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23-7-934 Pazartesi 

inkişaf yurdunun 
yıldönümü 

lnklıdf idman ) urdunun 
yaldt'f,-mü ınüouebetile çar
,. .. ba aünü akı!lmı kulüpte 
bir eilenH yapalmııtır. 

Mıntaka relll Tahir beyle 
mıntaka heyetinin ve diğer 

kulGpler Azalarının da davet 

edildlli bu eilentt çok güzel 
ve nezih <?lmuı; bilhassa ku

lüp menıublninin ailelerlle 
birlikte gelerek eilentiye ai· 

leri bir ıekll Yermelerl genç
lik için nilmune olacak yeni 

bir h•reket olmuıtur. lnktıaf 
yurdunu tebrik ederiz. 

Güre$ birincilikleri 
Mıntaka ıGreı blrlncihk

lerl 6aimüzeekt perıembe 

ınnn akıamı saat 22 de ya
pılacaktır. 

Şehrimize gelenler 
Kum sancısından muıtartp 

lken ladei afiyet eden An tal
,. qıebuau doktor Nazlfl Şe-

rif bey ıehrimlze ıelmiıtır. 
Sevıtll doktorumuza reçmit 
olıun deriz. 

E•kaf umum müd6r6 Rüt· 
Ul ve Nlfuı umum müdürQ 

Galip ~yler de ıebrimize 
plmıılerdf r. 

~eri lise müdürlüğü 
Aıkeri llıenln değerli mü. 

dGrG erklm harp miralayı 
Raeftn be1 tayin olunduiu ,.... ..... ....... ,....... . .... 
hareket etmiıtlr. Yerine de 
kt;metlt erkt1n" huplerfmlz· 
den kaymakam İbrahim bey 

ta7ln olunmuıtur. 
Şehrimizde bulunduğu 

mlddetçe herkeıe kendisini 
1evdlrmlt olan Rasim beye 

yeni vazlfetlnde de muvaffa
klyetler dileriz. 

=rırrt 
.._ m 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesin der.: 

934-922 Bursada Elma

lık mahallesinde İsmailhak· 
lu sokağında 23 numaralı 
hanede hacı Ali kızı Şuk 
rlye hamm tarafından mah~ 
kemeye verdiği arzuhalde 
kocası İzzet efendinin ba
bası Mustafa ağa 16 sene· 
denberl kayıp olup hayat 
ve memata meçhul ka!dı· 
ğından bir kıta kayıplık 1-
l&mı istemiş ve yapılan 

Umumi saat 
dikili\'Or 

G· ~ dolandı
rmcıaıandı 

Evapılarında oyna
yan ço ( -Annen ev· 
de mi?1 beni gönderdi; 

paltosuerecekm!tıiniz ) 
diye p sairelcri alarak 

ortadaıo\an ve bunları 
satan bmdnıcı y3kalan· 

m.ıtır. 

Ehli hı n1ar sergisi 
Vıla 1tar müdürlüğü 

tarafındee} lül 934 cuma 
günü Ataald sergi ye1ln· 
de bir e~yvanlar sergisi 

~A"!!!i re 

_.115.;.v \ , Li .o: u"!":'\uır.ı Ne r'yat 

ı oervi'? t s .. td•t• yer. ilı>r .. 1 BiziDl Matbaa 1 

l Taned 100 Para 
... • a __ e 

Tel~fou No 130 Üçtincü sene No. 369 

... dirne posta 
başmüdürlüğü 

Edirne posta baomüdür\ü· 
lüğüne Eurs:ı posla telgraf 
baımüdür mut'.vin\ Yusaf bey 
tayin olunmuştur. Yusuf bey 
klbarhğı ve vnzife ıever\iğ\ 
ile kendisini scvclirmit bir 
zallı. Kendisini tebrtk eder 
muvaffakiyetler dileriz. 

