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Yürekler acısı 
Manzara 

Bl,Ok 1anaımıaa en çok 
al Yenen Ye inaDaDla rdan bt. 
rial de ben oldufam halde 
11k ilk, lrarpma Gmldlerlml 
Nrtan bir manara çıkıyor. 
Bilmem ki talltlsmlJlm 70ku 
k11& ....... ı,am? Geç•ler 
ele bir ıece ""caddenin ik ı 
yanmc:la ııralanan kahvelerin 
6abden ıeçskea hemen hep 
liDID dolu oldatunu ıöriince 
içimde bir merak u1anda. Ge· 
rtye dlndlaa. H• kah•ede 
oturanlan ( O.il ııbı ) cam 
aıın birer birer •JIMi• baı· 
ladım. KGçlclk Madao7an•n 
yirmi kahYetlDcle ( 609 ) kııt 
buldam. bu kah•• iptdaanıa 
Mbeplerlnl kendi kendime a
raftarll'ken aklama Halkeyt 
ktltlphan•I ıeldl. Oraya uı
radım. Genif, lflla bol •• 11-

cak bir taloa. Fakat içinde 
bwuaanlar kitlpbane l11an 
da dahil olmak Gaere ıalaıa 
ilç ldıl buldum. Tatlı Gmidle
rlmla lanlmaılDI lıtemedllim 
lçla pderlme l•nmadam •e 
okaJaculana 1111Ab defterlal 
alclam, baka •• aa1mm. Ba 
a1 zarfmcla katGpbanede o
k111ulaim ~ak tatara 6rta 
lama olarak ( 10 ) ı ıeçmt. 
yor. Gld.rlml dolaplardan 
..... laf 
dld ldtab ...... _ ··-·· 
( 8IO ) declll•· Ba anda, ya-
pılan de•rlaalerlD bOyGklllil· 
Dl, hlk6met •• partlDtn bu 
upcla aarfetbll emekleri ha. 
tarla1arak clerlD bir 11aı d111· 
dum. Her 11nden temi• •• 
ıakln koca bir aaloada Ciç kl-
11.. KQçlk ye ha•a11 plı bir 
kahvede kırk klıt .• Bu ne acı 
manzara... D6rtbla nufuıluk 
bir kentlD içinde 800 dlt ki· 
tap ara11nda okumaktan kı
YaDÇ duyan yalnız on klılml· 
dlr? Yokıa bu kadar kitap 
aruaada bizi llıllendiren kl
tapau 1oktur ? DltilDl1orum: 
çailuı Jıllara aldıran Uluau· 
man bu temi& laalkım kaba
batb çıkarmak ı.temtyorum. 

Fakat ne ça1e ki: onun H•· 
ıtlinclen baılra bir atkım ol
madıiı için du1dutam acıyı 
da yarmadan dmamı1orum. 
Bm ballan okumadıiınclaa :11,.. dlflameclllfae CldlCl· 
7orum. Çtmldl : ~kumak dl· 
tlaceDln ••htandır. Okuma
,. •• cllftlnemea, '1I01ilnml1en 
bir kafacla ,..nnı batta kendi 
dercllal ,...._, GlrmlJeD 

Sovyet birliği-İn· 1 Kazalarla viliyet 
giltere dostluk arasında telefon 

kongresi Vıllyete ballı bfl an ka-
zalarla merkez ara11nda tele
fon hatları çekilmeye baılan
dıiını evvelce haber v rmlıttk 
bu hatların çekllmeıi ffi he· 
men hemen bitmek Gz~re bu· 
lunma ktadır . Acele zaman
larda çok ite yarayacak olan 
bu hatlardan evvell Mudan
ya hattı bltmlttlr . don ilk 
mGklleme lıbayımız Şe~k So
yerle Mudanya kaymakamı 

araıında yapılmııtır • 

(Pravda gazetesinden) 
Taı aytarının Londra'dan 

verdlll habere ıöre 7 ltkkl· 
nun 1935 de Londra'da Sov· 
yeller blrllli ile dostluk ve 
bar11 konıreıl açılacaktır. Bu 
konpede Amele birliklerl,ko · 
operettf lttlhatları, ve ıulh
perver teıekkGller tarafından 
m6me11lller bulunacaktır • 

