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- Geçen sayıdan devam -

11 Fylül gecesi artık mat 
baamız tnm bir faaliyet için

de idi. Bir taraftan ejhns ser· 
vislert diğer taraftan ıehlr 

haberleri masalarımızdan mü· 
rettipheneye akıyordu. Bu a· 
rada kıliıe tıinin tanzimi de 
ayrı bir mes'ele teıkil ediyor
du. 

O g~ne kadar geceleri 
zifiri bir karanlığa bürünen 
matbaanın pecerelerinden dı

ıart ilk defa olarak l 1 Eylül 
gecesi bol bir elektrik 101ğı 

taııyordu . 

İlk gece itimiz aaat birl 
çeyrek geçe bitmiıtl . Ertesi 
sabah günlük Hakkm Sesinin 
tik aayısım matbaaya gider· 
keo yolda elime aldım . 

Tabi bu ilk tser çok ku· 
surlu idi. Zaman ve imkan 
bu kusurlara düzeltecekti • 
Mamafih gündelik olarak çık· 
maya baıladığımı1. günlerin 
ferdasında çıkan İtalyan.'Ha
beı harb; haberleri ve bu 
harplere dair kıllıelerin teda
riki gibi müstacel itler bize 
noktan kalan teknik ve tertip 
taraflaa ımızm ıslahına imkan 
vermiyordu . 

Buna mukabil yı:ı.lnız ajan· 
sın verdiği servisler bizi do
yurmadığmdan a:yrıca İstan
buldan taze telefon haberleri 
almak ic"p ediyordu . Artık 
gece meaaimizin saat iki ve 
hatta üçe, dörde kadar uza· 
dığı ; İstanbulla matbaamız 
anımda ancak gece yarırıın· 
dan sonra telefonla konuşuL 
maya baılaudığı görülüyordu. 

Bu meaai ·, değme babayi
ğit ~ücutların bile devamh 
surette tahammC1l edebilecek 
lerl htr ıey defli dl. Mama fi 
b~n tahseo gece hayatına td
tnanlı olduğum lçio bu ç.alıt

nıaya bir az dayanabiliyor~ 

diıın. Arkadaıım Dervfı Ede· 
&enin de geceleri ikiye ve üçe 
kadar kaldığı vakidi . Fakat 
Onun zayıf vücudu bu sürel 

ite dayanacak vaziyette değil
di. Bunun için gece i9mi üs· 
tüme almııtım. Mftl!amın üstün. 
deki maskeli elektrik matba. 
tun adeta bir sinyali gibiydi • 

Onu uzaktan gören ahbap· 

lar benim burada olduğumu 
anlayarak ( İtalyan- Haheı 
barbtne dair yent bir haber 
olup olmadığını ) sormıı.ya 
gelirlerdi . Bazılarının da a· 
janıın ikinci servisine kadar 
matbaad~ bekledikleri olurdu. 
Eh l Bir h.raftan onlarla da 

çene çalardık .. Gece yarısın
dan sonra eıkl emniyet itleri 

müdürü bizi iş baımda göre. 
rek yanımıza gelir ve evine 
gitmeden bir kaç dakika mat. 
baaya uğrardı ... 

Dört ıahifeli bir günlük 
ııazeteyl çevirmenin mütküli · 
tını böylece k11men tebarüz 

Msolini zecri etbirler 
kaldırımlmadıkca teki ·ı le re 

' 
yanaşmayacağını bildirdi 

Loodra 24 (A.A) İyi ma!tlm'lt 
alan bıızı mahfellerce Musolioi 
:1.ecri tetbirlerln kaldırıla.cağı hak· 
kanda teminat almadıkça Lokar• 
no devletleri tarafından yapılan 

tekliflere imza etmiyeceğini Ro· 
madakt Fransız elçisine bildir· 
lil•!}tir' . 

Londra 24 (A A) Havas ajan· 
sı muhabirinin öğrendiğine göre: 
Fransız delegasyonu Lokarno 
devletleri tekliflerinin tekrar 
mevzuu bahs olunmasına ve Al 
nıan mukabil tekliflerinin Lond· 

rada münakaoa edılmesine aleyh- Bay Mu11olini 
dardır . Bu karar İngiltere hükümellne resmen bildırilmlıttr . 

Paris 24 (A.A) Övr gazctetinde Madam Tabonhı diyor ki: 
Nezdindr. halledileceği ve addolunmadıkça İtalyan kabinesinin 
Lokarno anlaımasmı tasdik etme!, istemediğı Romadan bay 

Grandıye haber verllmiotir . 

İtalya ile Habeşistan barışıyormu : 
Londra 24 (A.A) Parlemenlo mahfelleıi sulh müzakerele~ 

rinin vukuu ihtimalini büyük bir mernnuoiyetle kıtrşılamakta
dırlar . Mamafih İtalyanların işgal ettikleri toprakları tabliye 
etmeleri ihtimaH mevcut olmadığı için yegane çare arazi 
mubadelesinden ibaret kalmaktadtr . _, ------·-----·---

Mütekait zabitler cemiyeti 
kendisini fesh etti ve parti 

teşkilatına katıldı ' 

Ş" hrimizdeki mütekait zabitler c~miyeti bir karar vuerek 
kendı çemiyctlerini fesh elmiş ve kı•yf!ye ti Cuml.uriyet Halk 
P&rtlsine bildirmiotir . Bunun üzerine dün öğleden sonr.ı Par
li merkezinde toplanan mütekaıt zabitler; Pnli leşi< 15.ıına 

katılmaya ve vimdiye kadar ordud" verdikleri hizmetleri bun 
dan soma da; Memleketin her yör.d~n inki~afına ç:ılışan Cum· 
huriyet Halk Porlisioin göstereceği }·ollarda yapacaldarına 

karar vermiılerdir . Pcırtı başkanımı z ve BurH sııylavı doktor 
Sadi Konuk kcndslerine te§ekklir etmiştir . Mütekaitler cemi
yetinin bu suretle feshi ve Parti teşkilatına katılması Türkl
yede ilk defo olarak ıehrimh:de vaki olmuştur • 

Halkımızın bir hamiyeti 
Çocuk esirgeme kurumuna 1400 

lira teberruh 
Geçenierde yıllık kongresini yapan Bursa çocuk esirgeme 

kurumu bu yıl pk hayırlı faaliyetlere baılamış ve kurumun 
gelirini arttırmak için yeni te~ebbüslere girmiıtir • Cemiyet, 
sayın ve hamiyetli Bursa hall...ının göstedtğl derin alaka yü. 
zünden yalnız son ay içinde (1400) liradan fazla teberru te
mtnine muvaffak olmuıtur . Halkımızın bu alakası bizi ne 

kadar ıevindirmı,se değerli valimiz Şefik SoyerJn de bu iıde 
gösterdiği yüksek ilgi ve bağlılığı kıvançla zikre şayan bulu

yoruz . 

ettirdikten sonra bize yazı Ue 
yardımlarıoı esirgemeyen ve 
ricamız üzerine bu yardıma 

derhal yapmaya başlayan 

emektar arkadaşlarım1zdan 

bahsedeceğim . 
Ör. ce §Uraııoı şükranla 

kaydedeyim ki : Hepsinden 
evvel bize ilk yardım elini 
uzntan parti başkanımız ve 
saylavımız doktor Sadi Konuk 
oldu . 

