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&il .. 

Lik maçları 
-·t-

Acar. idman Akın 
sporu 5-1 y.endi 

Pazar ıünü Atatürk stad
yomunda llk m!l'Ç\&rının ikinci ... 
devre6fne deTam edllmlıtir. 

Bu hafta · /\car idmanla 
AkıD: ı~r birinci takımları 
k~rıılaımıtlardu:. İlk donede 
Ac~rlılar· kuvvetli bir akın 
yaparak Clç6ricü dakikada 
Fadıhn btr ıut~le tlk golft yap· 
mıılardır. Badebu Akın spor 
kalecisi çok 1ıüzel bazı kur· 
tanılar yapmıı ve takımını 
f amla sayıdan ıkurtarmıttıl'. 

Akın spor kaleılae ikinci 
golü de Fadıl at~ıt ·u Acar 
idmanın tehlikeli bir oyuncusu 
oldutuou ıöıtermlttil'. 

Neyazık ki : Acar idman 
oyunculfılrı çok verimli birer 
iılldat kaynağı olmalar1Da 
raf men ıöz önilnd~ bulunma· 
dıklarından ve inktıaf .. haaı 
bulamadıklarında• oldukları . G 
derecede kalıp ye sönüp gi-

diyorlar. 
BirJaci deYrede Acal' id· 

mana blr penaltı cezaıı ~eril
mjı ve Akın sporlular bu ce• 
uyı nyıya tatiYtl etmlfterdir." 
Atrua ..,OrJulano 1eılne •ayı
lara bundan tbaret kalmıt 
bundan sonra Acarhlar ilıt üı· 
te Gç aol daha 1&tarak bire 
kirıı liet' ıaayı ile maçı ka · .............. 
Tamenyerindeki -

he yelin 
Temeİıyerl denilen mesire 

yerintlİ 11k 11k lie~lloa n.aa
ruz kaldıiaoı aören belediye
miz, ıebrln bu &tlael metlre
staln bozulmama11aı 

için orada icap eden yer-lere 
lılinat .davarları yaptırmaya 

ve her tarafa aaaç diktirme· 
ie baılamııhr ki : Bu suretle 
k11meaı olaun heyellrııa önü· 
ne ceçllecrktir. 

Şehir müleh•••••
ları geldi 

Ş.ehrlmiztn imarı bakımın
dan önemli bir mea'ele olan 
plin itini liil için bakanlıkça ' 
ıetirlmlze tehir müteha111aları 
gönderllec~inl yazmııtık. Mü
tehas11ılar haf ta içinde iel
mliİerdlr. 

Parti müfettişimi· 
zfn sporcularla 

teması 
Parti ıriüfettltl •e Antep 

sa.ylaYl Remzi aeçeq gece 

Halkevinde Bursadakl ıpor 
teıekküllerl idare heyetlerlle 
bir konuıma yapmıı ve ıeh • 
rlmtzln spor bakımından dL 
lek ve ihtiyaçlarını dlnlemtttll". 

'!eni ne~iya~ 
(Türkün) 

Buna Halke•i ·derıtet olur 
eıldı (ULUDAG) mecmua11Dıa 
adı deilttlrilmlı ve sonı aayııı 
(TÜRK.ON) plara.k çıkmııtır. 
Gç ayda bir çıkan bu deierlt 
mecmuanan son sayısında bir 
çok •akale •e fıtifadeU ba· 
hiıler •ardır. 

: . 
'\ Neşriyat davası 

Hikmet Münif ve 
Musa Ataşın 

beraetleri istendi 
Cumarteai günü ikinci ceza 

m•hkemeaiade Cumhuriyet refiki· 
mide Sedat AtamaD uaıınd•ki 
hakaret dansına baflanmıştır. 

Riya1ette Necyüddin iddia ma· 
kamında müddei umumi muavini 
Ferit bulunuyorlardı. Önce temyi • 
zin nalu il§mı o}'unmuş müteakiben 
naku ittiba edilerek muhakeme. 
ye batlanmıfbr . 

