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Hangisini 
Bellemeli? 
Kaç türlü ev 
numarası var ? 

Jıtanbuldan gönderilen ve· 
ki.letname ile bir ahm ıatım 

jtlni kovalarken öğrendim: 
evlerin belediye numaraları 
ayrı, nufuıtaki numaraları ge· 
ne ayrı; vergi, kadastro ve 
tapudakiler ise büsbütün bat
kadır, ıatılacak evin mali
yede 256 olan numarası tapu 
ıtcllinde 264, klldaıtroda 18, 
nufwta ise 51-1 dir. Şu ha. 
le göre bir muameleye gfrJ. 
tebilmek lçln bu numaraların 
hepsini bellemek mecburiye· 
tinde kalırsanız buna hiç ıaı
mamanız lazımdır. 

Eier nufus cüzdanınızı 

kaybedip yenisini çıkarmak 

iıteraenlz, nufuıa ait olan 
( eıki tablrile ) hane numa
rasını sakın unutmayınız. Çün 
kü: oturduiunuz evin kapııın
dakl numara ile bu iti baıa
ramazıımz. 

lıte: lıtanbuldan bana gön· 
derilen vekaletnamede de sa
tılacak olan evin kapıaında 

bu gün dahi asılı bulunan 
numara yazılmıttı. Halbuki 
verıi ve t a p u d a k i 
numara ile ura1ın ( beledi
yenin ) bu numaraıı birbiri• 
ne uymuyordu. Sicil muha· 
fızbiı hakla olarak bu numa. 
raların da vekaletnameye ka .. 
tılmaııoı iıtedi. lıtedi ama 
ıatıı iti de-Satanın kabaha
ti olmadığı halde-günlerce 
geri kaldı, Çünkü: ıatan, ka .. 
daıtroıu yeni bltmit olan evi 
ntn tapuıunu bf z almıı oldu· 
fumuz halde kendlıi daha e. 
llne bile almamıttı. Blnaena· 
leyh bu tapudaki yeni numa
rayı da bilmiyordu. 

Numarataj itine pek ııkı 
bir iinem verildiil sıralarda 

gözümüze çarpan bu aykırı· 
bk karııaında bu numaraların 
birlettirllip birlettfrilemiyece
ilni d6tGndilm. Fakat sayın 

ityarlarımız bunu bana anlat 
blar ve dedilerki : 

.. Uray ( belediye ) numa
raları yeni yapılar üzerine 
ıık ıık deiftebilir. Fakat ka
daıtro ve tapu kayıtları biç 
bir zaman deği ı mez. Bunun 
için kadaıtro numarası temel 
ıaJılmabdır. " 

Şu halde acaba bütün da
irelerimiz bu temel üzerinde 
yGrüıeler de balkı böyle it· 
ler karıısında zorluktan kur· 
taraalar hiç de fena olmıya• 
cak san1rım. 

Nufuı numaralarman de 
itttirtlmesl bütün defterlerin 
bozulmaıı demek olacağından 
bu ne iıe ama; maliye ve 
kadaıtro ile urayın numara· 
ları birlettlrmeleri galiba çok 
Jerinde ve gerekli hir it ola
caktır. 

MUSA ATAŞ 

Meyva sergisi 
Aiuıtoı içinde llbayhk ta 

rım dlrektörlGfünce bir mey• 
va aerlfıl açılacaktır. Bu ıer· 
tide iyi meJva yetlıtlrmlı o· 
lulua mlklfat vertlecekttr, 

Ser hoş bir şöf er 
bir çobanla 12 
koyunu çiğnedi 

Pazar günü akıamı elek
trik fabrlkaslle hapisane ara
ıandaki yolda bir facia olmu§ 
tur. ( M. Kemalpaıa 2 ) pHL 
kalı bir kamyonetle Geçit kö 
yündeki bir düiüne giden fÖ· 

för Cemal ıerhoı olduiundan 
kar1111na çıkan koyunlarla ço 
hanı görmemiş ve 12 koyun
la bu çobanı çiioeyfp geçmit 
tir. Çobanla koyunlar ölmüı 
ve bu cadde bir muharebe 
meydanının harpten sonraki 
halini almııtır. Vaka yerine 
giden müddeiumumi muavini 
Edip gece saat dörde kadar 
tahkikat yapmıthr. Yakadan 
on saat sonra muayene edilen 
ıöförün muayene zamanında 
bile ıerhoı olduğu görülmüt
tDr. 

