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Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 
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[İlanlardan mesuliyet kabul cdimez] 
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Yol böylemi 
Onarılır? 

Denizden 1200 metre yük 
ıekte ( Dolubaba ) denilen 
ve Uludağın çam ormanlara 
araıında bulunan bu güzel 
yerinde bir kaç aile toplana
rak bir kamp kurmuılardır. 

Yazın bunaltıcı sıcakların· 

da serin ve temiz bir dağ ha 
vası almanın vücuda çok fay· 
dalı olacağı kuıkuıuz bir ger 
çektir. Gönül iıterkl : iti gü. 
cü elveriılt ve vakti hali ye
rinde olanlar bu mevılmlerde 
olıun dağdan istifade etsin• 
ler .• Bir kaç gündenberi ben 
de bu kampta kalıyorum, 

hergün f!abahları ıehre inip 
iılerimi gördükten sonra ak· 
ıamları yukarı çıkıyorum. Fa 
kat otomobille gidip geli~, 
yolların bozukluğu yüzünden 
pek zahmetli oluyor. Gerçi 
yollar onarılmaya başlanmıı 
ama bu onarma iti pek kötü 
olduğundan yapılan ve ona
rılan yollardan otomobilimiz 
bir toz denizini yararak gi
den motorlara benziyor, ar· 
kamızdan kalkan toz bulut
ları o güzelim yeıil çamların 
üstünde kar yağmıı gibi du· 
ruyor, Çünkü: yolda çalııan 
iıçiler, kenardan kazdıkları 
yumuıak toprağı yolun üstü
ne ıerplyorlar. Üstüne bir kaç 
demir tol·mak dokundurmak· 
la bittabi bu topraAm perçin 
leoemiyeceği beabelll bir oey
dlr. Nitekim üstünden bir O

tomobil geçer geçmez bu top 
rak ıerpintlleri toz bulutları 

olup havaya karıııyor. 

Bir zamanlar gene böyle 
bir yapı işinin kötülüğünü 

kurcalayıp yazarken bize : 
-Siz müheodismisiniz? bu 

itlerden ne anlar:;ınız? diyen· 
ler de olmuıtu. Kendilerine 
cevap olarak: 

-Bu gibi yı:ınlıv iıleri an 
lamak için mühendis olmak 
lazım değil.. Gören göz kıla

vuz latemez! demittik. 
lıte Uludağ yolu işi de 

biraz böyledir. Gelip geçen· 
lerfn bıyık altından güldük
leri bu onarma iti hiç yapıl
masa daha iyi olacak. 

Çünkü : UJudağa hava al· 
mak için çıkanları toz duma· 
na boğmaktan baıka f ıe ya
ramıyor .. 

MUSA ATAŞ 
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Çocuk kampı 
llbaylık bütçesine bu yıl 

ilk defa olarak bir çocuk 
kampı için 3000 lira tahsisat 
konmuştur. Bu para ile 50 
Çocuk için Dolubabada sağ-

lık direktörünün nezareti al
tında bir kamp açılacak ve 
ağustos birden eylül sonuna 
kadar sürecektir. 

Kampa 7 - ila 12 yaı ara 
•ında zengin fakir herkesin 
Çocuğu alınacaktır. Ancak bu 
Çocukların zaif. hastalıklara 
aıüıteit ve fakat hasta olma
blaları farttır. Çocuklar önce 
Verem dispanseri baıheklmi 
tarafından muayene oluna
C.klardar. 

T. 1. C. i. mıntaka 
Kongresi 

<VV\11.r I' /\"' 

Mıntaka kongremiz geçen 
gece mıntaka başkanı Tahir 
Ertuğrulun baıkanlığmda a
çılmıı kongre reisliğine dağ 

kulübü baıkanı Saim Altıok 

seçildikten sonra müzakereye 
geçilmiştir. 

Okunan mmtaka ve fen 
heyetleri raporları alkışlarla 

kabul edilmiıtir. 
Bundan sonra yeni seçim 

yapılmıştır, eski heyet aynen 
ibka olunmuıtur. 

