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" Çarşaf ,, 
Havvaya " setri avret " 

eden incir yaprağı beıerfn 
aelcl11nda asnlarca ve a11r

larca yufurularak fpek halin· 

de bu a6nkii medeni kadın. 
hğan ıırtındakl en caz:p koı· 
tüm ıeklini alıncaya kadar 

taa11ubun kör makası onu ne 

biçimde doframamıı ki!.. 

Bir otobüs 
devrildi 

Geçen gün Karal!öyden 
§ehrlmize yolcu getirmekte 
olan ( 104 Buru ) plika h 
bir otobüs Aksu civarına gel
diii sırada önilnde giden 
( Pazarcık 3 } plAkalı otobü
sü geçmek istemfı; öndeki o· 
tobürı evvelA yol vermlt ve 
arkadaki de onun solundan 
geçmf'ğe trıebbüı etmiııe de 
bu esnada önde giden oto· 
büı tekrar rotu kapattığın
dan 304 Buna p!Akalı otobüs 
Pazarcık arabu:na çarpmıf 
ve süratla devrilerek yerde 
bu birkaç metre bu ıekılde 
ıürüomli§lür. 

Uludağda 18 saatlık bir yürüyüş 
İnegöle kayak yolu tespit edildi. 

Sema~i dinlerin fisebilil· 

llh ve kendiliklerinden neşir 
ve telkini vızifeıini deruhte 

edenler zan etmlıler ki terzi· 

lik le dini bir tasarrufla ve 

ayni zamanda kendilerine 

mevdudur! 
Otobüsün fçindel..tlerdcn 

Dağ sporları kulübü; Ulu

dafdan İnagöle İnıf yolunu 

tayin ettirmek üzere ıekfz 

da#cıdan mürekkep bir gruba 

cuma günü ve gecesi 18 saat 

süre:, uıun bir ıyürüyüı yaptır· 

mı§; yürOyüı eh ya~mur gibi 

mütkül hava ıeraitlne rağ· 

nıen muvaf fakiyetle haıarıl· 

mı ıtır. 

Dafcılar perıembe akıa· 

mı otomehille otele çıkmıı-

lar sabaha l<arıı saat 3.30 da 

zirveye hareket etmiılcrdlr. 

Bir saatle zirveye çıkan dağ. 

cılar buradan ııırka doğru 

yürüyütlerine devam ederek 

sis ve yağm:..:r altın:la birçok 

nihayet bulan en yükıek te· 

pedne vasıl olmuılar buradan 
dimdik meytllerden aıafı ine

rek b6yiik ç-m ormanla11 a
rasından ( Gelene -Cerrah ) 

köyleri yoluyle cumartesi ge. 
cesl ia&t 9 da lnegöle gir· 

miılerdfr. Dafcıfar Jneaöllü. 
ler tarafından karıtlanmıı ve 

beled•yenin verdffi yemekte 
bulunduktan sonra otomobil. 

le ıehrlmlze döamüı!erdir. 

Kendilerini belediye reisi Ali 
beyle luttgöl gençleri teni 
etmiılerdlr. Dafcllar lnPgöL 

de Jken idman yurdu gençle. 
dnln davetleri üzerine yurt 

binuım ziyaret ederek bura. 

da daicıbk ve yürüyücülük 
hakkında bir hasbuha) de 

Bu yüzden SurJyenln 3 ii:. 
hudl karalarına ferace giydi· 

ren hahamlık, Ftlislirıde ya 

ıayan h1ristiyan karılarının 

baılarına giydirdikleri uzun 

ve ıivri feıler ü7.erine geçirt

tikleri beyaz örtülerle onları 

orta oyuncularına benzetera 

papazhk, Ömer Hay~amm 
'Vatamndakt mühderanın yüz. 

lerlne gerdtlderı peçe ile ıu· 

ratlarını örülü pençerelere 

döndüren ahontluk oralarda 

ne yapmıı aa bizdeki 1 mam

k11mı azamı hafjf suretle ya
ralanmı ılardır. bu otobüste 
Van mebusu Hakkı beyle 
Cumhuriyet ref ıkimfzlu An. 
kara muhabirlerinden Adil 
bey ve elektrik ıirketl ıef
lerlnden Emin bey de bulu· 
nuyorlarmıf. Kazayı en hnfif 
atlatan Adil bey olmuıtur. 

tepelerJ aıırak dalın ıarkta yapmıılardır. 

hk ta o ftl yapmıfhr. 