Bunlardan baıka lnıtlte· 
renin tanınmıt ıahılyetlerln
den bir çop, bu m~ydanda 
ıımdiki Baıkanın oilu Ollver 
Bald•in meb'uı Rabert But
bl, tanınmıt muharrir Bernar 
Şov konıre1e lttlrak edecek
lerdir • Bald•ln'ln ollu Tas 
a1tarına ıu beyanatta bulun· 
muttur : 

Barııı mildaf aa içinde 
Sovyetler blrllil 1eılne Omid 
•e lıtinadılhdır, Şimdi A•ıu· 
padakl karıııkhk, bGtGn Av· 
rupa de•letlerlnln Rov1etler 
blrlillndekl ekonomik metot
ları kabul etmelerine kadar 
devam edecekttr. Bernar Şoy 
de demtıtlrkl : 

Ben bu konare1• bltGa 
ku•vetlmle mOzabirlm, Sov · 
yetler hakkmda dGıman mat
buatm on aeklz seneden beri 
1aratmaya çalııbklan batalı 
~ ıl•I • 
lefhlncl• buluac:lam • SoyYet • 
ler birllil yeılne deYlettlr kl 
orada cemi1et tetkflitı en 
,OkNk bir seviyeye varmıt · 
tır . 

ne beklenir? 24 ıaatllk haya
tımızda okuma ve dütünme 
payı olarak ayrılmıı bir Halı 
olan kaç kiti vardır? Eier bu 
acı manzua yalnız Mudanya 
da olta blrıey delil. Ne Y•· 
zık kt : Bunun ter1lni iddia 
edecek bir yer ifltmedlm. 
Ha,dl köylil okuma yor, oku. 
yamayor diyelim. Fakat kay. 
UUerlmlz için birer ııık kay· 
nalı birer dilıüoce örneği o· 
lan ıehlrlller neden okumayor? 

Okumak demek yalnız 

ltalyan-Habeı 1&•aıını ıöz· 
den ıeçtrmek delildir. Bizi 
ancak tarihimizi, devrimleri· 
mlzl, ıldltlmlzl, yurdun ıoy
lal, ekonomik ve kültür ha
reketlerini lncellyea kitaplar 
llaaleadlrlr. Eter halkevlerl 
kClUlphanelerinde bizi tlatlen
diren kitap bulamayortanız 
16yley1Dlz, yazınız ! Sizin her 
lltecllilnlzi yerine ıetlrmeie 
parti •e halkevlert her zaman 
hazardır. Yeter ki : Bu nurlu 
çatıya karıı leYalnlzln arttıiı 
ıörOlıOn • 

Halkevlerlnln tik açılııında 
ılıterdiiimlz tlıt ne oldu ? 
Biz, çam kömOrflmfl1Clz ki : 
çabuk parlayıp çabuk tanQ. 
yoruz. YGreilmi kanatan bu 
dertleımeyi bitirirken en te
miz bir duygu ile töyllyorum 
ki : bu ııdtı dibi delinen bir 
ıemlnln ıtdltinden daha teh· 
ilkelidir. 

Dıferlecide bu ıOalerde 

bitecektir hatlar Jandarma 
ıantıralalına ba il anmaktadır. 

Kumar 
oynamıtlar 

Babadat mahallesinde 
Yunuı Mehmet, yeni mahal· 
leden Abdurrahlm Ôzbek pa• 
zarı eıp mahalleıieden Ali 
MuıtafaJı kanberler ma)ıalJe· 
ılnden Sadık Mustafa evine 
davet ederek e•lnde kumar 
oynattıia zabıtaca haber 1alm· 
mıı ve alınan tertibat üzerl
ncS hep1l 1akalanmıılar ve 
kumar oynadıklannı ıayl•mlı
lerdlr . 

