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Sahibi ve umumi Neşriy11t müdürü 

Derviş Edesen 
l'ia ıldığ'ı yer: Bur,,.~ Bi-&B•ullM'i 

f"an esi 50 ~rıf 
1 İl anlardan mf'..suliy_..C ıbul edilmu) 

lS-4-1936 Çarıamba (Cumartesi Çnrtamba) Güderi Buraada çıkar, Cumhuriyetçi. MiHiyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 6 ncı sne N0ı. 589 

Boğazlar hakkındaki talebimiz çok 
müsait bir şekilde karşılandı 

Tilrk talebinin dürüst bir tarzda 
yapdmı' olması ehemmiyeti~ 

kaydediliyor 

~ondra 13 (.l\..A) Havu ajansınan muhabiri bildiriyor : 
lnriliz matbuatı Lozan muahedeıintn Çanakkale ve Kara 

dentz bt>i:tzlaırn ch t"hkim \t yaptlmıuını men eden ahkamın 
ref'ini lsUyen Türk nota•~nı müsait bir halde kartılamaktadır. 
Matbuat bilhassa Almanyanm hatta harek~Ule bir taezat t~~
kil eden Türk talebioJn dürüıt bir tarzda yapılmıı olması nı 
ebe11Nnlyetle kayddrne.ktedirler . 

Taynıi• IJ•zetesi diyorki : «Geçen haziranda liabf'fJstanda 
J(l~&n iatila ile Avrupa namına vurulen darbe olmamıt ol· 
saydı lutr hUder Türkiye bu talebi bu kadar erken yApmaı d ı. ~ 

B. ga~kanuni takip eden Türk talebile bazı di ğer dev 
letler tarafna:<lan takıb - olunan usul uasındakt tezatt t ~b8 r üz 
etdtaaektedfr . 

Morntng Poıt gueteıl de dtyor \ci : 
Türktyenin Balkan Antanatı' azasından bulunması müzake

leri kolaylaıbracaktar. Diğer taraftan 6yle anlaııhyor ki, ev
~eke Karadenlzle Akdeniz . arasında "eerbest büyilk yolun,, 
mllfrit taraftarı olan · Ruıya tarafından da muhalefete uframı
Jaca\nr. . 

Datt, Teliraf ıazeteat dtyo1' ki : 
•aotasların ıayrt askeri bir halde bulunmaaının tiOyilk 

bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü gayri askeri bir halde ukert 
auntalcanın dııında harp levaı.tmı bulundurulur ve her hangi 
~lr &erl(~Uk halfnde bunlar ıüratle yerleıtirileblltr. Boğazla
t"Ha •iu topİwİa ve m•ylnlerle süralle tahkim edtlebtleceli 
ıaaw olarak fuzedileltihr. Herhalde Türkiyenio aoktai naza 
rıaı bG)ıak bir a9"fll ztbalJetlle tetkik etmemiz liztmdır . ,, 

Cumlirir.iyetin muhakemesi bitti 

Hikmet Münif ve Musa · Ataş 
beraet ettiler . 

Cumhuriyet reflktmlzle Sedat Ataman 
arasındaki davaya cumartesi günü öğleden 

evvel devam edilmittlr. Riya.ette Necyüddın, 
iddia makamtnda müddet umumi muavinle
rinden Ferit Tüzel bulunmuıtur. Evvell Se. 
dat Ataman iddiaaanı serd etmit ıöz ııruı 

maznunlar vekili ne ~erlleceği ıırada kendlıl
ne teki-ar ıöz verilmediğini ıöyltyerek mah
keme salonunu terk etmittir. Sedat Atamanın 

Cumhuriyetin Bursa mahkeme ıalonunu terk ettiii zabta geçmit 
Muhabiri fakat Sedat Ataman yerini terk edip aamlin 

MU5A ATAŞ arsına girmit\ir. Bundan ıonra Cumhuriyetin 

velctıı avukat irfan · Emio müdfaaıını yapmıı neticede reis 
celıeyt bir mQddet t&.til ettik ten sonra kararın okunacağını 
ıöylerrıııttr. Bu sırada maznunlar çafmlmıı ve Sedat Ataman 
da davet edtlmittlr karar okunmaya baılaamııtır . Kararda 
lurnhuriy~t gazeteıioln bu n~ırlyatmda hakaret olmadı4ı ve 

hakaret kaıtmında bulunmadıtı ve matbuat kanununun 38 
inci ID&ddeıini ihlal eden neırlyat olmadığı zikredildikten 
sonra &erek CumhurJyetin neıriyat müdürü Hikmet Münlfin 
ıerekıe Bursa muhabiri Muıa Atatın beraet ettikleri bildirili· 
yor ve ınahkeme muraftle ilam harçları masrafı olan 15 lira. 
nın Sedat Atamandan tahılllne karar vermtı bulunuyordu . -
Merinosçulukta 

Çah,mıar •• 
............ ...., 

Sunada vapılacak olaD 

Mertıl°' tabvu ı 1ı için herttlr• 
ıu hazırlıklar bttmiıtlr . 

Yakında Avrupadan ıetlr• 
lllecek 80 "•dar Merinosla 

fa•la19te ıeçilecektır • Ayraca 

Ta,._ bakı.nlıt. ıehlrlmizde 
btr llın't tohuınlaına labura· 

tu"•tı b1o••• YPlırınağa karar 

Yer-..ı"ır • ıSu binıuıın temeli 

b•ft, içinde atılmııtır , 

Merinos fabrika • 
sında eski mez•r

lar bulundu • 

Muradiye istasyonu yanın
da yapılmakta olan Merlooı 

fabrlka11nın teme! aksamı ka· 
zılırken eıkl mezarlar bulun-

mutlur. Müze müdfüü Mah
mut mezarların buluraduiu 
yere giderek tetkikat yapmıı 
v" bunların Bitlnyalılara ait 
olmaıı lbtimalint kuvvetli gör
mOtUlr. mezarlardan batk• 
eıkl eıerlerde çıkmııtır • 

Fotoğraf sergile -
rinde muvaffaki • 

yet kazanan . .. 
Ihsan Celal 

---+-

Konaen•e Fabrik:ı aı Müdürü 
ihaan Ct>lil 

Gtçenlerde Aankarada ba. 
san genel direktörlüğü tara· 
fmdao açılan ( Yur güzellık· 

leri ve unayt mDt11eıeleri ) 
fotoiraf aeralslnde bOyük bir 
muvaff aklyet kazanJ.D ihııao Ce 
li\l bu fotoiraf ıer .. inde Bur · 
saya ve UJudağa an çok ail· 
zel reaimler tethir ehbf fti. Bu 
ıeferde İatanbulda ünyon 
fransez de 'df ğer bir fotofraf 
•ergisi açılmıı ve konıene 

fabrikası müdürü değerli genç. 
lerimtzden lhaan Celll IJP.De 

büyük bir muvaff~iyet ka 
zanmııtır . Resimlf."iıt \'..ı orfjina-, ı 
litesi her kesce ~ ·- .<Ur cdll"n 
bu kıymetli nkadaıımızı 

yurdumuzu tanıtmak noktuın· 
dan bizde ayrıca tebrik ve 
takdir ederiz . 

