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Fıkaraya verilen 
Ekmek mese esi 

--+-
Belediyemi:z, uzun zaman· 

lardan beri ıchir halkından 

pek fakir ve dü~kün oldukla
rı anlaş l nlara ( Tahminen 
400 kiti kadar olduklarını 

zannediyorum ) ekmek veri 
yordu . 

Son günlerde bu ekmek· 
lerfn kesildiğini öğrenmlf 

bulunuyoru:z. Bunun ıebeblni 

pek iyi bilmemekle ber her, 
her halde bir lüzum üzerine 
bunun böyle yapıldığım tnh · 
mln etmekte de güçlük çek
miyoruz • 

Filvaki ıehrin geni~lfği ve 
mevkilnin ehemmiyeti nispe
tindeki bin bir çeıit ihtiyacı 

karııımda pek dar denecek 
bir bü ce ile pek büyCik itleri 
çevirmeye ve baııarmaya ça • 
}ııan belediyemizin fıkaraya 

ekmek ve kömür tevzii gibi 
bir itle de ıimdiye kadar ll· 
gilenmiş bulunması mc?mnunı· 

yet ve takdirle anılacak bir 
vaziyettir . 

Yalnız bu meselede ara§· 
tırmak istediğimiz bazı nok· 
talar vardır • 

Bir cemiyetin içinde, ya· 
ıatmak zorunda olduju haki
katen kimsesb., sakat ve ih· 
Uyar kimseler bulunabilir . 
Şüphsi:zki : Bu gibilerl beledi· 
yelerin yani o ıehrin ve o 
cemlyt:tin baknıası kadar tubıi 
bir şey olamaz. Bu lüzumu 
göz önünde tutarak ıon veri· 
len karardan çıkarabileceği

miz bir mana varsa oda ıu· 
dur : 

Acaba, belediyemiz ek. 
mek verdiği fakirler araomda 
hakikaten fakir olmayanların 

bulunduğunu mu sezmtıtir .? 
Eğer böyle ise bunun tah· 

kil: • t~tk k tespiti; mahalle 
tılerlnin de belediye ehnde 
bulunduğu bu sırada çok ko· 
lay bir fCY demektir. Yok, 
eğer vaziyet bütce bal ımm-
dan ınuta1aa ve mülahaza 

edıliyorsa bunun da halli ve 
tahmin ettiğime göre senede 
10 bin lira tutan bu yardımın 
bir baıka f a ldan münakale .,u 
retile ohun teminl~mümkündür 
sanırım . 

Çünkü : Mesele nihayet 
bu ıehirde ya şayau ( Ama 
hakikaten ) acezenin ve f aki-
rlerin aç degil fa.kat büs 
bütün de yardımsız bırakıl

mamasıdır. Umarım ki : Bu
gün nisan toplantılarına baı

layacak olan belediye nıecli
ıimiz ve sayın beledıye reisi· 
miz Cernil Öz bu yardımı 
devam':ettirmek fçin bir çare 
bulacaklardır . 

MUSA ATAŞ 

Tahsin Uygur 
gitti 

Ziraat vekaleti fen mü
ıavirliğine tayin olunan de· 
ğerli arkadaotarımızdan ve 
yazıcılarımızdan vilayet bay· 
tar müdürü Tahaio Uygur, 
pazar günü yeni memuriyeti· 
ne baılamak ftzere Ankaraya 
ııtmtıttr • 

lı yımızı 
bir g zis· 

Sayıa ltbayımtz Şefik So
yer geçen hafta içinde G m· 
lik ve havalitiode bir gezi 
yapmış ve dut ağaçlarına 

arız olan haıtahklar etrafında 
mücadele müdürile tetkikatta 
bulunmuştur • 

ti m··ıe tişi 
Ş irim"z e 

Cumhuriyet Halk Partisi 
müfettişlerinden Ant p ıayla
vı Remzi 11ehrif!1ize gelmiştir. 

ig 
ko 

Dün şehrimizdeki :zehirli 
ga:z. komfsJ onu il bayımız Şe

fik Soyerin ba kanlığı altında 
ve İlbayhk makamında bir 
topl ntı yapmıştır . 