Kanunlara aykırı 
hareket 

Din fodra klı6Ddea Meh· 
met Oıman adında birinin 
ıapka kanununa 1ı.vkın ra!: 
bereket etUll •6relerek zabı· 
taca hakkında muamele ya. 
pılmııtar • 

Uludağ otelinin 
elektriği 

Uludai oteli Parti baı

kanımız ve 1a1lavımız doktor 
Sadi konutun ltaret ve tavaa• 
ıutlyle Mer1inlt Kadriye ıha -
le edtldfll gOndenberi güzel 
ve rahat bir ıekle ıokulmak
tadır • ancak otelin noktan 
kalan en mühim bir ihtiyacı 
elektriktir . • 

Gerçi elektirlği aratmı· 

yacak ıekllde Radyum lamba· 
larile bu ihtiyaç k11men gide 
rlliyor . Fakat hazır orada 
elektrik için dinamo kurul· 
muıken bunun faaliyete ıeçi 
rilmemeıl doiru deflldir • 

Birde banyo ve duı t~r

tlbab düzeltlllrse otel Bursa• 
da bile bulamavaca'< konfo
ru tam bir yer olacaktır . 

Kanuni muamele 
böyleml olur ? 

sa.teri• amac~ ..... vardır 7 
DGtGllllHk lçlll fellket ,anle· 
rl mi ilam? Dlnclea uaaldat· 
.... yanam tolmda ,.,.,. 
bl,ak al111amma bu durumda 
ı&rmek Jllell..aa eaalatmaa 
ma? Yml Tlrldynla yeni aeı 
liala yataa1ncla ae pprmak, 
ne teDdelemek " ne de dur
mak •anlar. Ôyle lae niçin 
okumayoıua •• DlçlD cllfGnml· 
yorm? Kahvede, o plı havalı 
alrlltl Jetlerde laıan dGtG
Deltd._.? Balapk bir hada· 

~-.J1L..11111111awuaa_m!111111aa1L1. __________ _!'KOYLO 

D1ın Eczacı mümtazın 
bize anlattıfına ıöre : Kendı. 
ıine aid yol fazlaıı olarak 
müzayedeye çıkarılan AtaUlrk 
heykeli char;ndaklaru için 
konan milddet bittil halde 
talibinin Belediyeye yatırdıiı 
dlpozltonun lrad kaydedilerek 
1eniden mGzadeyeye çıkarıl-• 
ma11 llzım iken bunun böyle 
yapalmayıp iti bir kaç zaman 
oyalayacak ıekllde baıka bir 
formOlle muameleye giriılldı-
11 anlaıılıyor biz buna ve bu 
stbl kanuna uymayan bir mu· 
amelenin yapıldılına ihtimal 
vermemekle beraber bir defa 
da tayın Urbarımı• CemdÔSla 
bu 1 tetkik etmetlDI dllerlı. 

Asri Kaplıca açılıyor 
A1ri kaphca itini, ilimize 

ıeldfği güpdenberi bizzat eline 
almıı bulunan aayın ilbayımız 
Şefik ıoyer; buiıin herhalde 
önümüzdeki banyo mevılmln. 
den evel bltlrllmeıl için gere
ken bfltOn tedbirleri aldarmit· 
bulunmaktadır. 

Yıllardanberl uzayıp git· 
mlı olan bu itin artık baharda 
halledllmlı olduiunu ıörmekle 
hepimiz büyilk bir zevk du· 
yacaıız. 

Dan Albayımız Şefik ıoyer 
den eldıiımız mahlmata 
göre, A,.ı kaphcanın açılma11 
yolunda yapılan itler tuolar· 
dır : 

Kap lacanın moble vediger 
nokıanlarını temin için talip· 
lerle i6r6ıülmektedlr, bu nok· 
Anlar ara11nda aovuk ıu IH· 
Jeti ııtde vard1r. Ayrıca kap
lıcanın aynfzamanda modern 
bir teda•I müe11eıeai haline 

ifratı makAdlle radyo trpl 
ve elektirikll tedavi için muh· 
telif cihazlar ılparlt edllmlıtlr. 
Bunlar için icabeden para 
tespit edllmlı ve ıtrket emri· 
ne verllme11 zammında it ve 
ziraat bankalarına emir ıel· 
mittir. 

