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Şekerin faydası 

Şeker, insan vücudün11n 
çok mühtaç olduğu Geylerden 
biri ve hemen hemen baıta 
gelenidir Genel savat yılla· 
rında çektiğimiz şeker sıkıntı· 

ıı bala h~tırlarımızdadır. Ku. 
ru üzüm, incir ve pekmez . 
gibi maddelerle vücuda la· 
zım olan buiıdayı almaya ça
lıştığımızı dcı hep biliriz. Hat 
ta ıekersizlik yüzünden ge
nel savat yıllarında bazı haı· 
talıklara bile raslandığı gö. 
rülmüıtür. İtle insanlara bu 
kadar lazım olan ve yurdıı

muzda ilk maddesi pek bol 
yetifen teker için eski Os
manlı imperatorluğunun yüz 
yıllardanberi kuramadığı bir 
fabrika yerine; Cümuriyet 
Türkiyesi bir kaç yıl ıçlnde 

bir kaç tanesini birden kur
du. Ve sadece bu fabrikaları 

kurmakla da kalmadı, aynı 

zamanda ıekeri herkesin bol 
bol alıp yiyebıleceği tekilde 
ucuzlattı .• 

Hükumetimizin belki de 
gelirinden fedakarlık yaparak 
ıekerl ucuzlatması; yurtdaşla · 
rın bilhaasa çocukların sağlı· 

ğmı korumak bakımından 

çok önemli bir harekettir. Bu 
nun için hükumetimizc ne ka 
dar teıekkür etsek azdır. 

*** 
Eski bir söz vardır: ( tatlı 

yiyelim tnth konuoahm ) der
ler. Gerçekten çok tatlı yi
yen insanların güzel ve tatlı 

huylu oldukları muhakkaktır. 
Şekerin verdiği gıda vücudu
muzda dıkkatc değer bazı te 
ılrler yapmaktad1r. Meıela: 

çok tath yiyen insanlarda 
hastalıkların baıı ve baılan
gıcı sayılan kabızlık adeti gö 

rülmez. Tatlı: insana müla
yemet verir. Sonunç itibarile; 
kabızlık çel<en insanlar huy
suz ve sinirli oldukları halde 
teker ve tatlı yiyenler müla. 
yim tabiatlı, uysal olurlar. 

Şu halde ıeker sadece bir 
gıda değil bir ilaçtır da .. 

Onu bol bol yemek, hem 
vücudumnz için önemli ve 
faydalı bir kuvvet kazanmak 
hem de ıeker fabrikalarımı· 
zın Jstihsalatını artırmak de
mektir. 

MUSA ATAŞ 

Elektrik 
Ucuzlayacak 

ŞEHRiMİZE GELENLER 1 

Gülhane 
Do ~ orları 

Gülhane seriryatmda sita
jiyer 27 doktorumuz başla -
rında mualJimlerf doktor f\lüz 
het Şakir olduğu halde ıeh· 

rfmlzc gelmi~ler Çekirge kap. 
lıcalarım Asri kaplıcayı, ( A· 
bıhayat ) ı ve Karacabeydeki 
çamur banyolarmı gezmiıler 

buralarda. tedkikat yapmıı· 

lardır. Geçen gün de Ulurlağa 
çıkarak dağ iklimi hakkında 

Nüzhet Şakirin izahatını din· 
lemııtcrdlr. 

lstanbuB 
öğretmenleri 

Dün İstanbuldan 36 öğret
men ıehrimlze gelmıılerdir. 

Kendilerini öursa öğretmen· 
!erinden bır heyet Yalova yo 
luoda karşılömııtır, öğretmen 
ler SanAt okulu tle Kız öğ. 

rctmen okulunda kalmışlar ve 
bu sabah Utudağa çıkmışlar. 

dır. 

Cemal adir 
Akşam refıkimizin kari

kntürısti değerli hemşerimiz 

Cemal Nadir uir haftadan. 
beri şehrimizdedir. Cemal Na 
dir bu gun istanbuJa gidecek
tir. 

Tarım müsteşarı 
Tarım bakanlığı müsteşa

rı bay Atıfla tarım genel 
direktörü Abidin şehrimize 

gelerek Mermos yetiştirme i~· 

leri üzerinde etodlar yapmıı
lardır. 

ony şarbayı 
Konya fbtbayı ve C. B. 

partisi ba§kanı bay Şevki 

f.rguo bir kaç gün kalmak 

üzere şehrimıze gc::lmııtır. 