·-= lke .. pe bir 
es öz·· ü dinle· 

Dün gece Halk evinde ge· 
ne bir eserin özünü dinleme 
gecesi idi. Dün avuk t Hulü 
al Köymen (Demokrasl)yl an
latmııtır . 

Belediye 
meclisi az bugün 

topl nıyor 
Beledıye meclisimiz bugün 

öğleden o r n ' .. n topl tılı· 
!arma başlayacaktır . 

ağ kulüb .. n e 
her haf a top an· 

t 1 r 
Kulüp O manlı bankası kar· 

şmnd kl bir.aya taş nmıı ve 
orayn yerleşmis ir. Kulüp ; a· 
z rı arcısınd h r h fta bır 
toplantı yapmaya karar ver· 
miştir . Bunun ıçin her hafta 
cuma günü akşamları orada 
ve uralanndn toplanarak has· 
bu"°h 1 yapacaklardır • 

Hır ız ço uk a .• 
Kemal Niyazı ve Rız ad. 

larında ıkl çocuk Setba
şında şekerci Tahlrin dükka
nından beş kutu ikiyüz ellişer 
gıramlık karemela ıelrer! çal
dıkları anlaşılarak , yaknlan
mışlardır. 

ir sa ho luk 
Aattor husam runhnllesin· 

den Ahmet oğlu Kerim, hal· 
kın i&tirahatını bozacak dere 
cedc t1 rhoş olduğu görülerek 
zabıtaca hakkında muamele . 
yapılmıGtır . 

K n eşyas 
çalmlş ••• 

Umurbey mahallesinde efe 
sokağında 60 numaralı evde 
oturan Refik karısı Kadriye; 
uyuduğtJ sırada evine bir hır· 
aız ıirerek saatım, alyans yü· 
zügünü, şapka ve eldivenile 
ı:ıaonlarını çalmış olduğunu 

zabıtay haber vermiştir . 

Ni anda kış .• 
Bir kaç gündenberi hava· 

hırı sovuk gldıyordu. Evvel· 
ki gece şehtrim!ze hnfif yağ
mur , Uludağ eteklerine de 
yeni kar yaimııtır • 

wa 

• 
ı { aç arı 

Pazar günü ilk maçl rının 
ikinci devresine devam edil· 
miştir . 

Dura s orla Akm spor 
birinci takım rı ar smd ki ma
çı sıf ra karşı iki sayı ile Du
ra por takımı kazanmı~lır . 

Ac r tdın n yurdu ile 
Dcmırt ı bi net takımları 

arasındaki m çı da sıftra kar
~ı dô l sayı ile Ac r idman 
yurdu kaznn ştır . 

Dur spor ve Akın sopor 
kinci ta ları arasındaki 

maç b r bıre beraberlikle 
ncttcelcnmietir • 

Ac r, Demi taş ikincılerl 

aratau ki mnç, Demirteşhlnr 
gelmediklerinden hukmen A· 
cnrlılar galıp addedılmek su· 
retilc n Ucelenmi§tir . 

u hafa 
U dağ aki 
S or ar~keti 

Bu haftn Uludağda yılın 
en güze bır spor günü ya. 
~anmış ve cumartesi günün. 
den Uludağa çıltan kadınlı 

erkekli sporcular; ( l 400) met. 
re irtifadan sonra bulutların 

üstünde ağustos güneşini an
dıran tncak ve y kıcı bir gü
ne§ın altnda, (::S) metre frti· 
faında kalın kar ta.bakası üs 
tünde çok zevkli bir kayak 
sporu yapm·~Lrdır . 

Sporcular pazar akşamı 

Burs ya dönerlerken Karabe· 
lenden sonra emsalt nadir 
görüle bir kesafette müthiş 

bır s s tabakasının fçfne gir
mf§ler ve otomobille aşağı 

inmenin mü küll ~tiğıni göre· 
rek otomobile :>ol göstermek 
mecburıyetınde kalmıı!ardır. 

