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Elektrik sosye- 1 

tesi ve Bursalılar 
DERVİŞ EDESEN 

Elektrik tarifeleri üzerin
de t~tkikat yapmak üzere 
Bayındırlık Bakanlığı şehri

mize lkt müfetlfıin aönderil
dlğini ve Bay Espekterlerinde 
birkaç gündenberi bu itle 
uğrat tıklarım memnuniyetle 
öğrenmiı bulunuyoruz. 

İmtiyaz beratını eline al
dıiı günden itibaren herıey· 
den önce kendi menfaatanı 
göz önünde tutarak fırsat 

buldukça da halka müıkülat 
çıkarmaktan ve halkı ezmek· 
ten baıka bir gaye gütmediği 
görülen bu sosyete timdlye 
kadar Belediyeye karıı olan 
taahhütlerini dahi yerine 
getirmtı değildir. 

Bugüne kadar, halk ıika
yetlerlne ve Urayca yapılan 

bazı haklı isteklere ancak 
uf ak bir dudak bükmesiyle 
cevap veren Şirket , halktan 
ve alakadarlardan vızır vızar 

para çekmeıinden de geri dur· 
mayordu. Nihayet, Urba~· 
Cemil Özün geçenki Ankara 
gezisi ve bu gezi münasebe
tiyle ortaya çıkan bir ıürü 
ıtkıiyet tomarları bu İf i de 
bir derece olsun yoluna koy· 
muı oldu ve bu defa, pek 
haklı olan ıtkiyetler karıısın· 
da Bay direktör - ne denıe
adct edindlil (ba1ır olamaz). 
kelimelerini ağzandan çıkar· 

mak cesaretini gösteremedi 
ve elektrik tarifeleri üzerinde 
yapılan tadilata baı eğdi. Fa
kat, bize kalaua bu iıte bu 
k11.darla kalmamal• ıtrketio, 

halka ve Belediyeye karı1 
olan taahhütlerini yerine ge· 
Urmcsi için lazım gelen diğer 
yollıtra da baı vurulmaladır. 

81%.fm bildiğimiz Buraa 
elektrik ıoıyeteıi bugünkü 
duruma nazaran Belediyeye 
kar~ı olan taahhütlerini tama· 
mı tamamına tatbik ~tmemek 
tedir. Sık sık inkıtaa uğrayan 

ıehir tebekui gayri munta. 
ztım bir 11 fattodır. 

Halk ıikayetlerinl dinle
mek, halkan fevkalade zaman· 
lardaki dileklerini yerine ge· 
t'rmek ödevini üstüne almıo 
olan ıtrketin, umumi hayatın 
durgunlaıtığı bir sırada yani 
nat 23 den sonra müracaat 
kaleminde memur bulundu
rulma11, yepmağa mecbur 
olduğu vazifcdekf ihmalkar · 
lıimı göstermiyor mu ? 

Neteklm; ıehrimizde ge· 
celerl daht çahıan bir takım 
fabrika ve müe111e11eler vardır. 
Herhangi bir arıza yüzünden 
ıarar görmeıi ihtimali olan 
bu mfieaseselere kartı tirket, 
zarardan sonramı meıul tutu· 
lacakhr? 

Buradaki elektrik teıisah· 

nın Voltaj derecesf de düıük · 
tür. Hususi tenvirata ait halk 
isteklerinden bir çoğunua 9lr· 
ketçe geri çevrildCğinl itldi· 
yoruz ki : bu da tesisattaki 
kudretalzllk derecesinin klf a • 
yetalzlllint açıkca ıöıtermek , 
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Alm nyaya gide
cek kayakçılar •• 

Uludağda Almanya'ya gi
decekler için kurulan kamp· 
takı sporculara dün bir inff 

müsabakası yaptırılmıı bu 
müsabakayı Ankaradan a-elen 
aaylavlar ve parti baıkanımız 
ıeyretmiılerdir. Müsabakanın 

sonunda derece alarak Alman• 
ya'ya gönderilmeleri takar. 
rur eden sporcular ıunlard1r : 
Ankara Yüksek Ziraat Enıtl. 
tüaiinden Ülker, Sadri Kılıç, 

Nazım, Mahmut, Ankaradan 
Ankara gücüne ırenıup Reıat 
Erceı, lstanbuldan Ekrem 
Rıza, Vedat, Bursadan Musa 1 

Ataf. Bunlardan baıka l.!.ğir· 

dirden Abdülkadirl9 Salih de 
Almanya'ya gideceklerdir. 