Fener- Sebat 
maçı 

Cuma günü Atatürk stad
yomunda Fenerbahçe B. takı· 
mile Sebat lnkımı arasında 

bir futbol maçı yapılmıf Fe· 
nerliler ııfıra karşı beş sayı 

ile galip gelmişlerdir. 

Ağaç altında ölüm 
Kirezli köyünde iki kiti 

büyük bir kavak ağacını ke· 
serken ağaç devrilmiı; altın· 

da küçük bir çocuk kalarak 
ölmüıtür. 

Otobüsten 
düşmüş •• 

Y alovadan Bursa ya yolcu 
getiren bir otobüsün kapısı 

açılarak içinden bir kadın 

düşmüt ve ağırca yaralan
mıştır. Yaralı kadın hastaha· 
neye kaldırılmıtbr. 

Belediye kazinosu 
açıhyor 

Y tmi yapılan belediye ka · 
zinosu ile bahçesini Kükürtlü 
bahçesinin kiracısı Muıtafa 

tutmuştur. Belediye bahçe ve 
gazinosu ay sonunda açılacak 
tır. Gazinoda yazm saz kışın 
da caz bulunacaktır. 

Asri kaphca 
Asri kaplıca ile oteli İs

tanbullu bir kiracıya ihale 
-edilmiştir. 

Kaplıca ve oteli bu kiracı 
döıeyecektir. Kaplıcanın suyu 
bir kaç gün sonra hnmema 
akmış olacaktır. 

Uludağ oteli 
Geçenlerde eski kiracı ile 

mukavelesi feoh edilen Ulu. 
dağ oteli Kadri isminde İı. 
viçrede uzun müddet lcalmıı 
yabancı dil bilir müteıebbis 
bir gence 505 liraya ihale e
dilmiıtir. Yeni kiracı otelf aç 
mak için geçen gün Uludağa 
çıkmııtır. 

Bir üfürükçü 
Halil hoca isminde bir ü

fürükçü cürmümeıhut halinde 
yakalanmııtır. Bu adamm 40 
senedenberi üfürükçülük yap
makta olduğu anlaşılmı~tır. 

Acele satı lı k ev 
Sed başı tohum mektebi 

caddesinde muallimler birli 
ği civarında 26 numarah 
altı blr mutbah, iki çeşmeli 
kuilan!şlı ev satıtılttır. gör
mek ısteyenler içerisinde 
oturanlara pazarlık içinde 
tuz pazarında tuz hanı it· 
tisalinde 219 numarada ki 
bakkal Abdullah İzzete mü-
racaat etsinler. 3- 3 

Acı unları 
Afiyetle yimişiz 

Son zamanlarda şehrimiz
de ekmeklerin pek bozuk ve 
acı unlarla yapılmıı olduğu 

görülüyor ve halk bundan şi· 
kayet ediyordu. Meğer bu ek 
mekler Mersinden kızmıı ve 
küflenmi~ olarak getirilen 300 
ton buğdaydan yapılıyormuı. 

Son günlerde anlaşıl•m bu 
hakikat üzerine ilgili devlet 
makamları bu unları tahlil 
ettirmiıler. Sonunç itiha:ile 
yemeğe elverlıli olmadıktan 

baıka üstelik sihhate de mı· 

zır olduğunu meydana çıkar· 
mı§lar ve 300 tondan elde 
kalan ancak 6-7 ton acı u
nu imha ettirmiılerdir. Üst 
tarafına yani 293 ton acı unu 
halk afiyetle yemio bulunmak 
tadır, 

Fakat aağlık direktörün
den öğrendiğimize göre : ıe· 
hirde bu yüzden bir çok ze· 
hirlenme vakalarına rastlan
mııtır. Hastahane doktorla
rının söylediklerine göre de 
son zamanlarda hassatan ço-

' cuklarda görülen mide ve ba 
ğırsak bozuklukları bu acı 
unlardan ileri gelmiştir. 

