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Biz böyle şiir 
• • 
ıstıyoruz .• 

Hemen gün geçmezkl ba
ıım evimize ıiirlni bastırmak 

lıteğile bir veya bir kaç genç 
uğramasın •• İçimizden kopan 
uluıal bir duygu bu gençle
rin isteğini yerine getirmek 
lçm çırpınır durur. Fakat diz. 
ıelerine ıöyle bir göz gez· 
dirdiğlmlz zaman; ya btr ka· 
dın veya ıevgi yahutta bir 
mehtap alemiııden bahıedil· 

dilini görerek yüreğimiz 11z

lar. Hilimı Jile devrini ya· 
ııyoruz diye bu genç arka
daıların dizgelerinl, ıiirlerini 

baımak ıöyle dunun okuma
yız bile .• içlerinde ulusal duy 
ıular tatıyan bir kaç dizge 
müıteına diler bütün amatör 
ıatrlerimiz için bu hal böyle 
olduiu gibi acıdır ama; bu 
tıio eıkl kurtları da tiirlerin· 
de büyük Türk devrimine, 
uluıal duygulara pek o kadar 
yer vermiyorlar. Halbuki bü
yük devdmlmizden, uluıal ta· 

vaıımızdan alınacak esinler 
(ilhamlar) o kadar çok ve o 
kadar kuvvetlidir ki bu 
esinler yüz yıl değil yüz bin 
lerce yıl ıonrakilere bile yeter .. ... 

Değerli ve verimli ıalri • 
mlz Tahıla Nahit Uygurun 
( Kaynak baıında ) adile bas 

tırdıiı ıllr kitabı iki bakım

dan bizi doyurdu. Biri öz 
TGrk dilinin ıtlrde ve dizge

lerde aldığı pürüzsüz ve tat
lı bir ahengi göıterme.si. Öte· 
kisi de ıairin göol6nde ya
ıayan Yurt, Ulus, ve Turk
lik ıevgtsinln dizgelerinde 

çağlayanlar ve hatta volkan
lar gibi köpüriip taımalldır. 

Tabıln Nahit Uygurun di· 
fer ıatrlerden kuvvetle ayrıL 
dıiı nokta: flirlerinde ve diz· 

gelerlade dalma özUUQğü, iç
tenliği ( ıamlmiliği ) ve yurt 

ıeverltği elden bırakmaması· 

dır. Her ıiirlni susamıt insan
lar ıtbl bir kaç ıef er kana 

kana okuduğumuz Tahsin Na 

htt U 1ıuru candan tebrik e· 

eler ve yeni tiirlerf ol bekle-

riz. MUSA ATAŞ 

Deniz bayramı 
Mudanya ( Huıuıt ) deniz 

bayramı burada pek güzel 

bir ıekllde kutlandı. Mudan. 

Ja, Armutlu, Kapaklı, Fıstık. 

lı, Karacaali motorları bay

raklarla ıüılenmiı olduğu hal 
de bayrama tıtirak ettiler. 

Bnuıo sandallar tefne dalla· 
rile 16116 olarak bu ıenliğe 
katılmıılardı. Liman reisliği 
tarafından tertip edilen yağlı 

direk bayrak müaabakasa çok 

eflencell oldu. Bu milaabaka· 
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Y•ıında bir çocuk kazandı. 

Motorlar ve sandallar balkı 
bedava aezdlrdller. Halkevl 
baadolU da bu etlenceye it· 
tlrals etmlttlr. 

_Kamgarn fabrikası 
Ekonomi bakanı ile Sümerbank 

Umum müdürü fabrikanın 
Yerini gezdiler. 

Pazar günü öğleden sonra j 
ekonomi bakanımız Celal Ba· 

yarla Sümer bank genel df rek 
törü Nurullah Esat ıarımıza 

gelmiıler; Gemlıkte vali Faz· 
lı Güleçle parti baıkanı Sadi 

konuk tarafmdan karıılan
mıılardır. 