İmzalı ve imza1ız bize bir 
çok makale yazmak lütfünde 
bulundu . 

Baytar müdürümüz T&hstn 
Nahit, kız entltüsü muallim
lennden Fahri Dıdsar, doktor 
Selami Karaboncuk ve Ali 
Turıut bize devamlı surette 

yazı yazmağa baıhıyHn aziz 
arkadaılardı. Hepsini burada 
ıükranla anmayı bir borç bi· 
lirim. ·Uzaktan yakandan ga

zetemize kıırıı büyük bir ala
ka 11.yanmıştı ... 

Bu alakııyı karıılamakta 

batlı baıma büyük bir itti . 

Bu da yapıldı Lakin yapıl. 

mayan şey : Bütün bunlarm 
devam ettirilmesine imkan 
bulunmaması oldu . 

Bu lmkanstzlığa bittabi 
biz sebebiyet vermiı değiliz .• 

Buna muhtelif sebepler 
amil olmuıtu. En batta geleni 
ıüphesiz ki : İlan paralarının 
vektinde tahsil edilememesi 
olmuı\ur . SON 

MUSA ATAŞ 

Sahibi ve umumi Neşriyat rniidütü 

De VEŞE ese 
f3aMldısrı yer; BurEa Bizim Basımf':vİ 

1 anesi O Para 
IİI" lardau ınesuliyet kabul edilmez] 

Parti m··ıettişi 
şehrin1izde 
~ 

Şehrimizde 
toprak bayramı 

-~-

Toprak bayramı cumartesi 
günü ziraat mektebinde me
rasimle yapılm11hr • 
· Ziraat mektebi ogün muh-

Halk partisi müfettişlerin
den ve Antep l'aylavlarıodan 
Remzi teftit için gitmiş oldu
ğu Balıkesirden ıehrimize 
dönmüştür . Parti müfetttıt· 

miz kazalarda da tefti§ler 
yapacaktır . 

İstanbul Alman 
konsolu u 
şehrimizde 

1 telif köylerden gelen çiftçiler 
ve Bursadan davet olunan 
zevatla dolmuştu . 

İstanbul Alman ko nolosu 
evvelki gün şehrimize Jel111t~; 
hususi ve resmi bir çok mü· 
easeselerl ziyaret e>tmjştir . 

Şehrimizde Türk 
kuşu açıhyor 

Türk kuıu oubesi Mayısm 
birinde açılacaktır . 

Türk hava kurumu Bursa 
şubesinden öğrendiğimize gö
re kadro dolmak üzere bu
lunma ktadar . Orta mektep 
mezunlarından isteyenlerin 
bir an evvel Türk hava ku· 

Borsadan çağrılanlara mek
tepte bir öğle yemeği veril· 
mittir . Yemekte valimiz Şe
fik Soyer de bulunmu~ ; :dra · 
at mektebi müdürü Fazıl ye~ 
meğe gelenlere teşekkür et
miştir . Yemekten sonra hep 
birlikte mektebe girilmittir . 
Ayrıca köylülerle bir hasbu
hal yapılmıı ve mektebin 
ıpor alanında muhtelif ıpor 

ıenliklert ve gösterleri ya. 
pılmııtır. köylüler ve halk 
geç vakit mektepten büyük 
bir neo' e ile ayrılmışhr . 

Uray kurulunun 
toplantısı 

Uray kurulu Nisanın bi-
rumuna muracaat etmeleri rinci Çflrf!lmba guou yirmi 

~· beşinci toplantısını yapacaktlr. 

Son fırtına Mudanya için 
bir felaket oldu . 

Güzel Mudanyada Birmanzara : 
Vefıuız deniz umulmadık 

bir günde sahildeki evlerle 
dükkanların bir çoğunu yıkar· 
ken, hain sovuklnr da zeytin 
ağaçlar1nı bozdu. Zavalh a
ğaçlar tabiatın aili'kaetına uğ. 

radtlar. Ttlblat sıcak ve güler 
yüzle vakıteız uyandırdığı a 

ğaç1arı avlayarak dondurdu. 
Anlaşılayorkl: Tabiat dede 

vefa kalmadı . Deniz vefasız, 
dünya vefasız bilmemki bu 
vefa sözünü insanlar nereden 
bulup çıkarmıılar .. ,? Evet .. ~ 
Biliyoruz; losar.:larm kafasın
dan doğan ve yüreklerinde 
yaoayan - Vefa - gerçek er· 
ginliğio biricik tacıdır. Butacı 
taııyanların yolu h~ zaman 
aydınlık olduğurıuda biliyoruz. 
Ancak bunların sayısını bildi
ğimiz için yalımı; ne mutlu 
vefalı olanlara demekle iktifa 
ediyoruz. 

Tarihsel adı ile Türk Ulu
sunun ve yaz mevsiminin gü • 
zelliğtle Bunala kardaılarımı
zm yüreklerinde yafnyan tirin 
Mudanyanın yüzü timdi gülmü
yor. Köylü, kasabah herkesin 
yüzünde saklanamayan bir 
büzün var . Oğranılan zararın 
dehıetine hiç kimse 
inanmak cesaretini göstermi
yor. 

Fakat nede olsa zarar , 
gerçek ve acıdLr . Yürtığimlzi 
kanatan bu Gcıyı duyurmak 

ve bu korkulu rüyanın ıonu
nu düıilnmek hepimiz için 
vicdani bir borç ve ulu1al bir 
ödevdir • Çünkfl bulı yalmz 
hükılmetl degil; bankaları ve 
büUl!l tarım, finaıısal uzman• 
larımızı ilğilendlrir. Bunu mev. 
sim geçmeden düıünüp halkı 
yeisten kurtarmak aerektir. 

Zeytin verimi eksiklijini 
telafi etmek için zeytin ağaç
larının toprağından latif ade 
yollarım göstermek zeytin 
ürQnüne kar§ılık ba.ıka ürün
lerin elc!e cdtlmesini öğretmek 
ilçenin finansal bakımından 
kabiliyetini gözetmek, halka 
fg bulmak ilk defa hatıra ge. 
len tedbirlerdir . 

Halkm arasında iatok zey
tini olanların sayısı pek azd~r. 
Henüz birkaçyıl önce mustah· 
ıil durumuna giren halkın ge
çimi ; (Yeni gün yeni nafeka) 
düıtürüne bağladır. Bunun için 
durumu önemle kavrayup 
karıılamak her halde çok fay
dalı olacaktır • 

Biz bu derin yaraya yal· 
nız parmak koymak ve balkın 
actlarma ortak olmakla sözü
müzü bitiriyoruz. Bu yaramn 
undurma çarelerini arayub 
bulmak büyüklerimize ve de
ğerli bilglnlerimize aittir. Gü. 
zel Mudanya bugün yardım 

ve teselli bekliyor . 
KÔYLO 



Sahife ~ 

Ticaret odasının 
bir ce abı 

Hakkın Sesi Gazetesi 
Direktörlüğüne 

12·3-936 ·gün ve 574 sayı
h gazetenizin birinci sütüuun· 
da "Tütüncülerin bir şikayeti,, 
başlığı altında tiitün müstah-
sillerinin tütün tecimenleri 
aleyhine İktisat vekaletine 
avans meselesinden ötürü ti· 
kayet ettikleri, odamızında 
bu ıikayete iştirak ettiği ya-

zılmaktadır . 
Tütün ekicileri ve alıcıları 

arasındaki tütün alış verişi 

2506 numaralı kanun hükümle 
rine göre muntazaman devam 
etmektedir . 