Ancak lstanbuldan ve Bur. 
sa dan seçilen sporcuların 

maarafları mahalli idarelerce 
verilirse gidebileceklerdir. 

Arkndaıımız Musa Ataı Al
manyaya gilmtyecektlr. Dün 
bütün kayakçılar Uludağdan 

lnmiılene de kamp daha bir 
müddet devam edeceği için 
Ankaralılar tekrar dağa çıka
caklardır. 

Numarataj 
Uray komiayonu numara

taj münaaebetlle sarfedtlen 
para mtktarını muhasebeden 
ıormuıtur . Mühendiılik bu 1 

huıuıta IAzım gelen raporunu 
vermlf muhaaebe kalemi de 
para miktarını Tespite batla• 
mııtır . Bu rapordan sonra 
halktan alınacak para tahak
kuk ettlrilecktir . 

Uray ve hamallar 
Şehir dahilinde çahınn 

hamalların numarala kasket 
kullanmaları hakkmdakt Uray 
komiıyonu kararma aykın 
hareket ettiği görülen bnzı 

hammallar hakkmda Uray za 
bıtasmca kanuni takibat ya- 1 

pılmasma baılanmııtır . Encü
men kararına aykırı hareket 
~den hama Har f şten men edi
lecektir . 

-
tedir. Bugün için tirketle hal 
edilmesi lazım gelen bir de 
saat meıeleıl vardır. 

Sekiz sene kullanılan elek· 
trik saatlerinin dokuzuncu 
senede mütteri hesııbma kay
dedileceğine dair Bayındırlık 
Bakanının bir tebliği vardı. 
Böyle olduğu halde tirketin 
kendi menf aatma dokunacağı 

füpbeıiz olan bu· fıle, halk 
menfaatanı zararlayan, halkı 
açıkça mutazarrır etmekte 
olan ıube hattı li ırası itile de 
nadeo alakadar olmak iste
miyor acaba (!) 

Bf zim öğrendiğimize ıöre 

elektrik ıtrketi lielediye ile 
yaptığı mukavelede bütün 
hatlaraDI kendi dütüncealne 
uygun bir şekilde ve kilovat 
aatııı üzerinden yapacağı ta. 
ahhüdüne gfriımt§. Halbuki 

1

1 
böyle bir ıeyin olmadığı gün 
albi atlkir bir meaeledir. 
O halde; halktan bol bol pa· 

• 

iki kişi ısıran 
köpek müşahede 
altına ahndı •• 

Evvelki aün ialmlerlnl öğre
nemedlilmlz iki ıahsın kuduz 
köpekler tarafından ıamldıeı· 

nı öirendik . Hadiıeyi haber 
alan uray zabıtası kuduz kö· 
pepler tarafından ısmlan bu 
adamları derhal hastaneye 
ıöndermiı fakat hastanede bu 
glbl haatalarıo tedavisi için 
kullanılacak ıerumun tüken
mlı olduiunu bildlrmtı hasta
lar İatanbula gönderilmittir . 

Çahşma 

böyle olur •• 
Ticaret mektebi himaye 

heyet n!n elli çocuğu geydirlp 
beslediglni haberi aldık . Bu 
gibi himayeye muhtaç kim· 
sesizleri düıüncn, scvlndtr~n 

bu gayretli ve hamiyetlf va· 
tandaılan tebrik ederiz . 

Neden kapatılmıyor? 
Uray komisyonu ~kararına 

rağmen Setbaıında Uray ko · 
mlıerliifnln oturduğu bina 
karıt11ndaki laiımın hala ka
pahlmııdığı görülüyor. 