Bu yüzden kefile gece 
saat oııbir buçukta Bursaya 
dönebalmiştır . Bursada pazar 
ve pazartesi güoleri soğuk ve 

sert bir hava hüküm sürerken 
Uludağda bulutların üatünde 
spor yapanlar şehre döndük-

ler§ z annn güneşten yanan 
lnp kırmızı yüzlerile derhal 
tanınıyorlardı . 

(Cumhuriyet) 
refi imize ait bir 
karar nakzedildi 

Geçeıılerde Sedat Ataman 
tarafından (Cumlıur!yet) ga. 
zetesi neıriyat müdürü Hik
met Münifle Bursn muhabiri 

Mu a Atat aleyhine açılan 

dn va sonunda Hikmet Münif
le Musa Atoıa verılen mah

kumiyet Temyizce nakzedtle 
rek gelmfıtlr. Muhakemeye ( 4) 

nisan Cumartesi günü öğle· 

den enel baılanacaktır . 

gün 
aldanm yınız 
Bugün bir nisandır . Bize 

firenklerden geçen bfr ad~te 

göre aldatmak ve aldanmak 
vardır. Dikkatli bulunun ! 

Rakı yüzünden 
çıkanw kavgada 

iki kişi yaralandı 
-~-

Geçenlerde yaylacık köyü-
ne kız bakmaya giden tahta-
1 • köyünden İzzet, mezkur 
köyde Ahmet çavuıun kahve· 
hinde arkadaıı Mehmet çavuı 
ve anafor_ köyü muhtarı Ha. 
san ile birlıkte rakı içmfıler 

fakat rakı ıarboıluğu pek 
berbat olan izzetin beynine 
vurmuş oradan çıkarak bak-
kal Haıanın dükkanına git· 

l • 

mi~tir . lz:ıet Hasandan bir 
şııe ralu almıı endıslııi takiben 
bakkala giden Mehmet çavuı 
da İzzdin cebinden gördüğü 
rakıyı latife maksadile aıır· 

mııtır. İzzet, bakal Hasandan 
ikinci bir ıfıe daha iıtemiı 
Hasan onud .... cebine koymuı 
f at gene Mehmet çavuı bu 
şi§eyide J gizlice aşırmııtır . 

Bu sefer İzzet bakkal Ha· 
sana öfkelenerek 7( B~İ~ 
alaymı ediyorsun? V e.rdigin 
şişeleri neden aıırıyoraun? ) 
demiş . Bir şeyden ha· 
beri olmayan Hasan, ( Sen 
benim dükkanımdan parasız 

rakımı almaya geldin ) ceva
bını vermiı bu yüzden arala
rında çıkan kavgada İzzt:t 
bıçağını çekerek bakkal Ha· 
sanı kanlar içinde yere ıer· 

miıtir . 
Bakkal Hasanı yaralayan 

izzeti de köy ahalisi sekiz 
yerinden bıçaklayarak köy 
kenarındaki bir dere içine 
atmıtlardır. Vak'a.dan haber 
dar olan Jande.rma karakolu 
gece yarm köye ikı pisikletli 
jandarma göndermi§, neferler 
dere kenarında bir inilti iti 
derek yarı donmuı bir ~ aldfl 
yaralı olan İzzeti köy odaaına 
getirmişler oradanda hastane· 
ye sevketmiılerdir . 

Şimdi her iki yarala ayni 
koğuşta.,tedavi edilerek iyi· 
leımektedirler. Hadiseye adli
ye vaziyet etmİf i İzzeti yara
lııyanlarm köy ahalisinden 
Osman, İbrahim oldukları 
tespit edilmiş. İzzet Hasam 
yaraladığından, onlarda izzeti 
yaralıklarından cümlesi hak. 
larında ikinci iaUndtak ha· 
kimliğince tahkikat yapıl

maktadır . 

