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TÜRK-YUNAN 
OOSTLUGU .. 

lıtanbul'dan yazıhyor : 
Türk-Yunan doıtluju o 

kadar ••ilamdır kt. Balkan 
mf sakının da B. Çaldarlı tara
fından lmzalanmaslle sıklaıan 
bu doıtluk Veatzellıtlerln uf-
raımalarlle bozulamaz. 

lkı memleketin ahalisi bu 
doatluiu o kadar beoim1emi1 · 
tlr ki, arada ıeçimıizllk hu
sule iettrmek üzere yapılecak 
teıebbüıler, bu lkl milletin 
sanılmaz imanına çarparak 
parçalanmağa mabkClmdur. 

Yunan elçiıi B. Rafail'in 
lıtaobul'a geldiğini haber a· 
lınca kendisile görüıtüm. 8. 
Rafail gayet güzel Türkçe bil
dlğl atbı, Tflrk-Yunan dost-
lufunuo da hararetli taraftar· 
larındandır. 

Mumaileyh evvell Anka· 
ra'dan baılıyarak ıunları ıöy

lemiıttr: 
"Ankara eıkl rejimin kü

\Oın6a 6zennde yetltmlt bir 
fidandır. Bu fidamn ta%e göv
deıl artık kuvvetleomit ve 
ıözlerindeo dallar fııkırmak· 
tadır. Bugünkü ftdan ,arın 
koca.man btr çınrar olacak ve 
Türktyenln ıöbeğinden Tilrk 
ıençliilne tı timıall olacaktır 
•elhaetl Ankara bu dott mem· 
leketin istlkballnln aynuıd&r. 

Ankara dtrljanlarınıa Yu· 
nanfstan'a kartı durumları çok 
1yidtr. Türkler Yuoantıtanda 

Mtlam bir idari! v• .cilrltftt 
...ıemenai etmektedirler. Yuna• 
aillan'aa Balku miaakındald 

- ıenflı mevkii ile •Ütenatlp 
bir• ıekilde kav•etlt olmaaıoı 

arzu ediyorlar. Kemaltıt Tir· 
kiJe ıbu mi.aka fazla ..ehem-
.Uy et •ermektedir. 

lı..t memleket arasında 
•Onezaalı biç bir ehemmiyet
li me•ele yoktur. Her iki ta
raf ta hüınQnlyet tabibi olduk
larından, bayle btr meıele 

olaa bile ber belde doatane 
btı surette bati edilebilir. 

Balkan misakınıo büyük 
amaçlarile kuvveU anıulutal 
aiyaaal alem tarafından tak· 
dl r edllm!§tir. Şhndeo sonra 
Avrupa Balkan paktını büyük 
bir devlet halinde nazan iti· 
bara alacaktır. Çonktı bu 
ku••et ıerek maaevl ıerelue 
maddi nüfu1.u ıayesiode ıar. 
kın sulhunu korumağa hazır 

bulunacaktır. 

Günden aune teklmül et· 
mekte olan bu oraanlzlm bü· 
yOk itler baıaracaktır. Stze 
tekrar ediyorum, Türk-Yu· 
nan doıtluiu henüz hfttün 
11aey.-alaranı •ermemittir. Bu 
-.hepten yurtları ae•en TGrk. 
lere Yunanlılar bunu yeUıUr-
-eie çahtmalıdırlar. Bu doıt. 
hatun Balkan itlerinde aazım 
Q\arak, Balkan muyazene ve 
"-lbunu koruyacak bir nüve 
ol~afına iman ediyorum.,, 

a ·ay elçi hak11~ defilaır. 
ÇGakd ıtmden ıonra Türkiye. 
1l sevmtyen Yunan •atan. 
Pet•erlili ve Yunaniltan'ı ıev. 
Qatreıa TOTk yurt1everllft taaav. 
•ut olunamaz l'alsamidis 

Turizm için iyi teşebbüsler 

Şoförler cetmiyeti mayıstan itibaren 
seyahatler tertip ediyor •• 

Şoförler cemiyetinin yeni idare hey'etl çok güzel bir ka
rar vererek Bursada aeyahat heveıiol artırmak ve memleketi 
tanıtmak, ayni zamanda da otomobllc\lere it bulmak gayeıtle 
bir mayıstan itibaren muhtelif lıUkametlere tenezzOh ıeferle
rl tertip etmektedir. Su aeyahatler her onbeı günde bir ya· 
pılacakhr. Bittabi Buraalılardan Sunaya banyo için ıelenler
den istlyenler bu seyahatlere ittlrak ~debileceklerdir. 

Tenezzilblerin fsUkametlerfnf cemiyet bir hafta önce ilin 
edecektir. Şöförler cemiyetintn · yent bey'ettnde Doç acanteıt 
Müfit Elbir, Şevrole acantt'li HOsmen .zade Mehmet, Benzin 
acentesi Adil, Yıldarım otobüılerl ıahibi Klmil ve Ferah oto· 
büılerl ıahtbl lbrahim de vardır. 

Cemiyet merkezini eıki (Stnger) kumpanyasının bulundufu 
binanın tklnci katına nakletmlttir. 

Şehir planı 

Ankaradan gelen 
f8hir mütehassıs· 
ıarı çahfıyorlar • 

tWıi 

Yıllarca önce 22,000 lira
ya yaptırılmıı olan ıehtr pll 
oımızıo buıüokü vaziyete tıö· 

re tamllmı tamamına tatbik 
kabiliyeti olmadığı ıörülerek 

bunun tadili düıünülmi.\tl6. 

Geçenlerde . Aokaraya ıtden 
belediye relılmiz Cemil Ôz, 
Bayındırlık bakanı Ali Çettn
kayadan tehir müteba .. ıalara
nm Bunaya ıöndertlmelerlnt 

rica etm.tı ve Alt Çetinkaya 
:radde bulunarak miltehauıs

ları C '" ÇeD bMtas tçlnd11 ıehrl-

mlae göadermttttr . . 

Belediyenin 
altındaki evrak 

mahzeni 

Belediye binasının altın
dald mahzen ve bodrum katı 
ıtmdiye kadar içine girilecek 
halde değildi. 

Belediye 'l'eisimlz Cemil 
Ôz. mezbele halini alan bu 
yuf ıüzel bir Uray mahzeni 

l 
•e deposu ıekline koydurmuı
tur. Alt katın hır kısmına ıü· 
ael taksimat yapılarak oraya 

1

. buraya ablmıı ve toprak ara
lanaea l·almıt olan eski def· 
terler, kuarlar ıtmdi meyda· 

~ na çıkaralarak buralara kon· 
1 maktad" 1286 tarihinden be· 
j rl tutulruuı olan kayıtl ar bet 

\ 
yıla ıöre is\lf edilmektedir. 