Tütün ürünü 
Bu yıl İlbayhğımızdakl tü 

tün ürünümüzün geçen yala 
göre yüzde elit kadar fazla 
olacağı ilgililerce umulmak
tadır. Hava yüzünden bir sa
katlık olmazsa tütünlerlmiz 
çok iyi olacaktır. 

Satış kooperatifi 
llbayhğımızdakl meyva ve 

ıebzeciler için bir satıı koo· 
peratifi kurulmak üzere ha
zırlıklara baılanmııtar, bu ko 
operatifin yasası da YAf'UI. 

maktadır. 
9!!!!!!!!!""'!!!'!!"'!.'!'!'!!!!!!!!!!!!!~-!!!!"!!!~~~!!!'!! 

Bursa ikinci icra 
ınemurJuğundan: 

935-764 Ali Cevat veki· 
li avukat Eaat yeni doğana 

l 500 binbetyüz Türk lirası 
ve masarif ve reımi tahsil 
ve ücreti vekalet borcundan 
dolayı suıurluklu Seyit ali oğ 
lu mehmedin itbu borca kar
ı• birinci derece ve birinci ıı 
ra ipotekli olup yeminli üç 
ehli vukuf tarafından eve 
1450 ve tarlaya 800 lira kıy
met takdir edilen mezkur su
ıurluk köyünde pazar mey
damnda 10-1 - 934 tarih ve 
49 sısyılı tapu slcillinde lca
yıtlı cephesi pazar meydanı 
ıağı mustafa çavuı hane ve 
bahçesi ve solu arabacı Ah· 
met vereaeıi arkası muıtafa 

çavuı bahçesi ile mahdut bir 
bap hane ve yine mezkur pa 
zar meydanında vaki ve 14 
9-931 tarih ve 39 numarala 
tapu sicillinde kayıtlı ıagı oı 
man oğlu isa hane ve arsası 
ıolu yol ve arkası sarı Ah
met cepheıl pazar mahalli 
ile mahdut tarlanın tamamı 
dairemizce açık arttırmaya 
çıkarılmıı olup9 -9-935 giln 
lemecine raıtlıyan pazartesi 
g6uü ıaat 14 ten 16 ya ka. 
dar dairemizce aablacakhr. 

Arttırma bedeli kıymeti 
muhammlnenln yüzde yetmit 
betini bulduğu takdirde tali. 
bine verilir. Akıi halde ıon 
artıranın taahhüdü bakı kal. 
mak tartile artırma 15 gün 
daha uzatılarak 25-9-935 
aünlemecine raıtlıyan çartam 
ba ıünü ıaat 14 ten 16 ya 
kadar olan ikinci arttır1Da••• 

B~ yol kime ait? 

Uludağa çıkan yolun ala
cahırkadan geçen 100 metr"'· 
lik bir parçası o kadar bo
zuk ve o kadar berbatki : O· 

töbiisler ve otomobiller bura
dan lodosa tutulmuı gemiler 
gibi yalpa yapmadan geçemi· 
yorlar, bahusus yazın hergün 
bir çok otomobil ve otöbüıün 
Uludağa yerli yabancı pek 
çok insan tatıdığı bir ıırada 
hemen bir günlük onarma ile 
yapılması kabil olan bu bo
zuk yere nedense el bile do
kundurulmıyor. Aııl ıa1hğ1-

mız tey bu parçayı ne bele· 
diye üzerine alıyormut ne de 
nafia!. Yani belediye, yol ba
na ait değil diyormuı; nafta 
da aynı teyi aöyUyormuı. 