Nilüferde bir 
Canavar tutuldu 

Dün öğleden sonra Nilüfer 
çayında bir canavar öldürüle· 
rek ele geçtrilmittir. Balık av· 
lamaya giden akıungur köylü· 
ferinden bet kiıt tam suyun 
kenarına geldikleri anada a
kıntıya dojru ilerliyen korkunç 
bir mahlukla karıılaımıılar 
fak at itidallerini kaybetme• 
yerek(Bunu naaıl öldOreceıtz?) 
diye düıunmeye bile meydan 
bu!muılardır . 

İçlerinden biri; balık tut· 
mak için kullandıkları dina· 
mi ti erle cana varı öldGrmeyi 
teklif etmif. bunun üzerine 
ellerinde nekadar dinamit var· 
ıa hepsini çarçabuk bir birine 
bağlayarak ateıleyip cana va· 
rın üzerine atmıılardır.Bir kaç 
saniye sonra mülhit bir ıü-
rültü ile sular havaya fııkır 
mıı, canavar ölmüı ve güç 
halle sahile çekllmiıtfr. Ca· 
navar bu sabah ıehirimize 
getirilecektir. lstanbuldan ba. 
hkç1hk mütebaaarsı da bunu 
tedktk için ıehirimize gel~
cektf r. 

Bursa ikinci icra me -
murJuğundan : 

935/3368 Bir burç için 
mahcuz olup ıatılmaaına ka
rar verilen 100 lira kıymetin· 
de 10 adet takımiyle kar1ola 
15 ıer lira dan; 60 lira kıy
metinde 3 adet 20 ıer llradaa 
gardirop ; l S lira lnymeUncle 
3 adet mermer maıa 5 ter 
liradan ; 5 lira kıymetinde bir 
adet dıvar aaatı ve 20 lira 
kıymetinde 1 adet üzeri mer· 
merli ceviz masanın 1314/936 
günlemecine rastlayan pazar
tesi günü ıaat 14 den itibaren 
Buna Çekirgede Çekirge pa
las otelinde açık arttırma ile 
satılacağından taliplerin vaktt 
mczkiirda orada hazır bulu· 
nacak icra &&lif memuruna 
935/3368 dosya numaraılyle 
müracaatları illn olunur . 

§ 
935/2015 Bir borç için 

mahcuz olup ikinci arttırma ile 
aatılmaıma kuar verilen muh. 
telif kereste ve af açların ve talt 
taların 14/4/936 günlemectne 
rastlayan Salı günü ıaat 14 den 
itibaren Bursa Çıra pazarında 
kireççi Naauhun dükkanında 
açık arttırma ile ıablacafın· 
dan taliplerin vakti mezkiirda 
orada hazır bulunacak icra 
satış memuruna 935/2015 doı· 
)·a oumaraıiyle müracaatları 

ilan olunur • 

Bursa İnhisarlar Baş 
müdürlüğünden : 

M. Kemal paşa İnhısarlar idaresince bu yıl sa
tın alınacak artar ve eksilir ( 60000) altmış bin 
kilo kadar yaprak tütünün denk halinde M.kemal 
paşa idare anbarından Bandırmaya kamyonlar· 
larla pazarlık suretiJe nakliyatı 30-3-936 tari
hınden bir ay müddetle yani 29 - 4. - 936 tarihi .. 
ne m [isad~f çarşamba günü saat on altıda iha • 
lesi yapılacağından işbu nakliyata talip olanla
rın şartnamesini görnıek üzere yüzde 7 ,5 güven 
akçelerile birlikte her iş günü Bursa inhisarlar 
baş müdürlüğünde mütfşekkil komisyona mü-
raca.atları ilan olunur. 