Gemlikte yapılacak olan 
ıuni ipek f abrikaaının yerini 
gezen bakanımızla Sümerbank 

, 
müdürü §arımıza gelerek ev
vela parti merkezini ziyaret 
etmlıler ıonra Asri kaplıca 

ile Çekirgeyi gezerek Kam· 

garn fabrJkasınm kurulacağı 

yeri görmüşlerdir. Ekonomi 

bakanımızla Sümerbank di

rektörü fabrikunın yerini gör 

dükten sonra ıchrfmizden ay. 
rılmı§lardır. Fabrikanın inıa

atma yakında ba~lanacaktır. --------------Sedat Ataman 
Bir suçtan beraet 
etti, bir suçtan da 
mahkum oldu •• 

Peıte seyahatine ıehrimiz
den altı kitinin parasını aldı
ğı kalde Vagon-liye gönder· 
mediğtnden dolandırıcılıktan 

mazounen ve mevkufen mu
hakeme edilmekte olan Se
dat Atamaıur.. muhakemesi 
bitmiı ve karar kendisine tef 
hım olunmuıtur. Sedat Ata· 
man karardan evel müdafaa. 
1101 yapacağı sırada 

-Devletin mahrem ııiya· 
ıeti hakkında söyliyeceğim. 

Onun için üç dakıka kadar 
celıenin hafi yapılmasını rica 
ederim dedı • 

Reis- Siz dolandarıcılık, 

adam dövmek, bekçiye salah 
teşhiri suçhu ından muhake· 
ıne edıhyorsunuz. Bunlar ise 
devletin ıiyaıetiai alakadar 
etmez, sôyhyeceklerinizi açık
ça söyleym! dedi . 

Sedat; öyle ise vazgeçi· 
yorum. dedi ve söyliyecekle· 
rimn tabanca işine ait oldu
ğunu ilave etti. 

Kararda : dolandırıcılıktan 
suçlu olarak muhakeme edi
len Sedat Atamanın Vagon· 
lice Bursa acentesi tanınma
makta olmaıına rağmen, ara
larında cereyan eden muha
berata nazaran bu seyahat 
itinin deli.il olduiu, binaena· 
leyh bu lıde Vagon - li beaa. 
bana hareketi aulaııldığı ci
hetle paraları alınıp seyahate 
lttirak ettirilmeyen da vacala. 
rın hukuki noktadan Va· 
aon-llyi dnva etmekte muh
tar olduklarına ve bu yüzden 
Sedat Atamanın beraetine, 
bekçiyi ifayı vazife halinde 
döğdüğii sabit olduğundan bir 
ay mahkfimiyetine ve bu ha
reketin bir devlet memuru 
sayılan bekçiye karıı yapıl
ması dolayiıile cezasına bcı 
gün zammına ve bir ay beı 

günlük mahkumiyetinin fim· 
diye kadar mevkuf tutulduğu 
günlere mahsup edilmesine, 
kayınpederile kayınvalideıinin 
Sedat aleyhinde açtığı dava. 
dan davacılar vazgeçtikleri 
için hukuku umumiyenin de 
ıukutuna, komtu kızı Fatma
Jl d6iaıektea dola11 devam 

Keçi yüzünden 
cinayet 

Bir kaç keçinin bağa gir
mesi yüzünden bir cinayet 
olmuıtur. 

Sivasiler mahallesinden be 
lediyenin su manevracısı Ali, 
bağmda çah§makta iken keçi 
çobanı Muıtafanın bir kaç 
keçiıi bağana girmiı. Ali, Mus 
tafanın keçilerini zaptetmiı· 
tir. Buna kızan çoban Muı· 

1 

taf a bıço ğale Aliyi göğsünden 
ve sol memesi altından silp

lam11tar. Ağırca yaralanan 
Ali hastahaneye kaldırılmıı, 

müddeıumumi muavini Ferit, 
ifadesini alırken ölmüıtiir. 

eden muhakemesine, müddei 
haberdar o1du~u halde gelme 
di~inden davayı yürütmek 
hakkının baki kalmbsına tem
yizı kabıl ola:ak üzere karar 
verılmış ve Sedat Ataman 
ba§kıı bir suçtan dolayı mev. 
kuf olmadığından tahliye e· 
dilmıftır. 

Yeni bir dava 
Eski liursa ıaylavı Riiştü· 

nün Vagon-ti aleyhine açtığı 

davaya sulh hukuk mahke
mesinde baılanmıs; ilk celse· 
de iki tarafın vekilleri bulun 
muılardır. Muhakeme 8 tem
muza bırakılmııtır. 