Bu lağımın ortalığa dağıt· 

tığı pis kokudan mütee11lr 
olan o civar aaklnleri laiımın 
bir in evel kapatılmaaını 

sayın Urbay Cemil Özden 
rica ediyorlar. 

Çeşmecilere de ElbisE( 
verilecek 

. Belediye Mezbehada çalı 

ıan bir takım ı,çılerle Çe,
mec\ler için bir defaya mah · 
sus olmak üzere birer mu
ıamba ile lastik çizme alın· 
masını kararlamııtır. 

Çocukların hataların..' . 
dan babaları mesul 
tutulacak 

Uray komisyonu çocuk 
bahçeleri için bir talimatna · 
mdye göre çocuklar ta• afın· 
dan herhangi bir dikkatsizlikle 
kırılacak oyuncakların çocuk 
velilerine tazmin ettirileceği 

anlaşılmaktadır. 

ra aldığı halde halk ihtiyaç· 
larma bir türlü çare bu!ama· 
yan Şirket , aldığı bu gibi 
fazla paralarıo hesabını ver
meğe mecbur değ·lmidir? 

Buraya kadar sayıp dök• 
tüğümüz bütün bu haksız 
ve uıulsüzlüklt'!r karııaında 
Şarket bizim bu yazdıkları· 
mıza karıı belki de : 

- Kilovat fiyatları indi· 
rllmiftir. Evelce 20,90 den 
dan alımrken bugün 18.50 
den alayoruz. Demek isteye· 
cekUr İmma; tir ketin böyle 

bir iddiası da bugünkü eko
nomi duruma kartı hiç de 
doğru değildir. Çünkü, evelce 
100 kurut gündelikle it gören 
bir amelenin Buıünkü yev· 
miyeıi araaında göze çarpa· 
cak derecede dütkünlük fark· 
tarı vardır. Hatta diğer ıey. 

lerdeki fiyat farkları da buna 
kıyas edilebilecek bir ıektlde-

- Ardı ikinci yQzde -

Cenup cephesinde İtalyanların 
taarruza hazırlıkları .. 

Londra 4 A. A. - Şimal cepheılnde kayde deler hiç bir 
hareket yoktur • Buna mukabil cenup cephesinde mühim bir 
faaliyet a-öze çarpmaktadır • 

Cenupta, Dolo iıtlkametinde İtalyan orduıu mantaka11nda 
dolaıan Röyterin muhabiri Luaferrandlde pek çok yf yecek ve 
mühimmat bulunduğunu bildirmektedir . 

Dolonun) 20 mil cenubu ıarklılnde bulunan Luıferrandl 
etrafı yüksek duvarlarla çevrilmtı ıniiıtahkem bir mevkidir . 
Burada güzel bir de tayyare meydadı vardır. Bu meYklln 
dııında binlerce İtalyan aakeri dört köıell mevzi almıı bulu
nuyorlar. Mevzilerin etrafı mitralyözü otomobillerle çenllmlt 
tir ki bu, yalnız tüfekle müsellih bir dütmana karıı mGkem
mel bir müdafaa sistemidir . 

Umumiyetle zannedildiğine a-öre bu cephede büyGk ltal
yan taarruzu pek yakmdır • General Grazianl orduıuouo mev
cudu 45 bin kiıtden 75 bine çıkarılmaktadır • 

ltalya n ıomaliıt sahillerinde yafmurlar bir kaç haftaya 
kadar baılayacağıodan ve bu bir müddet ıonra fçerilere ılra
yet edeceğinden kat'i neticenin ıubata kadar alınma11na 

muma çalııılacağı ve bunda muvaffak olunacağı beklenmek
tedir . 

General Grazlanlnin planı Raa Destaya karıı kuv•etll bir 
ıol cenah teıkil ederek müdafaada kalmaıı ve aııl taarruzu 
merkezden Sasabeneh istikametinde yapmaıı kun·etle mubte· 
meldir . 