Bu kan unda avans mezuu 
üzerinde biç bir tikayet ol· 
madığı gibi ikti11at vekaletine 
yapılmıı diye yazılan her 
hangi bir tikayete dahi oda
mızca itlirak edilmediğınln 

tavzihini rica ederim . 
Baıkan Rüotü Egel 

Hakkın Sesi : Evet filha
kika ticaret odasının dediği 

gibi avans mevzuu üzerine 
her hangi bir ıikayet değil 

Fakat baıka bir mevzu üzeri· 
ne şikayet olunmuıtur . Ve 
bu tikayet mevzuu müdddei 
umumiliktedir . Tetkik edil· 
mektedir . 

Ordu evinde 
mutlu bir 
nişanlanma 

Harp malullerinden bin· 
batı Ziyanın kızı orta mektep 
Almanca muallimi Münevverle 
lise beden terbiyesi muallimi 
Nezihinin niıanlaomaları pa· 
zar gecesi ordu evinde yapıl
mıştır • 

Ordu evinde Zabitanla 
ııehrirnizdeki kız ve erkek ıı. 
sesi, muallim ve sao'at mek. 
teplerl muallimleri ve aile 
doıtları bulunmuı lardır . 

Gençlere niıan yüzüklerini 
binbsıı Selabittln takmıı ve 
kendilerine saadet ve iyi ge. 

çim dilemiştir . Bundan eon· 
ra danı başlamıt davetliler 
sabaha kadar rlans edip el
lenmltler ve zengin bir büfe 
de izaz olunmuılardır . 

Hakkın Sesi : Bu iki ma
rifçi gence tükenmez aaadet 
diler . 
ili 

NAFİA 
Bakanlığımızın 

I' 
dikkat nazarına 

Bir çok dairelerimiz 
gibi Bursa Nafia müdür
lüğü de gazetemizde çı· 1 

kan bazı münakasa il.in· 
latanın bedellerini müte- ) 

ahhitlerden ahp bize ver- ı 
mektedir. Fakat diğer da
ireler bilhaaaa bu me- 1 

yanda askeri Htın alma 1 

komi11yonu müteahhitler- ı 

den derhal parayı alıp I 

1 

bize gönderdiği halde 
Nafja u:üdürlüğümüz bu 1 

' iıi pek ziyade ihmal ede· . 
· rek bizi bazan aylarca 

bekletmektedir • 
Daha fenası Nafja dal· 

resine gazetelerle birlikte 
tevdi ettiğimiz faturalar- : 
dan bir kısmı timdi hu· 1 

lunamamaktadır. Bu va· 1 
1 

ziyetin bir an evvel 11la- 1 

ı 
hına çare bulmasını sa
yın Nafia bakanımız bay 
Ali Çetlnkaya dan rica 
ederiz . 

i 

·Hakkın Sesi 25-3-1936 
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: seyio oğlu Halil aleyhine açı· 

Hal ~vinde yeni 
komiteler seçildi 

~ 

Halkevimizin yeni komite · 

leri seçilmlttir komitelere ee
çJlenlerl yazıyoruz : 
Dil tarih komitesine Tarih mu
allimi Nazım Yücelt, müteka· 
it ilçe bay Fahri. lise tarih 
muallimi Fatma, maarif mü· 
dürü Fakir Erdem • 

Güzel ıan'atlara : Doktor 
Semahat, Piyano muallimi 
Nüzhet, musiki muallimi Hüs

nü, İnğilizce muallimi Celal 
Uzman, fen memuru Arif . 

Spor komitesine : İpekçi· 
lık enstitüsü müdürü ve mın
taka reisi Tahir Ertuğrul, kız 

muallim beden terbiyesi mu
allimi Naciye, lise beden ter· 
biyesi muallimi Zeki • 

Neşriyat ve kütüphane 
komitesine : Kız enstitüsü 
muallimi Fahri Da!sar, Anka· 
ra kitap evi aahibi ZekJ, ga

zeteci Musa Ataı, Muallim 
Haydar Tolun, muallim Fevzi 

Köycülük komtteıine : A 
vukat Hu!fısl Köymen, yar 
urbay Zehra Budunç, zire.at 
mektebi muallimlerinden Fik · 
rj, lise edebiyat muallimi 
Mümtaz, kız enditfü;ü müdü

rü Melek . 
Müze komite&ine : Müze 

müdurü Mahmut, f t:n memu. 
ru Kazım, bat öğretmen Sait 
muallim İbrahim Alaeittln, 
Hüseyin . 

Sosyal yardım komitesine 
İpekçilik enstitüsü yar direk. 
törü Aziz, Doktor Osman Ni
yazi, eczacı Sami Emin, dio 
doktor Fahri Komman . 

Halk dershaneleri komite· 
sine : Kız muallim müdür 
muavini Nuriye Siliöz, lise 

muallimlerinden Remzi Stliöz, 
lise müdürü Necati, kız mu
allim müdürü Arif Budak, li
se riyaziye muallimi Kazım. 

Temail komitesine : Ka · 
zanç ilJraz komiS}'Onu azası 

Rüıtü Akyürek, orta mekh·p 

müdürü Murat Alp, sıtma 

mücadelesinden Hadi ve Tur
gut Pak, Na.lb<rnt oğlu baı 

muallimi Hüseyin Ba~' u ğ . 

Halkevinde eserin 
özünü dinleme 

Her sah günü Halkevlode 
yapılmakta olan bir e~erin 

ozonu dinleme toplantısı 

dün gece de yapılmııtır . 
Dün gece kız enstitüıü 

öğretmenlerinden Fahri Dal· 
sar; tabiatın garip varlıklllrl 

konusunun özünü aclatmıı ve 
büyük bir alaka ile dinlen· 
mıvtlr . 

lstanbul şehir 
tiyatrosu tayyare 

sinemasında 
İstanbul belediyesi ıehtr 

tiyatrosu en maruf ar-
U&tlerile önümüzdeki cumar 
tesi günü temsiller vermek 
üzere şehrimize gelecektir • 

Temsiller tayyare sinema· 
ıında verilece ktlr . Artilltler 
Feriha Tevfik, Vasfi Riza, 
Ha:ram da bulunmaktadırlar. 

Lik maçları 
~ 

Ltk maçlarının ikinci dev· 
resine pazar günü de devam 
edilmitUr • 

Acar td1nanla Dura spor 
birinci takımları arasmdaki 
maçı Acar idman bire kartı 

dört sayı ile kazanmıtlır. ikin
ci takımlar araoındaki m oç1 

da Acarlılar sıfırft karıı iki 
ile kazanmışlardır . 