Lik maçları 
Akın spor Demir • 

tatı yendi 

Bir kaleci bayılarak 
hastaneye götürüldü .. 
~ 

Pazar günü ilk maçlarına 

devam edilmittir . Oyun ilk 
devrede 11fıra karıt iki ile 
Akın ıporun lehine bitmtı, 

ikinci devrede Akın ıpor pen· 
albdan bir sayı daha yapmıı; 
btraz sonra Demlrta ıhlar da 
penaltıdan bir sayı yapuııı

lardır. Akın spor dördüncü 
golünü attıktan ıoora Demtr-
taıhlarda ikinci aaytlar'nı yap. 
mıılar ve oyunu ikiye karıı 

dört ıayı ile Akın sporlular 
kazanmıılard1r . 

Ancak oyunun ikinci dev· 
resinde Demlrta ı kalectıt bir 
kurtarıı eınuında Akınlılar
dan bir oyuncunun çarpma-
ıtle yere düımüı ve kaleci 
tehlikeli surette bayılmıı der
hal hastaneye kaldmlmııhr. 

Fakat zabıta bunda bir 
kast olup olmadığmı tahkik 
etmlı neticede kutan bulun· 
madığmı teıplt etmiıttr . 

Umumhanede 
bir cinayet •• 

Evelkl gece umum hanede 
Hüıeyin adında biri ldriıl üç 
yerinden bıçakla yaralamıttır. 
ldrtı hastahaneye kaldırılmır 
Hiıeyln yakalanmııUr • 
ldrtıln yaraları tehltkeltdır • 

Italyan. tayyareleri Adisabllba 
ürerinde uçuyorlar .... 

ialyanlara on iki milyar lirete 
mal olacak 

• 

f talyrı ı Kuraanda.,Jırı Cephede 

AdlıaP.,'aba 13 (A.A) Ha· dan aı oldutan• bat1tlatmak· 
vaa Ajan11 brtdtrtyor : tadır. Habeı Hferf ma1anfl • 

Dokuz İtalyan tayyareıl yedı milyar linu mAtecam• 
bu sabah uat '\o da Adila· dır. Son İtal1an aaferleriM 
baba üzerinde.uçmuıtur . daha birkaç AıJ malauebeJI 

Adiaababa 13 (A.A) Ha· göze almak •• yapılaa maı.,. 
vas Ajanst bildiriyor : raflara Hab91tıt•aclakl efr..ı.. 

Bilyük bir İtalyan bom· memleketlerine ladut lçlaıu 
bardıman tayyaresi, ıtmdJ, ıa- fedflecek mebaltll de dahtl-
at 10,35 te, ıehrin üıtünde etmek llznmls. Um.at ,..kb 
uçmaktadı . on iki milyar lireti bulacalı 

Adisababa 13 (AA) Üç muhakkaktır • 

1•a lyarı bnmbardıman tayya- İrıgillererıin Habeş iitn,,,;• 
resi dün Norralu tehrinı bom· va:;gcçmesi islenigor 
baya tutmuılardır. Habeıler Londra 13 (A,A) Havaı 
bu ıehrin gayri mütahkem Ajansı bildiriyor : 
olduğunu bildiriyorlar Üç Ö· 

lü bir yaralt vardır . 
Genera l Ras Naslbunun 

bir raporuna göre, beı tayya· 
re Sa11abanch üzerine tekrar 
gizli bombalar atmıılardır . 

/larp İtalyanlara on iki 
milyar l/relc mal olacak 

Parla 13(A.A) Oeuvre ga
zetesi, İtalya devlet bankası . 
nm, altın mevcudu her ay, 
takriben bet yüz milyon liret 
azalmaktadır. Hükümetin halk 
tan topladıiı altınlat ve mu
aadere ettiii dövizler üzerin
den yapılan ıarfiyat buna da· 
hil deiildtr . 

Bu gazete, devlet banka
ıınan ihtiyat mevcudunun ıu 

strada bir buçuk milyar lira-

Muvazenesiz 
gençler 

Biz talebemizdan 
centilmenlik 
bekliyoruz 

Talebe oldukları kasketle

rinden anlatılan bazı aençle

rin umumi mahallerde ve 
meıirelerde talebe olduklarını 

unutacak kadar kendilerinden 

geçerek ufa ıola dil lilukıotı 

lıfında bulundukları ve batta 

daha ileri giderek bir talebe

nin deitl laalettaaln bir lnsa· 

nın bile ağza almaya ceıaret 

e:Jemeyeceil çirkin sözleri 

hemde yQkıek seıle ıarfetttlc. 

Muhafazakar parti ıol ce. 

nahı, ahiren, müfrit zecri ted. 
bir taraftarlılı noktal oazarı
oı terketmlt ve Milletler Ce-

mlyetinin Habeı meıeleıiDla 

halli husundaki ıayretlerlnla 

akim kaldığının kaydedilmeıl· 
ni ve İngiliz hGkGmetlnln, ar-

tık, açıktan açıfa v .. mleha· 
11ran Avrupa meeeleleilt. 
meıgul olmuıaı lıtemtıtir • 

Milli formnl mu haf aza- e
dildiği müddetçe hnkümetln 
böyle bir ıiyaıet tatbik ede
cefine ihtimal verilmemekte• 
dir. Çünkü lnılliz efklrmm 
büyük btr kısmı Mtlletler Ce· 
mtyeUnin enerjik bir ılyantl• 
ne batla bulunmaktadll'. 

leri görülmektedir. Gördilkle· 
rimizden ve dtnledtlderlmtz-· 

den mütee11lrla . Çanldl : Bla 
yeni neılin ceatilmea olarak 

yetlımekte oldujunu bill1oım. 