Asri kaplacaya bir telefon 
battı da çekilmeye bqlan• 
mtıtır. 

Elektlrik cereyanı içinde 
flrketle temasa geçilmlıtlr. 
Aaıl kaplıcanın bir müteahhi• 
de ihale edilerek ııletllmeıl 
fikrinden vazıeçilmfı ve kap. 
lacanın doğrudan dofruya tir· 
ket tarafından itlettlme1l ka. 
rarlaımııtır. Önümüzdeki ban· 
yo mevslmlle beraber açılacak 
olan kaplıcanın bahçesi mu· 
slklı bir ıehir bahçesi haUne 
ıokulacak ayni zamanda bu· 
raıı bir tehir lokanta11 ola• 
caktır. --------------Görülmemit bir 

k6mUr istihsal 
rekoru 

( Pravda gazetesinden ) 
Dün baıın Prokofyef kk· 

ocağında Zeyneddin adında 
bir Türk amelesi Stıhanof 

usullerini kullanmak 1Uretile 
bu ıflDe kadar aörllmemlf bir 
klmlr tatdbal rekora elde et· 
mittir • Ze7neddln 6 metal 
natl f çlnde, elektrikli kazma 
aletile 98 \ ton tat krmürü el
de etmfıtlr • 

Harkof Traktör Fabrika11 
da her iki buçuk dakikada 
tam bir traktör meydana ıe· 

tlrmektedfr • Bu Fabrika ev
velce bir meıal gününde 85 
traktör ç1karrırken timdi 144 
traktar meydana ıetlrmekte· 

Ur . Stalingraddakl traktör 
fabrlka11 da timdi bir it si· 
nünde 160 traktör vermekte
dir • 'Buılken adında olup de-
mir itlerlnde büyük rekor 
sahibi olan bir amele, kendi 
tezglhınba timdi gilade 662 
dlnıil yapmaktadı • 

Son zamanda lvanova 
ıehrindeki mensucat fabrika· 
11nda tek batına 144 tespbı 
idare etmefe muvaffak ol•n 
Lıpılna ad&adakl lıçl kadm 

Umumt vilayet 
meclisinin dünkil 

toplantısı 
Don öfleden ıonra •lll

yet umumi mecltıi 936 yılının 
ilk toplantı11nı yapmııtar • 
toplantıll*Jayımız Şefik Soıeria 
baıkanhtında yapdmıt, asa· 
dan Saim Altıokan tekbfl il• 
serine aeçenlerde •efat edea 
azadan Refik kutlayın ruhu
nun tazizl için bir dakika 
ıllkut edilmtıttr badehu llba11· 
mız açma aöyleYlnl vermlıtlr. 

Bundan ıonra ikinci re· 
lılik 1eçlmi yapılmıı ve Gem· 
ilkten doktor Ziya Kaya H

çilmf ıtir • Ayrıca klttpllklerln 
ve encümenlerin ıeçlmlde ya· 
pılmııtar • Toplantılara ayıa 
26 11nda devam eclll.
cektlr • 

ıtmdi 216 tezbahı kulla6mıı 

ve 7 saat içinde 2314 metre 
bez dokumuttur • Ayni reko
ru dlfer iki bemıirede elde 
etmlıtlr • 

Vaıon fabrikalarında te

nelık• plln 11 aylçlnde yOzde 
10 faztaalle bltlrllmit Ye 
80,685 yeni vagon imal edile• 
rek nakliyata verllmlttlr • ---------------DOCCiUŞLAR : mak k11met oldu. 