Muradiye ve Demirtıs§ bi
rinci tarkımları arasmdaki 
maç iki tkiye beraberlikle 
bltmiıtir . İkinci takımlarda 
üç üçe beraberlikle bitmittir. 

Dura s orda 
bir düğün 

Dura spor kulübü idare 
hey'etindeo Abidin evlenmesi 
müna11ebetile Dura spor kulü· 
bünde bir eğlence yapılmıf · 
tır . Bu eAlencede diğer ku
lüplere m e n s u p genç
lerle Mıntaka reisi Tahir Er
tuğrul da bulunmuotur . 

Düğün çok samimi ol -
muıtur. Gençleri tebrik ede· 
riz • 

Baytar müdürü
müz vekalet fen 

müşaviri oldu 
Baytar müdürümüz ve de. 

ğerli yazıcılarımızdan Tahsin 
Nahit Uygur terfian ziraat 
vekaleti fen müıavlrliğine ta
yin olunmuıtur , 

Buruda bulundu~u müd . 
detçe kendisine sevgi ve hör
met toplayan bu aziz arka. 
daıın Bursadan ayrılııına 
çok müteessiriz. Fakat tayin 
edildiği değerli itin ehli oldu
ğunu ve bu tayinin kendisi 
için da.ha hayırlı buluoduğunu 
bildiğimiz için müteselliyiz . 

Aziz arkadaıımıza yeni 
memuriyetinde de mu vaff akt
~etler dileriz . 

Asri kaplıca 
müdürlüğ·ü 

Asri kaplıca müdürlüğüne 

Adapazarı Emniyet bankası· 

nın etild müdürü ve İıbürosu 
sahibi Fahri Balıca tavin edil
miıtir • 

Orhan li 
kayma amhğı 
M Kemal paoanın Söğüt 

alıım nahiyesi müdürü Rıdvan 
Orhaneli kaymakamlıiına ta
yin edilmittir . 

Gemlik 
kaymakamı 

Mülkiye müfettişi oldu 
Gemlik kaymakamı Gani 

Mülkiye müfettiıliğine !ayin 
edilmiştir . 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ...... .-

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 -... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

wwwwwwvwwwww 

Hastanede 
hafriyat başladı 
~ 

Geçenlerde muvakkaten 
tatil edtlmtı olan hastane al· 
tındaki hafriyata yeniden bat· 
lanmııtır . Hafriyatın durma
sına sebep t~ hslutın kalma
ması imio. Vekalet son giin
lerde tahsisat gönderdiğinden 

bafriyıd a yeniden baılan

mııtır • Şimdi büyük galeriyi 
dolduran çamur ve toprak 
kazılmaktadır • 

1 
lan açtığı ihtar davasınm icra 

, kılınmakta olun muhakeme · 
' sinde müddeaileyhe ili.nen ve 
~ 

ı 

1 

1 

iJaakan davetiye tebliğ edll-
diği halde gelmed•ilnden müd-
deialeyhe ili.nen ve ilaakao 
gıyap kararı tebliğine ve mu -
hakemenin 6 -4-936 p1tza r
tesi saat 10 na bırakılmasına 

karar verilmlı olduP,undao 
davacı kocası Halil biJa sebep 
evini terb.le meçhule aittfiini 
iddia ve bu iddiasını illpat j. 

çin getirdiği ıahitler istimal 
l'i.!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!~~~~!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!m kılınacağından buna karıı bir 

Dag"" cılara : 1 diyeceıınız varsa beı gün 
'ı\.mde hakkı itirazını kullan• 

28 Mart 936 cumartesi ' mak bu müddet ic,:iode hakkı 
saat (on üçte) Uludağa 1 itirazını kullanmaz ve bizzat 
büyük bir kafile hareket 

1 
mahkemeye gelmez veya ta. 

edecektir. Dağcılarla bir- ' rafından baroya kayıtlı bir 
likte Uludağm kıı vazi- (vekil göndermezse hakkında 
yetini görmek isteyenler· J lazım gelen muamelenin 

, de bu seyahate katılabi- gıyaben ffa kılmacafı gibi 
lirler. Ancak bu gtbilerin 1 bir daha da mahkemeye kabul 
bir an evvel kulüp veya olunmayacafı teb)jğ makamı· 

1 

kulüp genel sekreterine na kaim olmak üzere ilan 
muracaat ederek nasıl olunur • 
hareket olunacağım öğ. 

remneleri lazımdır . 

Seyahate iştirak ede
ceklerin isimlerini her 
gün Setbaımda Fort a. 
cantesi Tayyar Akkeskine 
Halkp pıı r t i 11 1 n ı~ e 
Saim Altoka, matba. 
amızda Musa Atııv·i ve 
kulüp merkezinde kulüp 
idare memuruna bildir· 
melerl rica olunur . 1 

1. 
Kulüp. genel ıekretui il 

... Musa Ataş I 

Karacabey 
Harası müdür
lüğ·ünden 

Harada yetiştirikn 
yedi baş nnıhtelif ırk 
dölcü kırcık ve taylar 
toplan ve perakende 
satılacaktır . 

isteklı ferin her gün 
harava n1üracaatları 
ilan olnrıur. 

1 8 ~ t - '2 5- --~ 8 

§ 
936- 226 Bursanın zin

dan kapu mahallesinde al4· 
eddin çıkmazında 5 numara· 
•ı hanede Hamdi karısı Na
ciye tarafından kocası ayni 
mahalleden Mehmet oğlu 
Hamdi aleyhine ikame eyle· 
digi boşanma davasının da· 
valı Hamdinin mahalli Jka· 
meti mechuı bulunduğun. 
dan gıyabında yapılan mu
hakeme sonunda yapılan fh· 
tar semeresiz kalmış oldu· 
ğundan 132 ci madde muci
bince karınız davacı Naci
yeden boş olmanıza ve bir 
sene müddetle evlenmeden 
memnuiyetinize ve masarifi 
muhakemenin sizden alm-

1 masına 13-3-936 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan 

: müddeti kaouniy~ zarfında 
· itiraz ve temyiz etmediğiniz 
takdirde hükmün katileşe
ceği tebJ iğ makamına kaim 
olmak üzere HAn olunur. 

Kültür direktör
lüğünden: 

Karacabey Necati bey kız Ens· 
! ı titüsü için 20 bin kilo 
şarbaylığından: 1

senik gürgen ve 20 bin 
Beledi~~nin parça- 1 kilo da senik meşe o -

lar mevkıınede ( yüz dunu açık eksiltme ile 
ek tar ) erazisine iki yıl alınacaktır . 
tnüddetle ve ortakla- Şartnamesini gör
ma suretile Çeltik eki · 1 

mek için Necati bey 
mine açık artırma ve 1 kız Enstitüsü direktör
uzatrna müddeti içinde lüğüne başv r J 
. ki. k d d u u ması 
ıste. ı çı ma ığın an ve bu işi yüklenmek 

· 1 Nısan 936 Çarşamba . . · 
günü ~aat .16 d k t'' 1steyenlerın 8 Nısan 

a a 1 t 9H6 Ç b .. -ihalesi yapılmak üzere 
35 

t • arşam a gunu 
pazarhkJa aı:tırmaya !•ralık muvakkat 
konulmuştur. l.5tek1iJe- temınat makbuzu veya 
rin 600 lira teminatla. banka mektubiyle saat 
ri)e o gün ve saatte be- 15 de kültür direktör
Jediye encümenine mü· Jüğünde toplanacak 
racaat etmeleri iJan komisiyona gelmeleri 
olunur • 2n-28 bildirilir. 25-28 