Posta telgraf 
Genel direktörü 

Posta telgraf ve telefon 
genel direktörü Nazif şehri -
mize gelmiş ve Bursa baı 

direktörlüğünü gözden geçir· 
mittir. 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

678 Davacı Bursanm su. 
surluk köyünden Salih kızı 
Cemile tarafından kocası o 
köyden Cafer oğlu Hüseyin 
aleyhine açılan boıanma d.t· 
va11mn mumaileyh Hüseyinin 
gıyabında icra kılman muha· 
keme neticesinde kanunu me• 
denin in 132 f nci maddesi mu 
cibince davacı Cemilenin ko. 
caıı davalı Hüıeyinden boş 
olmasına ve kanun mezkurun 
142 inci maddesi mucibince 
davalının bir sene evlenme· 
den memnuiyetlne ve çocuk
lardan Huıiyenin anası dava
cı yanında ipka ve hakkı ve
layetinin anası taraf mdan kul 
lanılmasına ve ittirak tarikile 
çocuk için ayda davalının da 
vacıya iki lfra nafaka ver
mesine ve kanunu mezki'ırun 

143 üncü maddesinin ikinci 
fıkraın mucibince tazminatı 
maneviye olarak takdir edi. 
len 25 Uranın ayrıca davalı

d~n alınarak davacıya veril
mesine temyizi kabil olmak 
üzere 9-7- 935 günlcmecin
de karar verildiğinden tarihi 
ilandan itibaren 15 gün için
de itiraz ve temyiz edilmedi
ği takdirde hükmün kesbi ka 
Uyet edeceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan o
lunur. 

Bursa sulh hukuk 
l\1ahkmesinden: 

935- 36 Şahbender zade 
Emin oğlu Halim ve Emin 

Sovyet mütehas
sısları şehrimizde 

Yurdumuzda kurul•cak o· 
lan motorsuz uçak yüksek o
kulu için araıtırmalar yapan 
Sovyet mütehass11ları Ano
hin ve Romanof Türk kuıu 

ıefi Savmi ve tercuman İsken 
derle birlikte ıehrimize gel
miıler, eve iki gün dağ kulü
bü genel sekreteri Musa A
taıla birlikte Uludağa çıka. 

rak 2100 metre yüksekteki 
tepeler üzerinde tedkikat yap 
mıılardır . Müteha111slar ayra
ca Bursa civarında da tedkı

kat yapmıılardır. 
.... 
Adil Akbay 

Ankaradaki ( Akba ) ki· 
tap evi sahiplerinden ve ga_ 
zeteci arkadaşlarımızdan Adil 
Akbay ailesile birlikte birkaç 
gün kalmak üzere ıehrlmize 
gelmiştir. 

Çocuk hastahkları 
mütehassısı 

Ahmet Vefik pafa haata
haneıinde bu ıene ihdas edi
len çocuk hıtstalıkları müte· 
hassıılığma doktor Semahat 
Behçet tayin olunmuş ve ite 
baılamıştır. 

kızı veliye ve Hakkı ve Na. 
faz karısı Haıibe ve oğlu Rab 
mi ve kızı Nebile ve Hüseyin 
ve Saadet ve llyaı ve değir
menci safer ve Beytiye ve 
Hüınü karııı Fatma Nebile ve 

oğlu Mehmet sezai ve Musta
fa sami beyinlerinde müşterek 
olup tuyuun izalesi için satı. 
larak bedelinin hiısedarana 

hisseleri niıpetinde paylaıtırıl· 
masına karar verilen Bursada 
kayan çarıısında sağı 4 ve 15 
ve 9 parsel arkası 6 ve 8 se
kiz parsel ve kumen yol ıolu 
ve önü yol ile mahdut (1ll) 
pafta ve 365 ada ve 5 parsel 
ve (3600) lira k,ymeti mu
hammineli bir hanın tamamı 
tarihi ilanden itibaren 30 gün 
müddetle açık arttırmaya çı · 
karıldığından talip olanların 

