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li.ııı·ıı Kalı,~ec.i 
Mehmet Ef. Mahdurnları'nın 

• 
( \H·) Senedenberi şöhretini muhafaza 

ettiği nefis kahvesini nrtık Burs3Jı}tlnn 
da içebileceğini yeni açılan acentesi mü j~ 
deler. 

Atatürk cadde&I postane karşHında No. 30 

~~~-'lı 
Bursa Kız ı 

u~kl 1!1 Sesi 

Bursa İkinci İcra 1\11e· 1 
n1 ı · J u ğ u H fo n : İ 

933-2686 Bursanrn Ve. i 

ledi veziri nrnhaHesinde Va 
sfi paşa sokağında to Nu
marah hanede rı u\<ir l Arrr--
vut Harun ağadan tenı11k<'~1 l 
Rr!a.,ziye izafeten velnli Hu ' 
rsa &vukatinrm Cezb }'e (36J 
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•• .... 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, ır arın çek def terine imza 

b •• "k l f kt TÜRKİYE iŞ atan uyu e o aca ır • . BANKAsı 
Bursa AS.SA. 
AL.KO. dan: 

(322) ton arpa sa
tun alınacaktır. tahmin 
edilen bedeli 152 D5 )i .. 

radır. numune ve şart
namtsi bursa SA. AL. 
KO. d:1dır. eksiltme 
17 şubat 93H pazarteşi 
günü saat 1 6 da bur
sada Tophanede SA.
AL. KO.da olacaktır. 

eksiltme kapah zarf 
usuliyJe olacaktır. mu
vakkat teminat l 147 
lira 13 kuruştur. teklif 
mektupları 17-2 -93() 
pazartesi saat onbeşe 
kadar SA. AL. KO.na 
verilmiş olacaktır. 

Öğretmen Oku- 1 

lu Direktör/il- j 

ğünden: 
1 

· liraya borçlu Bıırsedu Vf.!le

di veziri mahalle~irıde vasfı 
paşa sokağında 10 numaralı 
hanede (Hacı) Rfcep. oğlu 
Hm unun işbu borcunun te· 
mini için Mahcuz ve satıl

masına karar verilPn Bursa
mn araplar mahallesinde 
kfün Tapunun Nisan 1335 
tarıh ve defter 93 sıra 43 
de kayitf l sağ tarafı yorga. 
ncı Enver ve mehruet !mnc· 
teri solu şeylı Ahmet gazi 
dergahı bahçesi arkası 1fHif 
bahçesi ve Hüseyin hüsnü 
arsası cephesi çıkmaz so
kak ile mahdut ( 12) numa
ralı hanenin konak kapısın
dan girilince so1 tarafta ha· 
rap bir ahır ortasında ufak 
bir. havuz ile beş erik bir 
elma bir armut ağacı bulu
nan 2 i6 Metro murabbaı 
avludan sonra binaya biti
şik beş gözlü bunflr baş1 
suyu ve bir çatı altında ol· 
mal< iizre bina bir bölme 
dıvar ile ikiye ayrılmıştır. 
sol taraftaki kısım zemin 
kat kilmilen izbe halinde 
birinci kata gelince dar bir 
sofa üzerinde yüklü dolabı 
bir oda bir he'd bir muhr2k 
ve merdiven altı ikinci ka
tta ufak bir sofa üzerinde 

!== 

1-a-l 1-IG 
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(200) ton yulaf sa
tun alınacaktır. tah
min edilen bedeJi 9000 
liradır. numune ve şa
rtnamesi bur~a SA.
AL. KO. dadır. eksilt~ 
me 17 şubat g36 pa
zartesi günü saat ı 6 
d3 bursada Tophane 
de SA. AL. KO.da o
lacaktır. eksiltme ka
palı zarf usuliyle ola 
caktır. muvakluıt tE

m;nat 675 liradır. te. 
klif mektupları 17-:2 ~ 
D3ö pazartesi saat on
beşe kadar SA. AL. 
KO. na verilmis olaca-• 
ktır. 