Köylüye tarım 
kursu 

Hükümetimiz, köylümüze 
aıı, budama, hastalıklarla ui 
raıma, hayvan haıtalıkları ve 
ekim itlerini öğretmek için 
tarım ( zıraat) okulunda bir 
kura açacaktır. Kursa gele
cek olan köylüler; okulda yi
yip içeceklerdir. 

~====sasc:s=.sa__~~ 

U1 20 / ilktqrin / 1935 pazar UJ 
1iJ günü Memleketin her ta- ftJ 
ın rafında Genel nüfus sa- ın 
ın yımı yapılacaktır. 

fil 1-Nufus sayımına esas olmak ın 
ın üzere Belediyelerce bütün bi- ın 

nı natıra numara konulmaktadır. ru 
UJ 2-Numarasız binalarda otu· lfl 
fil ranlar HükQmete haber ver· fU 
ffi meğe mecburdur. Oturduğu lfl 
nJ bina numarasız olduğu halde ru 
UJ haber vermeyenlerle bu numa ffi 
nJ raları bozan, silen, ve kaldı· IU 
ın ranlar için par~ ce:lası vardır. ın 
in Daş\'ckalct istatistik umum ffi 
fiJ Müdürlüğfi ru 
asa..s2.S25a.s2.Sas 

Acele satılık ev 
Sed başt tohum mektebi 

caddesinde muallimler birli. 
ğl civarında 26 numaralı 
6 odabir mutbah:ikl çeşmeli 
kuilanışh ev satthktır. gör
mek isteyenler içerisinde 
oturanlara pazarlık içinde 
tuz pazarında tuz hanı it· 
tisalinde 219 numarada ki 
bakkal Abdullah İzzete mü· 
racaat etsinler. 3-3 

da ıon arttırmanın uhdeıine 
jhalet kattyeıi icra edilecek
tir. 

Artırmaya girmek isteyen
lerin itbu gayri menkullerin 
kıymetleri nln yüzde yedi bu
çuğu niıpetinde pey akçası 

veya ulusal bir bankanın te· 
mtnat mektubunu ıetlrmesl 

lazımyır. Hakları tapu ıicilll 

ile ıablt olmıyan ipotekli ala 
caklılarla diğer alakadarlann 
ve lrtif ak hakkı ıahiplerlnin 
bu haklarını ve husu•lle faiz 
ve maaraf a dair iddialarını 

ilin gününden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerl 

1 de birlikte daireye bildirme
lidirler. Akıl halde hakları 

1 
tapu ıtcUlt ile ıabit olmıJan. 
lar .-tıı beclellaln parl•ı•a-

Bisikletçiler 
geliyor. 

Ağustosun birinde Burdur 
biıikletçtlerinden 7 kiti teh· 
rimize gelecek ve 2 ağuıtoı 

cuma günü Atatilrk stadyo
munda Bursa blıikletçllerile 

bir yarıı yapacaklardır. 

Ayrıca 6 ağuıtosta Deniz. 
Uden 6 biıikletçl gelecek ve 
7 ağustoıta gene Atatürk 
ıtadyomunda bisikletçilerimiz 
le yarııacaklardır. 