YENl YAYIN 

Ay ta i i 
ıvıatbunt umum müdürlü. 

ğüııce her ay çıkarılan ( Ayın 
tarthi ) nin 16 ıucı sayısı da 
dış ve içte olup biten hadıse
lere dair zengm ve bol yazı. 

larla dolu olnrak intiıar et
miıtir. 

Tedelja 
Yogofsinvyadn çıkan ( Te

deljn ) mecmuası Türhiye için 
özel bir sayı çıkarmıştır .. Mec
muada yurdumuza ve dev. 
rimlerimize ait çok güzel re
ıi mler ve doğru malumat var 
dır. 

Muzik hare etGeri 
Yurdun fikri kalkımında 

arsı ulusal muzik ve sanat 
hareketlerine dair değerli bir 
yer tutan bu güzel mecmua
nın son ayısı da çok güzel 
ve osığlı yazılarla do!u ola
rak çıkmıştır. 

Şarbayımız Cemil Öz Atı. 
karaya giderek bayındırlık 
bakanlığında elel<trik sosyete. 
llliztn direktörile birlikte elek 
lrik fiyatlarım konuımuolar 
Ve bu konuımn sonuncunda 
fiyatlarda indirme yapılması 
kararlaımıştır. Bir ağustostan 
ittbareo elektrlgin kilovatı 
18,S kuruı olacaktır. Eskiden 
20 kuruı 90 santim olan ki
lovat üzerinden 2 · kuruş 40 
•aııum indirme yapılmııtır. 

Ayrıca timdiye kadar halk 
tatı •lınan makbuz pulu pa. 
talarını bundan sonra şirket 

Açık konuş a 
Karacabey malmü 

1 dürü baya: 

I
' Gönderdiğimiz mektubun 
cevabı üç haftadanberi gel. ~erecektir. Şube hat klraGJ 

•llbtt olarak 12,5 kuru§ ol • 
Clktır, 1 

med•. gqzleyorvz, saygılar. 
( Hakkm Seııi ) 

~e ve Zabıta haberleri] 

ir mu asip 
ev if edil i 

Erkek lisesi pansiyon mu
hasibi İısmaJl 1600 lira zim
metine geçirmek suçile maz
nunen tevkif edilmiştir. Bi
rinci sorgu hakimliğince he
sapları ledklk edilmeye baı

lanmıştır . 

bıçakla yaralamış 
Akçalar köyünden Mullta· 

fa oğlu Mehmet köy kahve
sinde çoban Hüseyinle bir 
dava meselesinden kavga et· 
miş ve elindeki demir sanda. 
liyeyi çobana vurmak iste
miıse de çoban Hüseyin Meh
medi bıçakla ağırca yarala
mıştır. 

iki doktorun 
muhakemesı 

Geçenlerde bir köylünün 
sattığı ııütten zehirlenen Ba
hattin isminde bır çocuk öl. 
müf, annesi zehirlendiği hal. 
de kurtulmuştu. Adliyece el 
konan bu fşdc iki doktorun 
ihmalkfırhgı tesbit edilmittir. 
Çocuk zehirlendikten sonra 
ölmeden evet doktorlara gö •' 
türüldüğü halde bakmadıkla· 

rı anlatıldığından bu iki dok. 
tor hakkında lüzum muhake· 
me kararı verilmf§tir. 

bir esrarkeş 
öıa··rüıd·· 

Cm Ahmetle Yanık Hü
seyin isminde iki esrarkeı 

geçen gün yine esrarkeşlık 

yüzunden verildilderi mahke· 
meden çıktıktan sonra bah
çeler arasında birbirlerine 
raslamı§lar. Yanık Hüseyin 
Cin Ahmede tabanca ile ateş 
etmış fakat lsııbet ettireme· 
yınce birbtrlerıne sarılarak 

boğu~mayn baılamıılar. Ya. 
nık Uüaeyin Cm Ahmedi bal 
dmndan bıçakla yaralamış; 

bililhara. Cin Ahmet de Ya
nık Hüseyni altına alarak bı
çağıle sekiz yerinden yarala
yarak öl<lürmü~tür. 