Kayıp mühür 
Köy ihtiyar heyeti u.a.lı. 

ğına ait mühürümü kaybet 
tim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını 

ilin ederim. 
Değirmenli kızık köyünden 
Hacı Hüseyin oğlu İsmail 

* Köy ihtiyar heyeti azalı-

ğma ait mühüriimü kaybet
tim ettim . Yenisini çıkara· 

cağımdan eskisinin hükmü ol 
madığıoı ilan ederim . 

Değirmenli kızık köyünden 
Hüseyin oğlu Mustafa 

Bursa ikinci hukuk 
mahkemesinden: 

935-789 Hoca ta.bip ma. 
hallesinde hoca ali sokağında 
t O numaralı hanede kemalpa 
ıalı ahmet kızı hayriye tara. 
fından aynı mahalleden 4 nu 
mar ~ıı hanede muUt oil• ber 
ber abmet •lerhla• ikame 

M. gücü bisikletçileri 
Bu gün sitadyomda 62kilometrelik 

Bir müsabaka yapacaklar 

Evelki gün Ankara Mu
hafız gücünden dört bisikletçi 
ıehtimize gelmiıtlr. Bisiklet
çiler parti ilbaıkana Dr. Sa· 
di Konuğu ziyaretten sonra 
Çekirgede misafir edilmi~ler

dir. Muhafız güçlü bisikletçi
ler burada 62 kilometrelik 
bir müsabaka yapacaklardır. 

Müsabaka bu gün öğleden 
sonra sltadyomda yapılacak

tır. 

Dün güçlü miıafirlerimize 
mıntaka tarafından bir öğle 
ziyafeti v~rilmiıtir. Ziyafette 
asıarbayla mıntaka baıkaoı 

ve kulüp baıkanları bulun· 
muılardır. Misafirler dün öi· 
leden sonra dağ kuliibü ge· 
nel sekreteri ile mıntakadan 

bir arkadaı ve belediye ıe

ya.hin ıubesi müdürile birlik· 
te Uludağa gitmiıler ve alr· 
ıam geç vakit dönmüılerdir. --------------eylediği boıanma davasının 

icra kalınmakta olan muha· 
kemesinde davalı ahmedin 
mahalli ikameti meçhul kal . 
dığından ilanen ve 11ıakan da 
vetiye tebliğ edildiği halde 
gelmediğinden be~ gün içinde 
hakkı itirazmı kullanmak ü• 
zere ilanen ve ilsakan gıyap 
kararı tebliğ ve muhakeme
nin 26-9-935 saat ona ta. 
ltkine karar verilmiı olduğun 
dan ber mucibi karar beı 

gün içinde hakkı itirazını kul 
Jaıımaz ve tayın kılman giin· 
de bız:tat mahkemeye gelmez 
veya tarafınızdan bir vekil 
göndermezseniz hukuk uıulü 

muhakemeleri kanunun 405 
ve 408 ci maddelerine mün
deriç hükümlerin ifa ve tat
bik olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ili.o 
olunur. 

::::: 

Gemlik sulh hukuk 
Hakimliğinden : 

Gemliğin büyük kumla 
köyünden Hüseyin oğlu Mus 
tara ve kızı Eminenin o köy 
den Şakir ogiu Şakir aley
hine açtıklara izalei şuyu 

davasından dolayı kabili tak 
sım olmadığından müzaye
de ile satılmasına dair mah 
kemenin sulh hukuk kısmın 
dan verilen 19- 1- 935 ta· 
rih ve 1- 12 numaralı illlm 
la satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Büyük kumla köyün 
de şarkan hacı İbrahim oğlu 
Mehmet şlmalen Satıh ve 
Necip garben cebel cenuben 
imam oğlu Mehmet ile mah 
dut 1387 arşm murabbaı 

arsa üzerine mebni tamamı 
600 lira mukadder kıymetli 
biri küçük diğeri büyük ol
mak üzere iki ev ve arsa 
büyükev zemin katında hav 
ve hala ve üst katında iki 
oda bir sofa ve küçük ev 
zemirt katında bir odadan 
ibaret olup yetmi~ iki san
tim itibarile tamamı. 