Baıkalarını rahat11z ede
cek kadar aıırı bueketlertle 
bulunarak muvazeneıtzllk ıöı· 
teren gençleri doiru yola aev

ketmek lazımdır. Bunun için 

de muallimlertmn ara 11ra 

tenha köıelercle talebeleılata 

bu filti halleriaa ıaldl ot.e• 

ları ve ona 16re t4Mibll' alma• 

lan icap ediyor • Cumhuriyet 

neıltne yalnız umumi bllil 

vermekle lktif a edecek deitltz. 
Daha evvel bize dlıipliall, 

terbiyeli ve centtlmen ıeaçltk 

lizımdar . 

• 

• • 
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Sahife 2 

YEINI NEŞRİYAT 

Bir yı ız'a 

• Toplayan Türkç~ye çeviren : 
Hayri Rüştü Akyür~-: 
Basan : Resimli ay basımevi . 

Hayri Rüıtü Akyüreği ha· 
tırlaraıoız. Geçen sene (Piyer 
ve jan) ! aahna çok uygun 

• bir ıekilde dilimize çe9lren 
ve bu çevirme itinde f ev kal· 
ade muvaffak olduğu için bü
yük ve kıymetli muhanJrlerin 
takdirkar 1azılarına mazh· 
ar olan Hayri Ruıtü Akyürek 
timdi tıp fakültesinde bulu
nuyor. Bursa liseıinio yeti .tir· 
diği bu eüzide genç, Gazete. 
miz gündelik çıktığı zamanlar 
bizede değerli yazıl r yazmıı · 

tı. Hemen Gazetemizin her 
gün edebiyat köıesini ıüıliyen 
Hayri Rüıtü Akyürek blJ.e 
Franıız e ~ebiyatımn çok nefia 
parçalarıoı nakletmiıtl. lıte : 
Hayri Rüıtü Akyürek büyük 
bir zevkle okuduğumuz bu 
parçalardan bazılarlle be
raber diğer güzel parçalar· 
da bir araya toplamıo ve kil· 
tüphanemize yeni bir eser 
daha kazandırmı tir. Hayri 
Rüıtü Akyüreği candan teb .. 
rlk ederiz . 

Ayın tarihi 
Basm Genel Direktörlüğü 

tarafından her ay basılan 

(Ayın tarihi) serisinin 26 ncı 

eayısı çıkmııtır. Bu ıayıda iç 
ve dııta olup biten hadisele
rin takvimi, ve vesikaları. a
kisleri muntazam bir tekilde 
btif edilmlıtlr . 

Bursa Askeri 
satın alma 
• 
komisyonundan 

Bursa, Mudanya ''e 
Bandırma Gazinoları 
iÇin 170 ton Un satın 
alınacaktır . 

Tahmin edilen be· 
deli 22418 liradır. 
Şartnan1esi Bursa sa· 
tın alma komisyonun
dadır· Eksiltme t 6-4· 
H36 peşembe günü sa .. 
at 16 da Bursada As
keri satın alma ko
misyonu binasında o
lacaktır. Eksiltn1e ka
palı zarf usuliledir. 

Muvakkat teminat 
1681 lira 3:i" kuruşt.ur 
teklif mektupları 16-
4 - 9a6 perşembe saat 
on beşe kadar satan al
ma komisyonuna ve. 
rilmiş· olacaktır · 

2 - '1- - 11 - 15 
liursa Urayı ndan : 

4060 Tane muhtelif ampul, 
açık eksiltme ile alınacaktu. 

Muhammen bedel 1818 lira 
olup muvakkat teminat 137 
liradır . f a r t n a m e be
belsiz muhasebeden alınabilir. 
İıtekliler, §artları anlamak i

çin muhasebeye ve 20/4/936 
pazartesi günü aat 16 da 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile Uray 
komisyonuna gelıinler • 

4- 8-15- 18 

Em iyet üdürü
m ... z ·n · • te

şe kürü. 
Bir müddetten beri Em· 

nıyet müdürümüz Mahmut 
Erzen rahatsız bulunıyordu . 
Gerek emniyet müdürümüzü 
gerekıe çocuğunu kıymetli 

doktorlarımızdan Mehmet /ıt.. 

tedavi etmiıtir . Emniyet mü . 
dürümüz doktor Mehme il-

U udağda 
Cumartesi günü stanbul-

dan gelen kadınlı eı kekli bir 
Alman sporcu gaftleıi uludağa 
çıkmııtır. 

auraadan'da diğer bir gu
rup aynfgün UJudağa çıkmır 
tır . Pazar sabahı baıka bir 
gurub'da dağa çı "mı nada ha· 
va lodoslu ve kar yumuıak 

oJdu~uodan zevkli bir ıpor 

.rünü olmamııtar • 

liursa l'a pu ı\lüdür -
lü[!ünden : 

Eursanın samanlı köyü
nün hacivat yolu dedeler 
mevkiinde şarkan Osman 
oğlu Hasan garben kantar 
cı deresi şimalen molla Hü
seyin veresesi ve S im oğ · 
lu Hamit ve eyyup Ôğ l u Hii· 
seyln cenuben kanta ı de
resi ve yine ayni köyün 
yol geçen tarta mevkfiqde 
şarkan Hatice ve Zekiye 
garben ve şimalen sırt yoJu 
cenuben cambaz emin ve 
Ahmet oğlu lbrahım ve 
yf ne ayni köyün kara yer 
yoncalık mevkiinde şarkan 

kör Salih vereses ve Şakir 
oğıu Adem ve Adem kızı 

Sabriye ve Seyyit veresesi 
garben Ali kızı Cevriye 
ve Süleynıan oğlu Hasarı ve 
Sait oğıu Vahit ve Salim 
oğlu Hamit şimalen köy me· 
rası cenuben karadere ve 
yine ayni köyün kazıklı yo· 
ıu kum alam mevkiinde şar 
kan Salim oğlu Hamit ve 
Ahmet ve Salim kızı Şefika 
v.: AH oğıu Hüseyin ve Ah· 
met oğlu Hüseyin garben 
kazıklı yolu şimalen Halit 
oğ lu Seyyit ve Mehmet oğ· 
ıu Recep cenuben yol ve 
yine aynı köyün deliçay 
kenarı mevkiinde şarkan 

karaağaçlı Ahmet ve İbra
him kızı Zekiye garben os. 
man oğlu Mehmet ve Meh -
met kızı Azize şimalen de· 
liçay cenuben yol ile çev
rili beş parşa tarla nın 302 
yılında herden gayriresaıi 
satınalmak suretile ozaman
danberi senetsiz ve nizrıız 