Görülüyor ki bunlar:n hep· 

( Cumhuriyet ) in 
Ankara muhabiri 

( Cumhuriyet ) refikimi

zin Ankara muhabirlerinden 
Adil bey E rkadaıımız bir 
müddet kalmak üzere ıehrl· 
mfzc gelmi§lir. 

-ıa=-

Atletlerimiz 
Galatasaray atletlerile mÜ· 

sabakıtlar yapmak üzere ls
tanbula giden Sanatkarlar 
spur derneği atletleri rehri
mlze dönmüılerdir. Atletleri
miz; cuma günü lstanhulda 
yıtpılan müsabakalarda iyi 
neticeler ~ide etmiılerdir. 

Kendılerloi tebrik ve takdir 
ederiz. ılnde de kut birdir. Öyle ki giymekte mahzur görmeyen 
577 

rrı1 2 
ETE? 

vicdanlara tahakküm ederek ondüle bııt1ı hanım müıved- Bursa belediyesinden: 
lnaanhtı diledikleri gibi isllı· delerinin baıla bacak arasına Belediyeye tanzifat ve 
mar etmek lateyen bir gerdikleri çarıııfla pertavsız tenvirat vergi borcundan 
kaıt! altında büyütülmüı hamam belediye icra memurlugun-

b.. kl i 'bi B k ki ca ko·· ııne ankaz ve keremit Bunlar maziye ait acı oce er gı ursa ıo a a· 

d d kl k leri haciz altına alınan Ku· iıak&katlardır ki kendisini fır rın a gez l e.-inl görme ta. 
hammülü sarsan ayıplar· ru çeşme mahallesinden 

dolayı çevreleyen ceberutun dandır. Yast:f Ka prako ef er.dinin 
bu karanlık kanatla çarıafına Ankara abidesinin, omu. mahcuz onkazı 30-7-934 
Türk kadınının nuıl taham- ıh· ·· d"f t si z.unda yüz kiloluk mermi ta- tar rne musa ı pazar e 
mili eltiiine ıaşılamaz. O re. günü saat 15 kararlarında 

ııy ... n Türk nnnlarının tunçtan 
jim Türk kadınına teneffüs açık artırma ile satılaca. 

ebedileıen timsali, kısa bir gy ından ı'steyenlerin vakti etme; sokakta rastladığın her 
mintanla sade bir eteklik d ı il' hangi btr erkeiln hizanı geç· muayyen e ve ma ıa ı mez 
geyimini on yıldır bütün ci· kürde hazır bulunmaları IDeıin~ kadar dur ve ona nr-
hana gösteriyor. o kadın kl il4n olunur. kanı çevir, yolda yürürken § 
Türk hanımma hamasiyat mey. 

çerıafı yüzüne o suretle per- 23 493 lira keşı"ı"' bedellı' 
danlarında istiklalini k~zan-

çlnle ki tek gözün yürüyürü- garaJ· binası inşası 
dıran Anadolu yaylasındaki 

ne kala•uzluk elsin deyerclc Zafer meydanında itfai-
kadının bizz.at ve ta kendi-

bir kız sevdiğine 
kaçmış 

Görükle 1'öyünden 9 kiti 

tarafından döjülmelcle netf. 

celenen bir gönül macerası 

olmuılur. Kayap;ı köyünden 

Feride isminde bir kız. bohça. 