Kayıp mühür 
Tatbik mühürümü kay

bettiğimden yenisini yazdır 
dım eskisınin hükmü olma
dıği ilan olunur. 

Koca ef encii camii 
imamı İrfan annesi 
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J. 20 / lıkteşrin / 1935 pazar J 
'f günü .Memleketin her ta- .1. f rafında Genel nüfus sa~ l 
l yımı yapılacaktır. f 
t 1-Nufus sayımına esas olmak l 
T üzere Belediyelerce bütün bi. l 
r nalara numara konulmaktadır. t 
1' 2 -!\umarasız binalarda otu· "f 
t nınlar HiikOmete haber ver· f 
:t: meğe mecburdur. Oturduğu f 
l bina numarasız olduğu halde l 
l haber vcrmeycıılcrle bu numa ~ 
). raları boz~n, silen, ve kaldı· J 
.l: ranlar için p:ıra cezası var dır. J 
t
1
. Başvekalet istatistik umum 1' 
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1 SPOR . 

Dağcıların 
Yaz bayramı 

""iV r J\/V v• 

1 
Dışarda Türkiye 
Türkiye ve 
Çanakkale 

(Daily Telegraph, ~3Haziran1935) 
Bükıet aytarından : Bal-

7 Temmuz pazar günü ya. kan aota:ıdıoın Bükreıte 20 
pılan dağcıların yaz bayramı- haziranda yapacağı toplantı· 
na bütün dağcılar ailelerile da Türktyenln boğazlara sf-
ittirak etmiılordir. Bu hayra- lahlandırması mevzuu üzerin· 
ma ayrıca İstanbul ve Bur- de arsıulusal bakımdan çok 
sadan da büyük bir kalaba. önemli meseleler görüıülecek-
hk itlirak etmfıtir. Pazar gu. Ur. 
nü Uludağa otöbüsler ve oto· Türkiyenin son zamanlar· 
mohillerle çıkanların ıayısı da bu tı içtn hazırladığı pro-
beı yüze yakındı. je Lozan andlaımasının men 

Kıırabelen imdat evinde ettiği ıllabların yeniden _ia-
aabah kahvaltısı yapıldıktan desi ıeklinde bir meseleyi or-
ıonra otele hareket edilmlı taya atmıyacaktır. Men edi· 
otel civarında saat 14 de ka· len silahlar ağır sahil batar-
dar eğlentlmi§tir. Öğleden yaları, yerli tahkimat ve ma· 
sonra bir gurup zirveye çık- ymlardır. Bu gibi silahlardan 
mıı; zirveye çıkanlar yol üze. feragat etmek Türkiye için 
rlndekt karlı sahada da~cıla. . de kolaydır, çünki bu korun· 
rın nasıl kayak yaptıklarını ma metodlarınm bu gün mo-
görmüılerdir, akıam Karabe· das1 geçmfıttr. Buna karııhk 
lene dönülmüı; yemek bura- Balkan anlandı Türkiyenin 
da yendikten sonra gece Bur· ıu taleplerini onayacakhr : 
saya dönülmü~tür. 1-Bir miktar müteharrik 

Dağcıların bu bayramı sahil bataryaları kurmak hak 
çok güzel olmuı, bayrama kı. 
i§tirak edenler çok memnun 2 - Boaaza giden bütün 
kalmıılardır. kara geçitlerini müteharrik 

iki dağcı evlendi bataryalar ve baıka süet kı-
Dağ kulubünün değerli talarla koruma hakkl ( yani 

sporcularından öğretmen ha· Türkiyenln Avrupa kıtaıında· 
yan Huriye ile dağcılardan ki parçuıoı askerllettirmek 

ve endüstri öğretmenleranden hakkı ) 
Bay Ihsan evlenmiılerdir. 3 -Sahilde yeraltı torpil 

Düğün geçen hafta pazar kovanları tesisi hakkı 
gecesi zabit yurdu salonunda 4-Muayyen miktarda de-
seçgin bir çağırılı kalabalığın nizaltı gemileri ile Çanakka-
da verllen süvare ile yapıl· lede iki tane denlıaltı gemı-
mıştır. leri üssü korumak hakkı. 

yeni evliler geçen gün 5 - iki tane deniz ve ka. 
İstanbula gitmişlerdir. Genç- ra uçak karargahının tesisi 

lerl kutlular ve saadet dile- hakkı. 
riz • -~=-~~----:--:==~=~~ 

Ankara 
bisikletçileri 

Ankara gücü bisıkletçileri 
ile Hur&a bisikletçileri ara• 
smda çıır§amba günü yapı· 

l~m yarıılnrda birinciliği güç
ten Orhan, ikinciliği Eyüp 
üçüncülüğü de Galip kazan
mı~lardır. Bursadan Bekir 5 
tur farkla dörd~ncü gelmişw 

tir. Ankara bhılkletçileri İs
tanbul yolile Tıral,yaya git. 
mtılerdir. 