Bu tf bttUkten ıonra be-
Müteha11ıtlar ıehirde telki· 

kat yapmakta •e bilabara be. ' 
lediye aaloauoa ıelerek ıez· 

dikleri mıntakanın pllnı üze· 
rinde tadilat yapmaktadırlar • 
Mütehauıalar evvelki aün be
lediye reilimizle birlikte Çe
kirgeyi ıezmitler •e Çekirge. 
yi baıh batına tetkik etmit · 
)erdir. 

lediyemizin Jıllardanberi na· 
111 çahıtıiı bir tarihçe ile 

ı tespit edilebilecekttt . 

lıbayımız lnegölde 
lıbayımız Şeftk Soyer dün 

lnegöle ıttmlıtlr 

Fıkra : 

Ankaradaki 
SPor kongresi 
Ankarada toplanacak olan 

Türkiye idman cemiyetleri lt

Uf akı kongresine ıebirlmizden 
de murahaelar gidecektir . 

Daicılık kuhibü murah hu 
olarak Ankarada bulunan 
Tokat saylavı Sfbeyyayt ıeç

m:ıur. Daicılık kul<kbü namı· 
na rokat aaylavı konrreye 
lttirak edecektir. 

Bir diplomatla 
~ bir kadın arasın

daki fark ••• 
Bir diplomat ; (evet) der· 

ıe (belki) demek ; (belki)der
se (hayır) demek, (hayır) der· 
se o zat tam diplomat ·d~· 

iildtr . 

Sir kadın (bayar) derse 
(belki) demek, (belki) derH 
(evet) demek, (evet) derse 
tam bir kadın delildir . 

Doğru söyleyenin akıbeti budur • 

Dağcıhk kulübü genel sekreteri 
Musa Ataşa iki sene boykot kararı 

veritrmı, ı .. 
Geçenlerde Almanyada yapılan kıt olimpiyatlarına bir ta

kım göndersek bile bunların taclece müıahtt olarak orada bu. 
lunma.ları ye katlyen müsabakalara ıJrmelertnln doğru olmı-

1acafı yolunda aazetelerle neıriyat yaptıiı için; Türkiye id· 
mao cemiyetleri ittifakı ıen81 merkezince Federe edllmlt bir 
kulübün genel aekreterl olm•k dolaysile Federasyonun nokta.t 
nazara aleyhinde nefriyat Y•ıttıiından arkadaıımız Muıa Ateıa 
tkt sene boykot kararı verllmittlr. Muıa Ataı bu karara iti· 

raz edeceflnl ıöylemekle beraber aynca gazetelerle bu karara 
cevap verecektir. '.Arkadaıımızın gelecek ıayıda •erecelt ce· 
••P hayli entereıan olacaktır • 

Halk evinde 
yabancı dil 

dersleri 

Halkevlnde verilmekte olan 
yabancı dil dersleri geçen hafta 
muvakkaten tatil edllmtıtı. 

Dün bu derelerin verllmeİtne 
yeniden baılanmııdar . 

Cumhuriyet 
refikimizin 

muhakemesi 
Cumhuriyet refiklmizle 

Sedat Ataman arasındaki ha. 
karet davasına buıün de 
ikinci ceza mahkemeıfnlle de· 
vam edilecektir. Geçen hafta 
iddia malca mı suçluların 

beraettni talep etmlıtt. Muha. 
keme için dün Cumhuriyetin 
müdürü Hikmet Mönif ıehri

mlze gelmittir • 

'fera~iler 
damgalanıyor 

Tetoazt, Kanta.r, Baskül gi

bi tarh aletlerinin muayene 
edilerek damgalanmallna bat· 
lanmııtır. Bu tş, lş bankau. 
nın altındaki dairede yapıl· 
maktadır. Dün buruı dirhem 
ve kantarlarıoı damgalatmak 
için ıelenlerJe dolu idi • 

Asrt kaphcanın 
mobilyesl 

A1ri kaplacaoın molril,est 

mayıa içinde tam&mlanacak 

v-e tahmi:ı olundufu:ıa f-7., 

kaplıca ile otel haziran bida

etinde behemehal açılmıt bu· 

lunacaktır. 

Yeni baytar 
müdürü 

Zıraat •eklleU fen mÜfll· 

vlrliiine tayin olunan baytar 

müd6rü Tahıln Nabidin yeri· 

ne Kocaeli baytar müdürü 

Ziya bir derece terfian tayin 

edtlmiıtlr . 

DO~Ş~: 

Bir gelin 
Kaynanasını N:urdu -Kare c ıbeyde ..bir gelto 

kaynana faciaıı olmuıtur • 
Obalı Ahmedin ll:ar111 kayna-
nasını tabanca ile vurmuıtur. 

Yarala kadın hastanemize 
nakledHmf ıse de naata nede 
ölmütllkr. Hadisenin btr kaza 
ve)·a kast eseri olup olmacb
i• haldiinaa ma:halll mll8del 
umumilfk tatllCikat yapmakta· 
dır . 

Kız lisesinae bir 
açı 1 ma töreni 

Kız JJıemizin bahçesinde 
yeni y•pılan bina bitmittlr Lli-
naoıo açılma töreni 23 .Nisan 
eünü öğleden sonra yapılacak
tır. 

Bıçak çekmifl. 
Da vutdede maballeitoden 

Hfileyln ojlu HaHn İbrahim 
otlu Hüıeyinle ka vaa ederken 
Hiiı~yinin kendisine ıbıçak göı-
te..diilni zabıtaya haber Yer
mittir . 

~ 

Bıçakla yarela111a 
Saray oğlu malaaUewlMleo 

Settar adanda biri ayal ma
halleden deataDCl Mehmetle 
bir e•:kirau meıeleahılden~•· 
aa etmitler, Mehmet, Se~rı 
bıçakla ıol kolaodan yarala
mııtır suçlu 1akalan~hr. 

İzinsiz tabanca 
t-a,ımak . .; 

Mudaoyanın mirsel köyün· 
den Mehmet otlu Emin adm· 
da birinin ıehir içtnae tzlnıiz 
tabanca taııdıtı gl5rli1erek ta· 
bancuı ahnmıı ve haklcında 

muamele yapılmııtır . 

1 
Açık teşekkür 
Parmaiımda olan et yara

mı büy6k bir hazakatlapek 
az bir zamanda tedavi eaen 
Memleket hastanelinfn kıy

metli operatör6 Doktor Bay 
Ekrem Köoere sonsuz teıekür• 
terimi sunarım. 

Adile Falay 

Bu çalışkan kulübün elinden 
tutmalıyız ... 

Pazar günü Atatürk ıtadyomunda en kuY9etli futbol takl• 
mımızın (Acar idman yurdunun) bir maçını seyrettim. 

Takımı teıkil eden uzuvlar ayrı ayrı olarak bu itin kuv. 
vetli elimanlarıdıt . Hatta aralarında ha11m takımlar için çok 
tehlikeli oyuncular bile Yardır. Buraa mıntakasının ıekiz ıene
denberi ıampiyonluğunu elinde tutan bu çahıkan ve verimli 
kulübe ve bu takıma acaba yardım edtliyormu? Diye ıoruftur· 
dum. Aldıiım cevap maal~sef biç de umduğum gibi çıkmadı. 