, 



Sahife 3 

Karacabey Ha
rası müdürlü -
ğünden: 
(Kapalı zarf usulile 
eksiltme ·lanı ) 

Hara ihtiyacı için 
ikiyüz on üçbin kilo 
yulaf, yüz on üç bin ki
] o arpa, elli üçbin kilo 
m1~ır ve on dörtbin ki 
lo bakla kapalı zarf u· 
sulile eksih:meğe kon 
muştur. Bu işlerin hep
si için iki bin lira n1u ~ 
vakkat teminat alına· 
caktır. Yulafın kilosu 
na altı buçu~ kuruş 

mısırın kilosuna beş 
buçu kuruş arpanın- ki
losuna altı kuruş bak . 
lanın kilo'luna beş bu
çuk kuruş muhammen 
kiymet takdir edilmiş
tir. Eksiltme Karaca 
bey harası merkez bi .. 
nası içı1de yapılacaktır 

Eksiltnıe günü 17 Ni · 
san 936 cuma günü sa
at onbeştir. isteklilerin 
o gün teminat ve vesa" 
iklerile birlikte harada 
bulunmaları ilan olu
nur. 

25-28-t -4' 
§ 

Haranın kendi ihti
yacından fazla mu teli· 
f ulcins (on dört bin 
kilo çeltik tohumu açık 
artırma usulile satışa 
çıkarılmıştır. Satış gü
nü 16 Nisan 936 Per-
ş1~nbe günii saat on 
b: şti r. Muvakkat temi
nat olarak (yüz on) lira 
alınacaktır . Muham-
111en kiymet olarak ki .. 
Jo ... urıa on kuruş t -.kdir 
ediJ miştir . 

İsteklil.erin eksiltme 
günü teminat ve vesa
iklerile birlikte harada 
bulunınaları ilan olu 
nur. 

25-28-1-4 

Bursa vakıflar di 
rektörlüğünden: 

Evkafa ait uzun 
çarşı kuyumcularda 27 
No lu bedestan ile kes
teldeki ı 2 No lu hama· 
mın kirasına istekli 
çıkmadığından arttır· 
ma 31-a-936 gününe 
kadar uzatılmıştır . 

isteklilerin o gün 
saat la de evkaf dai-

Hakkın Sesi 

Bursa ikir.ci İcra J\ıle - Bursa sulh hukuk 
nn .. rluğundan : nıahkemesinden : 

93f-l048 İstanbulda mey· 936 - 1672 Burcada yeni 
va hahn<le kabzımal Ahmet hf"zzaz mahallesinde ölen 
Hamdiye borçlu Buuaeın bü· Mustafa k1z1 Habibenin idi· 
yük suıurluk köyünde mukim çük oğlu Mehmet Necati ve 
Yahya oğullarmdan Mehnıed küçük knı Makbulenin veli-
oğlu Ahmedin iıbu borcunun leri olmadığından tesviye'J 
temini için mahcuz ve satlı- umurlarına ana babala rı ye-
masına karar verilen Bunanın na yiğit mahallesinde hav · 
Haıaa köy kör hendek mev- lucular sokağında 3 sayılı 
kiiode vaki tapunun Ağustos evde oturan Mustafa vasi 
929 günlemeç ve 111 numa- tayin olunduğu ifan olunur. 

raımd kayitli 43 numaralı Bursa asliye ma hke · 
ıarkan köse oğlu lbrahim gar mtsi birinci hukuktan: 
ben Ali oğlu Recep ve Mus· 
tafa ıtmalen sahibi senet ve Sivasta nafia baş fenme-
kara Yuıuf veresesi cenuben murluğundan mütekait mü· 
Nürettin bey bahçeleri ile· heneis Mahmut Ünal ile 
mahdut Tapuda 7 dönüm me· Borsanın şangıır şungur 
eahan 15ö23 metro mürabbaı mahallesinde Ahmet durmaz 
buluban sabıkan tarla elyevm arasıncıa mevcut karacabey 
m cmuu 1000 lira ktm~tinde harası 26- 11 -934 tarih ve 
bir kıt'a ıeftali bahçesi yiııe ha 381 l-1012 numaralı muka-
aıın köy kör hendek mevkiinde velename ile llgı inşaatı ile 
vaki tapunun ağustos 929 ta- 935 senesi nihayetine kadar 
rlh ve 112 numarasında mu- alınacak sair inşaat ve ta-
kayet ve 44 numarada ıarkan mirat işlerine mütedair şir-
lıara Yusuf veresesi garben ketin tasfiyesi hakkında 
k d x.1 R · ı R f\ .ahmut Ünal vekili avukat a ı o5 u ecep ııma en a~ 

it b hjb. t Kemal levi tarafmdan ika-
ı cenu en sa ı sene ve 
Mustafa bahçeleri ile mahdut me edilen şirketin tasfiyesi 
Tapuda 3 dönüm masahan davasının cereyan eden rnu 
5574 metro mürabbaında yani hakemesi neticesinde mez· 
6 dödüm mikdaranda tapu da kür şirketin tasfiyesine ve 
tarla elyevm 300 lira kayme· her ıki şerikin tasfiye me-
tinde bir kıt'a ıeftali bahçesi; muru tayinine 13 Mart 936 
ve yine Hasan köyünde vaki tarihinde karar verildiği ti· 
kör hendek mevidinde tapu· caret kanununun 245 inci 

maddesi hükmüne tevfıkan nun ağustos 929 tarih ve 113 
numara11nda kayitli 45 numa· alAkadarların malUmü olmak 

rada ıarkan Ahmet garben 
üzere ilin olunur . 

Recep ıtmalen ve cenuben larım hususil~ faiz ve mas"a· 
Ahmet tarlaları ile mahdut fa dair olan iddialarmı evrakı 
tapuda 1 dönüm mesahan 2757 müspitelerıyle i§bu ilan tari-
metro murabbaı yani üç dö. hinden itibaren 20 gün için&e 
nüm mikdarında 150 lira kıy- icra dairesine bildirmeleri ak· 

si halde haklan tapu slci-lle
metinde tapu da tarla elyevm 

riyle sa.bit olmadıkça sah§ be-
ıef taH bahçesi; ve yine Hasan delinin payla§masından hariç 
köyünde kör hendek mevkiin· kalırlar 
de tapunun ağustos 929 tarih 

2 -- Arttırma ıartnamesi 
v~ 114 numarasmda kayitlt 46 Buna ikinci icra memurluğu 
numuala ıarkan sarı İsmail odasında iıbu ilan neşrinden 
veresesi garbeo Muatafa tima· itibaren lO gün sonra açıkhr. 
len Salih in İbrahim verese- Satıı peşin olarak yapılacak 
leri cenuben Emin çavuı bah- tar . 
çelerl ile mahdut tapuda 2 3 -İhale 27 --4 - 9:.16 gün 
dönüm esahan 4595 metro lemecine rastlayan pazartesi 
mürabbaı yani 5 dönüm mik· günü saat 14 den 16 ya ka-
darında 250 lira kıymetinde dar Bursa ikinci icra memur· 
tapuda tarla elyevm ıeftıli luğu odasında icra kılınacak· 
bahçesi ve yine Hasan köyün· tır · Şu kadarkı arttırma be-
de kör hendek mevkiinde ta- deli gayri menkulün muham-
punun ağustos 929 tarih ve en kıymetinin yüzde yetmiı 