Sahife ::> Hakkın Sesi 1-4--1936 

Karacabey 
Harası müdür
lüğünden 

ı Bursa Merinos yetiştirme miJJf ettiş
liği satın alma komis:Jlonundan : 

lC mhur· ret ' b o. aca .....:.f 
aEk pa isi 

Gemlifi f ~~a rası rn. .. diiı Ü -

(Açık eksiltme ile 
erzak alımı) 

Hara ihtiyacı için 
(Bin 'kiyüz) kilo sade 
yağı (dört yüz) kiloma
karna (bin beşyüz) kilo 
zeytin danesi ve(üç bin) 
litre zeytin yağı açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme günü 21 
nisan-936 sah günü 
saat on beştir. Eksilt· 
me yeri karaca bey Ha· 
rası merkezidir. zeytin 
danesinin kilosuna yir
mi kuruş zeytin yağı

nın litresine elli kuruş 
tere yağının kilosuna 
seksen kuruş makarna
nın kilosuna yirmi beş 
kuruş muhammen kiy
met takdir edilmiştir . 
Bu işlerin hepsi için 
ıliiyüz elli lira muvak
kat teminat alınacak
tır. isteyenlere haradan 
şartnameleri parasız 
;verilecektir. İstekli le
rin eksiltme günü te
minatla~ile birJikte ha
rada bulunmaları ilan 
olunur. 1-~ 

§ 
(Pirinç ekimi ortak
laması ilanı) 

Haranın kendi ih
tiyacından fazla ve 
bundan evvel ihalesi 
yapılan yüz hektardan 
maada bu defa daha 
(Elli) hektar erazi ay-

ni şartlar dairesinde 'ı 
ayni mevkide açık ar-
tırma usulile ortakla· 
maya verilecektir. Ar .. 
tırma 21-nisan-9B6 
Salı günü saat on dört
dür. Teminat olarak 
İkiyüz lira alınacaktır. 
Artırma yeri karaca
hey harası merkezidir. 
Tahmini esas yüzde 
k1rk yedidir . İsteklile
rin artırma günü temi
nat ve vesaiklerile bir
likte harada bulunma
ları ilan olunur. 

1-4 

Satılk değirmen 
Motoru 

Bursaya bir buçuk saat 
mesafede kazıklı köyünde 
işlemekte olan 15 beygir 
kuvvetinde (Kurup-Dizel) 
markah mazotla işler bir 
Değirmen motoru satılıktır. 
almak isteyenlerin matbaa
mıza müracaatları • 

Cinsi Adet Tahmin becidi 
Lira kr. 

AUlt ve edevatı 201 kalem 3913 62 
Ba}'tariye ve 
Eczai tlbbiye 

Açık eksiltme usulile eksiltmeye konulup ek· 
siltme işi 10-4-936 cuma günü saat 15 te Bur
sada Atatürk caddesinde merinos yetiştirme 

müf etteşliği dairesinde yapılacaktır. İstekJi]er 
o gün mal sandığına yüzde 7 ,?l teminatı mu
vakkata akçası n1akbuzile komisyona muraca- ı 
at edebilirler · 

Şartname ve teferruatını görüp anlamak 
içiPde her gün çalışma saatında rnüftttiş\ik 
idare ınemuruna ve eksiltmeden az ö ncede ek
siltme komisyonuna gelmeleri bildirilir . ~-4" 

Bursa Merinos yetiştirme müf et
tişliği satın alma komisyonundan: 

Cinsi 

Ma karisör 
Kamyonet 

Adet 
2 

Beheri Tutarı 
Lıra kr. Lira kr. 
2850 00 5700 00 

Kapalı zarf usu!ile eksiltmeye konulup eksilt
me işi 10-4-!136 cuma günü saat t 5 Bürsada 
Atatürk caddesinde Merinos ye6ştirme ~1ınta
ka müfettişliği dairesinde yapılacaktır . Pullu 
teklif kağadını bir zarfa koyup kapayarak ve 
427 lira 50 kuruşluk mvakkat teminatı kapalı 
mektupla ayrı hir zarfa koyup kPpayarak ek
siltme günü saat 15 şe kadar makbuz karşıh- 1 

ğında komisyon reisliğine vermeleri ve şartna · 
meyi ve teferruatını g;ör~p. an~amak için her jş 
günü ve saatında mütettışlık ıdare memuruna 
ve eksiltme saat.odan az önce de eksiltme. ko-
misvsnuna ~ef nıPfprİ h11dirilir . 4-4 ı 

Bursa Milli emlak müdürlüğünden ı 
'l-Evvelki ilanların l aouna uygun bir şel il· 

de yapılnıamasından dolayı 26 -~-936 tarihin
de ihalesi yapılamıyan ( 150()2) lira (64) ku~·uş 
kesif bedeli Yeniş~hir Hükümet konagının ık -
m~li inşaatı yeniden kapalı zarfia eksiJtnıeye 
konulmuştur . 