Ahmet oğlu Mehmedin mail 
olup 928 yılında ölümiyle 
veresesine intikal ettiğinden 
intikalen verese namlarına 
tescili ıstenfJmJş ve tapu 
kaytlarıd bu1unaruamış ol
duğundan senetsiz tasarru · 
fatton tescili için 52-4 - 936 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü nıah il ine memur gön
derileceğinden bu tarlalar 
üzerinde iddia ve Hirazı 
bulunananlar varsa tarihi 
ilandan itibaren 10 gün zar
fında ellerindeki vesaikle 
Bursa tapu miidürJügiine ve 
yahut tahkikat günü mahal -
linde bulunacak memura 
müracaatları ilAn olunur. 

• 

Sesi 

ursa 1ecim ve Endüstri Odası 
Sicilli Ticaret memurluğundan: 
Ticaret sicil No. : 1242 

Ticaret iinvanı : Osmanh Bankası Bursa şubesi ünvanı 
altında banka muamelatı üzerine iş yapan yukarda tica .. 
ret sicil numarası yazılı Anonim şirketin bu kere Odamı 
za verdiğ. I aşağıda sureti yazılı imza sirgülerinln siciline 
kayıt ve tescil edildiği ilAn olunur. 

Osma h Bankası 
Bursa Şubesi 

Namına İm;'!a atmağa izinli işyarlar 
İsimleri aşağına yazılı işyarların imzaları Bursa Şubesi 

içf n Banka cari muamel4tı hakkında muteberdir . 
"A" sınıfı 

Müdür • 
Bay Mehmet Şehri Bülkat, Bu suretle jmza atacaktır: 
İkinci müdür , 
Bay Michel Vucetıch , Bu suretle imza atacaktır . 
B. Sınıfı 

Muhasip. 
Bay Ahmt t Eker , Bu Suretle imzR atacaktır. 
~ -_.... _ __.....__ 

Bursa kültür direktörlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş: Bursa san'a t okulu 

kışlık terıeff üshanesinde yapılacak ı 291 lira a9 
kuruş bedeli keş i fli tadilat ve inşaat . 

Bu işe bağlı evrak : Keş af name , fenni şart . 
name, ·ıan ve eksiltme kaimesi yukarıda yazı 
lı tadila ve inşaat tı•-4 - 936 günüGden ba la· 
mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye 
nulmuştllt' . 

İhale 29 - 4 - 936 çarşamba günü saat on beş
te ilbayhk binasında kültür direktörlüğünde ya
pı1acakır . 

lstt'kliler· n bu işin eksiltmesine girebilecekle
rine dair Bursa Nafia direktörlüğünde ehliyet 
vesikası almaJarı . 

Yüzd )'edi buçuk teminat makbuz v<:ya mek · 
tuplarile , ukarda sözü g eçen gün ve saatta kül
iür direktörlügünde toplanacak komisyona Ja
ha fazla malunıat almak ve kt\şifleri görmek 
istiyenlerin her gün Sao'at okulu yönetgesine 
haş vurmaları . 1--·4 ---·-====:;========================= ~....-

Bursa Deter- (A S Al k s. a. . o· 
darlığından: misyonundan:) 

l\1uradiyede Ahn1et J :Ua-00 kilo zeytin 
bey nıahallesinde kap. yağı satın alınacaktır. 
Jıcalar caddesinde de- Tahmin ed ilen bedeli 
ğirmenci Rızanın ver· 7440 liradır. Şartna . 
gi borcundan ötürü mesi As. Satın alma 
koca naip mahallesin- koınisyonunda dır. Ek
de kain evvelce dükkan siltme l 7 - ~ - 93() Cu. 
şitnd i böcekhane şekli.. ma günü saat 16 da 
ne ifrağ edilmiş olan Bursa da Tophanede 
binası 28- 1- 936 tari- satın alma komisyonu 
hinden itibaren 21 gün binasında olacaktır. 
müddet le arttırmaya Eksiltme kapalı zarf 
çıkrrılmış ve keyfiyet usuliledir . i\1uvakkat 
gazete ilede ilan edil- teminat (a~8) Jiradır. 
miş isede istekli çıkma- Teklif mektupları 17 -
dığından 1 O· Nisan-U_36 4-936 cun1a günü sa· 
tarihinden itibaren son at ı 5 şe kadar satın 
on günlük arttırmaya . alma komisyonuna ve
çıkarıldığından istek· rilmiş olacaktır. 
li1erin ~4 - 4-936 gü- 1- 8- 11 - ı 5 
nüne kadar Def terdaı - bıoce kiraya veriJece
Iıkta tahsilat koınisyo- ğinden açık arttırma-
nuna n1üracaatları ilan ya konmuştur. istekli .. 
olunur . ler ihale günü olan 27 

inhisarlar Baş
müdürlüğünden 

(683) Bursada Ka
yanda idaremize ait 
ahır şartnamesi muci-

Nisan l>azartesi günü 
saat on altıda üç bu
çuk lira iğreti temi
natlarile başmüdüriye
tinıizde komisyonuna 
gelmeleri . 2- 2 

1 ~-4-1936 

Bursa sulh Hukuk 
A-lah~<emes inden : 