1 - Bunanın içilmeye••· 
Doğru söyleyeni ııh olmadıt• bakteryoloJık tah-
dokuz köyden lllıle m~ydana çıkan ıökdere 

kovarlar , ıuyu yerine ıehıre y~ni ıu ıe-
Tevekkell degll ; eıkller tlrllmeılol temenni mahlyetln-

"Dolru söyleyeni dokuz cfekl yazılar etrafında bir fır· 
kiiyden kovarlar,, diye tana koparıldı. 
ortaya ölmez bir hakikat at· 2 - Alamanyada yapıla· 
mıtlar. Bunun btnbtr degtlde cak kıt ollmpiyatlanna bir 
yQz blnbir mı .. Unl ıörllp dur. ekiple lttlrik etmemizin dol· 
duiucnuz hal de ı•ne de dol ru olmadıfıoı ortaya atanlar 
ruyu töylemekten t•tmayan- bu itleri çeYlrenlerı kızdırmıı 
lara nemutlu. ·. d f ld l ve sGcea lrm t o u ar • 

Evet: Doğru ıöz acıdır . intanın bunları gördük· 
Onu hiç kimse 1evmez. Dolru 
yu töyleyen daima zarah çı· ten ıonra; ilk bakııta cloiru 
kar. Binaen aleyh her bahtı· '6Jlemekten her banal bir te · 
te dOped6z koauıanlar fçtn mennlde bulunmaktan nefret 
akıbet takdir yerine tevbth- edecegi geliyor. halbuki ıaze-
ten b.,ka blrtey delildir. Bu- tecller için bunlar mukaclcler 
nun en aon ml1allerlyle bu· akıbetler •• çok tabii f8Jlerdlr. 
llDl•d• bir daha lcarıılaı· MUSA ATAŞ 

• 
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Bursa inhisar
lar baş Miidür.
lüğünden: 

Bir sene zarfında 
istanbulda ki inhisar
lar fabrika ve anbar 4 

larından alınarak ka .. 
racabey boğazı yolu
la denizden motör ve 
karadan diğer vesaiti 
nakliye ile l\1ustaf a ke
mal paşa ve karaca.
bey inhisarlar idarele. 
rine nakil edilecek olan 
tahminen (157473) ki· 
lo mamul tütün siga
ra müskirat ve ispirto
larJa gine bir senede 
aynı )'Ollarla istanbul
a iade edilecek paket 
halinde tütün boş san 
dıkları ve boş bidon· 
ların baliğ olacağı 
( 517 43 ) kilo mevzu· 
atın nakJiyesi 1!L 1. 936 
dan itibaren y\rml..gün 
müddette eksiltn1eye 
konmuş olduğundan is
teklilerin şartnameyi 
görmek üzere htr gün 
ve eksiltmeye girmek 
üzerede yüzde yedi bu
çuk nıuvakkat tenıinat 
akçası olan (225) Jira
yı müstashiben ihale 
günü olan 3 şubat 936 
pazartesi günü saat 
1 J de Bursa inhisarlar 
başmüdürJüğünde bu · 
lunmaları ilan olunur. 

17-21 

Bursa İkinci İcra l\1e· 
murluğundan: 

934-1342 Bursa pmar 
başı mahallesinde alaca hı· 
rka C. 2o Numaralı hanede 
(hacı) kızı Hasan eye 210 
Liraya borçtu Bursa babı 
siccim mahallesinde ve so
kagmda 13 Numarada ölü 
Hüseyin oğlu Alinin işbu 1 

borcunun teruini için mah- 1 

cuz ve satılmasına karar- 1 

verilen Bursanın Zindan ı 
kapı mahallesinde zindan 
kapı sokağında kilin tapu
nun 23- 5- 931- Tarih ve 
Defter 5s Sıra 21 ve 193 1 

Numarasında kayitli Sağı 
Necibe, Solu (Hacı) Mehmet 
önü Zindan kapı, arkası H 
asan Ahmet hududu ile ma 
hdut iki kısma tefrik edil. 
miş bir kısımda borçlu ika4 

met eylediği ve büyük kı
sımda alt katda bir bodu
rum üstünde bir oda bir 
sofa bir merdiven bir mut
f.ak üst katta bJr oda bır 
sofa ve bir mikdar bahçe 
ve bir hela ve pınar başı 
suyu ve küçük kısımda ise 
bir bodrum bir mikdar ve 
birinci katta bir oda bir 
sofa ve üst katta bir oda 
bir sofa ve bir mikdar bah· 
çe ve bir helası bulunan 
700 lira kıymetinde bir kıt· 

.. 