Fetiye-Bursa 
bisiklet yarışları 

Fetfyeden fehrimize gelen 
bisikletçilerle Bursa bisiklet· 
çileri arasında pazar günü 
Atatürk stadyomunda yapılan 
müsabakalar güzel olmuıtur. 

60 tur üzerine yapılan 

müsabakada birincHiği Bur
ıadan Bekir, ikinciliği Feti
yeden Osman Çekiç, üçüncü
lüğü de Bursadan Nurettin 
kaza nmı ılardır. 

Satılık Dükkan 
Bursanın uzun çarşı ba

şında saman pazarı soka
ğ1dda elbiseci Abdürrahma
nın oturduğu fidan hamnfl 
bitişik 121 numaralı beton 
dükkan acele satılıktır. ta-
lip olanların savafllane çar 
şısında 9 numaralı dükkan
da Mustafaya müracaatları. 
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Gemlik hukuk 
Hakimliğinden: 

Gemliğin Kayıhan ma· 
hallesinden Söıöslu Murad 
karısı Ayşenın ölen oğlu 
Süleyman karısı Hatice a· 
teybine açtığı kayıd düzelt
me davasından dolayı dava 
lının jfcametg4h1 meçhul o!· 
duğundan ilanen yapılan ya 
pılan tebligata rağmen mah 
kemeye gelmediğinden gı
yabında duruşmanın yapıl· 
masına karar verilmiş ve 
duruşmada 17- 7-935 çar
şamba günü saat 10 na bı
rakılmış olduğundan o gün 
da vah mahkemeye gelme'~f
ği takdirde usulün ~08 inci 
maddesine göre bir daha 
kabul edilmiyeceği ve da
valının iddiasını kab~I etmiş 

say~lacağı tebliğ ~~~am!n~ 
HAn olunur. 

Acele satılık ev 
Sed başı tohum mektebi 

caddesinde muallimler birli-
ği civarında 26 numaralı 
altı blr mutbah, iki çeşmeli 
kuilanı~tı ev satıtıktJr. qqr
mek isteyenler içerisinde 
oturanlara pazarlık içinde 
tuz pazarında tuz hanı f t· 
tisalinde 219 numarada ki 
bakkal Abdullah İzzete mü· 
racaat etsinler. ı -3 
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Bursa Tapu 
Müdürlüğünden : 

lhlrsanın Veledi Kazez 
dwaitnın metrutiyet cadde 
siode kain ve bilecik ma· 
hallesinden yerdan verese
sinden metruk ve tapuda 
kaydı bulunmayan bir eski 
ve 3,..5 yem sayllı ve sağı 
yol ve solu yol ve arkası 
kozmano kızları ve önü yol 
ile ~vrllf arsanm hazine 
namına teselli icra kılına. 
cağlndaa bu arsada alakası 
balunanlar varsa ellerinde· 
ld vesalkle beraber tarih 
UAndan itibaren on gün 
zarfında tapu idaresine ve 
yahut mahallinde memura 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

Hursa ikinci hukuk 
Mahkemesinden : 