Mudanya icrasından : 
934 -543 Buraada dürne• 

den lıtikraz etmit olduğu 680 
lira ile masraf ve f alzlne o· 
lan borcundan dolayı ipotek 
ve ıatılmaıına karar verilen 
Mudanyada ölü iıli.m vereae
aioln tapunun 29-12-929 ta 
ıarruf tarihli MudanJanın ce 
neral HaUt mahallesinde ce
neral f evzt ıokaiında birinci 
katta zemini avrupa tat• dö. 
ıeli bir sofa üç oda bir mut· 
fak ve bir hali ikincl katta 
dört oda bir kiler ve bir ha
il ve bir taraça üçüncü kat
ta btr çatı altında bir bölme 
oda hanenin zemin katı boci .. 
rum halinde iç ve clııı 1ailı 
boya olup hududu ıafı 17 - 1 
numaralı parıel aolu muradi. 
ye aokaiı arkaıı 3 numaralı 

panel önü ceneral Fevzi cad• 
desi ile mahdut 88 metre met 
re zeminli ve 36 numaralı o.. 
lan iıbu hane üç bin lira kıy 
metle otuz eQn müddetle a
çık arttırmaya vaz olunarak 
2-9-935 tarihinde paı:arte
si günü zevali saat 14 te lha 
lesi icra kıbnacaktır. 

ihale günü kıymeti mu. 
bamminenin yüzde yetmit be 
tini bulmadığı takdirde en 
aon arttıranın teahbüdü bakı 

kalmak tartile arttırma on 
bet gün müddetle temdit edl 
lerek on betlnci gün(i aynı 

aaatte en f azl~ bedelle ve 
kıymeti muhammineslnln yiiz 

de yetmlı betini bulmak .. r
tile müıterlıl uhdeıfne lhale•I 
iera kılınacaktır. Bu huıusta 

bır hak iddia edenlerin 20 
ıiln zarfında ev.rakı müıbite. 
lerile dalrei icraya müraca· 
atları akıl takdirde hakları 

tapu •icillerile ıablt olmayan 
ların paylaımadan hariç ka
lacaklan ihale gününden on 
gün evel tartnamenin herkes 
tarafından görülebıleceği müı 

tertlerin yüzde yedi buçuk 
niıpetlnde pey akçalarını ha
milen veya milli bir banka. 
nın mektubunu tevdtle artır_ 

maya ittlrak edebilecekleri 
ve ihale vaktinde hazır bu
lunmayanların milıtenklf •d
dolunacafı daha ziyade ma
hımat almak lıteyenlerln 934 
543 numaralı doıya için da. 
&remize müracaatları ilin o
lunur. 

-
11ndan hariç kahrlar. Birik· 
mit vergi borçluya alt olmak 
üzere bedeli müzayededen 6• 

denecektir. Daha fazla bilgi 
edinmek lstlyenlerln açık bu-
luadprplac•k ~lan artırma 

prtnametlle clqıJ&llDcl•kl kt· 
tıtlan okut11at1 llb olUDll1· 

Mudanya hattın 
da bir hadise 
Ve bir dilek 

Geçen pazar ıünü Muclan 
yadan 9 yolcu vagonlle saat 
20 de Buraaya hareket eden 
ve içinde çok kalabalık yolcu 
bulunan ikinci tenezzüh Ure
nl yQrük Ali yokuıunu çıka· 

mıyarak gerisin geri gitmeye 
batlamıı; halk bundan telaı 
ve heyecana düımüıtOr. Hat
ta yolculardan bazıları tlren
de yangın var zannile kendi
lerini yere atmıılardır. Hadi· 
se telefonla Mudanya iıt&1• 
yonuna haber 'erilmiı; te· 
nezzüh Urenl bir ıaat kadar 
burada kaldıktan sonra Mu
danyadan ıelen lokomotif 
tireni arkadan iterek YGrük 
Aliye çlkarmııtar. 

( Hakkin s~af ) okurları
mızın anlattaklarına göre Ma 
danyaya f ıleyen tenezzüh U

renlerine çok yolcu alınıyor; 
bundan halk rahatıız oluJor
muı. Hatta yolculardan çoiu 
ayakta gelip gldiyorlarmıı kı: 
Bu günkü yolculuk ıartlarına 
sağmayan bu duruma nlha1et 
verilae ve vagonlara ıığacak 
kadar yolcu btletl keıtlı ~ iyi 
olacak. 