11nı alarak bet senedenberi 

ıevişUji Kayapa köyünden 

Hüseyin oilu Veliye kaçmıı
hr. Bundan mütee11lr olan 

kızın babası kendi k6yGnden 

tedarik ettlli 9 kiti ile Gö

rükle köyüne gf derek damadı 

olacak veliyi sopa ile döie· 

rek muhtelif yerlerinden ya. 

ralamıı ve 16 liraıile kızını 
alarak köyüne götilrmüıUlr. 

Vaka yerine jandarma bölük 
kumandanı Hayreddin bey 

gitmi~ ve hepsini yakala· 
mutır, 

Uludağ 

tenezzühü 
Dal sporları kulflbü cu. 

ma ailnü bir Uludat tenez. 

zühü tertip otm•ıtir. Dağa 
otobüslerle çıkılacaktır. cennetin yolunu göıtermekte ye garajının inŞliSI işi; pro-

ıankı maneviyat belediyeainhı sidir.. je, keşifname ve şartname- ili 
fıaret memuru olmuıtu. Bu örnek olsun dalaletin leri dairesinde kapalı zarf n 

GEN 

F k gözllnü çak:umağa hala mı usulile eksillmeve konul· Çok sevdiğim bir arka· a at; bu gün hala çarşa- J 

f kifayet etmeyecek?! t r 19 8 93-• pazar daşımın Bursa barosuna ın ziflri mahpuıundan .. ,.,)an mue u . - - .. 
... T k H 1 ' kaydı ve avukatlık hayatı. tek pençere gibi feriat aözü Tür . amm arı. günü saat 1 t de ihalesi ya. .. 

11ı Tarihin bin bir suduları p•lacaktır ( Proı·e keşifns· na atılması uzerine isim 
ile hür \'e aail yaratıhılarını T ' • ' 

arasına karışan günahkar ka. me ve şartnameleri iiç lira müşabehetinden mütevellit Rörletmekte israr eden bazı 
k fa\e.rın bizde hesap vcrdıkle- ml:kabilinde isteyeelere mahzurun izalesi için ismi· adınlerımızın zorlnrı ne? ·· ıı· ) ı· t kı·ı b-
E ı ri tarihini bilmeniz lazımdır. gonder ır · s e 1 er, U• nıe Ailemızin soy adı olan 

v erinde aynası olmayanlar - ı ı k i · 
bı b O tarih[n başlangıcı 29 teı· tun şart arı en ama çın ( Kara molla oğlu ) cümıe. 

r lrl~rine bakarak vaziyet- b ı diye muhosebesı"ne ve 
l rfnievel !l23 gününün saba- e e sini Udveye mecbur kaldı. 
ert hakkında sarih bir ölçü hıd•r. Bu s""bahı her sabah ihale günii belli saatinden 
edı • ~ ğımı muhterem müşterfle. 

nmelidirler. kutlulayınız. Dü~ününüz ki önce de teminnt ve teklif 
Çarıafta ırz ve peçede mektubunu bir kapalı zarf rime arzediyorum. 

Namık Kemal ile Gazi Mus- u d u h dd {63) namus arayan gaf!etin o ör- içine koyup vermek üzere oursa 8 noza anan 
tafa Kemali bu yurda yelit 

tü · · d belediye encümenine gel- numaralı yazıhanede avukat ıçın e ne zilli mnıaların tiren Türku .. n en büyGk ana. • 
ki sinler. 13 ISmaif Hakkı Kara molla •• '• ne çengilerin gizlenmiı Jarı çarıafın esaretini cebren § oğlu 

oldufunu btlmem~si ııe ya-- ve kahran çektiler. 900) kilo odun 
zıktn!. k h 1· h" 1 • • k Z . .. h -Siz i er aaatmızın bin ep ır ıar.e ıçm uru .. ayı nıu ur 

Şüphe ki riyanın lt"ılu- ı"le .. d k kslff j 
ıaadet doğurduğunu dütüne· gurgen o unu açı e me ş bankasının 4674 nu. 