Bir Italyan uçağı daha düştü 
Roma 4 A. A. - 88 numarala reami İtalyan harp tel:illıtdir. 

Mareıal Badoglto , Temblen bölgealnde keıif yapmakta olan 
ltalyan karakollannın Habeı müfrezelerini pilıkGrtm6t olduk· 
larını bildirmektedir. Bu esnada altı ltal1an ile iki yeril aıkert 
telef olmuıtur . 

Uçaklar, İtalyan hatlarına doğru ilerlemekte olan Hatifı 
müfrezelerini bomba_rdıman etmtılerdir. Bu müfrezeler, Socota 
ile Selada arasındaki kervan yolu boyuncy ilerliyorlardı • 

ltalyan uçakları , Kafta b6fıeıtndekl bir Habet kampın~ 
bombardıman etmtılerdlr. Bir uç k, ateı olarak Kafta balıe· .
sine düımüıtür . Pilotla rasıt olmüılerdir • 

10 Bin bomba atmışlar 10 
kişi öldürmüşler .. 

Deuie 4 A. A. - Habeı hükumetinin bir tebllgl, halyan 
uçaklarının geçen hafta içinde Makalle b6lıeatnde 10 bin 1 

bomba atmıı olduklarım , bu bombalardan btr çofunun, bofu
cu gazlerl ihtiva etmeltte bulcoduğunu bildirmektedirler • 

Bunların tesirile on ki§l ölmüıtür . Bunların lklıl ıivlldlr • 
On beı te yarala vardır . 

lsveç matem içinde .. 
Londra 4 ( Ôzel ) - Habeıiıtandaki İsveç kızıl haç hastane

sinin bombardımanı medeniyet aleminde derin bir tee11ür ve 
infial uyandarmııtır . Bilhassa İneçlt doktorlardan birinin öl· 
mest bu tee11ür ve infiali bir kat daha arttırmııtır • 

lıveç efkarı umumiyeai arsıuluaal kanunlar hilafına kareket 
eden İtalyanların hatta hareketini ıiddetle takbih etmektedir • 
İsveç gazeteleri de İtalyanlara karıı ıtddetli yazılar yazmak
tadırlar . Prenseı logridln baıkanhğı alttnda bulunan ineç 
Kızılhaçı, bombardıman edilen lsveç hutaneıinln zararlarını 
tamir etmek üzere Habeıtıtana 10 bin lnıiliz lirası ıönder
miıttr. 

Almanya da Zecri tedbirlere 
iştirak edecek mi ? 

Bertin 4 A. A. - Ruzveltin nutku yarı resmi mehafilde 
gayri müsait bir ıurette karıılanmııtır • Amerikanın almıı 
olduğu yeni vaziyetin Almanyayı zecri tedbirleri tatbik eden 
devletler tarafına geçmeie ve balyaya karıı lıtemedlil halde 
ıtddetli bir faaliyete geçmeie mecbur etmeılnden korkulmak
tadır. 

Berlin 4 (A. A) - Amerika Cumhur Baıkanının nutkun· 
daki bir nokta, Almanyayı düıündürmektedlr. Bu nokta ıudur: 
lngllterf', Almanyayı zecri tedblrlar ılyasa11.,a ~ doğru çekmek 
için tesir yaptıkça, Almanya milletler cemiyeti azaaı olmayan 
ve bitaraf kalan Amerikayı ileri ıürmek uretile ceyap ver. 
mekte idi. Bu bakımdan Amerika, Cenevre' de alınan zecri 
tedbirlere ne derece yaklaııraa Almanya'da İtalyayı mahkum 
eden devletler blokuna o derece yaklaımıı olacaktır. 

Ruzveltin, memleketlerini harbe aürükltyen diktatörlerin 
rolGoden bahMden aözlerl burada fena karıılanmııtır. 