2-Eksiltme 13-4--9~16 Pazartesi günü saat 
·14ı te Yenişehirde maliye dairesinde yapılacaktır. 

3-Zarflar saat 14 de kadar komisyona veril
miş olmalıdır. 

başkanhğu1 a : ğünden : 
l -Yapıla,cak iş Ha? arıın kendi jhti 

Gen1Jikte A atür ney- l yacı odan fazla ınuteli
keli yanında (57.- )) lira f ulcins (on dört bin 
(80) kuruş keşifli C.H. kilo çeltik tohumu açık 
Parti konağıdır. artırma usulile satışa 

2--Şartnarne, keşif- çıkarıl 11ştır. Satış gü
name, pilan ve resin1· nü 16 N'san 936 Per
ler, 'Bursa it ve Gem- şenbe günii saat on 
Jik İlçe parti başkan· beştir. ı\1uvakKat temi
lık!arına ve gala tada nat olarak (yüz on) lira 
l\-1inerva hanında ( 3~ı) ahnacaktır . l'luham
sayıda Mimar bay Ab- n1en kiym~t olarak ki· 
dullah Zıya ya müra. losuna on kuruş tö kdir 
caatla görülebilir . edilıniştir . 

3-İş; açık eksiltme İstekli ferin eksiltme 
iledir. \Te eL\:Sİltme Ni- g- Ü temi ıt ve vesa
sanın ( 16) cı Perşenbe iklerile birlikte harad-
günü saat «15»de Gem- bulunmaları ilan oiu 
tik Urayıoda yapıla- nur. 25-28-1-J 
caktır. K b u 

4--!\1uvakkat temi- araca ey .c-ıa-
nat akçesi (4:.2>iira (8 J) 1 rası müdürlü-
kur~şt~r . . günden : 

::>-Isteklıler o gün ( K ı f. 1.1 . k . Hpau zar usu ı e 
temınat a çesınden k .

1 
.
1

.. ) 
b . h .. e sı tme ı anı 
aşKa ususı şartoa- H ra . 1 t• . . 

k . . . n 1t1 ıyacı ıçın 
mede ·enddeı·anden ıs- iki_yüz 00 üçbin kilo 
ten ilen fenni ve ma i yulaf, yüz on üç bin ki
ehliyetnameleri göster- lo arpa, eHi üçbin kilo 
mek nlec Juriyetinde- nıısır ve on dörtbin ki, 
<lirler . 

lo bakla kapalı zarf u· 
ti-Yapıya I az 1 nı sulile eksiltmeğe kon· 

kum, kireç taş ve tuğ-
muştur. Bu işlerin hepJa partice temin oiun-
si için i! İ · ir"- .u-

muştur · vakkat teminat ahna-
28-1- 4-8 

---....--..._,=_.-..._...._ ctlktır. Yulafın kilosu 
(As. Sa. Al. ko· na altı buçuk kun ş 
misyonundafı:) mısırın kilosuna beş 

buçu kuruş arpanın ki· 
'l :!fa.OO kilo zeytin losuna altı kuruş bak. 

yağı satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli lanın kiloliuna beş bu-
7 440 liradır. Ş trtna- çuk kuruş muhammen 
ınesi As. Satın hlma kiymet takdir ediln11ş
koınisyontn da dır. Ek- tir. Eksiltıne Karaca
siltmc~ 17 -4. _ :J3() Cu. bey harası merkez bi

4-ilk teminat (l l 1n) lira (70) kuruştur. 
ö-Pro je ve şartn:ın1eleri Yenişhir n1almüdür

lügünden ve Bursa nafia baş mühendisliğinden 
alınır. 

ma günü saat 16 da 
Bursa da 'fophanede 

5-Bu işi yapmak i~te,enlerin Yenişehir mal-. 