her zaman örtünmek ihtlya. rek kalbinizi yeni imanın ile ı9 -s--934 paz;.r günü marah kumbarasına alt 
cmd d Ak 1 ı ff saat ıo da alınacaktır. Ver 

a ır. a ın 1 
i etin bun- mabedi olan HalkevJcı·inin mühürümü kaybettim, yeni. 

da k mek isteyenler, şartları an· 

--El 

Lüzumsuz günet 
banyosunun 
feliketleri 
Yazan: Dr. A . Süheyl 
lıtanbul üniveraiteai doçentlerinden 

Bizim memlekette ılneı 
banyoları mektepliler Ye ıenç 
kazlar arasında Adeta bir aıo• 
da hOkmQnQ almııtır. Kendi 

bil11yelerlnln mukavemet ıde
recelerinl bilmeden atıldıkla· 

rı bu tehlike bazan fena tıe• 
tlceler vermektedır. GOneı 
banyosu diye bir uıula ııhbl 
vardır. Fakat bunun ilk çık-

lıiı zamanlarda kt ıenitliit 
kalmamııtar. Şfmdi deha mah 

dut bir ıahaya inhiıa.r etmek· 
tedir. Ztra fimdıye kadar gü. 

n~ı banroıu yiizünden ı3rü
len fellketler pek çoktur. 

Akhna gelen aGneı banyosu 
yapıyor. CörGlen en bGyQk 

felaketlerden biri de böyle 
uıi.llınz g6ne, banyoları ya. 

pıldıktan akdler veremlnin 
bıılamuıdır. Hatta baıka bJr 

ıekil marazlye tebep oluyor; 
yani baıka uzü vlere lntlıar 
ıebep oluyor. Güneı banyosu 
bir hekimin la nlyeıile ve 

ıöıterecef i uıulde yapılmalı. 
dır. Neteklm haY& pek ııc:ak 

ve aacaf ın çok bGkDm ıllrdn • 
iü bir saatte olmamak tattl· 

le ıırf ıüneıle ve onun Jnkla 
eden ıuatle' teda vl uıullerl ve 

sanatoryomlar mevcuttur. Bu. 
raaa ,Oneıten 11rf bazı kemik 

tüberkOlo.zO gibi vakalarda 
hekimin göıtereceli mnddet

te büyük istifadeler edllmek. 
tedir. Bu bir uıul(l tedavidir. 

Zevk için yakılmamaktadır. 
Denize girmenin ıahht fe

raltinden bir de banyo eına. 
ıında yorı.almunak iıimJ 1•· 
rım uatten fazla kalnıa-.k. 
tır. Deniz banyolarından aııl 

edilecek fstifade de budur. 
Yoksa saatlerce denizde yo-

rulup bu bünyevi mukaveme
tin azaldıiı zamanları da ıü· 
neıln çok tiddetli bir anında 
kumlar ilzertnde fena bir ak· 
ıülamel yaparak reçlrmek ,_ 
deta bflyük bir tebllkeye a · 

talmak demektir. Hele vorıun 
iken bu uıul tedaviden çekin 

mek ~ ilamdır. Ztra yor· 
gunluk ~snaaında beden mu-
ku•emett muvakkat bile olsa 
kırılmıı demelcllr. 

Yezıo güneıten istifade.et· 
mek için hafif elbiıeler atr-
mek ve sabah 'lerfnltftnde gü

neıte biraz yürGmek makia

da kafidir. Bundan edilecek 
fltifade daha çoktur. 1nunı 

yormıyacak ve rabatıızlık 

vermeyecek bir uıul en tabii 

ve muvafık bir tarzı hareket 

demektir. Sırf zevk ıuretlndo 

yapılacak banyoya ılrlp çı· 

karken ve 1i1bürkeo sGmtln 

vOcuda akıl k&fl ve mu••· 

(aktır. Bu ufak t~nblhten vG
cut büy€ik bir zfnd~ıi ve ruh

n orunması ve ayırt ol- mukaddes kürsüleı ine çeviri- sfnl alacağımdan eskisinin 
lamak içın muhasebe}'e ve nıuı neden vazife o:l~m~a~ı~ın~?J_~n~f~z~: ~O~r~a~da~n~~h~~:r_~h~a~k~ik~a~t~ı J_jJih~a~l~e~Sa!!JaflJtliin.nd~enn.Jö~nwute_~~~l~1ü~k~m~Ü_:k~a~l~aı~a~m~ış~t~ır~.:__--....l..ı•!!l~irl!:!r~.~Bl!!uLı!.9!......J~l7J1Wı1&11..... ____ _ L......I.....!.&.......::... __ _. 
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Bursa Sulh Hukuk 
m.ıhkemesinden: 