2- Köprü bahçeleri na
mı diğeri değirmen deresi 
mevkiinde şarkan yol ve ha 
cı İbrahim veresesi şimalen 
Mehmet Ali ve Molla Hüse
yinin Ahmet vereseleri gar· 
ben dere cenuben Hasan mol 
lanın Ahmet ile mahdut 4 
dönüm mikdarı ve 400 lira 
mukadder kıymetli bahçenin 
1728 ıebim iUbarile tamamı 

) 3- Kapaklı pınar mev
kiinde şarkan garben ve ce 
nuben yol şimalen hacı Ri· 
za ile mahdut iki dönüm 
mikdarı ve 300 lira mukad
der kıymetli bahçenin 864 
sehim itibarile tamamı. 

4- Büyük tarla namı 
diğeri köprü bahçeleri şar
kan derviş Ahmet şimalen 
bakkal Mustafa gar ben Ali 
çavuşun Ali ve cenuben Sa 
lim oğlu Şükrü ve yol ile 
mahdut 3 pönüm mikdarı ve 
350 lira mukadder kıymetli 
bahçenin 464 sehim itiba
rile tamamı. 

Yukarıda cins ve evsafı 
ve mikdcırı yazıla 4 parça 
gayri menkul malların bir 
ay müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. talip olanla· 
rın yüzde yedi buçuk nis
petinde pey akçasUe birHk· 
te 15-7- 935 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat 
10 da Gemlik sulh hukuk 
mahkemesi kalemıne müra
caat evıemeleri on gün had 
di lAylk bulmadığı takdirde 
on beş dün daha temdit ile 
kat'i ihalenin 30-7- 935 
salı günü saat 14 de yapı· 
ıacagı ilin olunur. 

Bursa sulh hukuk 
Mahkemesinden : 

935- 2076 Bursanın ba
rakı fakih köyünden nalbant 
Mehmet vekıli avukat Hak-
kı Gürel tarafından ayni 
köy<ıen şuayyıp ve saıre 
aıeyhlne açuan izaael şuyu 
davasından aolayi müdda· 
h!yhıeraen şuayyıbin ika
metgatu meçııuı oı<ıuliu ka
riyesi muhtarı ve mantık1:tsı 
mübaşiri tarafından verUen 
meşrubattan anıaşıımakJa 

oı veçhıle mezbur şuayyıne 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 14-1 ine• madde· 
si mncibJnce iUlnen tebli· 
gat ifasına ve muhakeme
nin 19-7-935 inci cuma 
günü saat 10 na talikine 

karar verilmiş olduğundan 
yevmi muayyende bizzat 
veya tarafından bir vekUf 
musaddak göndermeniz ik· 
tiza eder aksi takdirde hak 
kınızda muamelei gıyabiye
nin tatbik olunacağına natık 
Jşbu iUln tebliğ makamına 

kaim olmak üzere illa 
olunur. 
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Bursa Ziraat Mektebi müdürlü 
ğünden; 