--- _, 
Acele satılık dükkan 

DMrocuun ....... 9•919• ha 

şındıt saman pazarı soka
ğıdda elbiseci Abdürrahma
nın oturduğu fidan hanına 
bitişik 121 numaralı beton 
dükk4n acele satlhktar. ta
lip olanların savafhane çar 
şısında 9 numaralı dükkln
da Mustafaya müracaatları. 

4-• 

Bursa sulh hukuk 
Mahkemesinden: 

9:i5-42 Bursanın Şible 
mahallesinden lsmail kııı 
Nazmiye ve Yeşil mahalle
sinde Emirsultan caddesin
de 17 numarah evde Mak· 
bule beyinlerinde müşterek 
olup kabili taksim olmadı
ğından şuyuun izalesi için 
satılarak bedelinin hissedar 
lara hisseleri nispetinde 
payJaştırılmasına 12 - 7 _ 
935 gün ve 935-1505 numa 
ralı iUlmla karar verilen 
Bursada yeşil mahallesinde 
Emirsuıtan caddesinde sağı 
4 parsel Hüseyin sol d 6 par 
sel makbule evleri arkası 
ince aralık sokak önü Emf r 
sultan caddesiyle mahdut 
600 lira kıymeti muhamml
neH ve 17 kapu numaralı 
5 parsel ve 167 ada numa· 
ralı bir evin tamamı tarihi 
llAndan itibaren ( 30 ) gün 
müddetle açık arttırmaya 
çıkarıldığından talip olan· 
ıarın kıymeti muhammlne
sinin yüzde yedi buçuğu 
nispetinde pey akçalariyle 
beraber Bursa sulh hukak 
mahkemesine gelmeleri ve 
bırakma 1 l -9-935 tarihine 
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- Birinci yüzden devam
rastlayan çarşamba günü 
saat 15 de Bursa sulh hu· 
kuk odasında yapılacağın
dan almak isteyenlerin o 
gürt mezkQr mahkemede ha 
zır bulunmaları ve şartna· 
me tarihi ilAndan itibaren 
herkese açık bulunduğu ve 
meztftir günde arttırrua be
deli gayri menkulün mu 
muhammen kıymetinin yüz· 
de yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde arttırenın son te· 
ahhüdü baki kalmak üzere 
arttırmanın ı 5 gün daha 
temdldiyle 27-9 935 tari· 
hine rastlayan cuma günü 
ayni saatta gayrimenkulün 
en çok arttırana ihalei kat· 
iyesi icra kılınacağı ve bir 
gfınll itirazı olanların yjrmi 
gün içinde evrakı müsbite 
ile· bildirmeleri aksi surette 
hakları tapu kütüğü ile sa
bit olmadıkça sat.ş bedeli 
paylaşmasından dışarı bıra-

kılacağı ve Belediyeye ait 
nellAliye rusuıııu ne ihale 
karar pulu ve teskere ve 
ferağ harcı alıcıya ait ola
cağı ilAn olunur. 

Bursa sulh hukuk 
Mahkemesinden : 