115 d k ti 47 betini bulmadıiı takdir de en· 
numarasın a ayı ı 

son arttırmanın teahhüdü ba· 
numaralı ıarkan ve garben ki kalmak ıartile arttırmanın 
hacı Mehmet ıtmalen yol ce- 15 gün daha temdit edilerek 
nubeo hacı İbrahim veresesi 12-5-936 günlemeclne rast· 
bahçeleri ile mahdut tapuda layan Salı günü saat 14 den 
l dönüm iki evlek meaahan 16 ya kadar Bursa ikinci İcra 
4 buçuk doaüm mikdarında memurluğu odasmda ençok 
225 lira kıymetinde tapuda arttırana ihalesi icra kıhna-
tarla elyevm ıeftall baçeıl; ve caktır • 

Gerulik hukuk hakiın. 
J i 6· i o cJt n : 

("' 
138 

Gemlikte kırtasiyeci Köp· 
rii ıii Hakkı Juzı Nigarrn ko
cası y~ri belli olmayan Ri
za oğf u Terzi Mehmet aley
hine açhğı davada 4 sene. 
denberi davar evini · terk 
ettiği evliliğin kendisine 
tahmil ettiği vazifelet'i ifa 
etmediği şahadetıe sabit ol· 
dugundan boşanmaıarma ve 
bu boş.anma davasında ka
bahatli olan kocanın bir se
" " müddetle yeniden velen
memesine dair mahkemeden 
çıkan 29- 2-936 tarih ve 
17 : 17 numruıu hiikme ( 15) 
gün içinde temyiz hakkını 

kullanması aksi takdirde 
hükmün kat'ileşecği tebliğ 
yerine iUln olunur. 

Hursa Tapu Mf dür
lügünden : 

Bursanın hamamlı kızık 

köyünde Ünzile pınarı mev· 
kiinde şarkan müftü oğlu 

Salih garben yol ve kısmen 
dere şimalen yol cenuben 
yol ve kısmen Abdullah ve
resesi ile çevrili kestanelik 
ve Ünzile pınarı namı diğer 
kara Hasan yerınde şarkan 
hacı Hüseyin bahçesini ayı· 
ran hendek garben sarıali 

oğlu Hasan çavuş veresele 
ri şimalen yoı cenuben sey. 
di Salih vereseleri çevrili 
bahçe ve bağlar mevkiinde 
şarkan fıçıcı Mehmet vere
sesi garben Osman oğlu 

Hüseyin ve Ali çavuş og1u 
kara Mehmet şimalen efenin 
Hasan cenuben Osman oğlu 
Hasan ile çevrili çevrili bağ 
ve kurumuş deresinde şar· 

kan Osman oğlu Osman 
garben uncu Ziya şimalen 

Osman oğlu Hüseyin cenu
ben yol ile çevrili kestane· 
liğin 60 senedenberi kara 
Osman oğlu Mustafanın se
netsiz malı iken 330 yılında 
ölnıesile veresesine intikal 
ve ahra satışından bahsla 
tescili talip edilmiş ve bun
lardan bir parçaya aid ta
pu kaydı bulunarak diğer· 

lerinin kaydı bulunamamiş 

olduğundan tasarruflarının 
tahkiki için ve bulunan si· 
cilin tadbiki için gününe 
3-4- 936 müsaaif cuma gü . 
nü mahaJline memur gönde
rileceğinden bu yerlerde 
alakası olanlar var ise ta
rihi ilanından itibaren 10 
gün zarfında ellerindeki bel
geler ile beraber tapu ida· 
resine ve yahut mahallinde 
bulunacak memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

yine Ha.an köy kör hendek 4-Arttırmaya iştirak için Bursa U rbaylığından: 
wcvkitnde tapunun ağustos gayri menkulün muhammen 
929 tarih ve 116 numarasında kıymetinin yüzde yedi buçuğu Bursa şeherine bir canavar 

düdüğü, açık eksiltme He kayitli 48 numarala ıarkan nispetinde pey a.kçası veya 
kara Yusuf veresesi g:uben milli bir bankanın teminat alınacaktır. Düdüğün sesi 
canbazlarlı kadı oğlu Recep mektubunu tevdii etmeleri la- sakin havada 8 ve rüzgara 
timalen Salibin İbrahim ve zımdır. Ahcı arttırma bedeli karşı 3,60 kilometreden işi-
Hiiıey!n cenuben ~afız Meh- haricinde olarak ihale karar tilecektir. Muhamrueni 1200 
met hududu ile mahdut tapu- pullarını tellaliye resmini ta- liradır Şartname bedelsiz 
da 2 dönüm mesa.han 5 dö· pu ferağ harcım vermeğe verilir. Dışarısı için 6 ku-
nüm mikdarında 250 lira kıy- mecbıudur. Daha fazla malft. ruş posta pulu Iazımdır · 
metinde tapuda tarla elyevm mat almak isteyenlerin 935 İstekliler şartname için 
ıeftalt bahçelerinin açık art. 1048 dosya numarasiyle me- her iş saatında Uray muha· 
tırma ile satılma&ına karar murlyetimize müracaat edebi· sebesine ve 2 nisan 936 
verilmiıtir • lirler . Arzu edenlerin ıartna· perşembe güniı saat 15 te 

ı -ipotek sahibi alacaklı- meyi okuyarak hazır bulun. 2490 say1lı kanuna göre 90 
)arla diğer alakadarların ve maları veya mümessil gönder· 1 ira muvakkat teminatları 

25-3-1936 

Genılik İcra metnur
luğundan : 

935-397 Gemlikte kırla· 
siyeci Hakkıya maa masarif 

1104 lira 38 kuruş borçlu 
Gemlikte demir subaşı ma
hallesinde vodinah Ahme
din tapunun 15-6-935 ta
rih ve 9 sayıl ısında mu kay· 
yet Hasan ağa kuyu mevki· 
inde şarkan Hasan şimalen 
Mustafa garben pirevezeli 

1 

Emin ve Abdülfettah cenu
ben yol ile çevrilmiş 3673 

! metre zetinliğin derununda 
170 ağaç mevcut ve tamamı 
400 lira kıymetinde bulun· 
duğu ve mezkür zeytinliğin 
yarısının satılmasına karar 
verilmiştir. Satış açık artır
ma ve peşin para ile satı
lacaktır , 

1 - İpotek sahibi ve ala· 
caklılar ve diğer aldkadar. 
ların irtifak hakkı sahiple
rinin işbu gayri menkul ü· 
zerincıeki haklarının husu
sile faiz ve masarifata dair 
olan iddiaları işbu ilAn ta -
rihinden itibaren yirmi gün · 
çinde evrakı müsbitelerilei 
icra dairesine bildirmeleri 
ve aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinden ve paylaş
madan hariç kalacaktır. 