Sat1h\ ıı'arh kr 
Şeh cküstü mahalle~i 

Sim1tçl ç•kmaımda 7 ve 9 
numaralı haneler satUıktır. 
Tc\iplerin Simitçi çıkmazın-
da 5 numaroya veya mat· 
baamıza müracaatları. 

YENİ ESERLER: - -
~~myagerler 
mecmuas1 

Ankarada umum kimya• 
ger\er cemiyeti tarafından 
a} hk gü%e\ btr mecmua net· 
rine baılanmııtır. ilk ıayısı 
çık4'n bu mecmu& gıda ve 
s:hhat temeller·nı ı li.kadar 
eden kimya ıubeleri kadar 
dığer kimya aahaları:.a da lh· 
liva etm~kte ve bu sebeple 
yalnız kimyagerler için dejtl, 
kimyanın tatbıkahnde.n tsll 
fade eden ilimlerden yani 
stnayi ile tababet ve ecıacı· 
l it ve ıaire glbi t'ıbelerin de 
h.hf ade edec~ll yaEılarla 
doludur. -

A Japszsrı ticaret hankaSt 
Gazl~aş"l caddesine el ktıikle 
iıleyen u numi bir saat dik· 
Urmektedlr. Çohtanberi §eh· 
rin böyle bfr saate ihtiyacı 

olduğunu yazıyorduk. Ticaret 
bankos•nm ''e kıymetli müdü· 
rü Halit beytn i fmmellle şeh· 
rlmiz buna ka vuşmuı demek· 
tir. E~er belediyemiz de saa· 
tin kablo masrafına iıtire.k 

ederse bankanın umumi ihti
yaca karıı gösterdiği bu feda. 
klrlağı tamamlamaya hizmet 
elmlt olac .. ktır. 

Otomobil kazası 
Yeniş ~hre ıid,.n Bilecik 

14 numaralı b;r o·omobil hl\· 
ceyvat köprüıü yan"uda 60 
yaıında Bekir ağaya çarpmıt 
Bekir ağa aldığı yaralarden 
ö!müıtür. Şoför yakdanmııhr. 

açılacakt = asszw--= 

Btsa su işleri müdüriyetinden: 
Dir dönüm fiyatı tahmini kıy. 

l S h bi · · i mıkdarı 
Ll a tıra kurut 

40 33 ıo 
Numarası çaların cins\ Parça arın a ı nın um 

ait olduğu köy M. murabbaı 

Boğulan çocuk 
M. Keınalpnıanın Kara.or

man köyünden 3 ya§ında Sab .. 
ri iımindekt bir çocuk kaZ!\· 
en dereye düıerek boğul

muıtur. 

Bursa İkinci "hukuk= 
mahkemesinden: 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ıo. 

11 
12 
13 
14 
15 

934- 70 Bursa Setbaşın 
da Sakaldöken caddesinde 
Kadri kızı irfan hanımın 
Namazgah caddes;nde seıa.. 
mi oğlu şoför Yusuf Sıddık 
aleyhine açtığı boşanma 1

6 

\\Uy A tlA'ı'd'tt j it :J ffift tm'Jt :t u!f fl fü l 
1 
ıs 

gıyabmda yspıhm muhake· 
mesinde irfan hanımın \'u· 2.0 
suf Sıddıktan boş olmasına ~~ 
ve Yusuf Sıddığtn 'bir sene 23 
evlenmekten memnuiyetine 
12-7-934 tarihinde Bursa 
ikinci hukuk mahkemesince 
karar verilcHğfnden müdde 
ti kanuniye~i za tında mii· 
racaat ve temyiz edilmedi· 