934 _ 57 Bursanın Ebf· 
şahme mahallesinden Neba
hat hanım ve balmumcu 
hafız Abdürrahim efendi 
oğulları GsJip ve lbraMm 
beyler ve Şaziye ve Nı:ız .. 
mlye ve Nevber ve Şazf. 
ment hanımlar beyinlerinde 
müşterek otup kabili tak· 
erm olmamasından dolayı 

şuyuunun izalesi için satı· 
ıarak bedelinin hissedara· 
na his3eleri nispetinde pay. 
Jaştırılmasana 16 -6 - 934 
tarih ve 934-1576 numara· 
lı iJAmla karar verilen Bur
sada Uzunçarşıda saraçha
n! başında sağı hafız Ah· 
dütı ahim efendi veresesi 
solu Ahmet efendi arkası 
Abdülvahit efendi dükkAn· 
Jarı önü tariki em ile mah .. 
dut 31 numaralı ve ( 3000) 
lira kıymeti mubammineli 
içlnıie kArgir mağazayı 
müştemll gediği suttan 
Mahmut zemini Orhangazi 
vakfından bir bap attar ge. 
dik ve zemininin tamamı 

tarihi il4ndan itibaren 30 
gün müddetle açık artlrn:a · 
ya çıkarıldığrndan talip o· 
tanların kıymeti muhammi
nesinin yüzde yedi buçuk 
nispetinde pey akçalarlle 
beraber Bursa sulh hukuk 
m1hkemesine müracaatla~ı 
v~ bırakma 11-g-934 ta 
rlhfne müsadlf salı günü 
saat 15 te Bursa sulh hu· 
kul< odasında yapılacağın 
dan tallplerf n o gün mez· 
kür mahkemede hazır bu· 
lunmaları ve şartname ta
rlhl Ulndan itibaren herke
se açık bulunduğu mezkür 
günde artırma bedeli gayri 
menku!ün muha:nmen kıy· 
metinin yüzde yetmiş beşi
ni bulmadığı takdirde ar. 
tırmanın son taahhildü ha· 
ki katmak üzere artırmanın 
on beş gün daha temdit ile 
27-9-934 tarihine müsa· 
dlf perşem')e günü ayni sa
atte mezkür mahkemede 
gayri menkulün en çok ar. 
tırana ihalesi icra kılına
cağı ve bu bapta bir gQna 
itirazı olanların 20 gün i
çinde evraki müspite ile 
bfldlrmeleri aksi halde hak
ları tapu tıicilJi ile &ahit 
olmadıkça satış bedeli pay. 
laşmasrndan hariç kalacağı 
ve belediyeye ait beher bin 
kuruşta 25 kuruş telliliye 
rüsumu ile ihale karar pu · 
lu ve ferağ harcı müşteri· 
ye aft olacağı il4n olunur. 

Bursa İkinci icr;--
memur1uğundan: 

934- 32 Müflis hırdavat
çı İsmail Hakkı beyin ala 
caklılar1nın 4-6- 934 tari· 
hine müsadif pazartesi gÜ· 
nü saat 16 da toplanması 
f çin yapılan il An üzerine 
alacaklılar toplanmamış oL 
duğuni:fan 16-8-934 tari
hine müsadif perşembe gü-
nü saat 15 te alacaklıların 
Bursa ikinci icra dairesin . 
de toplanarak iflis ıdaresl 
mümessili intihap etmeleri 
tekrar ilan olunur. 