Cinsi l\1iktarı Fi yeti Tutarı İlkteminat 
Lira Kr. Lira Kr. 

~~~~~~~~~~--::-;-~~~~~--~:-=-::::-'.":'"~ 

Birinci ekmek 20,000 Kg. 9 2250 00 1(j8 75 
» un 1,000 l> 10 ı 23 00 9 38 
Koyun eti 7 ,000 » 40 3500 00 262 50 
Tere yaği ı, 00 » 75 1687 50 t 26 a6 
Zeytin yağı 800 » 30 300 00 22 50 
Kuru fasulye SOO )) 1 n 150 00 11 25 
Pirinç 2,000 » 22 550 00 41 25 
Patates 2,?500 >> 05 1 j() 25 11 72 
Gazyağı 60 Teneke 360 270 00 20 25 
Benzin 220 )) 4.20 1153 00 86 63 
Mangal köınürü 15,000 kg. 02 375 00 28 l 3 
Sabun 600 >> 25 187 50 ı 4 06 
Peynir (beyaz) l ,000 » 35 1,.37 50 32 81 

!-Yukarıda adları yazılı yinecek ve )'akılacak maddeler 20 Hazi
ran 935 tarihinden i ibaren açık eksiln1eye çıkarılmış ve ilk teminat 
miktarları yanlarına yazılmışt1r. 

2-Eksiltme kanununun 17 inci nıaddesine göre banka!arın vere 
cekleri teminat n1ektuplarından başka nakıt m~hiyetindeki evrakın 
eksiltn1eye girmezden evvel mal sandığına yatırılması ve mukabilin
de alınan makbuzlarla eksiltmeye girilmesi şarttır. ınal sandıklarına 
yatırılacak evrakın tahsilat müzekkereleri Bursa Ziraat müdürlüğünde 
kesilecektir. 

3-Eksiitme S temmuz ·1935 pazartesi günü öğleden sonra saat 15 
de Bursa vilayet dairesindeki vilayet umumi ıneclis saJonnnda 
yapılacaktır· 

4-Şartnameleri görınek ve fazla bilgi almak isteyenlerin umumi 
tatil günlerinden başka her gün bursa tayyare sineması üstünde ki 
Ziraat müdürlüğüne veya ınektep idaresine müracaat etmeleri 
iJan olunur. ~-2 

- . 
' ı ' 1. I a\ ' • ' ' ; 

Bursa birinci i~ra Bursa inhisar başmüdürlüğünden: 
memurlugundan : . . .. _ _ _ 

93S--ıı 71 Bir borç için Bursa ınhısarlar Başmudurluğu depolarından 
mahçuz olnp satılması mu- 1 Orhaneli inhisarlar idaresi depolarına ve or
karrer 2500 kuruş kıymetin haneli idaresi depolarından Bursa inhisarlar 
de bir demirci taban halısı 
ve ıooo kuruş kıymetinde başmüdürlüğü depolarına bir sene zarfında sevk 
bir demirci sedir halısı ve edilecek mamül tütün sığara içki ispirto ve le· 
bir 1200 kuruş kıymetinde . d 1 d l . b.d 1 · 1' b k } 
kayseri hahsı ve fabrikada vazım o u san 1 { 'e ı on arıy e oş aparın 
haciz edilen 300 lira değerli nakliye ücreti 1 temmuz 935 tarihinden itibaren 
tek makineli varon ~arka 31 temmuz 935 çarşamba gününe k~dar bir ay 
ve motoru konple bır do- _ • ~ 
kuma tezgAhı 450 lira de- ınudclet)e eksıltmeye konuhnuştur. Eşyayı mez-
ğerli çfft rnekikli armolu kürenin mulıarrımen mikdarı 27 ,000 ve oakJiye 
didriş marka ve 109014 sa. ücreti de 36 t liradır. İstekliler şartnameyi gör-
yılı motorlu tezgah 400 li· _ .. . . . . . 
ralık çifte mekikli motorlu mek uzere her gun ve eksıltmeğe ışt1rak ıçınde 
101956 sayılı didriş marka vüzde yedi buçul< nıuvakkat temiı:at ~kçasiyle 
ve 400 liralık ve ayni mar· J • • , _ 

ka 99451 sayılı ve yine 400 bırhkte 3 l temmuz 935 çarşamba günu saat t 6 
lira değerli ayni marka da bursa inhisarlar idaresi b:ışmüdürlüğüne 
108820 savılı 400 Jirahk tek 2:elsinler. 1-2 
mekikli keza motoru ile ~ 
beninger marka ve sayısız 
dokuma tezgAhlarile 110 li· 
ra değerli didriş marka ıo 
gözlü tavtl ve aso lira de
ğerli iki parça beşer gözlü 
Şuvayter masra tezg4hı ve 
tiO lirallk bir beygir kuvve-
tinde motor ve 70 liralık 
belenger marka 20 ayaklı 
armol ki cem'an ı ı sayı ve 
2940 lira kıymetinde ipek 
tokuma tezgah ve sairelerln 
12 - 7- 935 Günlemecine 
rastlayan cuma günü saat 
9 dan itibaren ı~ ye kadar 
menkul ev eşyasının Bursa 
sipahi pazarında ve kırep
teşen makinelerinin aynı ta 
tarih ve gün saat 13 den 
itibaren 15 şe kadar Hursa 
Veledi enbiya mahallesinde 
mektek sokağındaki 15 nu-
marala Arif zade Nuri fab