Sahife 2 

Sovyet Cumhur
yetlerinde milli 
lisan meselesi • 

( İ:vesliycı ya:elesindcn ) 
27 llk teırin tarihinde top· 

lanan Sovyetler birliği icra 
komitesi kuzey Kafkaayadaki 
muhtar Cumhuriyetlerde milli 
liıanın ihmal ve resmi vazlf e
le re Ruıça bilenlerin tercih 
edilmesi meselesini tetkik e· 
derek Kafkasya icra komitesi 
baıkanı Pivavarofu meeul el
meğe karar vermiıtir . 

Kuzey Kafkasyada çeıitli 
mahalli Cumhuriyetlerle muh. 
tar eyaletlerde mahalli lisan· 
ların ihmal edildiği ve memu· 
riyetlere yaloız Rusların veya 
Rusça bilenlerin tercih olun~ 
duju tahkikartan anla~ılmııtır 
mesela ba ılıca 18 müueede 
tiulunan 1130 memurun yal
nız 17 sinin yerli ahaliden 
olduiu ve bir çok müessese -
lerde ise tercüman bulunma· 
ma11 dolaysile yerli ahalinin 
maruz kaldığı fena vaziyet 
tebaruz etmektedir . 

Halbuki bu vaziyet Lenin 
-yastalin programına tama
mtle zıttır . Bolıevizm milli 
ılyuetin.ln aleyhine olan bu 
yazlyetin ta vıiyesi için tetbtr. 
birler alınmıı ve bu itte suç
lu olan büyük memurların ço · 
iu Te o meydanda ıimali Kaf
kuya fırka kontrolörü Kah
yanı itten çıkarılmııtır. Kab· 
yani kendisine feçen dilinde 
yazılmıı bir istidayı kabul et -
memekle de müttehlmdir • 

Şimdi hütün mekteplerde 
DeYlet heıabınA, yerli dilini 
bilen Jerli ahaliden ityar 
lar hazırlamak için te·tibat 

alıomıtllr . 

- Birinci yüzden devam -

dir. Velhasıl Bursa halkı 
haklıdır. Yapılan bütün bu 
tiki.yeller doğru, yerindedir. 

Elektrik sosyetesinin ıeh

re karıı olan taahhüdünde 
ihmalkarlığı vardır. 

Tenvirat azdır ve mevcut 
tesisat bugünün ihtiyacına 

kafi değildir. 
DERVİŞ EDESEN 

Askeri Satın 
Alma Komsiyo
nu.ndan: 

Bursa, L\-1udanya, 
Bandırma garnizonla· 
rı için a ı 000 kilo bul
gur satun alınacakbr. 

tahmin edilen bedeli 
76?>0 ı;radır. şartname 
ve numunesi SA AL. 
KO da dır eksiltnıe 
9--1-936 perşenbe gü-
nü saat l 6 da Bursada 
Tophanede SA.AL KO 
da yapılacaktır. eksilt-
me kapalı zarf usulile 
olacaktır. muvakkat 
teminat 574 liradır. 

teklif mektupları 9:- t -
936 perşenbe saat on· 
beşe kadar SA.AL.KD 
na verilmiş olacaktır. 

20-2a-3-s 

! 14000 metrelik 
bisiklet yarışı : 

30 Mayıs 1935 de ~Odesa
dan ç•kan b~ş genç sporcu 
blıikletle 14000 ldlomttrcllk 
bir mesafeyi aıarak son gün· 
lcrde uzak doğuda Veladivos· 
tok ıehrloe muvasalat etmiı· 

lerdir. İlk on günde vasati 
her hün 100 kilo:netrc yürü· 
yüı yapan sporcular daha son· 
u sürati çoğaltmı ~lar ve vnss.· 
ti sürati 173 kilometreye ka
cl11r çıkarmııtardır. Fakat lj. 
evak Ural ı!çeılndc yağmur 

ve çamur dolayolle bisikletle · 
ri omuzda taııyarak yürüme
ğe ve günde ancnk 12 kilo
metre yapma ğa mecbur ol· 
moılardır . Yolda bu gençler 
6 müetakll Sovyet Cumuriye
ti, 13 muhtar ülke ve 5 muh· 
telif ulsal mıntalca arazisin· 
den geçmt§leı ve bt pat de. 

sağlam olarak hedefe ermiş· 
)erdir . 