936 - 7 Çekirgede Emin 
oğlu Sadettin ve kız karda. 
şı Münire ve Emin karısı 
Şehriye ve Eminin küçük 
kızı Eemine veiisi hacer 
beyinlerinde müşterek olup 
kabili taksim olmadığından 
şuyuun izalesi için satılarak 
oedeHnln hissedarlara his
seleri r, sbetfnde paylaşb
rllmasına 9--12- 635 tarih 
ve 935- 24'75 sayılı ilAmla 
karar verilen adı geçen çe. 
kirgede küplüce sokağında 
1007 ada ve s parsel olup 
sağı küplüce sokağı solu iz· 
zet pehHvan sokağı arkası 
9 parsel Sadettin ve dört 
parsel tatar izzet veresesi 
evleri fle mahdut (300) lira 
kıymeti muhammineli ve 2 
kapu numarala harap bir 
evin tamamı 3o gün müd-
detle açık arttırmaya çıka
rılıp 440 Lf bedelle hissedar 
Şehriye üzerinde tekerrür 
ederek ihalesi yapılmış ise-
de verilen müddet içinde 
müşteri parasını getirruedi· 
ğinden ihalenin bozulmaıı 
na karar verilerek icra vş 
iflas kanununun 133 üncü 
maddesi mucibince on bee 
gen müddetle yeniden açık 
arttırmaya çıkarıldığından 
talip olanların kıymeti mu· 
kedderesinin yüzde yedi bu· 
çuğu nispetinde pey akçele-
rfyle beraber Bursa sulh 
hukuk mahkemesine gelme
leri ve ihale 5-5-936 teri· 
hine rastlayan Sah günü 
saat 15 de Bursa sulh bu· 
kuk mahkemesinde en çok 
arttırana ihalesi yapılaca
ğından müşterilerin o gün 
mezkOr mahkemede hazır 
bulunmaları ve tartname 
tarihi ilandan itibaren her · 
kese açık bulunduğu ve bu 
bapta bir güna iti razı olan. 
ların evrakı müsbite ile biJ .. 
dirmelerl aksi surette hak· 
ları tapu kütüğü ile sabit 
olmadıkça satış bedeli pay
laşmasında hariç kalacakla-
rı ve belediyeye ait delll
Hye rusumu ile ihale karar 
pulu ve ferağ harcı müşte· 
rlye alt olacağı ilin olunur. 

KAl~ACABEY llARA· 
Si ~tÜDÜRLÜGÜN -
DEN: 

( Açık eksiltme İIAnı ) 
Grm Jaburatuvarı 

Karacabey Hara
sında inşa edilmekte 
olan Gurm laboratu-

4 varı için alınacak muh· 
telif ebatta ( 1595 t) ki
lo köşebent demiri açık 
eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme günü 1 -Ma· 
yıs - 936 cuma günü 
saat onbeştir . Eksilt .. 
me yeri karacabe ha
rası müdürlüğüdür • 
J\tuhammen kiymet o· 
larak beher kilosuna 
(onbir) kuruş elli san
tim tahmin edilmiştir; 
Teminatı muvakkate 
olarak (Yüz elli) lira 
alınacaktır . İstekliJe .. 
rin teminat ve vesaik .. 
lerile birlikte eksiltme 
günü hara müdürlü
ğüne müracaatları ilAn 
olunur • 1--' 



Sahife 3 

Karacabey Harası Merinos yetiş -1 
tirme çiftliği müdürlüğünden : 

( Kalörifer ilanı ) 

t - Karacabey harasında müteşekkil ~terinos 
yetiştirme çiftliğinin (5863) beşbin sekiz yüz alt
mışüç Jira ( 16) onaltı kuruş bedeli keşif!; pansi 
yon binasanın kalörifer inşa ve tesisatı açık ek· 
eksiltmeye konmuştur . 

2-Eksiltme '29- nisan ·936 Ç:lrşanba günü saat 
oobeşte İstanbul baytar müdürluğünde teşekkül 
edecek A1eri. çiftliği kon1 İ .. 'yonunca yapılacaktır 

a-Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 
A-~1ali şartname 

B-Feoni şartname 
C - Nafia ~eraiti umun1iyesi 
B-Proce 

lsteventer bu evrakı bedelsiz olarak karaca
bey · ~terinos çiftliği n1 ·· dürlüğünden veya İs-

tanbul baytar müdürlüğünden alacaklardır. 

4.-Eksiltme) e girebilmek için istekliJe in ( 4~0) 1 

lira muvakkat teminat vermesi. 
5-lsteklileri n şeraiti kanuni yeyi haiz ol 01<1 sı 

ve 2490 No: lu kanun tarif atı dahilinde eksilt-
me.ye iştirak eylemesi ilan olunur. 1- 4 

Bursa Birinci icra 
memurluğundan : 

934- 2473 Bursanın Na
lıncılar çarşısında numara 
105 dükklnda'destereci Veh· 
piye 210 lira 91 kuruş ver
meğe borçlu Bursanın elvan 
bey mahallesinde Mehmet 

oğlu Mehmet~ çavuşun işbu 

borcunun temini için 18/8/ 
932 tarih ve 23 numarah 
senetle ipotek eyledilJi Ta

punun eylül 1317 tarih ve 
32:ve~kAnunuevvel 340 ta
rih ve 28 numarasında ve 

cilt 3 sahife 45 daire 26 
pafta:86 ada 94-1 parsel 13 
de kayitll Hursanm Elvan 

bey •. mahallesinde~~ kaplıca 
caddesinde · kAin 55 kapı 

numaral .[bir "'bap hanenin 

zemtn'katında bir sofa ve bir 
oda vefbir mutvak ve bir 
kömürlük bir mikdar avlu 
ve_bahçe ve buaor başı çeş· 

mest He bir helA ve üstkat· 
ta bir sofa ve iki odayl ha· 

vl bulunduiu ve bu katın 
harap ve isklne elverişli 

tıhl(lll ,.ı ı ' 11 1 ( 

beşllra aylıkla J · konturatsız 

olarak Hamdl~paşa kızi Ay
şa .. Sabiyha;' oturmakta oldu
ğu ve mezkOr hanenin ta
mamı:soo lira kfymettnde 
bulunup hanenin 18 hissede 
borçluya ait 7 hissesinin 218 
lira 4o kuruş kiymetinde 
bulunduğu ve mezkQr 18 de 
1 dl hissenin açık arttırma 
ile satıımasma karar veril-
111tıttr. 

l - ipotek sahibi alacak
lılarla diğer allkadarların 
ve irtifak hakkı sahipleri· 
nfn işbu gayri menkul züe· 
rindekt haklarını hususiyle 
faiz ma.rafa daf r olan fddl • 
aJarıni evrakı mfüıpiteleriy· 
le ftbu llln tarihinden iti
baren 20 gün içinde icra 

daireıine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilJe· 
riyle sabit olmadıkça satış 

bt-dellnfn paylaşmasından 

har iş kahrlar. 
2-Arttırma şartnamesi 

Bursa birinci icra memur
luğu odasında işbu ilAnın 

neşri tarihinden itibaren 
10 gün sonra her kesin 
göre bilmesi için açıktır. 