Bursa Vakıflar 
Direktörlüğünoen : 

Velediyaniç 

}{cyhan,bahı zemin, k
ara ali, Şeyh hamit, 
Şeyh kunevi canıii in1-
amhldariyle iğdir kö· 
yıi canı i i hatipliği açı
ktır. 3-2-936 pazarp 
tesi günü saat 13 de 
imtihan yapılacaktır. 
istekl ilerin vakıflar di
rektörlügüne ınuraca 
at etmele ri . 1 - l 

a hanenin açık artırma ile 
satılmasına karar verilmiş
tir. 

ı~ ipotek sahibi alsca
khlarla diger ~alAkadarlarm 
ve irtifak hakkı sahipleri 
nin işbu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbite
JeriyJe işbu ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicilleri· 
yle sabit olmadıkça tsaış 
bedelinin paylaşmasından 
hariç kahrlar. 

2- Artırma şartnamesi Bu· 
rsa ikinci icra memurluğu 
odasında işbu ilan tarihin
den itibaren 10 Gün sonra 
her kesin göre bilmesi için 
açıktır • 

3- İtıale 25 ~2-936 Günle 
mecine rastlayan salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar 
Bursa ikkinci icra memur
luğu odasında icra kılına

caktır. şu kadarki artırma 

bedeli gayri menkulün mu
hammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta· 
kdirde enson arhramn tea
hüdü baki kalmak şartiyle 
arttırmanın 15 gün daha te· 
rudit edilerek 11-3-936 
Günlemecine rastlayan Ça. 
rşanba günü saat 14 den 
16 Ya kadar Bursa ikinci 
icra memurluğu odasında 
2280 Numaralı kanuna tev
fikan teklif olunan bedel 
yeminli üç ehli vukuf tara· 
fından takdir olunan kıyme· 
tin yüzde yetmiş beşini bu
lmadıgı takdirde ihalesi 
icra kılınacak bulmadığı 

takdirde her sene borçtan 
beşte biri verilmek şartiyle 
satış beş sene müddetle te· 
mdit edilecektir. 

4 -Arttırmaya iştirak için 
gayri menkulün muhammen 
kıymetinin yüzde yedi bu· 
çuğu nisbetinde pey akçasf 
veya milli banka teminat 
mektubu tevdH etmeleri ıa
zımdır. Alıcı arttlrma bede. 
li haricinde olarak ihale 
karar pullarını tellaliye re
smini tapu ferağ harcını 
vermeğe mecburdur. daha 
fazla malumat almak isti
yenlerin 934- 1342 Dosya 
numarasiyle memuriyetimi· 
ze müracaat edebilirler. Ar· 
zu edenlerin şartnameyi o
kuyarak haz1r bulunmaları 

veya mümessil göndermele· 
ri ve gösterilen şartlara 

riayet etmeleri ilan olunur. 

H:Jld<ın Sesi 
=men 

Karacabey Ha
rasından: 

H :ıra ih ti yrı cı 1 çın 
(onbin) ki lo n1otorin 
(Bin ydiyüz) ki fo Gaz 
yağı ile (ikibin beşyüz) 
kilo benzin aleni cksilt-
rne usuJiyle satın alına
caktı r . eksiltn1e günü 
:30 ikinci kanun 935 
p~rşenbe g ünü saat on .. 
beştir. ten1inat ı muva-
kka te olarak (Yüz ell i) 
lira alınacaktır. ~1oto

rin in kilosuna sekiz 
gazın k!iosuna yirmi 
beş benzinin kilosuna 
otuz bir kuru~ rnuha m· 
men ki yet takdir edil · 
nıişt i r. isteklilerin o · 
günü Harada buluıı