kıymeti mukadderesinin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde pey 
akçalariyle beraber Bursa ıulh 
hukuk mahkemesine gelmeleri 
ve bırakma 9 - 9-935 tarihi 
ne rastlayan pazarteıi günü 
saat 15 Bursa sulh hukuk 
odasında yapılacağından al
mak isteyenlerin o gün mez
kur mahkemede hazır bulun
maları ve şartname tarihi 
ilandan itibaren herkese açık 
bulunduğu ve mezkür günde 
arttırma bedeli gayri menku
lün kıymeti muhamminesinin 
yüzde yetmif be§ini bulmadı
ğı takdirde arttıranın ıon teah 
hüdü baki kalmak üzere art
tırmanın 15 gün temdidiyle 
25- 9 - 935 tarihine müıadif 
çarıamba günü ayni saatta 
mezkür mahkemede gayri 
menkulün en çok arttırana 

ibalei kat'iyeıi icra olunacağı 
ve bu bapta bir guna itirazı 

olanların 20 gün içinde evra· 
kı müsbite ile bildirmeleri ak 
ıi ıurette hakfarı tapu kütüğü 
Jle sabit olmadıkça satıı be• 
deli paylaımasından dııarı bı-
rakılacağı ve Belediyeye ait 

İstanbul 
Dağcıları 

İstanbul dağcılık kulübün· 
den bir gurup ba~larında yö. 

netim kurulu üyelerinden İs
tanbul endüıtri okulu öğret

meni Ekrem olduğu halde ıeh 
rlmize gelmiıler ve Uludağda 
bir kamp kurmak üzere dün 
Karabelene çıkmıılardır. 

İstanbul dağ kulübünden 
diğer bir kafile daha gelerek 
Uludağa. çıkacaklard1r. 

Bursa tapu Yayıltısı: 
Dere kızık köyü Halkın·. 

dan iken varis bırakmıya
rak öldüğü bildirilen Ab· 
dullah oğlu tatar Musanın 
sözü geçen köyde daralan 
mevkiinde Şark Aziz Vere· 
seferi, Garp Şerif Mehmet 
şimalen Öruer ve Hacı Ah
met cenuben Salih ve Canip 
ile çevrili 2294 metre bahçe 
ve aktaş mevkiinde şarkan 
Alinin Emin Garben Musta· 
fa şimalen Alinin Emin, ce
nuben kürt Osman ile çev· 
rlli 1046 metre harap bağ 
ve çavuş vakıf bahçeler 
mevkiinde şarkan yol garben 
Bekir şimalen yol cenubeıı 
Hüseyin ve Zehra ile çevrHi 
150 metre kestanelik ve se· 
kecek namı diğer aşılık mev· 
kiinde şarkan Şerif Mehmet 
kızı Emine garben Mahmut, 
vereseleri şimalen Mustafa 
vereseleri cenuben Ali ile 
çevriH 6040 metre kestane· 
liğin tapu kayıtları bulun
madığınaan tasarrufununtah 
kiki için 30-7 - 935 salı 
günü Mahalline mumur gön
derileceği cihetle bu taşıd
sız Mallarda alakası bulu· 
nanıar var ise ellerindeki 
belgeler ile birlikte Tahki
kat günü Aıahallinde Memu 
riyete ve yahut tarihi ilft
nından itibaren on gün zar
fında tapu idaresine müra· 
caat eylemeleri yayııtılır. 

§ 
Bursanın Cumalı kızık 

köyönde Değirmen önü mev 
kiinde ktlin ve Halit oğlu 
Mehmet Alinin senetsiz ta
sarrufatından bulunan ve 
şarkan Mustafa vereselerin
den Ali garben Halit oğlu 
Ahmet şimalen Deli çay 
cenuben Osman ile çevrili 
3677 metre ve şarkan os
man ve garben Ahmet ve 
şimalen ve cenuben Ahmet 
ve Osman ile çevrili 919 
metre kestanelik hakkında 
tahkikat yapmak üzere 2-
8- 935 gününe müsadif cu
ma gürcü mahalline memur 
Gönderileceğinden şözü ge
çen bu kestanelikler ve baş 
kalarının Al4kai tasarrufi .. 
yesi bulunduğu takdirde 
eHerindeki belgeler ile bir
likte Mahallinde bulunacak 
mumura ve yahut tarihi 
iUlnından itibaren on gün 
zarfında tapu idaresine mü
racaat eylemeleri yayıltıhr. 

dellaliye ruıumu ile thale ka
rar pulu ve teakere ve ferağ 
harcı alıcıya aft olacağı ilin 
olunur. 