3- İhale 13-5 - 936 gün· 
lemecin~ rastlayan çarşam
ba günün saat 14 den 16 ya 
kadar Bursa birinci icra 
meaınrluğu odasmda icra 
kılmacaktır . Şu kadarki 
arttırma bedeli gayri men
kulün muhammen kıymeti -
nin yüzde yetmiş beşini bul· 
madığı takdirde enson art
tıranın teahhüdü baki kal
mak şartfyle arttırmanın ıs 
gün daha temdit edilerek 
28 - 5 - 936 günlemecine 
rastlayan perşembe günü 

saat 14 den 16 ya kadar 
Bursa birinci icra memur-
luğu odasında enson arttı

rana ihalesi icra (kılınacak
tır . 

4 - Arttırmaya iştirak 

için gayri menkulün muham 

mrn kıymetinin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey 
akçası veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tev-
dii etmeleri · ıazımdır. Alıcı 
arttırma bedeli haricinde 
olarak ihale karar pullarını 
telllliye resmini tapu ferağ 
harcını vermeğe mecburdur 
Daha fazla maUimat almak 

1 isteyenlerin 934- 2473 dos

ya numarasiyle memuriye: 
timize müracaat edebilirler. 
A ·zu edenlerin şart name· 
yi okuyarak hazır bulunma· 
ları veya mümessil gönder
meleri ve gösterilen şartla· 
ra riayet etmeleri flAn olu· 
nur. 

Hakkın Sesi 

Karacabey Ha
rasl müdürlü
ğünden: 

-Yazlık elbise-

G~nıJik h~I k Hakirn 
lığindt~n : f>7 

G~mliğin Umıırbey kö· 
yünden A.i kızı Fatmanın 

kocası o köyden salih oğlu 
Muhtar aleyhine açtığı da· 
vada yedi sendenberi evini 

Hara binicilik oku 
lu talebelerinin yazlık 

ihtiyacı için açık ek
si ltnıe usuli le kırk ta
kım elbise alınacaktır. 
Belıer takım elbiseye 
onbir Jira muhammen 
kiynıet takdir olun. 
muştur. ~luvakkat te · 
minat olarak otuz beş 

lira alınacaktır. Eksilt~ 
me yeri karacabey ha
rası nıerkez binasıdtr. 
Ek~ihme günü olarak 
18-Nısan-H:36 cumar· 
tt>sİ günü saat on beş-
tir. İsteklilerin o gün 
ten1inat ve vesaiklerile 

, tt; k ederek avdet etmedi
ğinden ve nikahsız kadın· 

tarla vakıt geçirdiğinden 

kendisile birliğin devamına 
imkAn kalaıadıgından t-oşan· 
malarını istemiş ve davalı 
Muhtar 4 senedenberi kö. 
yünü terk ettiği halen yeri 
belli olmadığı anlaş dığın

dan i .. tek üzerine U' hl 141 
inci maddesine göre ilanen 
tebligat icrasına karar ve 
rilmiş ve duruşmadan 22-
4-936 Çarşanba günü saat 
14 de bırakılmış olduğun
dan davalı davaya karşı to 
gün içinde cevap vermesi 
\'e gününde mahkemeye gel· 
mesi gelmediği takdirde du· 
ruşmanın gıyaben yapılma

sına karar verileceği tebliğ 
yerine ilan olunur . 

birlikte harada bulun
maları ilan olunur. 3 4 

Karacabey Ha
rası müdürlü • 
ğünden: 

-Alat baytariye-
Hara ihtiyacı için 

( 136) kalem nıuhtelif 

alatı baytariye açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eeksiltme günu :~o Ni
san 9,16 perşembe gü -

nü saat onbeştir. Ek
siltıne yeri istan bul 
baytar müdürlüğüdür. 

Muhammen kiyınet o
lark \ Skiz yüz ) lira 
tahmin edilmiştir. te
minatı nıuvakkate ola-

' rak (altnuşlira) alına
caktır . 

İsteklilerin teminat 
ve vesailderile birlikte 
eksiltme günü İstanbul 

baytar mudürlüğünde 
toplanacak hara alı rn 

ko·nisyonuna müraca
atları ilan alunur. 3 - 4 

Hursa Urayından: 
Bahçe satış ilAm; 

Küçük balıklı köyünde 
Recep ve Salih ten belediye· 
ce alınan 11 dö . 2 evlek . 
195 arşın bahçe ve içinde 
23 dut ve to2 armut ağacı 
açık artırma ile 27 /4/93o 
pazartesi giınü saat 15 te 
satılacaktı . Muhammen be. 
deli 1000 lira olup muvak 
kat teminat 75 liradır. Şart. 
nameyi görmek için her iş 
saatında Uray muhasebesi . 
ne ve satış saatından önce 
şartnameye göre teminat 
makbuzu veya banka mek
tubu ile Uray komisyonuna 
istekliler gelsinler. 2 - 4 

liursa birınci icra me
murluğundan : 

935- 705 Bursanın Su
surluk köyünden Süleyman 
oglu Mehaıede olan (104) 
lira (5o) kuruş borcundan 
ötürü mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen 
Bursanın Susurluk köyün
den Mehmet oğlu Alinin ay-
ni köyde haraıanyeri mev
kiinde kAin ve tapunun 9- ı 
4-935 tarih ve 259 sayısın· 
da nıukayy~t dogusu yol 
batısı mezarhk kuzeyi keza 
mezarlık güneyi Murat tar 
laları ıle çevrili 1050 met
reden ibaret olan ve tama. 
mı 40 lira kiymetindt! bulu 
nan tarlanın borçlu Ali'ye 
ait 20 lira kiymetindeki ya. 
rı hissesinin v ayni köyde 
Apusgolos mevkiinde kAin 
ve tapunun 9- 4-935 tarih 
ve 260 sayısında mukayyet 
dogusu Ahmet batısı Raif 
şimdi Selim kuzeyi Zeliha 
güneyi Recep tarlaları ile 
çevrili 4278 metreden ibart 
ve tamamı 200 lira kiyme
tinde bulunan tarlanın borç 
ıu Ali'ye aid ıoo lira k1}' 

metindeki yarı hisstsinin 
açık artırma ıle satılmasına 
karar verilmiştir. 

ı-İpotek sahibi alacak
lılarla diger alfıkedarlaı ın 
ve irtifa hakkı sahipleı inin 
işbu gayri menkuller üze
rlndeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı rnüsbite
lerile işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde Bur· 
sa Birinci icra dairesine 
bildirmeleri aksi halde hak
ları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç katır
lar • 

2- Artt1rma şartnamesi 

Bursa birinci icra nıemurlu· 
ğu odasında işbu itan neş 
ri tarihinden itibafen her 
kesin göre bilmesi için 1 O 
gün sonrR açıktır. 

