, andan kun1tepeye, 
C. koca zeytin ye yaban 
zeytini ve kemerbent kar· 
yesini tefrrk eden arazi 
boyunce aktopraklar bağ
lar başına, andan sa lif üz ... 
zikir mebdei hudut oJpı-
ııarlı dereye. 

t 9 Ş. sahibi senedin ova tar· 
la~ı G. ve ş. Nilüfer deresi, 
G. sahibi senedin dağ ko
rusu. 

« l{afir ?10 Tarla « 20 Ş. ve ş. Nilüfer deresi, G. 
bostanı kelenıenye sınırı olan Hal 

kalı dere, C. sahibi senedin 
dağ korusu. 

"Küçükova t nO « {( 21 Ş. ve ş. Nilüfer deresi, G. 
sahibi senedin ova korusu, 
C. Haydar değirnıeni ve 
şosa tariki ve sahibi sene
din korusu. 

(\ Nilüfer 250 « « 22 Ş. Nilüfer deresi, G ~~osa 
tariki, Ş. Nilüfer deresi 
Haydar değirmeni, C . Pı
narlı dereden Badırğa yo · 
lu taşlı dereden Nılüfcre 
kavuşan yer. 

Bursada Saffet zade l\1emduh. Çayırlı zade Hiltni ve Abtıas zade 
Abdultahın Ziraat bankası Bursa şubesine ipotek e)·ledikleri yukarda 
hudut ve evsafı yazılı bulunan (ve Üzerlerinde mevcut 18 parça çiftlik 
bi nalan dahil olduğu halde) gayri menkullerin borcun ,·adesinde öde~ 
memesi dolayısıyle satış:ı çıkarılarak ~ö l{<1nunusani 935 tarihine mü-
sa<lif Cumartesi gün•i saat 16 <la yapılan açık artırn1a neticesin<le istek-
1isl çıkmadığından ic~a ve iflas kanununun 126 ıncı rnaddesinin 3 ncü 
fıkrası mudbince birinci artırnıadan itibaren müzayede 15 gün daha 
temdit edilerek 10 şubat 93J tarihine tesadüf eden paznr günü saat lG 
da Ziraat bankası Bursa şubesi binasında icra edilecek nH)zayede ne
tice~inde gayri menku1lerin hey'eti umumiyesİn:! yeminli üç ehli \'ulnıf 
tarafından takdir edilen otuz üç bin lira klymeti muhan1n1cnesinin )'Üz-
de 7:-J şini hufd11ğu takdirde en çok artıran1n üzerine ihale edileceğinJc 
taliplerin şartnaınesi mucibince müzayedeye jştirakleri ilan olunur. 

Bursa ikinci hukuk Bursa Erkek lisesi müdürlüğünden 
!\1ahkemesinden : Muvakkat 

':27,j rakıf susurluk kö· 
yıirıden sıileyman kı:ı lıüsni · 
ye lcrofrndan kocası o kôy
den ibralıim Of/in /ıalil aley. 
hine açılcın ilıtar davası ıi:e 
rinc ımicldcuıleylı /ıalil namı
na fJÖnderilen davetiye mıı· 
maileylıin ika111clgalıı 111cçlıul 
oldu.ıfundan bi/(ı tebliğ iade 
edilmekle nuwwileylıc ilcinen 
ue il:akan davetiye teblifjinc 
ve mu/ıakcmenin 24 2 !J:J5 
saat 14 de talikine karar ue
rilmiş oldu/junclan merkum 
Jıalilin yukarda ya:tlı !Jlİll ve 
saalla nıalıkc111eyc bi::al !Jel 
me::. veya larafrnclan baroya 
kayıtlı bir uekil gônderme:sc 
lıakkwcla lli:11ngclen nwame 
lei kanuniyenin gıyaben ya
pılacagı tebli,<j makamma im 
im olmak li:ere il<in olunur. 