2-Artırma şartnamesi 

Gemlik icra memurluğu o· 
dasında işbu iUln tarihinden 
itibaren on gun müddetle 
herkesin görmesi için açık· 
tır . 

3~İhale 21-4-936 tari
hine musadif salı günü sa. 
at 14 de Gemlik İcra me
murluğu odasında icra kıh· 
nacektır. Şu kadarki tayin 
olunan işbu zamada artırma 
bedeli gayrı menkulun mu
hammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde son artırmanın ta
ahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın on beş gün daha 
temdit edilerek 6-ç-936 
tarihine müsadif çarşam~a 

günü saat on dörde Gemlik 
İcra memurluğu odasında 
2280 numaralı kanuna tevfi· 
kan ihalesi icra kılınacaktır. 

4-Artırmaya iştirak için 
gayri menkulun muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
nispetinde pey akçası veya 

1 milli bank teminat mektubu 
ı tevdi etmeleri IAzımdır. Alı· 

1 
cı artırma bedeli haricinde 
olarak ihale karar pullarım 
ve yüzde iki buçuk delUUi· 
ye rusumu ve tapu ferağ 

harici vermeğe mecburdur. 
Daha fazla malumat almak 
isteyenler 935-397 numara-
lı dosyasına müracaet et-

ı mesi ve ihaleden beş gün 
sonra tescil için tapuya tez
kere yazılacağı ilan olunur. 

Bursa Urayından: 
Uray kurulunun 25 ci 

toplantısı 1 -4-936 Çar
şamba günü saat 15 te ya· 
pılacağı ilan olunur . 

1------------------~ Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

irtifak hakkı sahiplerinin itbu meled ve gösterilen ıartlara ile Uray dairesinde komis· 
• 1 _ _ı._.l.-l...ıı-.,,._._-ı...~..--..._...--t--0.,...,._~huu,..--_..u~ LI ~ ~l...J-'---,-Jl~O-.lm------------~--~~__.n~LI~'""""~--~--"'~~-.a-~~ 
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Bursa Merinos Yetistirme Müfet- Bursa kiiltür diı·ektöı~lüğünden Bursa inhisarlar , 
tı·şıı·g.,ı· Satın alma Komisvonundan Muv~{kkat teminat tahmini bedel mikdarı cinsi müdürlüğünden 

J Lira Kr. Ur~ Kr. rrıetre 

Cins ve mahiyeti mikdara Tahmin bedelı 126 00 l68o oo 400 Uri kıımaş(harici elbiselik için Bursada Demirtaş Şl" 
Adet L Kt~. 38 25 510 850 Haki kten (Dahili <• « mendüfer istasvonun 

"' AHU ve levazımı Baytariyye 55 1392 32 38 25 510 850 Siyah « (İş elbiseliği için dan inhisarlar baş mü· 
ve Eczayı Tıbbıyye 28 13 375 oo ıooo Amerikan bezi düdüğü depolarına ve 

Acık eksiltme usuliyle eksiltmeye kunulup Bursa bölge san'at okulu talebelerine gereken belediye gazhanesi ne 
eksiltme işi 3-4-936 cuma günü saat on beşte yukarda cins, mikdarı, t2.hmin1 bedelleri yazılı ve bu depolarla beledi. 
Borsada Ata Türk caddesinde Merinos Yetiştir- dört kalem eşya '16 -3- 9;lf1 gününden başla- ye gazhanesinden yekdi 
me Müfettişliği daire~inde 1apılacaktır. İstekli· mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye ğerine ve demirtaş şi
ler 0 gün mal sandığına yatıracakları yüzde 7 ,5 konulmuştur . Eksiltnıe 30-3- 9.36 Pazartesi medüfer anbarına bir 
teminatı muvakkate akçesi makbuzu ile komis- günü saat oobeşte İlbaylık bi_nasında Kültür sene içinde nakledile-
yona müracaat edebilirler. şartname ve tef er- direktörlüğünde yapılacaktır. isteklilerin 936 cek mamul tütün, si-

t - .. l al "ç1"n de lıer gu~ n çalı~ına Tı'caret o<.İası vesikaları ve yüzde 7,5 mnvakkat rua ını gorup an am ' 1 
• gara, içkiler, ispirto, 

sa atında Müfettişlik 1dare Memuruna ve eksilt- n1akbuz veya mektupla ri yle yukarda ~özü ge · suma ve barut ile av 
n1e saatinden az öncede t!ksiltme komisyonuna çen gün ve saatta Kültür direktörlüğünde top- malzemesi ve patlayıcı 
gelmeleri bildirilir. 18 -2 1-25 lanacak komisyona ve şartnamelerini görmek maddeler ve boş kap-

Bursa merinos yetiştir memülettiş- hteyenJerin her gün San' at okulu yönetgesine !ar ve levazım nak tiye 

l k .J baş vurn,aJarı · ücreti 20 Mart 936 gü· 
liği satın a ma omisyonunuan : 18- '2 l - 25 - 28 nünden itibaren 20 gün 

Cinsi ve mahiyeti miktarı tahmin bedeli f d ~dd 1 k ·ı 
adet ura kr. Yenişehir mal müdür üğün en : mu ete e $.1 tmeye 

Suo'i tohumla istasyon 8 1120 00 1-Şarnamesine halen in1kansız kayıt bu- konulmuştur · Eşyayı 
mezkurenin muham-labor.tuvarı çadırı Iunduğu anlaşıldığından ıslah edilmek için 16 -

Açık eksiltme usulile eksiltnıeye konulup 3 _ 936 ta·ri hinde ihalesi yapıl ola yan 15062 lira men mikdarı 5948 l 5 
eksiltme işi 6-4-936 pazarertesi günü saat 1 ?> 64 kuruş keşif bedelli Yenişehir hükümet kona- kilodur. İstekliler şart-
de Bursada Atatürk caddesinde merinos yet1ş naceyi go··rmek u .. zere 

ğının iknıal inşaatı yeniden kapalı zartla ek- ' tirme dairesinde yapılacakttr . he g.. k ·ıt 
siltmeye konulmuştur . r un ve e sı meye 

istekliler o gün mal sandığına yatıracakları _ " · t" "k · -1 ·h 1 
'2-Eksiltme 26 -3-936 p~rşeınbe ış ua ıçın ue ı a e 

Yüzde 7,5 teminat muvakkate akçesi makbuzile gurıu t 'h" ı ( o N ' 
saat 14 de Yeneşebi rde maliye dairesinde p arı 1 0 an o ısan komisyona muracaat edebilirler. Şartname ve ya •- ~">6) ç ş ba .. .. 
lacaktır . » ar an gunu 

teferruatını görüp anlamak için de her gün ça- 'saat ı 6 da 33 ı· 15 
3-ZarfJar saat l 'ıı de kadar komisyona ve-

1 

ıra Jışma saatında müfettişlik idare memuruna ve kuruş te in t k 
eksiltme saatinden az öncede eksiltme körnis~·o- r:lmiş olmalıdır · k km . 