Sedat Atamanın iddialarına 
Cumhuriyetin vekili avukat irfan 
Emin cenp vermİf iddia mak•mı· 
da Cumhuriyetin neşriyatında ha· 
karet kaıb olmadığını zikrederek 
Hikmet Münif ve Musa Atafın 

beraetlerini istemiştir . Muhakeme 
önümüzdc' .. i cumartesine talık 

ediliştir • 

Sokak koşusu 
Halke9i ıpor komiteılnln 

tertip eltili sokak bayrak ko· 
ıuıu mıntaka atleUztm heye. 
tintn nezareti altında. pazar 
g6nü yapılmııtar. 

Bu koıuya ıtmdlye kadar 
derece alamamıı olan atlet· 
ler lttlrak etmtıtir. Müsabık· 
lar, Parti binası önünden 
hareket etmtfter ve (1800) 
metrelik meıafeyl koıarak 
tekrar Parti öniine gelmiıler 
ora.da bekleyen arkadaı\arı 
ayni turu y.ıpİnıılal'dır. 

BtrJDd Acar: idman takımı 
ıelmtıttr. Bunlar Oıman Te 
Etbemdu. İkinci . gene Acar 
ldıiıandan Arif ve Yusuf, Ü· 
çüncil Muradiy~ spordan Fetl 
ve Cemil, Dördüncü Dura 
ıpordan Nuri ve Ômer, be· 
tinci Karacabeydeo Hakkı ve 

Malik. 

Halkevinde bir 
eserin özünü 

dinleme 
Dün gece Halkevinde bir 

eıerin ö~Qnü dinleme ıeceai 

tdt. Dün tarım okulu öiret· 
meDlerlnden Ftkii Karaeımen 
(Veraset ye ittimai terbiye ve: 
neticeleri) mevzuunu anlatmıı 
ve alaka ile dtnlenmtıtir. 

(As. Sa. Al. ko· 
misyonundan:) 

124-00 kiJo zeytin 
yağı satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 
7 440 liradır . Şartna-
mesi As. Satın alma 
koınisyonunda dır. Ek
siltme 17- 4 - 936 Cu . . 
ma günü saat 16 da 
Bursa da Tophanede 
sat-J o alma komisyonu 
binasında olacaktır . 
Eksıltme kapalı zarf 
usuliledir • Muvakkat 
teminat (af>8) liradır~ 
Teklif mektupları 17 -
4-936 cuma günü sa
at 1 a şe kadar. satın 
alma komisyonuna ve
rilmiş· olacaktır . 

1-8-tt-15 

Vakıflar direktör· 
lüğünden: 

Uzun çarşıda ku· 
yumcularda ~7 No. lu 
bedestenin temdit müd 
detinden istekli çıkma
dığından biray zarfın
da pazarlıkla verilece 
ği ve veli şemseddin 
mahallesinde esk 9 yeni 
8 sayıla e\··n ankazına 
veri len bedel az görül · 
düğünde·n ihalesi 8-4-
-936 çarşamba günü 
saat tô de yapılmak 
üzere bir haf ta uzatıl . 
dığ1 cihetle isteklilerin 
evkaf ıdaresine gelme
leri . 

Burısa Askeri 
satın · alma 
komisyonundan 

Bursa, MudanY.a ve 
Bandırma Gazinoları 
için 170 ton Un satın 
alınacaktır . 

Tahmin edilen be· 
deli 4:2'2418 liradır. 
Şartnames~ Bursa sa
tın alma komisyonun-
dadır· Eksiltme a 6-~ 
tl36 peşembe gönü sa
'ci t 16 da Bursa'da As
keri satın alma ko
misyonu binasında o· 
lacaktır. Eksiltnıe ka
palı zarf usuJi)edir. 

~1uvakkat teminat 
1681 lira a?> kuruştur 
teklif mektupları t 6 ·-

, 4- 9~H> perşembe saat 
on be'3e kadar satın al
ma komisyonuna ve
rilmiş olacaktır · 

28-4-11-15 
Hursa ·rapu Müdür· 
)üğünden : 

Bunanın çala köyünde ıar
kan aıık all solu köy odası 
arkası yakup oğlu aalih önü 
yol ile çevrili ev avratçl oı-

man oilu İbrahlmin senetsiz 
uhdulnde iken 35 yıl önce 
ölmeıile vereseıine lntikalen 
tescili talep edilmit ve tapu 
kaydı da bulunamamıı oldu· 
iuada.n tasarrufunun tahkiki 
için 20/4/936 gününe müsadif 
pazartesi gün6 mahalline me · 
mur ıönderileceğinden bu ev• 
de alikaaı olanlar var ise ta· 
rlbt tllnından itibaren 1 O gün 
zarfında tapu ldareıine ve 
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eylemeleri 
ilan olunur . 

