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Alman siyaseti
nin faaliyeti 

(Jourıal du Debats.)Gazetesinclen --Avrupada ıiyaai faaliyet 
ehemmiyetini muhafaza et· 
mektedlr . H-.rpten beri bu 
çeflt faaliyetler hep seyahat· 
lar teklinde tecelli ediyor . 
Geaeral Goeringin ıu esnada 
Leblıtan'da bulunması dikka
te .&9r . Alman menbaları 

heiidefuında.-liu ıeyabatların 

tamemen huauıi mahiyette ol· 
dutunu bildiriyorlar Ye her 
defaturda ela •• •ntleal ileri· 
ye .adllJor. Hakikatta aYlan· 
mak •iyaMtlen tamamile ay
kırı düımeylp tam tersi onun• 
la tev'em bulunuyor. 

V arıova'nın B•hn ile olan 
müiiMebetlerinln Parla ile o· 
laD- alilıuabetletinden çok 
daha kuYYetlf olduiu bedilil -
dir; Bek dalma Hariciye Na. 
zırıdır ve harici ıiyaaetl deiir 
tirme fikrfade de görünmlyor. 
Dil* cilietten Lebiıtan'da vu
kuu1aa intizar olunan nazırlar 
arannda8'1 bazı tebeddOlit da 
bıı ıün pek muhtemel deiil
clir • 

Almanya'nın ıiyaıi faaliye
ti ,,. bly6kt0r, en f nla ttl• • 

- eltili cihetler ise l:.ehhtan 
ve İtalya taraflarıdır. General 
Goertngtn ıoo günlerde ltal
J•ll lıla..a Nazırı Pelle11tnt 
ile; •• Polonya eeftrialn de 
eYvelki gün Muaaolini ile ol
duliÇll uzun &ÜTen motlkatları 
k~a dejer. Berlin'de A.vru· 
pa berinde bir Cermen-Leh 
-Macar-ltalyan ıeddt teıkil 
etmek arzueu daima meycut. 
tur . 

Bu arzu f Üpbeılz loiUtere 
yt Almanya tarafına meyil 
ettirmek temennisinden sonra 
gelmektedir Ye İnıı~re Al
manya.'nın yeniden ıifilllan

mattnın manaııuı anladikça 
Almanya da ikinci takkıı da
ha (azla yanaımaktadır. 

Şu nnda Almanya'nın ltal· 
yr neadtıDtie adtDllF•rene le· 
ıeb'9a.lerde buluoduja, filbbe· 
ıtzdlr. Japues Bardoux'nun 
dnn ıöylediği veçhile geçen 
Eyll11iin 22 ıinde Adrlyatık 
ıahillerinde MuHolinl He Htt · 
ler araaında bir goriiıme ce· 
repa flialf olup almadıjlaı 
kaU tur~ le bilmiyor iıekde 
A._.. lllktmeft11i• ltaly11yı, 
elladıllıd ıtlihmla pek kolay 
bir zafer. temin edeceği müta• 

· luıtle Habeıtatandakt ıergQ. 
zefte tamamile atılmaia teı· v• etmlt olduluna fQpbe edı. 
leaez. Bu uıul Almanya'nm 
ik-eiltndijt bir teJdtr. 

1111 aarJa "89laaııcıada da 
AlmmJa Rusyayı Maaçurtde· 
ki .. ıüzeıte ayni ı•kilde teı· 

Ylk eylellllıtt. Almanya, Ha
beıtıtan meselesinde kendisi 
tçtD htç bir zarar mevcut ol
.......... , tam teni , garp de•· 
letlıedaiD hotnutauzluğu, Stre-

ıa cebheıinln ıar11lma11 ve 
IHtlkı de yıkılması ıtbi tbUlA.f ı 
lar zuhur edeceflnt ye kuv· 

KGstümlü balo 
Eylenceli güzel ve muvaffakiyetli oldu 

Pazar gecesi belediye sa· 
!onunda çocuk esirgeme ku
rumu tarafmdan verilP.n kos
tümlü balo, eylenceli, güzel 
ve muvaffakiyetU olmuıtur . 

Balonun göze çarpan hu· 
ıuıiyetf : Bayanlardan bir 
k11mımn ulusal kostümler gi -
yinmif olmalarıydı . Zaten 
kostümün ulusal oluıu bir 
mecburiyetti. Bu bakımdan 

balo salonu eıki Türk haya
tıcı andıran çok güzel bir 
manzara içinde idi . 

Saat 9,5 da lıtiklal mar
tı ile baılayan ve sabahın 

yedi buçueuna kadar büyük 
bir n~ı'e ile devam eden bu 
baloya İlbayımız Şefik Soyer
le yar İlbayımız Edip ve ıeh· 
rimizin hemen bütün tamnmı~ 
ılmaları ıelmiılerdi . 

Koıtüm müsabakasmda 
birtnciliii kız enıtltüsü mual
limlerinden bayan Rebia ka
zandı . gerçi ulusal kostüm 
giyen bayanların hemen hepsi 
de bJrinciltği kazanacak dere
cede itinalı ve tıü:ı.el glyinmit• 
lerdi . 