rikasında açık arttırma ile 
1atdacağından taliplerin vak 
ti mezkOrda orada hazırbu· 
lunacak icra ıatıt memuru· 
na 835-1171 dosya numa-
....ı,ıe miinCMUvı illa 

§ 
Yenişehir inhisarlar anbarında bulunan balya 

halinde ( artar ve eksilir ) yetmiş bin kilo idare 
ınali yaprap tütünle6n Yenişehirden Gemliğe 
kara yoluyle yapılacak nakliyatı 2 temmuz 93?> 
gününden itibaren on beş gün müddetle eksilt
meğe konulmuştur. 

Istel<liler şartnaıuesini 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 
eksi1tn1eğe girecekler o gün saat on altıda 
Bursa da baş müdürlüğümüzde ki komisyona 
geJsinJer t-2 

Ahmet Vefik paşa hastahanesi 
baştababetinden: 

93a Mali senesinde Hastanemize lazım olan 
( 36894) kilo birinci nevi ekmek aleni eksiltme-

• 

Bursa ealıaf naiJdiJrliğinden: 
Madde 
1-Bursanın İsmet paşa caddesinde evkafa ait 

( 101, 103, 105, 107, t09 ) numaralı arsaya ya· 
pılacak otel ve ğaraj yapısı kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. keşıf bedeli ( t 9079 ) lira 
39 kuruştur. 

2 Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
( A ) Eksiltme şartnamesi 
( B ) Mukavele sureti 
( C) Şaraiti umumiye 
( )) ) Fenni şartname 
( E ) Keşif cetveli ve resim 
İsteyenler bu şartnamelerle evrakı 95 kuruş 

bedel mukabilinde Bursa evkaf müdüriyetiyle 
İstanbul ve Ankara evkaf hey'eti fenniyesinden 
alabilirler. 

3 Eksiltme 29-6-935 tarihinden 18-7-935 
perşembe gunune kadar olup 18-7-935 
günü saat 15 te Bursa evkaf idaresinden ebilt 
me komisyonunda ihale yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için ( t43t ) lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşa
daki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

( A ) En aşağı yir.mi bin liralık yapı işi yap· 
tığına dair evkaf hey'eti fenniyesinden veya 
Nafia Başmühendisliğinden tasdikli vesika 
B- İstekli mimar veya mühendis olmadığı 

takdirde müteahhit ile beraber her suretle..şeri
ki mes'uli olmak üzere mes'uliyeti fenniyeyi de
ruhte eyliyecek diplomalı mimar veya mübcn· 
dis göstermesi. 

( C) Arttırma ve eksiltme kanununnn iiçftn
cü maddesinin ( A. ve 8. ) fıkrasında yazılı va
sıfları haiz ise buna dair vesika. 

Teklif mektupları yukarda üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline kadar Bur
sa evkaf müdüriyetinde komisyona getirerek 
makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu rei.. 
sine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazıh saata kadar gelmiş ol .. 
ması ve dış zarfın mühür mumile iyice. kapa~ 
tılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
•>-bu iş için evvelce müracaat edenler eksilt. 

meye girebilmek için yukarda ikinci maddede 
vazıh evrakı keşfiye ve saireyi yeniden alacak .. 
lardır. 1-2 

§ 
Yeni Fikir Gazetesinin 29-6-935 gün ve 722 

sayılı nushasının dördüncü sahifesinde yazılı 
evkaf tarafından Bursade İsmet paşa caddesin::: 
deki vakıf arşaya yaptırılacak otel ve garajın 
eksiltme iJinının üçüncü fıkrası yanlış yazılmış 
olup doğrusunu ( eksiltme 29-6-93~ tarihinden 
18-7 -935 perşembe gününe kadar olup 18-7 
935 günü saat on beşte Bursa evkaf idaresinde 
eksiltıne komisyonunda ihale yapılacaktır. ) ol· 
duğundan bu surt!tle düzeltilmiş ve bu ilAnı 
takip eden diğer ilanlar düzgün bulunmuş ol
makla isteklilerin bilmesi için bu düzeltme ilAnı 
verilmiştir. 

peyler layik had görülmediğinden ilale 5- 8-93!S 
cun1a günü saat 1 a şe uzatılmıştır. isteklilerin 
222 liralık dipozito ilmuhaberleriyle o gün saat 
on beşte hükümet dairesinde VilAyet encümenine 
gel mel eri lazımdır. Şartnameyi görmek isteyen
ler hastane baş hekimliğine veya Vilayet eocü
meoine müracaatlan IAzundır. 