24 
25 
26 
27 
28 

ğl takdirde hükmün katite 
29 

şeceği tebliğ makamına ka· 
30 

im o·m~k iiz re itan olunur. 
31 

1 

Bursa He etb) e')ind ·n: 
Bnrsa şehı i kır bekçBe· 

ri için 10 takm1 c,biS(>, a
çık eksiltme ile u·ınacak
tır. Şartla"• anım.tak için 
belediye muhasebesıne ve 
12 s-034 pazar günü saat 
16 ds yüzde yedi buçttk 
teminat ile belediye er.cii 
menine gelinmesi ilan O• 

lunur. 6 
§ 

20,000 kilo kömiir 
Şehir muhtaçl rma, ıl~ 

ride dağıtıırn k için :.0,000 
kiıo kö · r, "'"ılc eks;itm" 
He altı" ktır. l<ömür ' r 
mek isteyenler, şartlara nn
larnak iç111 beted'ye muhase 
besine ve 12 .8-934 p 1.ar 
günü saat 16,30 da yüzde 
yedi buçuk teminatlarJle 
belediye erıciimcnine gel· 
sinler. 6 

§ 
Attıparmak cactd ~inde 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
ız 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

-----1 d Güdük11hmet veresesi 761.0 
1" ğ ır 391 O 

Kilci abmet vereseli 
40 17 

r. 

" 
" 
" 
" ,, 
r. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
il 

" 
Tarla 
Dutluk 
Tarla 

n 

., 
Dulluk 

,, 
Tarla 

" 
" 
" 

Dutluk 
Tarla 

" 
Dut 

" 
Tarb 

" 
" 
" 
" Tarla 

" 
" ., 
fi 

,, 

,, 
Bekir oğlu Mehmet " 623.0 

40 27 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

1',ehmet çavu1 594.0 
Halil ça. o~ Mehmetonbf. 1635.0 
Ömer oğ. Mehmet çavu~ 162.0.0 
Topa\ Mehmet vereıeai 500.0 
Oereköylü Abdi 7 43.0 

897.0 
779.0 Hüiem ~ crcseai 

Ha hl çavuş veresesi 
Murat vcre&~ıi 

140 o 

" 

Nuri oğlu Hüseyin 
lzrnirli \on.mu Mehmet 
Kara Mehmet vereıetl 

3194.0 
374 o 
630.0 
818.0 
261.0 
5430 

" il 

fi " " Mehmet Eroin ,, 
" 
" " 

,, 
.. ı ~,l8 

" 
" 

" 
" 
n 

" 
" 
" 

" " " 
Ahmet oğlu AbduHah 

" " " 

502.0 
966.0 
524.0 

" n n 801 O 
Es t kızı Ş hinde 1387 .O 
f\lehmet oğlu Ali Osman 202.0 
Es t o~lu Alt 212 

" 
" " " 1408 o 
Ali oğlu Mehmet ağa 636.0 
Mehmd o~lu Ahmet 370.0 
M hmet o "'lu Hasan 504.0 

" 
" 
" 
it 

Ömer oğlu Mehmet çavuı 6!>.7.0 
Feyzı efendi 3879.0 
Sofululu ıamaton f\o:ehmet 407 O 

Kel esen 

Ali oğlu İbrahim 451 " 
" ,, Ser.ezlı s ğ.r Mümin 1257 
,, Osm n p ş~ 883 
,, Şamata r. hmd 717 
n Hay 1) hr '1111 1523 
,. Osman paşı. 595 
n Tımrıılı l:üçük Süleyman 1649 
n Ahmet bey 15079 
,, Kılh§h I ~ un 395 l 
,, A~~~ ha~ı 1312 
" Gözlü Mehmet Ali 1541 
,. Latif oğlu Lat f 1278 
n Ahm t b 31 ,7 
,, P~ gah ıi 5C8 
,, laken er 1137 
,, Fu mcı Musl fa 354 
,, Ali ç vuş Ha an 3215 
,, İs;~ n er 1395 
,, K::.zım • ıust fa 2025 

Kaı ah:zır Tüfehç.io~ .Ali veres;esi 2849 
,. Söyle 1ez oğ.Ab lullah ,, 2442 
,. Sul r an ow. rı hmet 1891 
,, M.uhacır i'rtem 7::i8 
,. A.~ k Mehme~ o! H san 1573 
,, İ'r himow. I• et Mı t fo 1115 
" o 1225 