Hursa Urayından: 
4060 Tane muhtelif ampul, 

açık ekıiitme ile alınacaklar. 
Muhammen bedel 1818 lira 
olup muvakkat teminat 137 
liradır. ı a r t n a m e be
helılz muhasebeden alınabilir. 
ltteklller, ıartları anlamak i
çin mubaaebeye ve 20/4/936 
pazartesi gün6 saat 16 da 
muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile Uray 
komlı)'onuna ıelıtnler . 

4-8-15-18 

Karacabey Harası verilecektir. lsteklile-
müdürlüğünden: rin eksiltme günü te-
( Açık eksıJtme iJe minatJariJe birlikte ha-
erzak alımı) rada bulanmaları il~n 

Hara ihtiyacı için olunur. 3-4-
(Bin 'kiyüz) kilo sade ~ 
yağı <dört yüz) kiloma- (Pirinç ekimi ortak-
ka rna (bin beşyüz) kiol laması ilanı) 
zeytin da nesi ve (üç bin) Haranın kendi ih-
1 itre zeytin yağı açık tiyacından fazla ve 
eksiltmeye konmuştur. bundan evvel ihalesi 

Eksiltme günü 2 1 yapılan yüz hektardan 
maada bu defa daha 

nisan-9:{6 sah günü 
saat on beştir. Eksilt. (Etli) hektar erazi ay-

ni şartlar dairesinde 
me yeri karacabey Ha. ayni mevkide açık ar· 
rası merkezidir. zeytin tırma usulile ortakla
danesinin kilosuna yir· maya verilecektir. Ar· 
mi kuruş zeytin yağı- tırma 21-nisan-9~{6 
nın litresine elli kuruş Salı günü saat on dört
tere yağının kilosuna dür. Teminat olarak 
sekşen kuruş makarna- İkiyüz lira alınacaktır. 
nın kiJosuna yirmi beş .Artırnıa yeri karaca
kuru~ muhamn1en kiy- bey harası merkezidir: 
met takdir edilmiştir . Tahmini esas yüzde 
Bu işlerin hepsi için klrk yedidir. lstcklile· 
ıkiyüz eUi lira muvak- rin artırma günü temi· 
kat teminat alınacak- nat ve vesa1klerile bir
tır. I teyeniere haradan likte harada bulunma-
şartnameleri paras1z Jarı ilan olunur. .8-4 

Bursa Defterdarhğından ·: 
ismi San 'ah T'-f c-a-re_t_h_a_n ..... es_I_---.. ......... ..._ 

Şaban Fırıncı lnegöl Bursa caaddsf 
Yukarıda ism ve şühreti yazıla mükellefe ait 

l numaralı temyiz lromisyonu kararının ika
met gahı meçhul c lmak hasebile kendisine teb· 
liğ edilemediğinden hukuk mahkemeleri usulü 
kanuna tevfikan ve ihbarname makamına ka
im olmak üzere mezkur karar Hükumet kori
doruna asıldığı ilan olunur. · 

Karacabey Harası Merinos yeti,tirme 
Çiftliği müdürlüğünden: 

- Mikro Fotoğraf Eksiltme İliı -
t - A. Merınos yetiştirme çiftliği sun'i tohum

lama laburavatuvarları için t 690 lira 35 kuruş 
muhammen bedelli miroskop ve mikro fotoğraf 
makine ve tef eruatı . 

B-Ve yine tohumlaına laburavatuvarları için 
3024. lira 80 kuruş ahit ve edevat ile eczayi tıb· 
biye acık eksiltmeye konmuştur . 

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

3-Eksiltme istanbulda baytar müdürlüğün
de teşekkül edecek Merinos çiftliği satın alma 
komisyonunca yapılacaktır . 