Çünkü : Borsanın yüzünü güldüren, çok defa harici temu· 
larda Buraayı temıil eden bir kulübe Ankaradua yani Fede
ra.yon ıenel met:kezlnden yardım ediliyor da Buraadan yapi
lan 6zel yardım onun yanında ıönük kalıyor • 

Bittabı bunun lçlo renç kabiliyetler, ve kıymetli ütidatlar 
inkltaf saha11 bulamıyorlar. 

8 Sene futbol ıamplyonluğwıu, 7 sene atletizm fampiyon· 
luğunu muhafaza eden 935 Türkiye atletizm birtncillklerlnde 
smkla yükıek atlama Tiirklye birinctliğlni kazanan ve daha 
bir çok dereceler alan, Berlin olimpiyatları için aralarından 
güreıçile" ıeçilen, ha11lı her nerede umumi bir ıpor harek'eu 
olursa oraya tıtlrak etti fi ıörülen bu çalıı kan kulübün elin
den tutmak Bursamn ve hepimizin bir borcu olmalı deillmt. 
dir ? MUSA ATAŞ · 



1 

Ödemişten ge .. 
len hırsız yaka

landı. 
Din sece aat oncl'a bacı 

•rfeddln mahalleılnde yeni 
Makta ohlrul Ahmet kar111 
Hay eYIDla kapııına bir 
lldlt tabrak lmmtu1a ı ttmlt 
fakat daaefte kapaaının açıl

m11 ol._u ıarerek heyecan 
la lçıerlJe ıtrmtttfr • Btrde ne 
ıan&a ! lceraae tanlmadılı bir 
ad•m Yar... Ha•••, derhal 
f_,acla baeb1or bu fer1ada 
1etl,ea .... ile baUu ile el· 
•anlak! karakoldan JeUten 
pollller. kaçan haraaan pe
.... dltl1orlar, lunıa IDdrll 
hamamı lçtae uldanmak lltt· 
1or. Ba ıırada pollı keadlılal 
1abb7or laınızm ki• oldalu 
tahkik MlllJor • 

Otlı•l"9 -.... Ye orada 
Y&Pbls Mı hınahktaa dola
yı l»ura,a kaçan RadYlıtab 
luaa .. 1amat otla Mehmet 
oldaiu anlaııla1or. Mehmedin 
._ e..ı.a uçarkea IOkaia 
...... lmnloalu ldr uat bulan• 
mllt .... ,. •• bqb tefrlblye 

••••il_... ank ..almda 
IGtt .. arada oturan SGley• 
._ llm Haal .. hıa eYIDdea 
,a.dls aokak kap111nclakl aı 

-ldllde ._btar •rdumak 
.............. aldaja bir lu• 
.,ak w •ecadlr• maballeela· 
...... ..akta 12 oama· 

A••lll km Remnreata 
evlıij• ...... etJ& bulaamuı· 
tw. MVr•et yablaamıı Ye 
.....,.,_ ...tlmtftfr. 

Bir kahTecle kumar 
OJ11arlarken yaka 

)ananlar. 
Suıaaa puanacla kalaYed 

Maatafa u.lkcleki tabeua kak· 
........ kumar OJD&tt•lı ha· 
ber abamua kertne zabıtaca 
...... tertibat aonuada yeDl-

••• u..... S61e1man ofla 
Mattafa, Mehmet oflu Yunuı 
Muu eila Rlfat ıuç ilzerlade 
Jablaamıtlardar. 

Çocuk haftasına 
hazırlık 

Çocuk hafta11 için 

mekteplerde hazarlaldar 
bqlamııtır. Hafta için bir 
proiram Japılmaktaclır. 

Merdivenle bir evin 
üçüncü kabna çıkan 

hırsız 

Etki belediye relılerlnden 

Cemal yalcı Çekirge yolunda
ki k6tkiin0n Oıt katında ço 

çuklarlle yatmakta iken aaat 
24 de eYlne bir hır11z ıtrmlt
Ur • 

Bu hıraız, ıilndiizden bah· 
çecle eyin dı•arına dayalı ola-
rak bırakılan bir merdl•en 
ıörmlt •• ıece bu merdiven• 
le kötkiln Oçiacl kat pecere· 
linl açıyor ve oradan eye ıl· 
rJyor. Fakat oda kapılarını 

kurcalarken ey Hhibi Cemal 
yafcı tıkırtıya uyaoıyor. Der-
hal elektrik dOimeslni çe•lrlp 
ortablı aydınlatıyor. Bu sara
da hıraıs kaçıyor fakat Cemal 
yalcı hırsızı tanıyor . Yanı 
batındaki yeni bir ey yaptır· 
makta olan Uitln tilccan Ra· 
.tmln yapwncla çalıf8n ltçl· 
lerlndea biri •.. 

Fakat erteel ıGn yapı •· 
la&bt Raılmln, Cemal yatcıya 
rlca11 herine Cemalin kara
kola mal6mat Termedlil ha. 
ber alınıyor . ubıta derhal 
tahkikata baılayor. Bu ltçl 
yakalamyor ayakkaplan oda· 
daki ayak izlerine tatbik edi
lince ayakkapların izlere ta-
mamen tetabuk ettlit ıörillilyor 
•• ıuçun faili olduuf anlaıılı
yor. Cemal yafcınıa ile badi· 
aeJI karakola b ldlrmelerl I• 
çlD mahalle bek~llerlne Yak' -
ayı anlattılı öirenlllyor. Bek
çilerin bunu karakola haber 
•ermecliklerl anlatılarak bek. 
çiler hakkında ayraca ıorıuya 
baılanıyor . 

Hursa 1"apu Müdür 
lüğünden : 

Küçük balıklı köyünün 
kaymak yolu mevkflnde 
şarkan Recep ve Salhl 
garben masa ve tsmil 
şlmalen Recep v" Salih ce 
naben yol He çevrllf bahçe 
baJkçı oğlu memedln ced
dinden f nttkal etmek sure· 
tile malı iken 50 yıl önce 
ölmeıile kızı Hatlceye inti
kal \•e ahara satışı talep 
edilmlt ve tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan 
tasarrufunun tahkiki için 
20-4-936 gününe müsadif 
Pazartesi Günü mahalline 
memur gönderileceğinden 
ba yerde allkası olanların 
10 gün zarfında tapu idare 
sine ve yahut tahkikat gü
nü mahallinde bulunacak 
memura muracaat etmeleri 
llAn olunur. 

Roman 
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• Gkla flclcletle alkıtl•Jaralr 
rlurda : 
-BaraYo CaYidan abla •• 

tabii • • CaYiclaa ablam· 
imi• tarafta . • Oh.. Gar

A11.a Naüet abeJ Gklcle 
~"'~- laak .-e mlYelbddma 

ı •lda kaim. 
Hepel sll8ttaler . 
ı-....• ... ıror .. 11u.. 

il ıltemll Glslae çakı111orclu a 
~1a ........ 