1 - 5 -- 1 l - 1 tl 

l\ludanya İcra Memur
luğuııdan: 93~ - 7 29 

Bil4l oğlu Celale ipotek 
olup paraya çevrilmesine 
karara verilen Mudanyanın 
ışıklı köyünde öl u mansu
run ayni köyünde bayra01-
giç mevkiinde şarkan i.stiv· 
rakiden Rifat garberı lbra
him cenuben istivr2kiden 
rifat şimalen yol ile mah· 
dut iki dönüm 32 ağaçlı bir 
kıta zeytinHk yüz ı ra aşağı 
pınar mevkiindc şarkan sa 
lih garben bayram şimalen 
Nuri cenuben basan ile ma
hdut iki dönüm bir kıta ev· 
veıce zeytinlik halen tarla 
20 lira aynı ,mevkide şar
kan dere garben Hahl oğiu 
sait ,ımalen İbrahim cenu· 
ben mansur veresesi ve sa. 

Bursa kız öğret n1en 
okulu için ahnn asına 

]üzünl görülen 180 ~00 ı' 
çift ayakkabı ~3 1.93() 

tarihindtn itibaren yi
rmi gün n1ü<ldetle n1ü 
nakasaya konulınttştur 

talip olanların şeraiti 

anlamal<; numunesını 

görmek Ülere her gün 
kız öğretmen okuluna 

ve eksiltmeye iştirak 

etn1ek içinde şubatın 

l "l inci çarşanba günü 
saat ikiden dörae ka · 
dar bursa kültür dire-
ktörlüğüne ınüracaat

ları iJan olunur 

11 bid bıiyük d 1ğer küçük Hd 
odadan ioaret ve binanın 

l 
sağ kısrmna g~linc altta 
birinci kı~ım gibi izbe bi-

l 
riııci katta bir oda bir sofa ---18:11---=--0

-- ikh:cf katta yine bir oda 
lih ile mahdut bir dönüm ve bir sofadan ibaret olup 

•)""' 31 ~· .. J-· -~-9 

otuz ağ Çil bir kıta zeytrn- binanın dışarda ve yan ta-
lik 150 lira kıymetle açık 1 rafında üstü çsnkolu ayrıca 
artırmaya vaz olunarak 9 bir mutvağı bulunan ve asıl 
mart 936 tarıhinde pazart~- binanın nvlusundan bir dı· 

sı günü zavali saat 14 de varda ayrıfrmş ve kapusu 
ihalesi icra kılınacaktır ih veledi veziri çıkmazında 

ate günü bedeli müzayide ı J o numar nyı alan hane ise 
kıymeti muhammeninin yü· zemini taşla döşenmiş pu-
zde 75 şini bulmadığı tak- mır başı ~uyunu havi ufak , 
dirde en son artaranın tea · bir bahçe icinde ayri bir 
hiidü baki ka.nıak şartiyle halde ahşap bir ahır ve ona 

muttasıl zemin katı tuğ'a 
artırma ıs gün temdit edi· 

H~ döşenmiş bir sofa üze-
lerek ıs ci gün aym saatta rinde bir oda blr mutfak 
en fazla bec.teııe nıünterisi bir dolap ve bir helil üst 
uhdesine ve kıymeti muha· katında ufak bir sofa üstü-
mmenin yüzde 75 şini bul· nde bir oda bir sandık o-
mak şartiyıe ihalesi icra l•ı- dası \;e bir cemekanh sofa 
hnacaktır. Bu hususta bir dan ayrılmış blr odadan i-
hak iddia edenlerin yirmi baret ve asıl binadan ayrıl-
gün içmde evrakı m~sb:te- nıış ve kaı>usu şimdi veziri 
h.~riJe ıcraya müracaatları çıkmazında 17 numarayı n· 

lan hane ise deruninde iki 
aksi takdirde hakları tapu çeşme iki dut iki incir iki 
sicilleriyle sabit olnuyanla· eJma altı erik ve iki ayva 
rın payıaşmacıarı hariç ka · ve bir kız1icık iki asmayı 
ıacaklakı ıhale gunundtn havi 330 metro murabbaı 
on gun evvel şartnamenin 

her kes taa\fınc.lan görüie· 
bllecegı urnşterHerin yuzde 
7,5 nisbetinde pey akç.aJa ı· 

nı veya milli bir bankanın 

mektubunu tevdiile artırma
ya iştirak edebilecekleri 
ihale vaktında hazır butun
mayan müşterilerin müsteri-
lerin rnüstt rıkıf ad oluna
cağı ve daha ziyade malu · 
mat almak isteyenlerin 
932-729 no ile dairemize 
müracaatları iiao olunur. 