45 29 
35 62 
40 70 
30 16 
45 36 
45 43 
30 25 
35 5 
45 156 
15 6 
15 10 
25 22 
10 z 
25 14 

~ .~ 
20 
30 
20 
30 
10 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
35 
40 
30 
30 
30 
40 
35 
30 
:)0 

10 
31 
11 
26 
14 

4 
3 

22 
13 

8 
10 
13 

147 
17 
14 
40 
28 
31 
57 
19 
53 

573 
128 

57 
58 
41 

103 
22 
37 
11 

104 
45 
66 
92 
79 
61 
24 
42 
36 
33 
74 

,, Ah · c 't: br h 1 1 2299 
,, Duman og. koca f li na. 5462 

35 
30 
40 
35 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
25 
30 
30 178 

10 
4 

13 
41 
30 
33 
86 
39 
32 
18 
9 

28 
2& 
81 
71 

i 
34 
gq 

49 
31 
11 
98 
38 
45 
95 
80 

3 
93 
60 
40 
40 
70 
97 
78 
19 
87 
39 
75 

80 
7 

55 
66 
57 

9 
6 

64 
80 
51 

1 
87 
60 
64 
71 
78 
84 
32 
94 
8 

mahkemede dinlenen şahit 
ler dahi mumaileyh Musta· 
Jaıuıı 336 senesindenberi 
kayıp olup hayat memata 
meçhul kaldığ1na şehadet 
evlemlşlerdfr. Meıbur izzet 
babası Mustafanm hayat 
aıematmdan maliimattar o
lauıarın mahkemeye ihbnr 
eylemeleri için kanun mad
denin 32 inci maddesi mu
cibince &tir sene müddette 
lllnnta 1'arer verilmiş ol· 
dutundan bennucibl karar 
mezbur MuıWanıtt hayat 
mematından malfımattar O· 

lanların mabkeırıeye ihbar 
etmeleri zımnından tarihi 

167 numa.r:ıiı ev ve diikki\ 
nm ankazına veri1en fiy"t· 
lar az old 1ğundan pazarlık 
müddeti uzahtcfığt ve 24-
7-934 sah günü saat do
kuzda bu ankaz, yerinde 
pazarlıkla ıatııacağı llln 

Buna ovası ıslahı ameliyesi iç n ~uk rıs\.ı .::.S n iıı metre murabbaı ve fiyatları ve tutar

ları 16aterllen arazi menafii umumiye namına iltimli~ ilecellnden tarihi lllndan lti6aren 

""'' ıtn ıarfınd• bir ltlrazı olanların belod&yeye mfir•çaatları. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 " 

illada• itibaren bir ıene 
.. ddttlı Ula OlUUUt· Ollltlit• 
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1 Ahmet Vefikpaşa hastahanesi baştababetinden kııl, r11alıl..<jnır~i1ıtlt·n: ! ( . ıu 1 

.. t: ı ınul s be'i.11( 
kilo 

1 

J z P·'; ı L dı• ~ır ~ )f 1 ( Davalı karısı o:up 27 , • • ' · . · ' t t .J numara ı n c .. 
nisan 927 tarjhınde hanesi · l: okunıa evı olan) ıcannın ih:cnıdi-
nf terkederek semti mt·ç- <len :lH ı-n;~~ pazar günü s· t I" l'k "'· 

200 OOU YaJ m Ş/\ odunu 
150 000 kuru gürgen odurıu 

hule g·u··. d d'l ı· . da ı ı e 1 ıgui en hakkında ı t ıgı nden ican na tali (l oJ J - t • 
boş.anma davası açurnk u" ·ht .