3-İhale 18 - 5-936 gü 
nüne rastlayan pazartesi gü. 
nü saat 14 den 16 ya kadar 
Bursa birinci icra memur
luğu odasında icra kılına 

caktır. Şu kadar ki arttır · 

ı n-4-1936 

Karacabey Ha
rası müdürlü -
ğünden: 

-Oı ak ipi-
Hasat zamanı kul· 

Janılnıak üzere Hara 
ihtiyacı için uümunesi 
veçhile (Dört bin) kilo 
orak iı.,i ile (on bir bin) 
kilo balya teli açık ek
siltnıe usu) ile satın a1ı
nacaktır. Eksiltme gü
nü ~-!-Nisan- 636 cu
ma günü saat on beştir 
Et<sihıne yeri karaca
bey harası merkez bi
nasıdır. Hara teslimi 
orak ipinin kilosuna 
kırk yedi kuru~ , 
balay telininn kilosuna 
on dört kuruş muham· 
rnen kıymet takdir e
di1mişti r. Orak ipi için 
yüz elli lira balya teli 
icin yüz otuz lira mu· 
vak.kat teminat alına
caktır. Şartnameyi is-
teyenlere haradan pa
rasız verilir. isteklile
rin kanuni vesaiklerile 

eksiltnıe günü harada 
bulunmaları ilan olu-
nur. a-4 
rna bedeli gayrı menkulün 
muhammen kıymetinin vüz ~ 
de yetmiş b e ş i n i 
bulmadığı takdirde enson 
arttıranın teahhüdü baki 
kalmak şartile arttırmanın · 
15 gün daha temdit eeilerek -
2- 6-936 gününe rastlayal1 
saiı günü saat 14 ten 16 yıt 
kadar Bursa birinci icra 
memurluğu odasında 2280 
sayılı kanuna tevfikan tek· 
lif oıunan bedel yeminli üç 
ehli vukuf tarafın takdir 
olunan kıymetin yüzde yet· 
miş beşini b u 1 d u ğ 
takdirde ihale icra kılına· 
cak bulmadığ1 takdirde her 
sene borçtan beşte biri ve
rilmek şartile satış beş yll 
müddetle emdid edilecektir 

4-Arttırmaya iştirAk 
için gayrı menkullerin mu
hammen kiymetinin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası veya milli bir ban. 
kanın teminat mektubunu 
tevdi etmeleri lazımdır. Alı· 
cı arttırma bedeli haricinde 
olarak ihale, karar pulları

nı dellaliye resmini tapu fe· 
rağ harcını vermege mec
burdur. Daha fazla malumat 
almak isteyenleri 935-705 
dosya sayılı memuriyetimi
ze müracaat edebilirler. Ar· 
zu edenlerin şartnameyi o
kuyarak hazırbulunmaları 

veya mümesil göndermeleri 
ve gösterilen şartlara riayet 
etmeleri ilan olunur. 

..,..,.. ~-= ::Jl'lllM:- tıK ~ 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü; 

Setbaıında 
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Karacabey Ha
rası müdürlü -
ğünden: 
-Mevaddı müştaile-

Hara ihtiyacı için 
yirmi yedi bin litı e 
motorin, dört bin beş
yüz litre benzin, üç bin 

litre vakum yağı, altı 
bin iki yüz litre gaz ya~ 
~ı ile üc yüz kilo gires 
yağı açık eksiltme u-

sulile satın alınacaktır 
lstanbul 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 Jstan
bul baytar müdür1üğü 
dür. Eksiltme günü ~8· 
nisan-936 salı günü sa
at on beştir. Şartna .. 
mesini görmek isteyen
ler.in Haraya ve İstan
bul baytar müdürlü
ğüne müracaatları ve 
isteklilerin teminat ve 
vesaiklerile birlikte ek
siltme günü istabul 
baytar müdürlüğünde 
bulunmaları iJan olu-
nur. 3-4. 

B~rsa ipek bö
cekçiliği ensti
tüsünden: 

Enstitü içinde ya
pılacak 383 Jira ve 70 
kuruş keşif bedelli ders 
hane ile ( Anfiteatro ) 
266 lira keşif bede1Ji 
sıraların yapılması 15 
gün müdderle eksilt
meye konulmuştur . 

İsteklilerin 28. 4 ... 936 
perşembe gününe ka
dar proje ve şartna
meleri görmek üzere 

Enstitümüze müraca
atları ve ayni gün hü
kumet dairesinde hu
susi komisyona eksilt .. 
me için baş vurmala .. 
rı bildirilir. 

3-4-

Hakkın Sesi 

Tarım Bakanlığı J(aracoıbey 

Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğü 

Ara ba "e ko~ıınıu : 
1-Merinos yftirtirme çit tliği için bir fHyton 

ve bir tek binek ara basile faytona koşula- \ 
cak beygirler için bir çift fayton att koşu
mu. 
Tek ara ha bey~ıri içir1 bir tek at koşutnu 
ki cem'an iki binek arah2sile üç tek koşun1 
açık eksi ltnıe) e konmuştur . 

2--İhale günü 20 Nisan 9v6 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on beştir . 

3 -ihale Bursa baytar n üdürlüğünde ve ~O 
Nisan 936 tarihinde teşekkül edecek meri
nos yetiştirme çiftliği mubayaat kotnis · 
yonunca yapılacaktır . 

4-Tahmin edilen fiyat favton için 7;)0 tek 
araba icin 90 çift koşun1lar için 40 tek ko 
şum için 20 )iradı . 

~-Muvakkat teminat akç<->~İ 68 Jiradsr • 
6 -İstekJilerin satın aJınnc ık hu c şya İçın tes· 

pit edilen evsaf ve şartnacne51ni Knracabey 
merinos çiftliği n1üdürlüğünden alnıaları 
ilan olunur . S - 4ı 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
Merinos l'etiştirme Çiltliği 

Müdüı·lüğü 
Lalıoraluvur malzenwsi : 

1-Merinos çittliği Jaboratuvar ihtiyact olan 
fayans masB, dernir dolaplar ve teferruatı 
açık eksillmeye konmuştur . 