Bursa evkaf müdürlü:ğünden : 

Sokalı Nev'i 
Emlak 

No. 
Muhammen 
Kıymeti 

ofo 75 
Nispetinde 
Teminatı 

Bursa inhisarlar baş 
MüdürliJğünden : 

İnhisarlar idaremizin Bursa merkez depola
rında bulunan işlenmiş ve mikdarı artar ve eki 
silir ( 20487) balyada ( 456-000) kilo idare mal
yaprak tütünlerin Bursa-Mudanya yoluyle 
lstanbul anbarlarına nakli 20 Temmuz 93?) gü
nünden itibaren on beş gün müddetle eksiltme
ğe konulmuştur. 

Lira K. Lira K. 
Bilecik Balıkpazarı cad. Arsa 00 50 00 3 75 
K6ıerecller Mektep " 8 25 00 ı 90 
Hacı baba Dere " 70 00 5 25 
Tefrihiye Pmarbaıı Harap ev 1 150 00 11 25 
Filtpoı Zindan kapı c. Nasuhi tekke arsası 9 200 oo ıs oo 

., ., ., " Cami arsa11 125 00 9 50 
Ahmet pata Ahmet pap • Mesçit araası 250 00 18 '/6 
Allpap Çal'famba Çartanba tekke arsası 200 00 15 00 
Yukarda bulunduldan meYkllerle kıymetleri ve teminat miktarları hizalarında yazılı vakıf 

1erler a1n ayn olmak lzere satılıktır. ihaleleri 27 - 7-935 cumartesi günü saat on da 
Bur1& Evkaf ldareatnde yapılacaiından isteklilerin o güo ve o ıaatta evkaf müdürt. 
yetine ıelmelerl. 3 - 3 
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Acele satılık dükkan 

Bursaaın uzun çarşı ba
şındfl saman pazarı soka
ğıdda elbiseci Abdürrahma
nın oturduğu fidan hamna 
bitişik 121 numaralı beton 

Bursa inhisarlar baş 
Müdürlüğünden: 

dükkln acele satıhktır. ta
lip olanların savafhane çar 
şısında 9 numaralı dükkln
da Mustafaya müracaatları. 
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Bursa ikinci hukuk 
Mahkemesinden: 

935-955 Bursanın Camii 
kale mahallesinde Hüseyin 
kızı Kadriye tarafından ko
cası zandan kapı mahalle· 
sinden Veli oğlu Seyit Ali 
aleyhine açllan boşanma 
davası üzerine müddeaaleyb 
namına gönderilen davetiye 
nin davalanın bir buçuk 
sene evvel mahalleden alA· 
kaya kesip semti meçhule 
gittiği ve lkametgAhı meç

hul olduğa meşrubatfJe bf • 
il tebliğ iade kılındığından 
davalı Seyit Aliye lllnea 
ve Usakan davetiye tebli
ğine ve muhakemenin 24-
9-9:i5 saat 10 na bırakıl· 
masana karar verilmiş oldu
ğundan yukarda yazılı gün 
ve saatta mahkemeye blZ
zat gelmez veya tarafından 
baroya kayıtlı bir vekil 
göndermezse hakkında 11-
zım gelen muamelenin gı· 

yaben ifa kılınacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
illn olunur. 
a &! y 

Maliye Vekale
ti Buraa Def
terdarlığından : 

Muhtelif vergiler
den borçlu bulunan 
Mehmet oğlu maran
goz Ali Osmanın mu 
radiyenin Hamza bey 
mahallesinde postekici 
Jea sokağında 7 -8 his· 
seli ve 828 metro mu
rabbaı mikdarında ki \ 
arsa 18-7-935 tari
hinden itibaren 21 gün 
müddetle açık artırma 
suretile satıhğa çıka
rılmış olduğundan İs· 
teklilerin Dt:fterdarlı
ğa müracaatları ilin 
olunur. 1-8 

931-932 Yılı ürümünden olup müdürlüğü 
müz anbarında mevcut bu]unan ( 20 ) çiftçiye 
ait ( l 4-02 ) kilo tü tünler t 701 numaralı kanu
nun 33 üncü maddesi mucibince iki sene anbar 
da kalma müddetlerini ikmal eylemiş olup hu 
tütünler mezkur kaqunun 34 üncü n1addesi mu 
cihince satılması takarrur etmiş olduğundan 
aşağıdaki şerait dahilinde açık arttırmaya 
konulmuştur. 