. . 4--lsteklil.er mikroskop ve mikro fotoğraf 
1ç1n 128 hrrlık ve alat eczayi tıbbiye iciQde 
227 liralık muvakkat teminat vtrdiklerioe dair 
malsandığı makbuzu ibraz etmeleri 

5-isteklilerin hu işlere ait mali ; fenni şart
nameleri İstanbul baytar ml'dürlügünden ve 
vah~t karaca~~y 1\-terinos çifti iği müdürlüğün 
den 1stemelerı 1Jan olunur . 1-5 

Bursa vakıflar direktörlüğünden : 
Ea kafa ait atıcılar mevkeindeki iki kıt'a 

bahçe iki sene müddetle kiraya, verilmek üzere 
on gün müddetle açık arttırmaya konmuştur . 
10- 4-936 Cun1a günü saat 15 te ihale edile
ceki ir.lsieklilerin evkaf idaresine gelmeleleri 4-

Hursa Urbaylığından : 
303 lira muhammen bedelli Umumhane meydanında 

ıoı M2. arsanın mülkiyeti, açık artırmaya konulmuştur . 
Artırma ve üstermesi 16-4- 936 perşembe günü saat 

15 te yapılacaktır . .Muvakkat teminat 23 liradır . ıstekli 
ler, kroki ve şarinameyi görmek için her iş saatmda Uary 
muhasebesine ve artırma saatandan önce teminat makbu
zu veya banka mektubu ile Uray komisyon1ı1na gelsinler 

1-4-8-11 



Sahife 2 

Karacabey Ha- Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

rasl müdürlü.- 936-266 Bursa İnhiSRr 
g., ünden : idaresi vekili avukat Kam-

Jan tarafından hac• seyfed-
- Yazlık elbi :.e- din mahallesinden Emin oğ· 
Hara bini~ilik ol u hı Halil Nuri aleyhine açı 

b l 1 k lan alacak davasındıon dola-
lu tale e erinin yaz ı yi müddaleyhin ikametg4hı-
ihtiyacı için açık ek ~ nın meçhı Hyetine binaen 
siltme usulile kırk ta- ilAnen tebligat ifa edildiği 
kım elbise alınacaktır. halde gelmediğinden hak· 

kında gıyap kararı sadir 
Beher takım elbiseye oımus ve gıyaben icra kılı· 
onbir lira muhammen nan muhakemede hakkı iti· 
kiymet takdir olun- ı razını istimal etmek_ üzere 

1 

gıyap kararm1n tebligine ve 
muştur. Muvakkat te · mahkemenin 6-5-936 ıncı 
minat olarak otuz beş Çarşamba günü saat 14. ta· 
lira alınacaktır. Eksilt.. Ukine . karar ~erildfğinden 

. tarıhi ıl4ndan ıtibaren beş 
me yerı karacabey ha- gün zarfında hakkı itirazla· 
rası merkez binasıdır. rını istimal etmez ve yevm 
Eksiltme günü olarak ve vakti muayyende mahke· 

. , meye gelmediginiz takdirde 
18-Nısan-936 cumar- müddernin iddiasmı kabul 
tesi günü saat on beş.. addile hüküm olun cağını 
tir. isteklilerin o gün ~~tık işbu gıyap kararı teb. 
teminat ve vesaiklerile ~ıg makamına kaim olmak 

uzere ilAn olunur . 
birlikte harada bulun
maları ilan olunur. ·l · 4 

§ 
-Mevaddı müştaile-

Muza yede ilanı 
Yenişehirin KarasiJ kö

yünde köylüye ait camide 
bulunan 13000 küsür kilo 
çeltik 20-4-936 bazartesi 
gününe kadar açık arttırma 
suretile müzayedeye konuı
muştar. Talip olanların yüz· 
de yedi buçuk teminat ak
çasile aıeskur köy ihtiyar 
meclisine müracaatları ilin 
olunur . 

Hara ihtiyacı için 
yirmi yedi bin litre 
motorin, dört bin beş
yüz litre benzin, üç bin 
litre vakum yağ•, altı 
bin ikiyüz litre gazya
~ı ile üc yüz kilo gires 
yağı açık eksiltme u· Eksiltme yeri karaca
sulile satın alınacaktır bey harası merkez hi
lstanbul teslimi moto- nasıdır. Hara teslimi 
rinin litresine altı bu- orak ipinin kilosuna 
çuk kuruş , benzinin kırk yedi kuruş , 
litresine yirmi altı ku- baJay teJininn kilosuna 
ruş, vakum yağının lit· on dört kuruş muham· 
resine yirmi üç kuruş, men kıymet takdir e · 
gaı yağının litresine dilmiştir. Orak ipi için 
on dokuz kuruş, gires yüz elli lira balya teli 
yağının kilosuna otuz icin yüz otuz Jira mu · 
beş kuruş muhanımeu vakkat teminat alına
kiymet takdir edilmiş. caktır. Şartnameyi is
tir. Bunların hepsi için teyeolere haradan pa· 
dört yüz lira muvak· rasız verilir. isteklile- 1 
kat teminat alınacak- rin kanuni vesaiklerile 1 