935-41 Hoca Hasan ma
hall~sinden Recep karısı Ha· 
fize ve oğlu Sabri ve kızla
rı Havva ve Zeynep beyin· 
lllt'lnde müşterek olup ka
bili taksim olmadığından 
şuyauna giderilmesi için 
satılarak bedelinin hisseda
rana hisseleri nispetinde 
paylaştırılmasına 29 - 6 
935 gün ve 935- 1699 sayılı 
ilimıa karar verilen adı 
geçen Hoca Hasan mahalle
sinde sağı evvelce karR 
Mehmet ve İsmail evleri 
şimdi desterecı Ahmet evi 
solu evvelce HA~s:an o\•i qiar 
aı Ali namı diğer Halil on-
başı evi arkası evvelce Re
cep şimdi Mehmet karısı 
Hanife soJu ve önü yol ile 
mahdut 300 lira kıymeti 
muhammineli ve 8 kapı nu
maralı bir evin tamamı ta
rihi iJAndan itibaren otuz 
gün müddetle açık artırma· 
ya sıkarıldığınc1an atmak 
isteyenlerin kıymeti mu-
hamminesinin yüzde yedi 
buçugu nispetinde pey ak-
çalariyle beraber Bursa sulh 
hukuk mahkemesine gelme. 
Jert ve bırakma ıo-9-935 
tarihine rastlayan sah günü 
saat 15 de Bursa sulh hukuk 
odasında yapılacağından ta· 
liplerin o gün meıkQr mah 
kemede hazır bulunmaları 
ve şartname tarihi ilandan 
itibaren her kese açık bu
l undu~u ve mezkQr günde 
arnırma bedeli gayri men
kul ün mullammen kıymeti
nin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde arttıra
nın son teahhüdü baki kal· 
mak üzere arttırmanın 15 
gün daha temdit ile 26-9 
935 tarihine müsaoif per _ 
şembe günü ayni saatta 
gayri menkulün en çok art
tırana ihalei kat'iyesi icra 
olunacağı ve bu bapta bir 
gOna itirazı olanların yirmi 
gün içinde evrakı müsbfte 
ııe bUdirmeleri aksi halde 
ha~ıar, tapu "iitüğü He sa
bit olmadıkça satıı bedeli 
paylqmasından dıprı bıra.. 

kalacağı ve Belediyeye ait 
dellAliye rusumu ile JhaJe 
karar pulu ve teskere ve 
ferağ barcı alıcıya aft Ola· 
~· llAn olunur. 

Hakkın Sesi 

Karacabey harası merinos yetiş
tirme çifti iği direktörlüğ·ünden: 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 
1-Karacabey harasında müt § kkil Merinos yetiıtirme çift. 

liiinln alta bin altayüz altmıı beı bra otuz yedi kuruş bed 1 
keıiflf memurin bürosu ioıaah ile altabin otuz bir lira yetmiı 
altı kuruı bedel keşifli bakteri) oloji la,boratuvarı kapalı zar{ 
uıulile ve bin beı yüz yetmfı bet lira doksan yedi kuruı be
del keıifli sun'i telkin laboratuvarı inıaatı aleni eksiltme uıu 
ille eksiltmeye konar.uıtur. . 

2 Eksiltme 2-ağustos-1935 tarihıne öz kelen cuma gü
nü saat on beıte Karacabey harasında yapılacaktır. 

3-Bu ite aft f rtname ve evraklar ıunlardır: 
A-Me'· ıartname, 

8-Fenni artname, 
C-Nafia ıeraiU umumiyesi, 
O-Proje, 
lstekliler itbu cvra ları Bursa Bayındıtlık direktörlüğün

den veya karacabey harasında müteıekkil merinos yetiıtirme 

çiftliği müdürlüğünden bedelsiz olarak olabilirler. 
4- Ekıfltmeye girebilmc;k iç;n isteklilerin memurin bürosu 

için bet yüz lira, Brı.kteriyolojı laboratuvarı için dort yüz elli 
üç lira ve ıun'i telkin laboratuvarı için yuz yirmi lira temi
nat vermesi, 

s-lıteklilerin ıer. iti kanuniyeyi haiz olması ve 2490 nu
marala kanunun tarif atı dahilinde eksiltme) e i Urak e:yleme-
lerl ilan olunur. 3-3 
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Bursa Şarbaylığından: 
Açık ek~Utmeye konulan iş: Keşif bedeli 
Parke ve bordür döşeme işi 1087,69 Lira 