1-llan tarihi 20 gün olup 16-6 - 935 salı 
gününden biJitiuar 5-8 - 935 pazartesi günü 
saat 14 de ihaleleri icra kılınacaktır. 

2-Her çiftçinin ürümi1 ayrı ayrı nıüzaye<le 
kaimelerile satılacaktır. 

3-İhalei n1üteakip tütünler bilvezin tahak
kuk edecek ıııikdar üzerinden bedeli hesap edi
lecek 'e tutarı veznemizeteslim edildikten sonra 
alıcısına teslim edılecektir. 

4-A1üzayedeye iştirak edecek edecek olan 
tüccarların tütünler;n ınuhaınnıin nıikdar üze· 
rinden bilhes •p veznamize yüzde yedi buçuk 
nispetinde tenıinatı muvakkata akçası teslim 
edeceklerdir. 

~-Bu hllsusta yapıştırılacak pul ve saire 
müşteriye ait olup tütünleri görmek isteyenle .. 
rin bu günden itibaren n1iıdürJüğümüz ziraat 
Şubesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Bursa Şarbaylığından: 
Açık ek~iıtmeye kanulan ış: Keşif bedeli 
Parke ve bordür döşeme işi 1087,69 Lira 
Balıkpazarı caddesinde yapılacak paı ke ve bordür dö

şem?si işçiUği, keşif ve şartname~in~ göre açık eksiltme
ye konularak ı Ağustos 1935 perşembe günü saat 15 te 
eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. İstekliler, bütün şartları 
anlamak için her iş günü ve saatında B. Muhasebesine 
ve ihale saahndan öncede 8160 kuruş teminatı 2490 sa
yılı kanuna gört= vatırarak alacağı makbuzla ve yahut 
muteber banka mektubu ile) B. Komisyonuna gelmeleri 
duyurulur. 2 - 3 

* Açık eksiltmeye konulan iş: Keşif bedeli 
Balıkpazarı yoluna kum vermek 1815 Lira 

Parke ve bordür döşetilecek olan Bahkpazarı caddesine 
gereken 1650 M3. kumu vermek işi; keşif ve şartnamesi 
dairesinde açık eksiltmeye konulmuş olup ihale&! ı Ağus
tos 935 p~rşembe günü eaat 15 te yapllacakhr. istekliler 
şartları anlamak için her iş günü ve saatında 8. Muha. 
sebesfne ve ihale günü belli saattan önce de 136 lira 
13 kuruşluk muvakkat teminatını 2490 sayılı kanuna göre 
yatırarak alacağı makbuzla veya banka mektubu ile e. 
KomJsyonuna gelsinler. 2- 3 

Bursa evkaf mii.dürlüğü.nden: 
İncirli nıahallesinde vakfa ait incirli tekkesi-

1 

nin ankazı satılıktır arttırması 29-7 -935 pa
zartesi günü saat on beş de olup isteklilerin o 
gün ve o saatta Evkaf idaresine gelmeleri. 8-3 

İstekliler nakliyat şartnamesini her İş günü 
baş müdürlüğümüzde görebilirler. Bu nakliyat 
eksiltmenin ihalesi a Ağustos 935 pazartesi gü
nü saat on beşte yapılacağından istekliler yüzde 
7 ,5 güven parasile baş müdürlüğümüzde mü-
teşekki J komisyona gelsinler. 2-2 

Karacabey harası merinos yetiş
tirme çiftliği direktörli1ği1.nden : 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 
1- Karacabey harasında müte19kktl Merinos yettıtlrme çift. 

liğinin altı bin altıyüz altmıı beı lira otuz yedi kuruı bedel 
keıifli memurin bürosu inıaatı ile altıbln otuz bir lira yetmit 
altı kuruı bede) keıifli bakteriyoloji laboratuvarı kapalı zarf 
uıultle ve bin beı yüz yetmit beı lira doksan yedi kuruı be
del keıifli sun'i telkin laboratuvarı inıaatı aleni eksiltme uıu 
itle ekıiltmeye koomuıtur. 