btr bahçer.in nihayetinde 
iki kat:tan ibaret alışsp bir 
b"na meı cut olup alt katın· 
da bir dar bir sofa üzerin· 
de karanhk iki oda blr he· 
rn ve ç lk basık merdiven 
ile birinci Jrnta çıkarak yi 
ne bir dar sofa üzerinde 
üç odadan ibaret ve binaya 
bitişik ayn ahşap bir mut~ 
vagı bulu·ıan ve (25u0) lira 
değerli bir kıta hanenin b· 
o ~luya ait b"şte bir (500) 
lira kıymetındel\i hissesinm 
açık arttırma ile satılması· 

Acele Satıhk Ev 
Bursada Daya hatun 

cadde ve mahallesinde dört 
göz oda bir geniş sof asilt-, 
aş evi, ahır ve geniş bahce 
ve meyvaiarile terkos ve 
pınar başı suları ve rnüşte~ 
miUUı saireslle (57) say ıh 
ev acele satıhidır. Almak 
isteyenler Pirinç hanı cıva· 
rında istiklal caddesinde 
Berber Muhsine Mürac<:lat 
et~inler 

25-28-31-2-5 
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na karar verilmiştir. 
t - İpotek sahıbi alaca

klılarla diğer alakadarı ın 
ve irtifak hakkı sahipleri
nin işbu gayri menkt üze
rindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair ol.an 
iddialarını evrakı müsbite 
!eriyle işbu HAn tarihinden 
itibaren 20 Gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları t~pu sicille
riyle sabıt olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından 

hnriç kalJrlar 
2- Artırma şartnamesi 

Bursa ikinci icra memurlu
ğu odasında işbu ilanm ne· 
şri tarihinden itibaren (10) 
gün sonra her kesin göre 
bilmesi için açıktır. 

3- İhale 11-3 -936 Gü · 
rılemecine rastlayatı çarşa

nba günü saat 14 den J6 
ya kadar Bursa ikinci icra 
memurluğu odasırıda icra 
ltılınacaktlr. şu lrndarld ar
tırma bedeli gayri menku · 
Jüu rnuh&mruen kıymetinin 

yüzde yetm·ş beşini bulma. 
dığı takdirde enson artır

anın teahüdü baki lrnlmak 
şartiyle rutırmamn ıs Gün 
dt hı temdit edilerek 26-
3-936 Günlemecine rastla
yan perşetıbe günü SHat 14 
d~n J6 ya kadar Bursa ıki
rıci icra memurluğu odrısrn
da ençok artırana ihalesi 
ic a kılınacaktır. 

4-Artırrnaya iştirak için 
gayri menkulün muhammen 
k1ymetinf n yüzde yedi bu
çuğu nısbetinde pey Bkçası 
veya milli banka teminat 
mektubu tedii etmeleri ıa: 
zımdır. Alıcı arttırma tcıde
li haricinde oiarak ihale 
karar pullarrnı telıaliye re· 
smini tapu ferağ harcını 
verrneğe mecburdur. daha 
fazla maıümat almak iste
yenlerin 933- 2686 dosya 
numarasiyle memuı iyetimi· 
ıe müracaat edebilirler ar
zu ecJeıı lerin şartnameyi o
kuyarak hazır l u unmaları 
veya mlimessil göndermele
ri ve gösterilen şartlara ri· 
ayet etmeleri llAn olunur. 

Bu1·sa 
Şarbaylığından: 

Atatüı k caddesinde Ho· 
catabip aralığı başmda 90 
M2. arsamn temliken satışı 
13-2-936 perşenbe günü 
saat 15 te açik artırma ile 
yap1lacaktır. muhammen be· 
deli 2671 1 iradır. istekliler, 
kroki ve şartları anlamak 
için her iş saatmda Muha: 
sebeye ve artırma saatın. 
dan önce 2o 1 liralık muva· 
kkat teminat makbuzu ve· 
ya banka nıektubu ile Uray 
komsiyoııune g<!lsinler. 
27-30--2-5 

ı~----······ı ı DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUKJ 
Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

1 ve tedavi olunur • 

1 GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahallmize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
pe§embe günleri muaye_ 

ne ücreti : 

50 Kuruş 
,AAAAAAAft.e.••• 

l~l,T Biir~~~ T T l 
Fahri Batıca ' 

Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komir.yonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

meden kömürü satıı• 

Ün yon 

1 

Sfgorh Acenteliği 1 

32-150 
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~ Röntgen Mütehassısı --

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

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma

mamııllr, ö2<ir dileriz • 