Ob88il1!. • Senin ltentmle olrar 
•11111•111 ltlr sini ılremere-

~·alllt:flia 1a1ç •• 
ftllatll R JUam&& çocak-

-- ,U.11 kurtara· 
IMilMNlll' amlamtta. Plrı•ler 

rl açta. Gaza baaarken Cavı· 

dana d6nd0. Mllteflt bir te· 
beNilmle aordu : 

-Ekaert1eU kazandınız • 
Sla alzln. Ne tarafa ıtdellm .• 

Caridan meaut, manalı na· 
zarlarla alzlerlnl ıberek C9• 

Y&b Yerdi J 
-S.. ...... ,. lltenenlz • 

Ntızhet aGlcll: 
- Peki, o halde kıtla1a 

dotra atdeUm • 
Soma mGtebeulm bir çeh· 

n1le Glalde1e danerek lll•• 
etU : 

-GlrlJOHUDUZJa ba7aa al ._,.u onlar baanclı • Ça. 
Nlla analaıuu r•IM pdr• 1 

Haklun Sesi 

BlR BAŞLA ALTIOK .. 
Devrildi saltanatın o yobaz baıı çoktao, 
Bize hayat ve 8lk6 l"ltfor altroktan .. 
ÜlkümOz altaokun uzatbfı iksirdir, 
Bu yolda yOrOyenln yiireft, batı birdir .. 

• Altlok" bizim aonıuz ülkOmOzün özOdOr. 
"Alt.ok. • Kamalizm"ln •ahty ıtbl ıöznd6r; 
"Altıok,, hızımızdır baıımısda altı taç .. 
Altaokun ucundan fııkarmııtar son amaç ... 

.. Altıok bu uluıa Onl6 bir haıyat verdi. 
Yiikıelme iilkümOze kırılmaz kanat verdi. 
Bunun için ülküdat •OtkOmGze ıon yoktur.,,, 
Tapındıfımız ancak bir batla altıoktur .. 
Tapındıfımız o baı gak ı6zll uzun boylu, 
Batımızda • Artoyon" (s) dOnyada bOyiik ıoylu .. 
Onun berblr bakıı• hız •erir OlkümOze, 
Bunca yıldır o baıla renk pldi 16r;Gmiize .. 

• Altıok,, lu OlküJO 16nlflmOzOn taıına, 
~atımızı yaıladık • Atatiltk,, ıa•aıına ..• 

[x) Yakutluda aemaviilah • 

Bursa Urayından: 
Bahçe satlş ilAm; 

Küçük balaklı köyünde 
Recep ve Salihten beledi~e 
ce alınan 11 dö . 2 evlek. 
195 arşın bahçe ve içinde 
23 dut ve 102 armut ağacı 
açık artırma ile 27 /4/936 
pazartesi gunü saat 15 te 
satılacaktı . Muhammen be
deli 1000 lira olup muvak 
kat teminat 75 liradır. Şart· 
nameyi görmek için her iş 
saatmda Uray muhasebesi· 
ne ve satış saatrndan önce 
ıartnameye göre teminat 
makbuzu veya banka mek
tubu ile Uray komisyonuna 
isttkltler gelsinler • 1 ~4 

§ 
Uray Kurulunun 26 ıacı 

tolantısı 16/4/936 çarşamba 
günü saat 15 te yapılacğı ve 
-eski zabıt okuaarak 936 
bütçesi ve yfni Qelen evrak 
müzakere;ı edileceği il An o 
lunur. 

§• 
E tiketstı ekmeler H. 
Belediye tenblh ve ya. 

saklarınm 223 üncü madde 
sı ahklmına göre . fırın 

oumrosun11 havi etikef i bu 
lunmayan ekmekleri satan 
bayi ve esnafın da fırıncı· 
tar gibi aynı ceza ile ceza
landırılması için haklarında 
zabıt varakası tutulması , 
Uray komisyonun 2/4/936 
tarih ve 947 soyıh kararı 

üz.erine ilin olunur • 

Ziya Vehbi 

---
Bursa asliye mahke
mesi birinci hukuk da
iresi baş katipliğinden: 

929-4029 Bahkh saiir 
köyünden Hasan Tam.in ve
kili avukat Kemal Levent 
tarafından o köyde Ali ka
rısı Havva, Hüseyin oğlu 
Hasan, Hüsytn o{lla Hileylo, 
Hüseyin karısı Hüsniye ve 
Hüseyin karısı Zeliha Zeh· 
ra aleyhine Bursa sulh hu· 
kuk mahkemesine açtığı se
net iptali davasından dava. 
lıların yokluk1arında bakı· 
fan mahkemesi soncunda 
davalılarda Zeliha Zetiraftın 
esbabı f ntltalden öiü Mah· 
mut otlu ftüsyfnfn katısı 
oldugu fere dairesinin 928 
2353 numaralı doıyaslle sa· 
bit olduOundan müddeabf h 
küçük Balıkla köyünde kale 
ardı, mundarca ve menzil 
çayırf namı dfQerf Nilüfer 

. kenarındaki üç parça gayri 
menkulün 48 hlRe ttibarJle 
6 sehlml karısı Zeliha Zeh ~ 

' ra 14 derden 28 hlml o• 
ğulları Hasan ve Hüseyin 
7 sehimf kızı Hüsnüye ve 7 
sehimide diğer kızı Havva 
namlarına yeniden kayıt ve 
tescili ile Eylül 926 tarlb 
ve defter 15 ve 56, 57, 58 
numaralı tasarruf senetleri· 
nfn bu suretle kayıtla ·anın 
tashihine 16-10-930 tarı 
hinde kabili temyiz oJmak 
üzere kat ar verildiği ve. 

mek l~ln biraz daha dolaıa· ' 
calıı. Ne yapalım. Onlar ilç 
biz iki •. 

Hareket ettiler • 
DJrekılyon derelne baıla. 

ıala bir hafta olmuıtu • Naz. 

bet her akf8m daireden çıkın· 
ca Cavldana ulrayor, on~ ~-

Gillilttiller . 
Nbbet clirekılronu kırarak 

Ankara fOUllDa atrdı • 
Aktamıa alaca karanhtı, 

Çankınnın harap çehreılnl 

ılyah bir tOlle örtmele çah
tırken onlarda kıtladan dö
niiyorlardı. Zabitan yardana 

ıeldıklerl zaman. Y ayaa se
len pnap beaOz ıelmemltU • 

• • • 
-Bu alrıam nereye ıtcle-

ceiiz Ca•ldan ? Nllzh~t 
dlrelui1onua batına ıeçmlt 

Ca•ldana aora1ordu. Ca•idaa 
ıaıırmıftı. Taacclple Nlzhete 
balttı : 

-Nere1e mi ? •. Ne çabuk 
11nattnu •• Hani bu akpm 
blalm bahçeye ıtdecekUk 1al. 