935-187 Davacı Abdal 
Mehmet mahallesinden ( 3 ) 
numaralı hanede müteveffa 
doktor kaymakam Mazhar 
kazı Hayrünnisa validesi Ra. 
fet tarafmdan Bahkesirde 
Hapishanede mahküm an 
asil arapkfrlf olup Urfalı 
Abrar oğlu Kemal aleyhine 
açılan barbarlık davasının 
.müddeaaleyh Kemalin gıya
.bıoda icra kılınan muhake
me sonunda kanun medeni· 
Din 310 ncu maddesi hük· 
müne tevfıkan küçük gün
doğdunun nesebinin M. aleyh 
Kemalden subütuna ve M. 
aleyhin babalığına ve küçü
Oün anası yanında ipka ve 
hakkı velAyetinln anası ta· 
rafından kullanılmasına ve 
iştirak tarlkile ayda iki lira 
nafakanın her ay M. ale)'ll• 
den alınarak davacıya verıl 
mesine ve doğum masrafı 
olarak Elli ve tazminat ola 
rakta elli lirakl cem'an yüz 
lira maa.rif ve tazmınatın 
dahi aynca M· aıeyhden 
tahsiline ve masarifi muha· 
kementn dahi M. aleyh Ke
male aidiyetine kabili tem· 
ylz olmak üzere 26-6-935 
günlemecinde karar verilmiş 
olduğundan müddeti kanu. 
niyesi zarfında itiraz ve 
temyiz edilmediği takdirde 
hükmün katileşeceğl tebliğ 
makamına kaim olmak üze· 
re Ula olunur. 

Kayıp 

şahadetname 
Baraa •uaJI mektebinden 

332 Mlletlnde almıı olduium 
plaacletuamemı UJI etUm ye
Dillal alacaiımdan eeldtlntn 
lalkml olmadatan illn ede-

' rlm. 
· lta•aldı mahallelinden 

Melal otlu Hikmet 

Hakkın Sesi 
2 - -- EZ &!ZSZ!ill!25 

Buraa ·inhisar başmüdürlüğünden: 

Bursa inhisarlar Başmüdürlüj!ü depolarından 
Orhaneli inhisarlar idaresi depolarına ve or
haneli idat?Sİ · depolanndan Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğü depolarına bir sene zarfında sevk 
edilecek mamül tütün sığara içki, ispirto ve Je· 
vazım dolu sandık ve bidonlariyle boş kapların 
nakliye ücreti 1 temmuz 935 tarihinden itibaren 
31 temmuz 935 çarşamba [.!Ününe kadar bir ay 
müddetle eksiltmeye konuln1uştur. Eşyayı mez· 
kurenin muhammen mikdarı 27 ,000 ve nakliye 
ücreti de 361 liradır. İstekli it r şartnameyi gör
mek üzere her gün ve eksiJtmeğe iştirak içinde 
yüzde yedi buçuk muvakkat teminat ukçasiy)e 
birlikte 31 temmuz 935 çarşamba günü saat ·t 6 
da bursa inhisarJar idaresi başmüdürlüği1ne 
gelsinler. 2-2 

§ 
Yenişehir inhisarlar anbarında bulunan balya 

halinde ( artar v~ eksiJir ) yetmiş bin kilo idare 
mali yaprak tütünlerin Yenişehirden Gemliğe 
kara yoluyle yapılacak nnkliy ,ıtı 2 temmuz 93?) 
gününden itibaren on beş gün ınüddetle eksiJt
meğe konulmuştur. 

İstekliler şartramfsini her iş günü Bursaba 
baş müdürlüğümüzde Gemlikte inhisarlar mü • 
dürlüğünde Yenişehirde inhisarlar baş memur
luğunda görebilirler. Bu nakliyatın ihalesi 18 
temnıuz 93!) perşembe günü vapılacağından 
eksiltmeğe girecekler o gün saat on altıda 
Bursa da baş müdürlüğümüzde ki komisyona 
gelsinler 2-2 

l 
\ 

En mes'ut çocuk 

Bir iş kumbarası olan çocuktur. 

TUrklye it bankası 

Satılık Ev 
İstiklal caddesinde Şehreküstü mahallesinde 

cadde üzerinde 256 numaralı ev satılıktır istekli 
lerin · matbamızd~ gazeteci Musa Ataşa gelsin 

Bursa evkaf mll.dii.rlüğünden : 
Emlik Muhammen o/o 75 

Mah•lleıl Sokalı Ne•'i No. Kıymeti NtıpeUnde 
Temlnaı 

Lira K. Ura K. 
Bilecik Balakpazarı cad. Arsa 00 50 00 3 75 
Kltendler Mektep " 8 25 00 ı 90 
Hapa baba Dere ,, 70 00 5 25 

. Tefdhl1e Pınarbaıı Harap ev 1 150 00 il 25 
.flllpoe Zindan kapı c. Naıuht tekke araaıı 9 200 00 ıs 00 