Çocuk esirgeme kurumu 
eğer kostüme karıı bukadar 
yüksek bir ilginin gösterilece· 
ceğiol evvelden bilmiı olsaydı 
hfç şüphe yokki belld böyle 
bir müsabaka yapmak lüzu
munu bile hissetmeyecekti, 
fakat bir defa artık buiş 

programa konulmuşh1 . . . Bu . 

nun için müsabaka yap,ldı . 
Ve reyler gizli olarak verildi. 
Neticede 18 numaralı Bayn 
Rebia kostümünün sadeliği. 

kibarlığı ve göz alıcı bir ıa · 
tafattan ari oluıu gibi muh· 
telif ıebebler dolayisile Tür-

kün a~ır baıhlığını temsil 
ettlğınden hemen hemen müt · 
teflkan birinci seçiidi. 

Büfe zengin ve güzeldi • 

Cazbant İstanbu1dan getiril
miı olduğucdan fena degildi . 
Sabaha karıı kadril de yapıldı 
ve balodakiler büsbütün neı· 

eli saat'ar geçirdiler. Balodan 
çıkarken herkes bu eylenceli 
gicenin haıılaUle yeni bir 

Kreı açılacağ&nı duyunca çok 
ıeviniyorlardı. 

L.k maçları 
Pazar günü lik maçlarının 

ikinci devresine devam edil· 
mlıtir. 

Dura sporla Demirta§ bi
rinci takımları arasındaki 

macı Dura sporlu'ar ikiye 
karşı üçle kazanmışlardır . 

Akın sporla Muradi ·e spor 
birinci takımları ar daki 
maçı da Akan sporlul · bire 
kartı üç ıayı ile kazanmıı
fardır . 

Bursa İkinci icra Me
murluğundan : 

933-1968 
Bursa Evkaf idaresine 78 

liraya borçlu küçük bahkh 
köyünden ölü Mustafa oğlu 

Salibin varislerinin i6bu borç· 
larmın temini için mahcuz ve 
satılmaama karar verilen Bur
samn küçük bahklı köyünde 
cami arkasında vaki şarkı ta• 
rik garbı kayden sahibi senet 
timdi çorapçm;n yeri ve çe· 
rezçi Vehpl §İmalen kayden 
Fayık efendi §imdi hacı Beh
çet molla Hasan tahtalı Şük 
rü cenuben kayden yol timdi 
kardnıı Hüseyuı ıle mahdut 
ve tapunun Aiustos 323 tarih 
ve defter 91 sahife l 9 395 ve 
396 sayısında mukayyet 14 
donüm mikdarında ve 420 li· 

Bursa Urbayhğından: 
Bursa şeherin bir canavar 

düdüğü, açık eksiltme ile 
alınacaktır. Düdüğün sesi 
s akin havada 8 ve rüzgara 
karşı 3,6o kilometreden işi
ttlecektir. Muhamrueni 1200 
liradır. Sartname bedelsiz 
verili • D.şarısı iç·n 6 ku
ruş posta pulu 1Azımd1& • 

İstekliler şartname için 
her iş saatmda Uray muha
sebesine ve 2 nisan 936 
perşembe günü saat 15 te 
2490 sayılı kanuna göre 90 
lira muvakkat teminatları 
ile Uray dairesinde komis· 
yon odasına gelsinler4 1-4 

~ 
Altıparmak caddesinde 

yağcı Salim den satın alı
nan yerden artan 413 M2. 
arsa 26 3-936 perşembe 
günü saat 15 te açık arttır· 
ma ile satılacaktır • Beher 
metronun muhammeni 12 
liradır • Muvakkat teminat 
372 liradır. Şartnameyi gör· 
me • için iş saatlerinde Uray 
muhasebesine ve yukardaki 
arttırma saatinden önce te
min t makbuzu veya banka 
mek ubu ile Uray komisyo
nuna istekliler gelsinler . 

s s 
ra kıymetinde bir kıt'a tarla- Miktarı 

burlyetinde kalacak olan İtal- Bursa Tapusı ndan nın açık arttırma ile aablma-
- ·~ 

k B 1 d ·~ 55 M2. 
yamn artı renner tima in e Bursamn dere · kızık kö. sına karar verilmiıtlr. 

iki l" :ı .1' k d Altıparmak caddesinde 
evYe ro unu oynamaga u • yünde deli çay yolu sekecek 1 İpotek sahibi alacakla-
reti olmayacağından Alman· aıılık mevkilerinde hacı Os· larla diğer alakadarların ve Maliye memuru Hüsniı den 
ya ile bir anlatmaya doğru satın alınan yerden artan 
ıevkecilmtı olacağını düıünü· man oğulları Halil ibrabim irtifak hakkı sıahıplerinln iıbu arsa 26- 3- 936 perşembe 
•ordu • ve Şerif Mebmmet ve Şerif gayri menkul üzerindeki hak-
.1 günü saat 15 te açık arttır. 