1 
~ • an arın ır a ' • r• (· vı a)ret d " .. · zere eveı cmırde sulh te- . . aın11 encunıenınc nıüı eyle 

şebbüsünün akim J<aldıgınw 111elen ılan olunut'. 
dair vesika talebinden ba. ~t3~u~r:s~a~A~~I = ... ~1 ..... ~1~-~~~~~~~~!!11!!~~ hisle davacı Bursanın ta- · s {CrJ -1 n- <a Sa tu1 a)nJa konıJndan: 
tarlar mahallesinde berber ı\ludanya ve Bandırmadaki kıtaaı ayı ı 
ŞumluJu Ahmet efendi ta. ayn şartuan1elerie aJınac .. k J· b .. · 
rafmdad Bursanın . t l .1 l a o an :ıar 10 
J ımare \1 o ·uru otun ·ıç 1 - J 
sa bey mahallesinde o~ . _ .. ' 1 { Olltna { lSası l !)t:1f&. pa· 
man.kızı Harer hanım a.. Zclr gunu saat 1 ~ te ve Bursa ihtiv:ıin ka. 
leyhıne açılan davanın ee- palı zarflarla aJınacak olan ( 37a()Uilo ku 
reyan eden mahkemesinde ru ot un n1ün 1 • • -
davahya gdnderılen dava I a <asa.sı a) nı gunde saa te fır· 
z.~ptırıın mezburenin mez <a ~atın .alına kon11syonunda icra lıcaktır. 
kur mahalleyi .terkederek T ~.lıplerın şartoa neyi gönnek üzere gün ve 
~kağme~gfthı . meçhul bulun. munakasaya iştirak için de , .. ıktind(\·~l te-

u u eyanııe bifil tebliğ ıninat V"' tekl'f 1 'J 
iade edilmesine mebni da- J • c 1 na mt en e l"c ni"'yon b ıluı.· 
vacımn talebile ve hukuk rna aı ı. 1-4 
muhakemeleri kanununun Bursa C 1 . , . .. . 
141 inci maddesine ıevfi.. um ıu.rı) et nıuddeıuı n un1i Jıdcn: 
ka .. n mumaileyhaya bfr ay • . Hnpıshane taıniri ih\nı 
muddetle Hanen tebligat 1 G 1 ıra 9ü kurus kesif bedel ·ı B 1 . d 
Hasma ve muha~ . . l l . . . · . ı e uı ca ın · 
6-ıo -~34 saat ıÔe~:es;~;~ ar lap:shancs1nııı tamiri işi açık s;ltn1eye 
~ice kara:- verlfmis oJrJu. konnnJşt ur. 7 aJustos D ·ı ~ ta ı i hinde 1ı günü 
aunda~ muayyen gü"n ve sa. saat ı 5 te ih ltsi yapılacağından tali>lanların 
aile bızzat mahkemede ha- şartl::ın anlarnak üzere ih,tl j - - l d 
zır bulunması lüzumu da- .. I . · c c gunu \:a ar 
vetiye makamına kaim 01• ~ UZl e ?'edı ?u~uk kuruş tenıinat ve tdif n1ek 
:ıg.;zere ilan olunur. ' tu!>ianl ! . bırlıkte n1üddciu111u1nilik airesinde 

Sarılık lıaııe ~~uteşek!\.d koıni'lyon ınahsusuna miacaatJan 
luzu111u dan olunur. 

1) 000 Ağızlık kömür 
100 Makarna, şehriye 
150 Pirinç unu 
20 top kefenlik patiska 
20 top sargılık Amerikan bezi 

t) Ha. ınali senesi içinde nıüessesemİze lüzumu O· 

lnn baladcı y.1zılı erzak ve levazım bir ay müd
detle yer.ilen nıünakas ya çıkarılmıştır. lh_al~ 
ı 2 -8 -!};!4. tarihine tcsadü f eJt n pJzar . gu~u 
s3 t tG da y~pılac ğınddn taliplerin ~'P?z~to 
akçalerile beraber yeYn1i ınezkürde. hukunıet 
<laireı;inde vilavct encümen kalen111ıe n1üra-

~ ~-2 
ca.:ıtl'n J· 

Bursa lnnisarlar Başmüdürlüğünde~: . 
1- l3uı sa baş nüdüriyet i binasının her ı~ı ta· 

rafn.da nıüceddeden yapılacak ilave ve ın~aat 
kapah 7 aı f usulile kırdırnıağa konuln1uşt~r. 