-Ha ... E•et ... S,ht ... 

larak tehir haricine çıkı1or 

orada ona aaatlerce dera •• 
rl1ordu • 

ilk zamanlar anlaıalmaz 
bir hiıle ondan dalma uzak
laımak •e kaçmak lıteyea 

Nlzhet ıOnler ıeçttkçe ona 
daha fazla 111myor, ve onunla 

batbaıa kalabilmek için dakl· 
kalan iple çeklrordu . 

Ca•idan 1. Nazarıncla, erı. 

temeyecelt bir ıaadet olan bu 
ıenç kız, lserlnde blylk bir 
hsıfr uyandarmııta. 

E•et •. Erltemerecell bir 
1aadet .• O aaadetl elde et· 
mek için aevmek llaımdı • 

Halkkl o ••• S.ıem" ... S.. 

11-4-1936 

Karacabey Ha 
raaı miJdiirla • 
ğünden: 

-Alat baytariye-
Hara ihtiyacı içi 

(136) kalem mubteli 
alatı baytariye açıl 
eksiltmeye konmuştur 
Eeksiltme günu !30 Ni-
san 936 perşembe gü · 
nü saat onbeştir. Ek 
siltme yeri istanbu 
baytar müdürlüğüdür. 

. Muhamme.n kiymet o
lark \ Skiz yüz ) lir.a 
tahmin edilmiştir. te
minatı muvakkate ola
rak (altmış lira) alına
caktır. 

İsteklilerin teminat 
ve vesaiklerile birlikte 
eksiltme günfi İstanbul 

. baytar mudürlüğünde 
toplanacak hara alım 
komisyonuna müraca -
atları ilan alunur. 2-4 

Mudanya vakıf· 
ı Iar memurluğ-

1 
undan 

Tirilyede satıfacqk 
1 zeştipler~ı;n ~7 parça 
zey,ioJiğin arttırma 
müddet. 

nün~ kadar uza tılmı,. 
dır. iste ki ilerin MiMlan 
ya :Yakıflar memu 
ğuna müracaatları. ' 
davaJılardan ZelibJ :Zeıl(•
nıa ikamelgAbının tqeçhul 
kaldığı anlaşlldljındaa t>u 
huaustaki hüküm hilleaıı
nrn bir ay müddetle llAnea 
teblii&t icraaaaa dair ayrı

• katrMı v.llmesiM INaeen 
meıbure Zeliha Zellranın 
Sayin olunan bir ay müddet 
zarltnda temyiz etmediği 
takdirde bükmia kat'ileşe
ceğl tebliğ makamına kaim 
olmak üzere llAn olanr . 

yJlıe bile mukabele ed ... zcb. 
Buna hakkı yoktu • 

Yalmz ; Ca•lclam ona; 6-

tekloe. kalbini ~• llttkbaltnl 
..-rçaladliı baçare,. beuetl• 
JOrna •• Onan batan haltDI, 
ta•arlannı, hatta bira• çelare
ılnl Nermlne ...._.IJordu • 

Ve lıte bu ben..Uı , ona ha. 
tarlatan bu mltabehet bltGn 
blılerlne haldGI olan , .. &ne 
kaYetU. 

(ayldana eokaluyar, rak

lapJor onun hl~ clir USUlllllU 

karmayor •e onun her llaln6 

Nermlnln verdlll bir emir te
llkld ediyor " J•pıyordu • 
o,ıe aannedl1orda ld ı CaYl
dam .. tutmak. oaua t.llla 
anulannı y.arlne ıettrmelde 

berbat etUlf kam b4a1a bl
bJnl tam., etmlı olacak • • Fa• 
kat berbat J • 

- Bitmedi -



Sahife 3 

Bursa sulh Hukuk 
l\tah Kemesinden : 

934-75 Buısanm araplar 
mahalleıloden ölü tabak Eı· 
ref oğlu Ömer ve kı~ı He.cer 
ve dalDadı Ömer Lütfi beyin· 
lerıode mütterek kabili taksim 
olma masandan dolayı ıuyuu · 
nuo izalesi için satılarak be
delinin hi11edarlara hisseleri 
niıpetinde payla§tırılmaaına 

15-7-934 gün ve 934-1967 
sayılı ilimle. karar verilen adı 
geçen araplar mahatleeinde 
salı tabak Hasan ve Abdul
lah ve Mehmet vereıelerl ha· 
neleri ıolu Atiye ve Sayil 
Mehmet ve Tahir oflu Alaid· 
dinin haneleri arkası mazhar 
bey ıokağı önü bahçe çıkma• 
zı sokağı tle mahdut ve 4000 
lira kıymeti mubamminelt bfr 
evin tamamı tarihi ili.odan 
itibaren 30 gün müddetle a-
çık arttırmaya çıkarıldığından 

talip olanların kıymeti mu
hammloeılnin yüzde yedi bu. 
çulu uiıpetinde pey akçaları 
le beraber Buna sulh hukuk 
makemeılne muracaat eyle· 
melerl ve ihale 12-5-1936 
gününe rastlayan salı günü 
ıaat 15 te Bursa sulh hukuk 
odaamda yapılacağından talip· 
lt'!rln o gün mezkur mnhke-
de hazır bulunmaları ve ıart
name tarihi ilandan itibaren 
her kese açık bulunduğu ve 
nıezk~r günde arttırma bede-

Hakkın Sesi 

ursa ıWilli eml "k miıd .. i 'iğü de Karacabey Ha
t -E vvd ki ifanl~rnt kanuna uygun hir ş kit rası müdürlü -

de yapılnıaınasınd~n dola vı 26 ~{-03H t d ıh in v •• d . 
de ıhalesi yapıiamıyan <150H2> lira (ö~) kuruş 1 gun en• 
keşif he<leli Yenişehir Hükümet konagırıın ik ~ (Açık eksiitn1c ile 
mali inşaatı yeniden kapalı zarfla eksiltn1eye erzak ahını) 
konuJmustur. Hara ihtiyacı için 

2-Ek~iltme l::S-4. - Ua6 Pazartesi günü saat (Bin \kiyüz) kilo s~.de 
14- te Yenişehirde maliye dairesind\! yapılacaktır. yağı <dört yüz) kiloma-

3-Zarflar saat 14 de kadar komisyona veril- karna (bin beşyüz) kiol 
miş olmalıdır. ze) tin danesi ve<üç bin) 

4-İlk teminat. ( 1 129) lira (70) kuruştur. 1itı e zeytin yağı açık 
!1-Pro je ve şartnameleri Y t=nişhir n1almüdür- eksi itmeye koomuştut4• 

)ügünden ve Bursa nafia baş mühendisliğinden Eksiltme günü 21 
alınır. nisan - 9;-iG salı günü 

'J -Bu işi yapmak isteyenl<.~ri o Yenişehir ınal- saat on beştir. Eksilt· 
nıüdürlüğüne haş vurnıa la n g-erekt!r. 1-1' me yeri karacabey Ha· 