tır. eksiltme veri İstan- eksiltn1e günü harada 
~ 

bul baytar müdürlüğü bulunmaları iJan olu-
dür. Eksiltme günü 28- nur. 1 -4 
nisan-936 salı günü sa- § 
at on beştir. Şartna· -Alat baytariye-
mesini görmek isteyen- Hara ihtiyacı için 
lerin Haraya ve istan- ( 136) kalem muhtelif 
bul baytar müdürlü- ala~ı baytariye açık 
ğüne müracaatları ve eksıl~meye k:<>n~uşt~~· 
. t kl"l . t . t Eeksıltme gunu .~o. Nı-
ıs e ı erın emına ve . ~ .. 
vesaiklerile birlikte ek- 1 s~n 936 perşe~be ~u -
'it _ _ . t b 1 nu saat onbeştır. Ek-

sı me gunu ıs a u .1 . . 1 l 
baytar müdürlüğünde sı tme yerı ıstan 1u 

b 1 1 ·ıA 1 baytar müdürlüğüdür. u unma arı ı an o u- • 
l-4- Muhammen kıymet o-

nur · 1 lark ( Skiz yüz ) lira 
-Orak ipi- tahmin edilmiştir. te-

Hasat zamanı kul· minatı muvakkate ola
lanılmak üzere Hara raJ< (altmış lira) alına
ihtiyacı için nümunesi caktır · 
veçhile (Dört bin) kilo İsteklilerin teminat 
orak ipi ile (on bir bin) ve vesaiklerile birlikte 
kilo balya teli açık ek· eksiltme günü İstanbul 
siltme usulile satın aJı- baytar mudürlüğünde 
nacaktır. Eksiltme gü- toplanacak hara alım 
nü ~-!-Nisan- 636 cu- komisvonuna müraca -
ma günü saat on beştri l atları "'ilan alunur. l -4 

Hakkın Sesi 

Tarım Bakanlığı Karacab y 
Merinos Yetiştirme. Çiftliği 

Müdürlüğü 
1 rışaat mulzemesi : • • 

1-~lerinos yetiştirn1e çiftliği için 41,5 7 metTO 
mikap nıuhtelif çapta kereste ve muhtelif 
hoyda 364ı kilo civata, 4?550 kilo oluklu saç 
600 kilo rnuhtelif çivi açık eksiltmeye 
konnıuştur . 

2-İhale 21 Nisan 936 salı günü saat on beşte 
Bursa baytar müdürlüğünde müteşekkil 
merinos çiftliği satın alma komisyonunda 
yapıJacaktır · 

3-Muhammen bedeli kerestenin metresi 33 
lira civatanın kilosu 30 galvenizlf saçın ki· 
losu 18 muhtelif çivinin kilosu 18,25 kuruş 
olarak vekun "137 5 lira bir kuruştur . 

4.-İsteklil~r bu n1a1zemeye ait mali ve · fenni 
şartnameyi Karacabey Harasında merınos 

çifti iği müdürlüğünden Bursada baytar mü
dürlüğünden istemeleri . 

5-- İstekliler 178 lira 50 kuruş muvakkat te· 
minatla rnuracaatlan ilan olunur 5- '2 

§ 
Aaraba ve koşumu : 

1-Merinos yetirtirme çiftliği için bir fayton 
ve bir tek binek arabasile faytona koşu)a-

cak beygirler için bir çift fayton att koşu
mu. 
Tek araba beygıri içio bir tek at koşumu 
ki cem'an iki binek arabasile üç tek koşun1 
açık eksiltme) e konmuştur . 

2--İhale günü 20 Nisan 9ij6 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on .beştir . . 

3 -i nal~ Bursa baytar müdürlüğünde ve ~O 
Nisan 936 tarihinde teşekkül edecek meri · 
nos l)'etiştir.me çittJiği mubayaat komis-
yonunca yapılacaktır . 

4-Tahmin edilen fiyat fayton için 7~0 tek 
araba icin 90 çift koşumlar için 40 tek ko
şum için 20 Jiradı . 