'2 - Kırdırnıa ':artnan1esile evrakı f t!nn.'~es\· 
nin n1usa<ldak suretleri beş lira mukab1lınde 
<: balid~ki kvazun nıuhasibi mesüllüğünden ''e 
B ırsa başrniidfıriyclinden alınacaktlr. . 

l) _ Ktrdtrnıa 31-' - 93~ tarihine müsadıf ~a:. 
iı ~ünü ~a.ıt ı ?> te C·balideki alım satım kon11s · 
yonu nnıda icra olunacaktır. . .. .. 

4 _ 'f eklif ıııcktup'an kanundakı hukum1ere 
göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten ev-

vel konıi~,,ona vcriln1elidir. 
Cumhuriyet Halk Fırkası -· 

binası a rkaamda F eraizcJ z a- r-iiıiiiiiiıiiııll..-iiilılliiiiiiiıiiiiiiiii .... ıııııiİlli.mıaiiıill-.iııııııiiıiiiıiiııiiiiiiılllİiiiıi-'-..llİlliiiiii 
ö - Kırdırnıa ş~rtnanıesin\n n1addei mahsus.a

sı n1ucibince fenni ehliyeti haiz bulunanlar ,,. 
de ıokaiında 13 numaralı 

7 
• ~uı:su Ziraat Bankasından: 

hane aahtbJ tarafından ıe.tı. \ en?şehır zıraat bankasına ı O nunaı alı se .. 
lıktar. Talip ve görmek iate- netle borçlu Bursanın Araıl•:ır nJal'tıllcs"1 nden yenler Bosna oteli ittisalinde M { 
bakkal M~hmet efendiye . esen~z çıf t fiği ınutasarnfı Hıza bey ve zevce 
~raca~tları. . 3 3 ~1 Rabı~ ha~ınl borçJannı vadesi .1!CldiP;i halde 
-- • . ,,, olPmPrl,l..-1.a ..... ...l-- .. ~ • · -

Zayı şehadetname dönüm çiftlik araziteri bir buçuk ay n1üddetle 
Kı:racabey kazası ilk· ve açık artırn1a ile n1üza)·ede)1e konuklug>un

mektebinden 927 senesinde 
almıf olduğum şehadetna. dan talip o1anların Y cnişehir ziraat bankasına 
memi zayiettım yenisini çı. müracaat etıneleri ifan olunur. 
karacağım cihetle hükmü Dönüm 
olmadığını iflln eylerim. 
Bursa şehir otobüs şirke· 

tinde Arif oğlu Halfl 

Acele satılık bahçe 
Bursa Bahadır ağa ma

halJ esinde 9 dönüm bir tar 
la acele satılıktır. İçinde 15 
ağaç zeytin ve kenarlerın. 
da incir ağ2çlarile çeyrili
dir. Şeraiti anlamak için 
Şükrü eczahanesine müra. 
caat edllmesf. 

Satılık C\ 

900 
915 
80 
7 

25 
300 
80 

300 
6 

24 
995 

3632 

Mevkii -- --
Bahçeler attı 
Mantarlık 

Üyücek kum tarla 
Harmanlar 
Bahçe altı 
J{erplçltk 
Saylı tarla 
Üyücek 
Ayaz hududund tartağan başıı da 

ezarlık ~ 

l<araağaçta 

tirak edebilir. 
() _ Her istekli bedelin ) üzde yedi btiçuğu ?• 

1 ( 1111· ) lira1ık muvakkat teminat1n tayıtt 
an ı·d· 

0 ,unan saltcn evvel teslinı etıne ı ır. 
j _ Klrdırnıa için tayin edilen saatte tutul· 

••~ .... ..;;.& ~'-"'- w V••• u ...,<AV&" a" .. 'b•Üt. JvlJ~ .. -Jd-.skt~n 600 

ra h;ç bir tel·Jif kabul edilnıez. 2-.\. 