2-Ekailtme 2-aiuslos-1935 tarihine öz kelen cuma 16-
nü saat on beıte Karacabey harasında yapılacaktır. 

3 - Bu ite alt ıartname ve evraklar ıunlardır : 
A-MaH tartname, 
8 - Fenni ıartname, 
C-Nafia ıeraitl umumlyesi, 
O - Proje, 
lıteklller it bu evrakları Bursa Bayındırlık direktörliiiin· 

den veya karacabey harasında müteıekkil merinoı yettıUrme 

çiftliği müdürlüğünden bedelsiz olarak alabilirler. 
4- Eksiltmeye ı•rebilmek için isteklilerin memurla büroeu 

için beı yüz lira, Bakteriyoloji lab~ratuvarı için d6rt ylz elli 
aç lira ve sun'I telkin laboratuvarw için ylz yirmi lira temi
nat vermesi, 

5 -lıteklilerin ıeraiti kanunlyeyi haiz olma11 Te 2490 nu
maralı kanunun tarif atı dahilinde eksiltmeye tıttrak eyleme-
leri ilan olunur. 2-3 

Karacabey Harası mii.dii.rlii.ğii.nden 
Yüi bin kilo kuru otla iki yüz bin kilo sap 

saman aleni eksiltme usulile toptan satış edile ... 
cektir. isteklilerin teminatlarile birlikte satış 
günü olan 26 - Temmuz-935 cuma günü saat 
on beşte Hdrc1da bnlunnıaları ilan olunur. 2-2 

Kömür Kollektif Şirketinden: 
Bursa ve Balıkeıir acentellilnl üzerimize aldıtımız yerli 

lmalAh ve Avrupa sobalarına faik ve fiyatça onlardan 
ucuz ve gerek tertibat ve kullanılaıı ve ıerekse köm6r 
kokuıundan vikaye itibarile iktisatlı olmaküzere yapılan 
sobalardan 14 nümune yazı hanemize ıetlrllmlftlr. 

fiyatları naaktu olmaklaberaber sobalann ıDzelltii ve 
dayanıklığı ve bercioı maden k6m0r6ni pek suhuletle 
yakma11 ve k11men 12 ve 6 saatte bir kerre k6mlr koJ• 
mak üzere kullanılacak tıbu sobalardan devatri resml7e 
ve haneler içlcı her cinıden bulundufu ve arzu edenlerin 
Bunanın Yeniyolda lıtaubul oteli lttiaalinde 24 numarada 
Kömür Kollektlf ıtrketi Bursa ıubeıi yazıbanemize teı· 
rlflertle sobaları görmeleri ve her nevi maden k6mlrl 
mevcut ol dutu ilin olunur. l - l 

Kalaycı oğlu Ahmet Raıtt Seyfi Cenap 
Merkezi İstanbul : Şubesi Bursa 

Kömür Kollektif Şirketi : 

Bursa Şarbaylığından : 
Salıncak inşast el<siltmesi: 

Devecllerdekl çocuk bahçesinde yaptırılacak olan ( 771 ) 
lira 51 küraı keıil bedeli salıncakların tnıaaına açık eluilme 
mOddetl on glin uzatılarak ihalesi 25-7-935 perıembe 11•6 
saat 15 te Belediyede yapılacaktır. İstekliler evrakını ıörmek Te 
prtlara anlamak için muhasebeye ve ihale saatinden 6nce de 
ylzde yedi buçuk teminat makbuzu •e1a banka mektubu ile 
Ş.rbarbk koaatı1on.uıa ı•lllnler. 