2-İhale 20 Nisan 036 tarihine müsadif pa
zart~si saat on beşte Bursada baytar mü
dürlüğünde teşekkül edecek nıerinq~ y~tiş · 
tirm~ çiftliği satın alına kon1isyonunda ya ... 
pılacaktır. 

3-0n beş kalem bu eş yanın yekun keşfi 1 l 8 7 
bin yüz seksen yedi lira kırk kuruştur . 

4--lsteklilerin bu Eşyaya ait fenni, mali şart
name resim ve projelerini K~racabey Hara 
sındaki nıerinos çif tligi müdürlüğünden 
ve Bursa baytar müdürlüğünden istemeleri 

~-İsteklilerin 90 lira muvakkat teminatla 
muracaatları ilan olunur . 5- ı,. 

Karacabey Harası Merinos yetiştirme 
Çiftliği müdürlüğünden : 

- Mikro Fotoğraf Eksiltme İlw -

1 ;)-!,, ~ 1936 

•• 

1 { soz. 
Gündehk, sab,,.hları ç .knr, Siyasi fıkir, h~lk ve bava· 

dis gazeteai . Çıkaran : Etem İzzet Benice . 
Daimi muhınrirleri : Aka Gündüz , Ali Canib, Vasfı 

Reiid, Köprülü zade Fuat , Mahmut Easad 801.kurd , 
lbrahim Necmi Dil en , Burhan Catd , Reıad Nürl , Yu. 
auf Ziya, Orhan S-..;1fJ, Nizameddio Nazif, Behçet Kemal, . 
Neş'et Atay, General Tevfik Sağlam, Ziya Şakir, Fahreddin 
Knlm, General Kazim Kıvılcım , Reıad Ekrem, s,.zai· 
Atilla, Halit Fahri , Sek uf e Nail , S« hey la Güldiken , 
Ertujrul Şevket, Mahmnt Ye11ari, Cahid Uçuk , Semih . 
Muhammer • 

llk Siyasi 20 Nisanda ç•kıyor. Bet büyük roman bir 1 

çok yazı bir çok ye,ıilik Açık Sözü abnı% ve okuyunuz. ı 

~~ - ~--~ 

Tarım Bakanlığı Karacabey 
Merinos Yetiştirme Çiftliği 

ft1üdürlüğü 
l n~aat nwlzemesi : • ~ . 

1 -ı\1erinos yetiştirnıe çiftiıği için 4t,57 metro 
nıiLc;r, muhtelif çapta l<eres~e ye wuhtelif 
ho,da 361t- ki o civata, 4~50 kiio olukiu saç 

J 

600 kilo rnubtelif çivi açık_ . e~siltmeye 
konnıuştur . 

2-İhale ~ l Nisan 936 salı günü saat on !leşte 
Bursa baytar müdürlüğünde müteşekkil 
merinos çiftliği sa.tın alma komisyonunda 
yapılacaktır · · 

3-~1uhaınmen bedeli kerestenin n1etresi ·33 
lira civatanın kilosu ,öO galvenizli saçın ki
losu 18 ınuhtelif çivinin kilosu 18,ııS kuruş· 
olarak yekun ~Bi 5 lira bir kuruştur. . · .·~ 

4.-İstekliler bu malzemeye ait tnali . ve fen.of 
şartna~neyt .,.? aracabey Harasında: mer;nos 
çiftliği nıüdürlüğünden Bursada baytar mü ... 
dürlüğünden istemeleri . " 

5-.İstekliler 178 lira 50 kuruş n1uvakkat ıe• .-. 
mioatla rnuracaatları ilan olunur 5-~ . 

Karacabey Harası Merinos·yetiştir~ 
me çiftliği müaürlüğünden : ~, 

( OJulfl u S~ç ) . 
Merinos çiftliği müdürlüğünde 800 adet 2, l O. 

metre boyunda ve seksen santiın eninde bu.lu_n
mak üzen~ ?>715 kilo oluklu saç açık eksiltmeye 
konn1uştur. 

İhale günü lı.-A1ayıs 936 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat oı i eştir · 

İhale Uursada baytar müdürlüğünd~ teşekkül 
edecei< çişftlik ~rntın alnıa komisyonunda yapı

JacaktJr . n1uvakkat ıen1inat l 3H liradır. 

Sacların teslin1 yeri Buı sa Uludağ yaylasıdır. 
Muhalntnen fiyat kilosu yirmi iki kuruştur . l-4-

·ı-A. ~Ierınos yetış'-irrne çıftfiği sun'i tohum
lama Jaburavatuvarları · çin 1690 lira 35 kuruş 
muhammen bedelJi miroskop ve mikro fotoğraf 
makine ve tef eruatı . 

B-Ve yine tohunılama laburavatuvarları için 
302~ lira 80 kuruş alat ve edevat ile eczayi tıb
biye acık eksiltmeye konmuştur . 

Karacabey Harası Merinos yetiştir
me çiftl~ği müdürlüğünden : 

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

3-Eksiitme istanbulda baytar müdürlüğün
\ de teşekkül edecek Meri nos çiftliğ·i satın alma 

komisyonunca yapılaacktır · 
4-İstekliler mikroskop ve mikro fotoğraf 

içi~ 1 ~8 lırrhk ve alat eczayi tıbbiye icinde 
227 liralık muvakkat teminat .verdiklerine dair 
malsandığı ·makbuzu ibraz etmeleri 

5-isteklı lerin bu işlere ait mali ; fenni şart
nameleri İstanbul ba)·tar mfıdürlügünden ve 
vah ut karacabey ı\lerinos çiftliği müdürlüğün 
den islemeleri ilan olunur . 3-5 

( Laboratuvar ) .· 
1-Karacabey Merınos Yetiştirme çiftliğinde 

yapılacak sun'i tohumlan1a laboratuvarı açık 
eksiltnıeye konmuştur. 

"l-Keşif bedeli ~13l lira 75 kuruştur. 
3-Bu işe ait mali ve fenni şartnamelerle 

proje ve resim Merinos çiftliği 01üdürlüğündf:'.n 
veya İstanbul baytar müdürlüğünden aranıla· 
caktır. 

-4-İha le 30-Nisan-936 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat onbPşte lstanbul baytar mü· 
dürlüğünde teşekkül ed~cek l\ierinos çiftliği ko .. 
misyonunca yapılacaktır . 

5-Muval<kat teminat 160 lira olduğu ilan 
olunur • 1-lı 