Zayi tastikname 
Bursa Necatibey kız S?

nat enstitüsünden aldığım 
tastiknameyJ kaybettim, ye. 

1-lakkın Sesi 

BURSA BELEDİYESiNDEN: 
6 ~iO lira kcş:f bedelli yaya kaldıranı ve oluk . 

rnşası. 

İinıetpaşa caddesinden Ası iınezar1ık mevkii
ne kadar yolun iki tarafında yaptırılacak olan 
yukarıda yazıh işler; kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. 5-8-93~ pazar günü saat 
l6,a ta ihal ·~si yapdacakhr. İstekliler, şartları 
anlamak için belediye nıuhasebesine ve ihale 

Sav1 :l70 

Bursa Askeri Fırka Satın alma komisyonundan 
Bursa '-'C ~1udan\·adaki kıtaat için alınacak 

J 

6900 kilo beyaz peynir ile 21 ?>O kilo kaşer pey .. 
nirin açık münakasası 8 ağustos 934 çarşamba 
günü saat l J tc fırka satın alma komisyonun. 
yapılacaktır. TaJjpJerin şartnameyi görmek Ü

zere her gün mün:ıkasaya iştirak !çin tle belli 
vaktinde birinci teminatile komisyonda bu1un
maları. 23-30 6 

günü belli saatinden evel teklif ~ektubu ile !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teminatını bir zarf iç.ne koyup kapa) arak be
lediye encümenine gelsinler. 30 

§ 
689 lira keşıf heddli korkuluk dıyarı 
·ıo 1 » >) >> piyade ve oluk inşası 
1\luradiye Beşiliçiler - Çekirge caddesinde 

yaptırılacak olan yukarıda yazılı .kaldırım , .e 
dıvar işleri kapalı zarf usulıle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. a-8 - 9~14 pazar günü saat 16 da i
haJesi yapılacaktır. İstekliler şartları görmek 
için belcd ye muhasebesine ve ihale günlı belli 
saP.tinden evel tekl if mektubu ile teoıinatlarını 
bir zarf içine koyup zarfı kapayarak belediye 
encümenine vermeleri ilan olunur. 30 

Bursa inhisarlar Başmüdürrüğünden: 
1- Bursa baş111üd.üriyeti binasının her iki ta· 

rafu~da müceddcden yapılacak ilave ve inşaat 
kapalı zarf usulcJe kırdırmağa konu)muştur. 

2 - Kırdırnıa ~ar tnan1esile evrakı f enniyesi
nin musadJak suretleri bfs lira mukabilinde • 
Cibalideki levazı111 muhasibi mesüllüğünden Ye 
Bursa başmüdüriyetinden alınacaktır. 
3- Kırdırma 31 - i-93} tarjhi..~~ müsadif sa

lı günü saat 1 !> te Cıbalideki alım satım komis
yonumuzda icra olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere 
göre yukarıda tayin olunan gün ve saatten ev· 
vd komisyona verilnıelidir. 
a- Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusa. 

Bursa Milli Emlak Müdüriyetinden: sı mucibince fenni ehliyeti haiz bulunanlar iş. 
Mahallesi Sokağı No. Cinsi Mt. murabbaı tirak edebilir. 
K~raağaç Karaağ:ıç 24/l Arsa 285,50 \ 6 _ Her istekli bedelin yüzde yedi buçuğu o-

Um~rbey Sakaldöken::12 
" ~i~,~~ ' lan ( 1 l 14 ) liralık muvakkat teminatın tayin 

,, Fabrika 20 
1

~ 69:50 - olunan satten evvel teslim etmelidir. 
,, Çeşme ı " 52,00 7- l{ırdırma için tayin edilen saatte tutul. 