8
• 

1 
muva -

1 4--lik teminat l l 29 lira 70 kuruştur . ate a çesıoı müstas .. 
nuna gelmeleri bildirilir . 18-2 J - ':lü-28 hiben bursa inhisarlar 

5 -Proj~ ve şartnameleri Yenişehir mal mü-
Bursa Merinos yetiştirme müfettiş- dürlüğünden ve Bursa nafıa baş lnühendisliğin- baş müdürlüğüne gel-

' 
k · d 1 

de,1 25 lira hedel mukahilinde altnır . t - 1 meleri · 1-2 me satın a ma omısyonun an: '---------~-~-~--
c1·nsı Adet Tahmin bedeli ı · Bursa kuhiir l Karacabey Harası 

AUU ve edevatı 201 kalem 
Lira 

3913 
kr. 
62 

Bursa ikinci icra ı\1e- ı 
1 direktörlü!!Lıl <l t·n : merinos yetiştir-
nıudug" undan: •.J •ttl.ği üd" •• Kütahya merkezlnde 6500 me ÇI 1 m Ur• 

935/854 Nafaka borcundan Simavda 2000 Şaphane mer· lüg"' ünden . 
dolayım ahcuz olup yemin' l üç k · d d ·· · 

ı ezın e e uç ıJk mektep Merinos yetişetı'rnı 
Baytariye ve 
Ecıai tıbbiye 

Açık eksiltme usuliJe eksiltmeye konulup ek· 
siitme işi 10-4-936 cuma günü saat 15 te Uur
sada Atatürk caddesinde merinos yetiştirnıe 
müf etteşliği dairesinde yapılacaktır. İstekliler 
o gün mal sandığına yüzde 7,?> teıninatı rnu
vakkata akçası makbuzile komisyona muraca
at edebilirler . 

ehli vukuf tarafından tama- yaptırılacağ1 merkezdeki 
mma 75 lira kıymet takdir 6500 lira keşifli mekt~hin çiftliği koyun sütleri· 
edılen Buraamn Feyzullah pa· 24 martta ihafesl icra kılı· nin l 5· N.ısan-93ö tari-
ıa lnahallesinde aralık ıoka- nacağ• Kütahya kültür di- h · d ğ 
tında otup Tapunun kBtük rektörlüğünden bildirilmek- an en sa ım sonuna 
7216 bapta 58 parsel 5 ada tedir. istekli olanların ma- kadar İstihsal olunacak 
190 ve numara 6 da kayıtlı halline muracaaUarı. çiftlik ve yayla koyun 
150 metro murabbaı &abasın- _,l wow:-.w sütleri 6 Ninan· 936 ta· 
dakı araa aç•k arttırmaya çı· Bursa .,ioci icra ~le-
karılmıı ve 2/4/936 güuleme· n1urluğunJ,, n : rihine müsadif Pazar· 

Şartname ~e teferruatını görüp anlanıak 
içiode her gün çalışma saatında müfettişlik 
idare ınemuruna ve eksiltmeden az öncede ek

cıne rastlayan Sah 0 ünü aaat tesi günü saat ·J 5 de 0 936 - 548 bir borç jçin 
14 den 16 ya kadar dairemiz· B d B t -
de satılacaktır. Arttırma be· 
deli kıymeti muhamıninenin 

si itme komisyonuna gelmeleri bildirilir . '1-3 yüzde yetmit beıint bulduğu 

B M . t. t. ar t takdirde alıcısmd satılacaktık·. 
~rSQ erznOS ye lŞ lTme m Te - tır. Aksi halde son artırmanın 

tişliği satın alma komisyonundan: teahhüdü baki kalmak ıartlle 
on bet gün daha uzahlarak 

Beheri Tutarı 6/5/936 güolemecloe rastlayan 
Cinsi Adet Lira kr. Lira kr. Çarıamba günü saat 14 den 

Ma kari sör 2 2850 00 5700 00 ı 6 ya kadar olan ikinci artır. 
Kamyonet maaında en fazla bedelle alı-

Kapah zarf usulile eksiltmeye konulup eksilt- ~llma aatılacakt1r. 
me işi 10-4-936 cuma günü saat t 5 Bursada 1 artırmaya girmek iateyeo· 

Atatürk caddesinde Merinos yeHştirme Mınta. 1 !erin areaoın kıymetinin yüz-

k _ f , . ... . d . . d I k p ) J de yedi buçu~u niıbetinde pey 
a mu ettışlıgı aıresın e yapı aca tır . u u akçası veya Ulusal bir Ban-

teklif _ kağadını bir zarfa koyup kapayarak ve kanan teminat mektubunu ge· 

427 lira 50 kuruşluk mvakkat teminatı kapalı 1 tirmeleri lazımdır. Haklarda 

mektupla ayrı hir zarfa koyup kapayarak ek. Ti apuksltJcilılertlkelılıabıit odltmğ ayôo 
pote a aca ar a er a-

siltme günü saat 15 şe kadar makbuz karşılı- lakadarların ve irtifak hakkı 
ğında komisyon reisliğine vermeleri ve şartna · 1 ıahipler1010 bu haklarmı ve 

meyi ve teferruatını görüp anlamak için her iş 
1 

huıutll~ faiz ve _masr~f~ dair 

g ünü ve saatında müfettişlik idare memuruna ola iddıalarm~ ilan gununden 
• .. • itibaren 20 gun içinde evrakı 

ve eksıltme saatından az once de eksı1tme ko· m6bitelerile birlikte daıreye 
misysnuna gelmeleri bildirilir • 1-3 btldlrmelidirler • Aksi halde 

mahcuz olup ~atılmasına ursa a ay ar mu· 
karar verilen 400 lira kıy- dürllığü dairesinde 
metindP bir adet Fort mar- k tt J' J 
ka 158 PJAka numarıh oto- faç• ar ırma usu 1 e 
mobil 21-3 - 936 gfinfeme- 1 satılacaktır . 
cine ra .. tlayan cumartesi Beher litresi altı . 
günü saat ıo dan itibaren buçuk kuruş muham
Bursa yeni yol da akm ga-
raj andı açık arttırma ile men kı vmet takdir e · 
satılacağından taliplerin dilmiştir . isteklilerin 
vakti mezkftrda orada hazır 240 lira muvakkat te'
bulunacak icra satış memu· minatlarile birlikde 
runa 936- 548 dosya numa· 
rasiyle muracaatları uan arttırn1a günü Bursa 
olunur . da Baytar müdürlüğü 

hakbrı Tapu siclllerile ıabit 
olmayanlar satıı bedelinin 
paylaımasından hariç kahrlar. 

Blrikmit vergi, tanzifat ve 

tenvirtye, borçluya aft olmak 
üzere bedeli müzaye~eden ö .. 
denecektir. Evkaf lcareıl ve 
Tapu masraflara ve ihale pul. 

ları ve dalliliye müıterlye 

alttf r . Daha fazla malumnt 

1 edinmek isteyenlerin 2/4/936 
: günlemeclne raetlayan Per-

dairesinde teşekkül e
decek satış komisyonu
na muracaatları ilan 
olunur. 

18-21-25-28 

ıembe ıüoiiden itibaran dai 
remizde açık bulundurulacak 

olan arhrma ıartnameaile doı · 

ya içindeki kllf•tlarm okun . 

maaı illn olunur • 