malat ı Han olunur. 
29 - 21--16-14 

As. Sa .. Alma 

21-l-1936 
"'Wt"2Pl! C:~:S:Sli E M* 

( 
\ 

Bu gün kumbarasına para ~ atan 
küçük el, Yarın çek defter:ine imza 

atan büyük el olacaktır.. ~C::N~X~ış 

izim Basımevi 
Müşterilerinin istediği üzerine~ 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Def terdariık arkası No 22 
Telefon - 130 

komisyonundan i ====~===·-======================== 
800 adet nevresinı 

satun alınacaktır. tah-
1 min edilen bedeli J 800 
1 liradır. şartnaıne ve 

numunesi satun alma 
KO dadır eksiltme 21-
1-936 ~alı günü saat 
l () da Topbknede sa . 
tun alma KO. da ola-

Kültür Direktörlüğünden°: 
muakkat tahmini 
teminat bedel 
Jira Hra adet Cin~,evsaf 
~--------=~~----------....;... __________________ _ 

113 

675 ı ı metre uzunluğunda iş alabilen 

775 1 

5o ı 

demir torma tezg4hı 
1,5 metre uzunluğunda iş ala· 
bilen demir torna tezgAbı 
20 - 25 santim kutrunda Ame· 
rikan aynası 

Bursa bölge San,r t okuluna ger.erken yukarı
da cin~, nıik<lar,tahmini bedel ve evsafJarı yazı- ,. 
lı iki torna tezkahde iki amerikan aynası 1 7 - t- · 
36 gününden başlamak üzre on beş gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 3-2-

c ~ı ktır. eksiltme açık 
olara k yapı lacaktır. 

muvakkat teminat ·135 
Jiradn·. 3- 19-21 

1 936 pazartesi günü saat on beşte İJbaylık bina- . 
§ . sında kültür direktörlüğünde yapılacaktır. istek-

18'ı 9 adet f ıldikoz 1 1iJerin 936 Ticaret odası vesikaları ve yüzöe 7 ,5 
fanila sa tun alınacak- muvakkat tenıinat makbuz veya mektuplarile 
tır. talıLnİn edilen be yukarda sözü geçen gün ve saatda kültür direk .. 
deli l '1: 79 lira 20 kuruş· törlüğfınde toplanacak komsiyona şartnameleri 
tur. Ştırtname ve nu · görmek istiyenlcrin her gün sanat okuluna baş 
munesi satun alma vurma1aı·ı ifan olunur. 18-21--23-25 
KO dadır. eksiltn1e ~Or 
1-9;36 pazart~si günü 1 ı•••••••••••• J 

saa t 16 da Tophanede 
1 

1 DOKTOR 1 
sat un alma KO.da ola- 1 Ahmet Selimi 
caktır. eksiltme açık [ KARABONCUK] 

olarak yapılacaktır. Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

muvnkknt teminat ı l l 
liradır !3 - 19 - 21 

Bursa Belediyesinden: 
Atatürk caddesinde Ho- : 

catabip sokağı başında 6 
sayılı ev ankazı, peşin pa_ 
ra ile pazarlıkla ve masra
flar alıcıya ait olmak üze . 
re 2}· J.936 perşenbe günü 
saat ı ı de yerinde satllaca· 
ğı ilan olunur. 

§ 
40GJ tane muhteUf am

pül açık eksiltme ile ahna
cıktır, eksiltme ve üster· 
mesi 6.2.936 perşenbe günü 
saat 15 te yapılacaktır. mu
hammen bedel 1818 liradır. 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye-

1 ne ücreti : 

ı •• ~2-~!!!i .... 
Şartname için her iş günü 
ve saatında Uray Muhase

besine ve üs terme saatm · 
dan önce 137 liralık muva· 
kkat teminat makbuzu veya 
bar.ka mektubu ile Uray 
komsiyonuna istekliler gel
sinler. 21-23-25-·27 

Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt tılerl ber nevi 

maden kömürü aııbft 

Ün yon 
Sf gorta Acenteliii 

21-150 
.. ...... 

-Diş Tabibi 
Edip Rüfdü ~ 

Setbaıında -

(Tefrikamız) 
Yazı çokluğundan konma

mamııtır. özür dileriz • 