Balıkpazarı caddesinde yapılacak parke ve bordür dö
şemesi işçiliği. keşif ve şartname&ine göre açık eksiltme
ye konularak ı Ağustos 1935 pe şembe günü saat 15 te 
eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. istekliler, bütün şartları 
anlamak için her iş günü ve saatmda B. Muhasebesine 
ve ihaie saatından öncede 8160 kuruş teminatl 2490 sa· 
yılı kanuna gore yatırarak alacağı makbuzla ve yahut 
muteber banka mektubuı ile) B. Komisyonuna gelmeleri 
duyurulur. * 3-3 

Açık eksiltmeye konulan iş: · Keşif bedeli 
Balıkpazarı yoluna kum vermek 18l5 Lira 

Parke ve bordür döşetilecek olan Balal<pazarı caddesine 
gereken 1650 M3. kumu vermek işi; keşif ve şartnamesi 
ucılu:~luJc cı~ık ~kstltmeye konulmuş olup ihalesi 1 Ağus
tos 935 p~rşembe günü eaat 15 te l apılacaldır. İstekliler 
şartları anlam1k için her iş günü ve saatmda 8. Muha
sebesine ve ihale günıi belli saattan önce de J36 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminatını 2490 sayıla kanuna göre 
yatırarak alacağı m .. kbuzla veya banka mektubu ile B. 
Komisyonuna gelsinler. 3-3 

Memuriyet i!Anı: § 
Bursa Belediyesi zabıta kadrosuna alınacak bir memur 

ımtihana 6 -8-935 ~alı günü saat 10 da Beiedıyede yapı
lacağından Memurin nizamnamesine göre memur olmak 
evsafını haiz olan istekliler, Tahriren Şarbaylıga müra-
caat etsinler. § 1- ı 
Meşrubat fiatları itana; 
Cinsi Birinci sınıf İkinci sınıf 

Kuruş Kuruş 

Kahve 4 2,5 
Çay 4 2,5 
Limonata 4 2,5 
Gazoz 4 2,5 
Lokum 4 2,5 

MahQllat kahveleri 2 
Şeker fiatlarının inmesinden ötürü kahvehsneierde sa

tılan içilecek maddelerin fiatları ( flelediye Komisyonunun 
22-7-935 tarih ve 296i sayılı karariyle ) yukarıdaki 
gibi tespit olunduğu her kese ilan olunur. 1 ı 

Arsa satışı ilim : * . ' 
incirli mahallesinde incirli tekke yanında ve dere ke-

narındaki 38 M2: arsa pazarlıkla ve peşin para ile satı· 
lıktır. Almak isteyenler, şartları anlamak için 8. Muhase. 
besine ve pazarlık ıçin 13-8-~35 perşembe giinü saat 
15 te 1425 kuruşluk teminat makbuzu ile B. Komisyonu-
na gelsinler. 1-3 

Ahmet Vefik paşa hastanesi Başhekimliğinden : 
Cinsi Mikdarı Muhammen fiatl Teminatı K. 
L.ineleon muşamba 150 metre 430 kuruş 48 38 
Açık eksiltmeye konulan ve verilen bedel Ulyık had 

Qörülmemesinden ihalesi 2 8-935 cuma günü saat 15 şe 
bırakılan Muşambaya ıstekli olanların o dipozito ilmuha
berleriyle beraber Hükumet dairesinde Vilayet encüme· 
nine gelmeleri IAzımdır. Şartnameyi görmek isteyenler 
Hastaneye veyahut VHAyet encümen kalemine müracaat 
eder. Banun için para alınmaz. ı - ı 

2ll2 === s 

Bursa kültür direktörlüğünden : 
Adı Miktarı Flatı 

Kilo Gr. Kuruı S. 
Birinci nevi ekmek 32000 10 50 Bir kiloıu 
Koyun kuzu eti 10000 35 - -
Tereyağ 2800 90/100 -
Zeytin yağı 900 31 - -
Kuru solan 1700 2 SC - -
Pirinç 2600 20/22 -
Kuru fasulye 1700 10 - -
Un 1700 11 - -
Bey z peynir 700 25 - -
Kaıer 600 50/55 
Sabun 900 21/22 
Süt 2200 8/10 
Yoğurt 2500 15 
Patates 2000 2/4 50 - -
Kuru gürgen odunu 50000 0,625/070 -
Yumurta 52000 0,875 adedi 