.. " ,, " Cami arsası 125 00 . 9 50 
Ahm,t paf& Ahmet pap ,, Meıçit araa11 250 00 18 '16 
.\Jlpaf& Ça~mba Çarpnba tekke anaıı 200 00 . 15 00 
Vakarda bulundukları mevkilerle kıymetleri ve teminat miktarları hizalarında 1azıb vakıf 

7erler arn aJn olmak Ozere aatabktar. ihaleleri 27 -7-935 cumarteal ıtnt ıaat on beı de 
Bana Evkaf klartıtinde 1•Pll1ıeaiuadaa lttek'tlerla o sin ve o aaatta evkaf mQdlrl-
,,.U.. ......... 1-3 

Karacabey Harası merinos yetil"' 
tirme çiftliği müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilanı 

1-Karacabey Harasında müteşekkil meri· 
nos yetiştirme çiftliğinin otuz bir bin iki yüz 
yetmiş lira yetn1iş yedi kuruşluk bedel keşifli 
memurin binası kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

• 
~-Eksiltme ·ı ?>-temmuz - 93?> pazar ertesı 

günü saat 15 de Karaca bey Harasında ya
pılacaktır. 

3-Bu işe ait şartname ve evraklar şunlardır. 
A-Mali şartna~esi, 
B-Fenni » » , 

C-Nafia şerait umumiyesi, 
O-Proje, 
İsteyenler bu evrakları on altı lira bedelini 

Merinos yetiştirme Çiftliğine yatırmak sureti le 
Bursa Bayındırlık Drektörlüğünden alacaklardır 

4- Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 
(- 2 3 4 6 -) lira muvakkat teminatı vermesi. 

5 -isteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz olnıası 
ve ( ':l490 ) numaralı kanunun tarif atı dahilin
de ~ksiltmeye iştirak eylemesi ilan olunur. 

Ahmet Vefik paşa hastanesi baş 
Hekimliğinden : 

Ct:ııi Alınacak mlkdar Muhammen Teminat 
bedeli mlkdarı 

Lira K. 
Yerli Amerikan 60 Top 3Z Metreıl 39 60 

" 
Pati1k1& 20 " 42 " 17 33 

" 
Pıjamahk 300 metre 27 ,, 6 10 

" 
YOnlO kumaı 50 " :iOO " 

" " " 60 " 225 " 40 55 

" " " 60 " 250 " 
" " " 55 " 225 " 
Uneleon Muıamba 150 ,, 430 ,, 48 38 

isimleri yukarıda yazılı eşya t6-7-93a salı 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin dihozito 
ilınuhaberlerile o gün hükümet dairesinde Vila• 
yet encümeninde hazır bulunmaları lazımdır. 
Eksiltme sırasında dibozito kabul edilmiyece
ğine göre teminat akçelerinin bir gün evvel 
iş bankasına teslimi lazımdır. İstekliler tarafın· 
dan verilen bedeller layık had görülürse o gün 
kat'i ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
isteyenler hastaneye yahut Vilayet encümenine 
müracaatları icap eder bunun için para alınmaz. 

Bursa evkaf müdürlüğünden: 
Kfrfıçi kızı mahallesinde klrfıçl kızı çıkmazında 8 No: lu 

•akva ait ev kiralıktır. ihaleıl 18-7-935 perıembe ınnO 
saat on d6rtte yıpılıc:ağlndan tıteklllerln evkaf ldareıloe 
ıelmelerl . 1-3 

• 
İncirli nıahallesinde vakfa ait incirli tekkesi-

nin ankazı satılıktır arttırması 29-7-935 pa
zartesi günü saat on beş de olup isteklilerin o 
gün ve o saatta Evkaf idaresine gelmeleri. 1-3 

Bursa Şarbaylığından : 
§ 

Satılacak ankaz Yerleri Lt• a 
Belediyenin iki dükkAnı Altıparmak caddesi 80 
Hrot oteli bahçeşi duvarı taşı , 1> ıs 

» » » demiri beher kilosu 8 kuruş ) 
Yukarıda yazılı iki parça ar.kaz, pazarlıkla ayrı &J rı 

olarak isteklilerine satılacaktır. 17 - 7-935 çarşamba gü:.. 
nü saat 10 nda yerlerinde pazarlığı yapılacak ve parası 
peşin alınarak iki hafta içinde ankaz yerlerinden kal
dırılacaktır. = 1 w 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

-