Burs3. ikinci hukuk Bursa l''a pu ~1üdür . rası merkezidir. zeytin 
mahkemesinden: füğ"ünden : danesinin kilosuna yir-

936-405 Bursanın İsa Eylüı -335 gün ve 8s mi kuruş zeytin yağı-
bey köyünden Mustafa kızı sayılı tapu sicili yanık ise nın litresine elli kuruş 
Ayşe tarafından kocası Bur 4 de evrakı ru üs b 1 t esi tere yağ·ıni~l kilosuna 
sanın bınar başı alaca hır· mevcüt ve bu evrakı kay- seksen kuruş makarna-
ka caddesinde hasırcı Hü- diyeye nazaran cumalı kızık 

!~öyi1nün köşklü dag· mevkı·· nın kilosuna yirn1i hes. 
seyin oğlu Halil aleyhine -
açılan ihtar davasının gıya- inde şarkan dere garben kuru5 n1uhan1men kiy .. 
bında icra kılınan muhake- EmJn oğlu şfrnalen tar·ik met takdir edilmiştir . 

cenuben hacı İsmail oğlu 
sinde: Davacı Ayşe ko· 
cası Halil bil~ sehep evini Mustafa bahçeJerile çevrili 

dört dönüm kestaneliğin 24 
terkf e semti meçhule gitti- pnydan 3 payı eyyüp oğlu 
ğinden evine dönmesi için Aliye ait olduğundan bahıs· 
ihtarat icrasını talep ve ia · la ahat·a ferağı istenmişitir. 
dla eylemiş ve iddiasını Bu yerde alakası olanlar 

Bu işlerin hepsi için 
ıkiyüz elJ~ lira rnuvak-

kat teıniııat alınacak
tır. İsteyeniere haradan 

11-4.-1936 

Karacabey Ha
rası müdürlü -
ğünden: 
(f>irinç ekimi ortak
laması ilanı) 

Haranın kendi ih -
tiyacından fazla ve 
bundan evvel ihalesi 
yapılan yüz hektardan 
ınaada bu defa daha 
(Elli) hektar erazi ay
ni şartlar dairesinde 
ayni mevkide açık ar· 
tırma usulile ortakla
maya verilecektir. Ar .. 
tırma '21 -nisan-9a6 
Salı günü saat on dört
dür . 1,eminat o)arak 
lkiyfız lira alınacaktır. 
Artırma veri karaca-., 
bey harası merkezidir. 
Tahn1ini esas yüzde 
kırk yedidir. isteklile
rin artırma günü temi
nat ve vesa1klerile bir
likte harada bulunma-
lan 11an olunur. .t-4 

Bursa· Askeri 
satın alma li gayri menlmlür muham

men kıymetinin yüzde yetmiı 
beıtnl bulmadığı takdirde ıon 
arttırana son taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırmanın 
15 ıün daha temdit ile 28-
5-1936 tarihine ra1tla yan 
perıembe günü ayni saatte 
mezkür mahkemede gayri 

ıueokulün en çok arttırana 

lhaleıl yapılacaiı ve bu bap-· 
ta bir güna itirazı olanların 
Ye alakadarlarının 20 güc 
içinde evrakı müspit~ ile bil. 
dirmeleri akıt surette hakları 
tapu kütüğü ile sabit olma
dıkça sataı bed~li paylaıma

sından geri bırakılacağı v~ 

belediyeye ait delli.liye ru6u-
1 mu ile ihale karar pulu ve 

ispat için getirdiği şahitler var ise tarihi Hanından iti-
istima edılerek davalı hali- 1 haren 10 gün zarfında tapu 

şartoa111 leri parasız 

verilecektir. isteklile- komisyonundan 
. k ·ı - - ' 

' müzekkere ve ferağ harcı a-
lıcıya ait olacağı ilan olunur. 

Karacabey Ha
rası müdürlü
ğünden: 

-Yazlık elbise-
Hara binicilik oku 

~u talebelerinin yazlık 
1~tiyacı için açık ek 
sıhme usulife kırk ta-
kın1 elbise alınacaktır. 
Belı.er takın1 elbiseye 
onbır lira muhan1men 
kiymet takdir olun. 
muştur. Muvakkat te · . 
"!11Dat olarak otuz beş 
lıra alınacaktır. Eksilt-
me yeri karacabey ha
rası nıerkez binasıdır. 

Eksiltme günü olarak 
1 -Nisan- 936 cumar· 
t~si ~Ünü saat on beş
tı r. !steklilerin o gün 
ten11nat ve vesaiklerile 
birlikte harada bulun
maları iJan olunur. 2 4 

lin dört sene evvel bilA se- idaresine müracaat ttmele-
bep karısının evini terk ri ilan olunur . 
edüp gittiği ve halen evine 
dönmediği gibi ikametg4hı 
da meçhul olduğuna şeha

det ettiklerin den müddea· 
aleyh Halil evlenmenin ken. 
dısıne yüklettiği vazifeıeri

ni yapmamak maksadile ka · 
rısınrn evini terk ve muhik 
sebeb olmaksızın karısının 

evine dönmediği dinlenilen 
şahitlerin şehadetJeriJe sa-
bit olduğundan işou ihtar-
namenin tarihi ilanından iti
baren bir ay zarfında karısı 
davacının evine dönmesi 
için kanunun medeninin 132 
inci maddesi mucibince 
müddeaaleyh Halile ihtar. 
name tebliğinine ve muha .. 
kemenin 1 ı -5-936 pazar· 
tesi saat 1 O na talikrna ka· 
rar verilmiş olduğundan bir 
ay zarfında kar1tıız davacı
nın evine dönmeniz ve dön-

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ........ _ 

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

Hastalarını hergün kabul 

eder . Tele fon 64 

len şahitlerde sizin beş se· 
ne evvel evliliğin size tah4 

mil eylediği vazifeleri yap· 
mamak maksadile bilil st?bep 
kocanız davacının evıru 

terkle bir daha avdet etme· 
diğinize ve halen nerede 
olduğunuzda maliim olmadı· 
ğına şehadet etmişlerdir: 

nn e sı t nıe gunu te- ı Bursa, Mudanya ve 
rninatlarite birlikte ha- Bandırına Gazinoları 
rada bulunmaları ilan için 170 ton Un satın 
olunur. 4 - 4 alınacaktır . 

Karacabey Ha- Tahmin edilen be-
deli 2'24 l 8 liradır. 