1-()-9~5 güniemecinden 3 t-5-936 günfe
n1ecinc kadar Bursa sanat okuluna bir yıl için
de gereken yukarda cins ve tahmini fiat ve mik 
darları yazılı on altı kalem yiyecek ve yakacak 
erzak ve eşya 26-7-935 günlemecinden başla
mak fızere nçık eksiltme)'e konulmuştur. 9-8 
93a günlenıecine rashyan cuma günü saat 14: 
te kültür yönetgesinde ihaleleri yapılacak olan 
bu erzak ve c:şyayı aln1ak isteyenlerin o gün ve 
saatta kültür yönetgesine ve şartname ile nu
nıuneleri görınek isteyenlerin her gün sanat o
l ulu vönetgesine. gelmeleri ilan olunur. 1-2 
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Bursa evkaf müdürlüğünden : 
Kirişçi kızı durağında kirişçi kızı çıkmazında vakva ait 

8 sayıh evin kirasına istekli çıknıadığından pazarlıkla 

kirana verileceğinden isteklilerin evkaf idaresine gelmeleri 

* Kıymeti 

Lira K. 
200 00 

Teminatı 

Lira K. 
15 00 

İncirli mahallesinde vakfa aid incirli tekkesinin ankazı 
yeniden on gün artbrmadadır. 9 8-935 cuma günü saat 
on beş de satdacaktlr. isteklilerin o gün ve o saatta ev
kaf müdüriyetine gelmeleri. 

Bedeli teminat 
Mahallesi Sokağı Cinsi muhammen 

L. K. L. K. 
Filipos Zindan kapı cad. Arsa ı 25 oo 9 40 

" " " " " 200 00 1 s 00 
Kösereciler Mektep sokağı " 25 00 ı 90 
Ahmet paşa Ahmet p.ışa cad. ,. 250 00 17 75 
Yukarda yazılı dört dane arsanın mülkiyetleri yeniden 

on gün arttırmaya konmuştur 7- 8 - 935 çarşamba günü 
saat 15 te satılacaktır . isteklilerin o gün ve o saatte 
evkaf tntidüriyetine gelmeleri . 

Bursa inhisarlar baş 
Müdürlüğünden : 

1 lncgöl inhisarJar anbarında bulunan artar 
ve eksilir balya halinde 240000 kilo idare ınali 
japra k tütünleı in İnegöl-bursa kara nakliyatı 
':29 temmuz !l3~i gününden itibaren on beş gün 
müddeti,.. kısa eks.ltmeye konnlmuştur-

istekliJer her i5 günü nakliyat şartnamesini 
baş müdürlüğün1üzde ve İnegöl ınhisarlar mü
dürlüğünd görebilirler. Bu nakliyatın ihalesi 

1 1'~ ~ y 1sto~ 'l35 çarşan1ba günü yapılacagından 
eksiltrn yt" geleceklerin o gün saat 15 te Bur
snda ha,. ınüdür1üğümüzddd komisyona gelme· 
leri. 1-2 

Maliye Vekille- l 
ti Bursa Def
terdarlığından : 

l\luhtelif vergiler
den borçlu bulunan 
Mehmet oglu n1aran
goz Ali Q3n1anın mu
radi yenin Hamza bey 
mahallesinde postekici 

lea sokağında 7 -8 his
seli ve 828 metro mu
rabbaı n1ikdarında ki 
arsa 18-7-905 tari-
hinden itibaren 21 gün 
müddetle açık artırma 
suretiie satılığa çıka· 
ntnıış olduğundan is
tckl iJerin Def terdarlı-
ğa müracaatları ilan 
olunur. 2-3 