H<"ldun St si '1-l ·-' 1936 

Tür~iye 

• 
ş 

Banhsı 

B 0 ·ii ı kı 11ılı«tı·ay<1 ı>aı·a ataıı kiiçiik el, 
Yarın çek defterine imza atan büyük el olacaktır •. 

Bursa Kadastro Direk- f As. Sa~ Alma 
törlühündcn : 

Bursa Nafıa Su İşleri 
Müdürlüğünden : 

,. .... 'T' ................ 

iş Bürosu 

Gün doğusu: altı par
mak ve Muradiye istasyon 
caddesi Gün batısı: Yağcı· 

lar punarı deresi kuzeyj; 
Mudanya şosası güneyi: al
tıparmak çarklı degirmt:n 
Alipaşa ve kırk cıerdüven 
sokağı ve çekirge caddesile 
çevriJi 915,977,978,1163, No: 
Ju adalar üzerinde bulunan 
taşıtsız malların kadasro 
postasmca tahdit yapılmış 

ve koimsyonca gönderilmiş 
oldugundaıı 2613 No: ıu ka
nun mucibince kom!iyon· 
ca illn tarihinden itibaren 
onbeş gün sonra tatkikatına 
girilecektir. ilgiliman sahip
lerinin tetkikatda bulunma
ları ve bir deyecekleri var· 
sa bildirmeleri için bu uz 
sonunda defterdarlık daire
sinde ki kadastro komsiyo
nuna muracaatları iUln olu· 
nur. 1-1 

IJW A~3&W?a 

Karacabey Ha
rasından: 

Haranın İkibin yediyiiz 
doksan kilo kıvırcık ve ya· 
rınıkan Yünlerin aleni artır
ması 23 kftnun sani 936 pe
rşenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. muvakkat te
minat olarak Yüz yirmi lira 
alınacaktır. muhammen kıy
meti beher kilosu Elli dört 
kuruştur. İsteklilerin teml
natlarile birlikte artırma 
günü Harada bulunmaları 
Han olunur. 
6 - 1 1 - 16 - 22- 936 - 1 

~ ~ 

Harada yetişen 1934 doğum· 
lu dört baş safkan ingiliz 
tayının aleni artırma usu· 
Jile satışı 23 kanun sanı 

936 perşenbe günü saat on 
beşe uzatılmıştır. teminatı 
muvakkate olarak (Yüz yet· 
miş > lira alınacaktır. istek
lilerin teminatlarile birlikte 
satış günü Harada bulun
maları ilan olunur. 
6 - 11 - 16- 22- 936 - 1 

§ 
Haranın ihtiyacı olan 

bin liralık defter ve evrakı 
matbuanın baskı ve tec lidi 
aleni eksiltmesi 23 kanun 
sanı 936 perşenbe günü saat 

komisyonundan Fahri Batıca 
AS. lise için t 771 adet 

mintan satun alınacaktır. 

tahmin edilen bedeli 2213 1 

14 ı .ci kanun 935 tari
hinde eksiltmeye konan 
Bursa yakınında nilüfer ça · 
yı feyozanına karşı muvak· 
kat tedbirler inşaatının mu 
vakkat ihalesi fesholundu-

Koıabanı No. 221 Telefon 95 . 
Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt i§leri her nevi 

maden kömürü satııı lira 75 kuruştur. şartname 

ve numunesi satun alma 
KO. dadır. eksiltme 16 - J-
936 perşenbe günü ~aat 16 
da Tophanede SA Al. KO 
da olacaktlr. eksiltme açık 
olarak yapılacaktır. muva
k\{at te'minat 166 liradır. 