Tası müdürlü - Şart11amesi Bursa sa-

ğünden : tın alma komisyonun-
-Orak ipi- dadır. Eksiltme \()-/" 

Hasat zamanı kul Haü peşembe günü sa-
lanıl,nak üzere Hara at 16 <la Bursada As

ihtiyacı için nürnunesi 
veçhile (Dört bin) kilo 
orak ipi ile (on bir bin) 
kilo baJ)'a teli açık ek· 
siltn1e usulile satın alı
nacaktır. Eksiltme gü
nü '.tJ - Nisan- ö3ü cu-

ma günü saat on beştir 
E ksiltme yeri karaca
bey harası nıerkez hi-

keri sa tın alma ko· 
misyonu binasında o
lacaktır. Eksiltn1e ka
palı zarf usuliledir. 

mediginiz takdirde hakkı

nızda lazım gelen muamele
nin ifa kılınacağı tebliğ 

makamına kaiaı olmak üze· 

, nas1dır. Hara teslimi 

Huna karşı bir diyeceğiniz 
varsa beş gün içinde hak
kı itirazınızı kulJanmak Ü· 
zere gıyap kararı ve bir ay 
içinda kocanız davacının e
vine dönmeniz için kanun 
medenin 132 inci maddesi 
mucıbince ihtarnamenin teb· 
liğine ve muhakemenin 11-
5- 936 saat 10 na bırakıl

masına karar verilmiş oldu· · 
ğundan ber mucebi kardr 
beş gün içinde hakkı itira
zınızı istimal etmez ve yu· 
karda yazılı muhakeme 
gününde bizzat mahkemeye 
gelmez veya taraf mızdan 
baroya kayth musaddak bır 
vekil göndermez ve bir ay 
içinde kocanız davacının e· 
vine dönmediğiniz takdirde 
hakkınızda IAzım gelen mu
amelei kanuniyenin ifa kıl1-
nacağı ve bir daha mahke
meye kabul oJunmayacağı

mz tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ııan olunnr. 

Muvakkat teminat 
1681 lira 3t> kuruştur 
teklif mektupları 1 G--
4 - 9a6 perşemhe saat 
on be~e kadar satın al
ma komisyonuna ve. 
rilmiş olacaktır · 

28 - 4--11 - 15 

re iian olunur . 
§ 

936- 415 Bursanm Bınar 
başı mahallesinden alaca 
hırka caddesinde Kadri oğ· 
ıu Fuat tarafmdan karısı 

Bursanm doğan bey mahal· 
lesinden 42 No. ıu evde 
Ömer kızı Makbule alehine 
açılan ihtar davasınm icra 

kılınmakta olan muhakeme
sinde: Davaci Fuat biUl se-
bep hanei zevciyeti ter ket
tiğiniz den hukuku zevciye. 
te riayet etmeniz için ihta
rat icrasını karar verilmesi 
talep olunmuş ve davacı 

tarafından getirilip dinleni. 

orak ipinin kilosuna 
kırk yedi kuru~ , 

balav telininn kilo una ., 
on dört kuruş muham · 
men kıymet takdir e · 
dilmiştir. Orak ipi için 

yüz elli lira ba lya tdi 
icin yüz otuz iira mu -
vakkat ten1inat alına
caktır. Şartnameyi is-

teyenlere haradan pa· 
rasız verilir. isteklile-
rin kanuni vesaiklerile 

eksiltnıe günü harada 
bulun111aları ilan olu-
nur. 2-4 

inhisarlar Baş
müdürlüğünden 

(683) Bursada Ka
yanda idarenıize ait 
ahır şartnamesi muci
bir ce kiraya verilece
ğinden açık arttırma

ya konmuştur . "İstekli
ler ihale günü olan 27 
Nisan Pazartesi günü 
saat on altıda üç bu
çuk lira iğreti temi
natlarile başlnüdüriye
tin1izde komisyonuna 
gelmeleri . 1-~ 



Karacabey Ha
müdürlü -rası 

ğünden: 
1 

-Me,·addı ınüstaile-. 
Hara ihtiyacı için 

yirmi yedi bin litre 
motorin, dört bi o beş

yüz litre benzin, üç bin 

litre vakum yağı, altı 
bin iki yüz litre gaz ya -
ö-ı ile üc yüz kilo gires 
yağı açık eksiltme u-
sulile satın alınacaktır 
İstanbul teslimi moto
rinin litresine altı bu-
çuk kuruş, benzinin 
litresine yirmi altı ku
ruş, vakum yağının lit· 
resine yirmi üç kuruş, 
gaz yağının litresine 
on dokuz kuruş, gires 

yağının kilosuna otuz 
beş kuruş muhammen 
kiymet takdir edilmiş
tir. Bunların hepsi için 
dört yüz lira muvak· 
kat teminat alınacak
tır. eksiltme yeri İstan
bul baytar müdürlüğü 

. dür. Eksiltme günü ~8-
nisan-936 sah günü sa

at on beştir. Şartna · 
mesini görmek isteyen-

lerin Raraya ve istan-. 
bul baytar ınüdürlü-

ğüne müracaatları ve 
isteklilerin teminat ve 
vesaiklerile birlikte ek
siltme günü istabul 
baytar müdürlüğünde 
bulunmaları ilan olu-
nur. 2-4-

Bursa ipek bö
cekçiliği ensti
tüsünden: 

Enstitü içinde ya
pılacak 383 lira ve 70 
kuruş keşif bedelli ders 
hane ile ( Anfitea tro ) 

266 lira keşif bedelli 
sıraların yapılması 15 
gün müdderle eksilt· 
meye konulmuştur . 

İsteklilerin 23- &, ... 936 
perşembe gününe ka -
dar proje ve şartna
meleri görmek ' üzere 
Enstitümüze müraca
atları ve ayni gün hü
kumet dairesinde hu
susi kom is yona eksilt-
me için baş vurmala
rı bildirilir. 
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Hakkın Sesi 

Ta ın Bakanlığ f<' aracabey 
Merinos Yetiştirrrae Çiftliği 

lViüdürluğii 
A raha \'e kosu mu : 