Türkiye iş Bankasından: 
Bursanın 1uradıCJani mahallesinde çarşt cad .. 

desi 46 nuınarah dükld1n nısıf hissesi. 
Çarşı bJhçeieı i evler altınd.l üç clönüm bah

çenin nısıf hissesi. 
Pazar oJahallinde altında dükk . ." nı havi hnnC• 

nin nısıf hissesi. 
l\luradts:lni Çörekçiler bahçe 3 dönüın. 
Balrkpazar arsa nısıf hissesi. 
Balık pazar ~~ 1-300 hissenin nısfı. 
Yeşil n1aha1Jesindc Yeşilhamarn zemininde 

111680 bi,scd · 30488 hissesi gediğinde 111()~0 
hissede i0053 hiss.Sİ· 
Sinıkeş han i7 nuınaralı mağazanın rubu. 

Kasap Hüseyin mahallesin A-;keı 1 Fırka Satın nhna konıisyonundan: » iO » >) ,, 

de hacı Yunus sokağında 28 1 M ıdanva ve Band11 ınada:{i kıtaat için ayn » l ~ J> » » 
numaralı iki oda bir mutbah " f • 
ve bir sofalı elektrikli lcrkos ayrı ş:ırtnaıne erle alınacak olan altnıışar bın }ljrinç han 1 j nuınarah n1ağazanın nısfı. 
ıuyu bulunan bir ev satılıktır kilo saınanın açık nıJna~~asası l :; 8 -!l3'" çar- Hoca tah;p nJahalJesi fırın ve ev. 
ıörmek içi~ mezkür haneye şaınba günü saat on dörtte \'C Bursa ihti,·acı Yukarıda )'azıh cn1Jf1k pazarlık suretile satı-
pazarlık içın Halk fırkasında • • J 

!;!:~ n efendiye müracaatlnrı ıçu1 kapah zorfla alınacak olan ;)00000 kilo sa- hktır. l'aliple1·in iş bankası müdüriyetine n1ü· 
Bursa Belediyesinde;ı: nH\nın ınünakasası ayni günde saat ,}n htşte düriyetine ınüracaat < .. tmeleririlan olunur. 

Gayri 11hhi olan hasır san fırka satın alnıa ko ni yonunda icra edilecektir 1~~~~llll!!:m !&!± 

daliyelerin umumi mahallerde ·raliplet in Ş3rtnan!eyi göı-01ek üzere her gün \'C En Mesut Çocuk 
kullanılmaması ve ıs eylül nıünakasavn istirak için de Yaktinden evel te~ 
934 tarihine kadar has:r san- .1 • 

daliye yerine dcmır veya tah ıninat ve tcldifna111elerilc koınisyonda bulun 
ta sandaliye tedarik edilmesi n1ala rı. 1 _,,.. 
( b~lediye encümeninin 18-7 
934 tarih ve l 719 numarnh 
kararı üzerine ) son c.· eca o· 
larak ilan olunur. 6 20 

,· ~ 
• • ••• ftlll:. 

Diş tabibi 
Edip Rüştü 

Setbaşında 

Bursa Askeri fırka Satın alma komisyonundan 
But s l \'C • ludanyadal i kıtao.t için alın~cak 

üHUO kilo bey~ z peynir ile 2 t:jO kilo l"aş ·r p~ y 
nirin açıl- ıniin°k·ıs1 ı 8 nJustos 9.H. ça1 şanıba 
günü saat 1 !) te f ırkı satın n lrna kon1İsyonun
yapılacakt ır. ı·aliplcrin ş:.ırtnanıeyi gön.nck Ü- , 

zere her p-ün münakasaya iştirak !çin de betfj 

vaktinde birinci teminatilc koınisyonda bulun· 
mnfan. ~3-30 6 

( 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

Türkiye it bankası 
--~ -- ---