Muhammen Seherinden teminat 
bedeli Fietı mikdarı 

Lira K. Mikdarı Lira K. Lira K. Cinsi - -- - -391 23-21 17 29 32 Hereke f.,brHrnsı 
kumaşından Elbise 

264 ı 2 - 12 22 19 80 Süre-yya p r~ fa. 
Elbise 

560 35-23 16 42 Feshane fabrikası 
Palto 

T2i5 - 9i i2 Yekfi ı 
Bur a Erkek 'i.;esi ıneccani ol<u\·uculanna ,, 

yukarda cins ve mi!<<lan vazılı kurncışlardan _, 

yaptırılacnk ol:ın Elbise ve Paltoların n1uhan1-
men he,lellerile ('ü~de i,~i) nıuv.1kkat teminat-
ları Yanlarında 1.!.ÔSterİlın:ştİr. 1 ~-2 !);)5 S!;İnÜnc 

~ ~~ '~ 

raslayan peı 5 .. n1he güııü ~aa t 1 fi te isteyene Ye-
rilmek üzere açık eksiltı11eye konulnn hu işi 
alıp yaprnak İ"teyenlerin nünıunel,!rİ görnıek 
ve daha çok bitg;renrnC'k için eksiltn1c yeri olan 
Bursa Erkek lisesine her gün gelebilecekleri. 

Bıırsa İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden : 

1 HO lira n1uhamn1en bedelle Barut ve me
vaddı infifc\kıye deposunda şartnanıesi 111ucibin
ce yapılacak raflar açık nıfınakasaya konmuş
tur. 

~lünakasa müddeti ö 1- ı- 93;) den l n 2 93~ 
tarihine kadardır· İsteklilerin ı o-2· H3 ~ tarihine 
rastlayan salı günü saat 15 de on iki lira eğreti 
güvenme akçalarile Bursa inhisarlar Başmüdür-
lüğüne gelmeleri. 1- ~ 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 
Türkiye iş bankası 

Satılık evler 
Bur...;a At pazarı han1amı aş1ğısında Ah

n1et Dai mahallesinde çıknıaz sokakta l 2 
numaralı hane ile ayni sokak başında 9 
numaralı hane satılıktır. Şible mahallesinde 
Renızi efendinin furunu karşısında 2?> nu · 
ınarafı hanede Tahsin Beve nıüracaat edi-., 
Jecek tir. 

1 . - -~ -~- ., . , . . . . ...,. ,. .... , 

Satınalma komisyonundan: 

Bursa ve Mudanya garnizonları için 'ı, 300 ve 
Bandırma garnizonu için 5~~00 kilo kuru üzüm 
ayrı ayrı şartnanıelerle açık eksiltme iJe satın 
ah nacaktır. Kuru üzümün beher ld fosunun tah
min edilen bedeli 20 kuruştur. Şartnameleri 
konıisyondadır. Eksiltnıe !). ~ 935 salı günü saat 
1 a de satın alına komisyonunda yapdacaktır. 
ı'\1uvakkat tenıinat Buısı ve Mudanva için 6214 ,, 
lira 50 kuı uş Bandırnıa içinde i9 lira 50 ku-
ruştur. 3-a 

-
Bursa Belediye reisliğinden: 

Adet -- -2 :!;i~ l N unıara Jevhas1 alı mı 
Bursa şehri ntimarataj işine yukarı Ja yazılı 

muhtelif emaye nuın~ra Jevhnları açık ek~iltıne 
ile alınacaktır. B~her levhanın nıuhamıncn be
deli l ~,~kuruştur.Eksiltnır,ihasiC-~ 93Jçarşamba 
günü saat 1 'ı. de Belediyede .ck.;iltıne ve ihale 
komisyonunda yapılacaktır· Şartla1 ı anlanıak 
için her iş gün\1 konıisyon katip: iğine ve ihale 
günü belli saatından önce de (t490 sayılı kanu. 
ııun t 7 nci maddesinl1eki) 210 lira kıYnıetinde 

"' 
muvakkat teminat nıakb:.ız veva banka nlek-

.1 

tuplarıyle kom·syon reisliğine gelsinler. 
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