1 
satın ~llma kornisyonu 
binasında olacaktır . 
Eksiitn1e kapalı zarf 
usuJiledir . Muvakkat 
terninat (?Hj8) liradır. 

n1üdüi"°lüğ"üne haş vurmaları jrerektir. 1-11 j 
Bursa İkinci İcra me 8ursa birinci İcra me-

nası içnde yapılacal<t1r 
Eksiltrne günü 17 Ni 4 

san 93() cuma günü sa .. 
at onbeştir. isteklilerin 
o gün teminat ve vesa
kilerile birlikte harada 
bulunmalan ilan olu· 

murluğundan : mur]uğundau: 
935- 1662 Mahcuz ve pa- 935-2439 Evvelce Bur-

raya çevrilmesine karar ve- sanın Hakim çiftliğinde otur .. 
rilen 931 model Fort mar· makta iken bu kerre yeri 
kah 157 pusluk 500 lira kıy. ~elli olmayan Hüseyin oğlu 
metindeki kamyon 4 /4/ 936 lsmaile : 
tarihinde Cumartesi saat 14 Bursa Asliye mahkemesi 
ten itibaren Bursa yeni yol birinci hukuk dairesinin 
İstanbul garajında satı laca- 6-11 -935 günJemeçli ihti-
ğından gün ve saatte nıa- yati hacız kararmın tatbikin-
ballinde hazır bulunacak ~en sonra Bursada Sarraf 
memuruna muracaatları ilan J lsak Saydona olan 643 lira 

20 kuruş masraf ve harciyle olunur. 

Za yih trJübür. 
Mühürümü kaybettim . 

Yer.isini çıkartacağımdan es~ 

kisinin hükmü yoktur . 
Hamamlı K1zık köyünden 

İsmil oğlu Mustafa 

1 öbenmesi için 935 - 2439 
l dosya sayısiyle admıza çr-

1 
karılan icra emri bulunama
dığı111z ve yerinizin belli 
olmadığı işaret olunarak 

ı tebliğsız geri gelmiş oldu· 

1 
ğundan il4nen tebligat icra· 
sına karar verilmekle flAnın 

Teklif mektupları 17 --
1 4-836 cun1a ganü sa

at l !) şe katlar satın 

alma konıisyonuna ve
rilmiş olacaktır. 

i-8-11-- 15 
dan itibaren 25 gün içinde 
borcu ödemeniz ve itirazı
nız varsa 15 gün içinde ya
zı veya şifaen bildirmeniz 
tebliğ yerine geçmek üzere 
ilan olunur. 

§ 
935- 1873 Bir borç için 

mahcuz olup satılmas• mu
karrer ı 18 kilo 18 lira 88 
kuruş kıymetinide pirinç, 
198 kilo 2i lira kıymetinde 
k ... sme pirinç ve 116 kilo 1 o 
lira 44 kuruş kiymetlnde 

nur. ~5-28-1-4-

kırık pirinç i lü kilo 14 lira 
30 kuruş kıymetinde yeşil 

pirinç 72 kilo 750 kuruş 
kıymet:nde bil"inci un ıooo 

kuruş kıynıetindc bir yazı 

makinesinin 795 ku uş ıoy
metinde 53 torba pirinç ıınn 
2000 kuruş kıymetınde bir 
pasküliin l l - 4-936 günle
nıeci11e rastlayan Cumartesi 
günü saat 9 dan itıharen 
Bursa koza hanında pirinç
çı ve yağcı Besimin 59-83 
numaralı dükkattında açık 
arttırma He sahfacağından 

taliplerin vaki mezkCırda 
orada hazır bulunacak icra 
satlş memuruna 935-1873 
dosya numrrasiyf e müraca· 
atları iJAn olunur . 