26-31 - 5-IO 
§ 

Bursa garnizonu için 
2P,,0 o kilo yoğurt satun 
alın:ıcaktır. tahmin edilen 
bedeli 2400 liradır. şartna

mesi satun alma KO. dadır 
eksiltme 14- 1-936 salı 

günit saat 16 da T-0phanede 
SA.AL.KO.da olacaktır. ek· 
siıtmc açık olar.3k yapıta. 

c lktır. muvalckat te'minat 
180 liradır. 26 - 31 - 5 - 10 

§ 
Bin lirallk battaniye 

sahn alınacaktır. beher ba· 
ttaniyenin tahmin edilen 
bedeli sso kukuştur. şartna· 
me ve numunesi satun alrna 
Ko. dadır. eksiltme 13-1-
936 pazartesi günuü saat 
16 da Tophanede SA.AL KO. 
dtı olacaktır·. eksiltnıe açık 
olarak yapılacaktır. ınuvak· 
kat tt..:'minat 75 lirrıdır. 

26-31-5-ıo 
ı:,-"'"W'Mge-;w-

on bire uzatı lmıştır . Temi· 
nah muvakkate olarak yet
miş beş lira alınacaktır . 
isteklilerin teminatlarile bi
rlikte ihale günü harada 
bulunmaları iıtin olunur. 
6- 11 - 16- 22- 936 - 1-

§ 
Haranın ismet paşa me 

vkiinde Bin dönümlük pirinç 
ortaklama ekimi aleni ihar 
lesi 23 kAnun sani 936 per· 
şenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. teminatı mu
vakkate olarak iiçyüz lira 
alınacaktır . i~teklilerin şa
rtnamelerini ist~nbul Bursa 
Baytar Müdürlükltrinden 
alabilirler. taliplerin temi
natlarile birlikte ihale gü
nü Harada bulunmaları i14rı 
olunur. 
6- ı 1·- 16-22-936-1 

gundan kopalı zarf usulile 
yeniden eksiltmeye konmuş. 
tur. 
Keşif bedeli (15931) lira (56) 
kuruştur. 

Muvakkat teminat (1194) 
lira (86) kuruştur. 
22 2 ci kanun 936 çarşanba 
güuii saat onbirde Bursada 
Nafıa Bakanlığı Birinci Da· 
ire su işi-eri Müdiirl üğü bi
nasında eksiltme komsiyonu 
tarafından eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Şartname, proje ve diğer 
evrak parasız olarak su iş· 
teri dairesinden verilecek-
tir İsteklilerin eksiltme me
vzuu oları işe benzer yap
dıkları işlere dair vesikala. 
n 21 2.ci kftnun 936 salı 
günü saat onbirc kadar Bi· 
ri nci Daire su İşltri Müdü· 
rluğiine göstererek Müdür-

• Hikten alacakları fenni eh
liyet vesikalarını dış. zarfın 
içine koymaları aıeşrutdur. 

6-IO 14-18 
Yukardaki ilan 2- 1-936 

tarihinde başka oerait altında 
basılmıı, hül,mü yoldur . 

Kirahk ev 
Setbaşında sakal döken ca
ddesinde ( 18) sayıll ev ki· 
ra.1ktır. Dört odasında iki 
odnsı evin bahcesi, iki oda. 
sı cadde tarafındadır. Suyu 
elektiriğf vardır. ev çaadde 
ve bahçe tarafından da gü -
neş görmektedir. 

Ün yon 
Sigorta Acentelifi 

13-150 

•••••••••••• 
DOKTOR 

·Ahmet Selimi 
[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 1

1

. 

sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 1 

ve tedavi olunur . ! 
GECE VE GÜNDÜZ j 

' 
Sayın ahalimfze htr hfzmet1 

olmak üzere pazartesi ve 1 
pcıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş ........ , ..... 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

. -· ... 
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karfısı No. 30 

- -. -
Hastalarını hcrgün kabul 

eder . Telefon 64 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma
ma mı ıtır. özür dileriz . 

Biziın Basım evi 

Müşterilerinin istediği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 
re 

Bursa : Dp,fterda1·lık arkası No 22 

Telefon -130 