" 
t -l\1erinos yetirtirnıe çit tliği için bir fayton 

~~~~~~~~~~.~~~, 

~©ı~ırü ~©irtü©J &-=Il©Jlı<~©ıD 
YE.Rli fl t: R PAZARI 

Kuyumcular Çarşısı Telefon 76 Bursa 

ve hir tek binek areıhasile faytona ko ula- "" 
cak beygirler için bir çift fayton att koşu

mu. 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
1~ erinos Yetiştirme Çiltliği 

Müdürlüğü 
Tek araf a bey?iri için bir tek at koşumu 
ki cem'an iki binek arabasile üç tek koşum 
açık eksi ltn1e) e konmuştur . 

1 

2--İhale günü 20 Nisan ~36 tarihine rrıüsadjf İ 
pazartesi günü saat on beştir . 1 

3 -ihale Bursa baytar n1üdür üğünde ve ~O j 
Nisan 936 tarihinde teşekkül edecek .11eri- ı 
nos yetiştirme çiftliği n1ubayaat konıis · 
yonunca yapılacaktır . 

4-Tahmin ediien fiyat fayton için 7~i0 tek 
araba icin 90 çift koşun1Jar için 40 tek ko-
şum için 20 liradı . \ 

?>-Muvakkat teminat akçesi G8 Ji -aun· . 
6-İstekliJerin satın alınacak bu eşya için tcs· 

pit edilen evsaf ve şartna·n1eı.tini J{aracabey 
merinos çiftliği müdürlüğünden almaları 

ilan olunur . 5 -3 

Tarım Bakanlığı f(aracabey 
Merinos }'etiştirme Çiftliği 

Müdürlüğü 
Laboratuvar malzemesi : 

1-Merinos çittliği laboratuvar ihtiyacı oian 
fayans ınasa, denıir do]aplar ve tef e.-ruatı 
açık eksi ltn1eye konmuştur . 

2-İhale 20 Nisan 936 tarihine müsadif pa
zartesi saat on beşte Bursada baytar mü
dürlüğünde teşekkül edecek nıerinos yetiş 
tirm~ çiftliği satın alma konıisyonunda ya
pılacaktır. 

3-0n beş kalem bu eş_ranın yekun keşfi 1 187 
bin yüz seksen yedi lira kırk kuruştur . 

&ı-lstekliierin bu tş;aya a1t fenııi, mali şart
na,ne resim ve proj:der;ni Karacabey Hara 
sındaki n1erinos çif tligi müdüdü~ünden 
ve Bursa baytar müdürlüğünden istenıe1eri 

3-İstek1ilerin 90 lira muvakkat temi na tJa 
muracaatları ilan olunur . 5-· 3 

Karacabey Harası Merinos yetiştirme l 
Çiftliği müdürlüğünden : ı 

- Mikro Fotoğraf Eksiltme İlaı -

ı-A. r 1crınos yetiş~irme çiftliği sun'i tohum ıf 
lama lahuravatuvarları · çin 1 G90 lira 35 J<uruş 
muhammen bedelli miroskop ve mikro fotoğraf 
makine ve tef eruatı. 

B-Ve yine tohumlaına 1aburavatuvar1an iç~a 
3024 lira 80 kuruş alat ve edevat iJe eczayi tıb· 
biye acık eksilttneye konmuştur . 

i ı ~aat nıalzenıesi : 

1--Merinos yetiştirnıe çiftliği içi.1 41,57 metro 
mikap muhtelif çapta kereste ve muhtelif 
ho~d· 364- kilo civata, 4?550 kilo oluklu saç 
600 kilo muhtelif çivi açık eksiltmeye 
konn1uştur . 

2-İhale 21 Nisan l;) t) sah günü saat on beşte 
Bursa bayta · müdürlüğünde müteşekkil 
merinos çiftlıği satın ahna komisyonunda 
yapılacaktır . 

3- ıVEuhammen bedeli kerestenin nıetresi 33 
Jira civa~anın kiiosu 30 galvenizli saçın ki
losu 18 muht if ç ivinin kilosu 18,~5 kuruş 
oiarak yeku .ı ~375 Hra bir kuruştur . 

4.-lstckliJcr bu malzemeye ait ınali ve fenni 
şartnameyi Karacabey Harasında m~rinos 
çiftliği mü ürlüğ"iinden Bur s;ıda baytar ınü-
dürlüğund~n isten1eleri . · 

5--İstekliier 178 lira 50 kuruş muvakkat te~ 
n1inatla n1uracaatlan ilan olunur 5-3 

=======--=-=-==:-:_-=-=-=====--====:=:::======---··--
Bursa Urbaylığından : 

303 lira muhe.mmen bedelli Umumhane meydanında 
lol M2. aı sanın mülkiyeti, açık artırmaya konulmuştur . 

Artırma ve iistermesi l(j-4 936 perşemt>e günü saat 
ıs te yapılacalttır . Muvakkat teminat 23 Jll'adır . ıstekli 
ler, krohi ve şarinarneyi görmek çın her iş .saahnda Uary 
muhasebesine ve artırma saatından önce teminat makhu
zu veya banka mektubu ile Uray komjsyonuna gelsinler 

1-4-8-ll 

Bursa Zirai kredi kooperatifinden 
Kooperatifimizin 2836 No. lu Tarım kıredi kooper'etifl 

lcanunu hükümlerine intiba edilip edilmeyeceği hakkında 

ortaklar n fevkalade olaralc · r ..... alarına lüzum görüldüğü 
ve aym günde 1935 sene:>i hesabatı ile Bilauçosunun tas
diki, }eni yönetim kurullarınin seçilmesi içinde ikinci o
larak alelade bir toplantı yapıJac·ağından 20/4/936 tarihine 
rastlayan Pazartesi günıi saat 14. de bütün ortakların Halk 
Partisi salonunda hazır bulunmal1ır1 lüzumu ilHln olu11ur. 

-f ev Bilide toplantı gündeml
Şirketce 2836 No. lu Tarını kredi kooperatifi kanununa 

uyulup uyulmayacağı hakkında • 

-Ale,ide toplantı gündemi--
ı -Açık reyle karar zabıtlarını tutmak ve seçim işlel'ine 

bakmak üzere okur yazar iki kişi seçmek • 
2-Bilanco ve kar ve zarar hesabını ve yönetim kont

rol kurulları raporlarım inceleyerek tastik ve kurul üye
lerini ibra etmek ve buhran vergisi in tefdkinden sonra 
statü hükümleri deire8inde karın tevziirıe karar vermek. 

2-Eksiltme günü ~4.-Nisan 936 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat onbeştir . 

3-Eksiltme istanbulda baytar müdürlüğün
! de teşekkül edecek Merinos çiftliği satın alma 

komisyonunca yapılaacktır · 

3-Müddeti biten yönefm kurulu üyeleri yerine gizli 
reyle yenilerini seçmek, 

~ 4-Yönelim kurulu i~irı g~zti reyle ikı yedek üye seçmek, 
5 -Gizli reyle iki kontrolör seçmek , 

4--İstekliJer mikroskop ve mikro fotoğraf 

için 128 lirrlık ve alat eczayi tıbbiye icinde 
227 liralık muvakkat teminat verdiklerine dair 
malsandıaı makbuzu ibraz etmeleri 

ö 

5-isteklilerin bu işlere ait ınali; fenni şart .. 
nameleri İstanbul baytar rnüdüdiigünden ve 
vah ut karaca bey Aılerinos çifti iği müdürlüğün . 

den istemeleri ilan olunur . 2 -5 

6-0rtaklarla l<0operatif arasında çıkacak ihtilafların 

hallini tetkik için hatırlı ortaklardan üç kişilık bir hakem 
hey'eti seçnıek , 

7-Mt:vzuat dairesinde ortaklara yapılacak ikrazat ile 
kooperatifin zirnat hankasından yapacağı istikrazlar hak
kın1a~ Bankanm direktifleri dairesinde hareket etmesi 
için yônetim kuruluna selahiyet vermek , 

8-Kooperatifin masraf büdcesini tespit etmek , 
9 -En 2z on ortak tarafmdan imzalanmış ruznameye 

girecek istekler ve şikayetler hakkında karar vermek , • 
( Bu yoldaki istek ve şikayetlerin ruznameye ithal edile
bilmesi için toplantıdan beş gün evvel yönetim kuruluna 
yazı ile b&ş vurulmuş olması hl.zımdır. ) 