Eşrefiler Taksim 6 " 
4
1

6
2

,
7
50 ması adet olan zabıt kağıdı doldurulduktan 800 

Çelebfsultan MUsteclp on.3 " 8 ' 6 ki" · k h 1 d' I i °" 
incfrll Hüseyin Ef. 3 Hanenin 72/288 ra hiç bir te ıt a u e ı mez. -

1 

hlSSfSf 122,50 
Aksu köyü köy içi O Fırınmaa dük. 40,00 

l\'levkilerile nun1ara ve mıktarları yukarıda 
yazılı emvalde 8 parça arsa ile hanenin '288,78 
hissesinin bedelleri def aten ve fırın maa dükka
nın b :delinin birinci taksiti peşin mütebakisi 7 
taksiti senevide istifa edilmek şartife satılmak 
ve 8-8- 934 tarihine ınüsadif çarşan1ba günü 
saat t 7 de ihaleleri yapılmak üzere müzayede
ye çıkarılmışhr. Almak isteyenlerin mil1iEm1ak 
idaresine müracaatları ilan olunur. 

Bursa Askeri Fırka Satın alma komisyonundan: 
Mudanya ve Bandırmadaki kıtaat için ayrı 

ayrı şartuamel~rle alınacak olan altmışar bin 
kilo kuru otun açık münakasası 19- 8 - 934. pa-

--- -·-- -

Bursı Evkaf müdürlüğünden: 

Orhan camiinin Koza hanı cihetindeki avlu 
dıvarının keşfi mucibince tamiri eksiltmeye ·çı
karılmıştır. l 5 - 8- 93fa.. çarşamba günü saat 15 
te ihalesi yapılacakt1r. Taliplerin evkaf müdü· 
riyetine müracaatları. 1 O 

ES22!22:.'" - . ._ 

Bursa Sanat Mektebi ınüdürlüğünden: 
l\1ektebimizin bu seneki ihtiyacı için iki yüz 

bin kilo kuru gürgen odunu pazarlık suref)e 
ve tamamı nihayet.eylül sonuna kad~r teslin1 
edilmek şartile mübayaa edilecektir. lsteyenle
ri n bir haf ta zarfında mektep idaresine mu-

t ~ racaat an. .. 

zar günü saat 14. te ve Bursa iht~yacı ici.o ka- Bursa Askeri Fırka ~atın aln1a komisyonundan: 
palı zarflarla ahnacak o~an_ ( 37a000) _kılo ku - Alınacak olan Bursaclaki kıtaat için ü4.0000 
ru otun münakasa~ı aynı gun~e saat 1° te fır· L\tudanya için 27 6000 IJaodırma için 279996 ki'"' 
ka satın alma komısyonunda ıcra kılınacaktır. 1 - l sası '>5 8 934 cumartesi gü. . .. .. o unun ınuna ca .. - -
Taliplerin şartna;neyı görmek uzere her gun ve ·· a t on beşte "ırka satın alma konıisyonun· 

l · · 1 · · d 1 f d l t nu s a 1 

müna {asaya :ştıra' ıçı? e va~ ın en eve e- da icra kılınacaktır. Taliplerin şartnameyi gör-
minat ve teklıfnamelerıle komısyonda bu~un~ 1 mek üzere her gün ve m?nakasaya iş~irak için 

malan. . de vaktinden eve) ve temınat ve tektıf namele. 
Askeri Fırka Satın alma komısyonundan: rile fırka satın alma komisyonunda bulun-

Mudanya ve Bandırn1adaki kıtaat için ayrı malaı ı. J. 4. 
ayrı şartnamelerle alınacak olan altmışar bin • 
kilo samanın açık münakasası t n-8-93~ çar
şanıba günü saat on dôrtte ve Bursa ih.tiyacı 
için kapalı za.rfla alınacak olan 300000 kılo sa
manın münakasası ayni günde saat on beşte 
fırka satın alma kon1isyonunda icra edilecektir 
Taliplerin ş:ırtnanıeyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de vaktinden evel te. 
minat Vt! teklif nameleri le komisyonda bulun 
maları. 2- fı. 

Bursa Def tardarlığından: 
Bursa ve mülhakatında bu sene kış avcılığı. 

'/ 
\ 

En mes'ut çocuk 