?S-Muvakkat teminat akçesi 68 liradır . 
6 -İsteklilerin satın alınacak bu eşya için tes· 

pit edilen evsaf ve şartoamesinı l{aracabey 

8-t-1936 

Cumhuriyet 
Halk partisi 
Gemlik kaza 
başkcsnhğrndan: 

1 - Yapıfacak iş; 
Gemlikte Atatürk hey
keJi yanında (5770) lira 
(80) kuruş krşifli C.H. 
Parti konağıdır. 

2-Şartnanıe, keŞif .. 
name, piJan ve resim· 
Jer, Bursa il ve Gem
lik IJçe parti başkan· 
Jıklarına ve galatada 
Minerva hanında (3~) 
sayıda Mimar bay Ab
dullah Ziyaya müra _. 
caatJa görülebilir . 

3 - İş; açık eksiltme 
iledir. Ve eksiltme Ni
sanın ( 16) cı Perşenbe 

günü saat « 15»de Gem
lik Urayında yapıla
caktır. 

4.-Muvakkat temi
nat akçesi(432)lira <81) 
kuruştur . 

5 -İstekliler o gün 
teminat akçesinden 
başka hususi şartna
mede kendilerinden is .. 
ten ilen fenni ve malt 
ehli yetna mel eri göster
mek mecburiyetinde
dirler . 

6-Yapıya 1 a z ı m 
kum, kireç taş ve tuğ ... 
la partice temin olun
muştur. 28-1-4 .-8 

Bursa ipek bö
cekçiliği ensti
tüsünden: 

nıerinos çiftliği müdürlüğünden almaları 
ilan olunur . 5 - 2 Enstitü içinde ya-

~ p11acak 383 lira ve 70 
• 

l.ıaboraluvar malzemesi : kuruş keşif bedelli ders 
1-Merinos çittliği laboratuvar ihtiyacı olan hane ile ( Anfiteatro) 

fayans masa, demir dolaplar ve teferruatı 266 lira keşif bedelli 
açık el<siltmeye konmuştur · sır<1ların yapılması 15 

'2-İhafe. 20 Nisan 936 tarihine rrlüsadif p~- 1 gün müdderle eksilt .. 
u~rt~sı _saat on beş!e Bursada b~ytar m~- 1 meye konulmuştur . 
durluğunde teşekkul edecek .merınos yetış· ı· 

1 1
.
1 

• 
28 

ı 
93

,. · ·r ı· · · ı k · d ste <: ı erın . .,.. 11 tırm~ çı t ığı satın a ma onıısyonun a ya- L _ _ k 
pılacaktır. perşemL~ gunune a-

3-0n beş kalem bu eş1anın yekun keşfi l l87 dar p~oJe" ve şa~tna-
bin yüz seksen yedi lira kırk kuruştur . mele~ı - g~rmek .. uzere 

4.-lsteklilerin bu eşyaya ait fenni, mali şart· Enstıtumuze muraca-
na ,ne resim ve pro jeJerini Karacabey Hara- a~ları ve ~ yni. gün hü

. sındaki nıerinos çif tJiği müdürlüğünden kumet d~ıresınde ~u .. 
ve Bursa baytar müdürlüğünden istemeleri susi komısyona eksılt

~ --İsteklilerin 90 lira muvakkat teminatla me için baş vurmala-
murac(=latlan ilin olunur . 5-2 rı bildırilir. 1-&. 

Bursa defter darlığından : 
ismi San'atı Ticarethansl T. No. Senesi vergisi 

Mehmet çauş Hallaç Geyve ham 554 934 24,17 
MikAil oğ. Süleyman Yağ ve sabun bayii Yenipazar meydanı 135 934 1,6() 

Yukarda isimleri vazıh mükellefler namına 934 senesinde tarholunan 
kazanc vergilerile buhran zamlarına ait ihbarnameler ikametgahları· 
nın meçhul bulunması hasebiJe kendilerine tebliğ edilemediğinden hukuk 
mahkemeleri usulü kanununa tevfikan mezkur ihbarnameler Hükumet 
koridoruna asılmıştır. İşbu ilan tarihinden itibaren otuz gün zarfında iti .. 
raz edilmediği takdirde -ınatruh verginin kati'yet kesbedeceği il~n olunur 