şüphesiz halen de bu oyun Ahmet ve Şerif Aliden gayri hırını hususiyle f alz ve mas· 
f d nıa ile satıalcaktır • Beher 

devam etmektedir ve Alman- resmi satın almak suretile ra a alr olan iddialarını ev· 
ı k metrosunun muhammeni 10 

ya, talya hükumetine Avus· Salih oğlu İzzet uhdesinde 0 _ ra ı müspiteleriyle iıbu ilin 
t ·hı d it'b 20 liradır . Muvakkat temınat 

turya cihetinden bazı muvak· lan ve ıarkan. garben, cenu- arı n en ı aren . gün 
kat teminat göstermeğe mu- ben yol timalen Cafer oğlu ir.:inde icra dairesine bildirme· 41,25 liradır. İstekliler şart· 
kabil aayri askeri bir bölge leri aksi halde hakları tapu nameyi görmek için iş sa-

• Mustafa ve yine ıarkan Veli olan Ren havzasının yeniden sicilleriyle sabit olmadıkça sa· atıerinden Uray muhasebe· 
ıllahlanmlması hususunda ltal · kızı Mineli ve Mustaf oğlu tıt bedehnin paylaımasıodan sine ve yukarıda yazılı art-
yamn sükutunu kazaoabilece- Ahmet ve garben Veli vere. hariç kalırlar. tırma saatinden öncce te-
ğinl hesap etmektedir. seleri ve Hüseyin ve Ahmet 2-Arttırma fllrtnamesi minat makbuzu ile Uray 

Romadan aızan haberlere ve cenuben Mustafa oğlu Ah- Bursa ikinci icra memurluğu komisyonuna gelsınler . 
aöre İtalyanın bu cazip nok· met ve tlmalen Veli verese- odaııoda iıbu ilanın nefri ta· ~ 
talara kapılmaktan kendisini terinden Hüseyin ve Ahmetle rihinden itibaren 10 gün non· Altıparmak caddesinde 
tamamen alamadığı hlasolunu· çevrili mahallerin aenet ve ra her kesini görebilmesi için mübaşir Nacipten satm alı-
yor. İtalyan hükumetinin bu açıktır. 
h k ,. bi hh.n.d l tapu kay,tları bulunmadığın- nan yerden artan 62 M2. 
wuıta at 1 r taa u a - 3-İhale 20/4/936 günle-tına girmekle beraber bunu dan yerinde ıoruıturma yap. arsa 26 3- 936 perşembe 

gup deYletlerini tazyik için mak üzere 21 - 3- 936 cu- mecine rastlayan Pazrtesi gü· günü saat 15 te açık arthr-
bir. silah gibi kullanmak iste- martesi günü mahallerine me· nü aaat 14 den 16 ya kadar ma ı Je satı.cakıtr . Beher 
m-t ihtimali mevcuddur. ve yüzde yetmış beıınt bul- metr·oııun muhammeni 10 _. mur geleceğinden itirazı olan· 

İtalyan hükilmete Alman madığa takdirde ikinci arttır l ı radır . M vakkat temı"nat 
ları yevmi mezküre kadar 5 / 5 J 

Politikasına mümaıat eder bir maıl 936 güolemecine 6 5 · 
t P -J- ı··ğ·· h t 4 , ıu"aır . Şartnameyi 

vazıyet aldığı takdirde bunun 8 u mu ur u une veya u rastlayan Sah günü aat 14 
netlceıhıde bütün mukavemet tabkilcat günü gelecek memu· den 16 ya kadar Bun ikinci görmek için iş saatlerinde 
teminata rağmen Aoschlussun ra müracaatları ilin olunur. icra memurluğu c Emda Uray muhasebesine ve YU• 
tahakkuk edeceği ve Merkezi § 2280 numarala kanuna tevfı- karda yazılı arttırma saa-
Avrupada artık ön6ne g~çil· Buraamn Ahı köyünde 11- kan teklif olunan bedel ye- tinden önce şartnamede 
meslne imkln kalmayacak ra meıeler mevkiinde HallJ minli üç ehli vukuf tarafından yazılı veçhilt: muvakkat 
olan bir Pangermanizm tees- İbrahim oğlu Ahmedin otuz takdir olunan kıymetin yüLde teminat makbuzu ile Uray 
ıüı edeceğini pekala bilfr . beı sene evvel ıayri resmi yetmiı beıinl bulduğu takdir komisyonuna gelsinler . 

Maaleıef bazan mahirane satm aldığı ıarkan Hazım de ihaleaı icra kılınacak bul- ~ 
bir manavra yapmak lstenl- oğlu Kazım ve Halim kızı madığı takdirde her sene borç. Başçı İbrahim camii bi-
lirken hiç taarruz edllmiye· 
cek kadar uzaklara sürüklen- Zatiye garben Hüseyin oğlu lan beıte biri verilmek §ar· tişiğimıeki 467 M2. eski 
diit de vakidir . Mustafa veresesi ve Hazım tiyle bet aeıe müddetle tem- mezarlık yeri açık arttırma 

Suvich ve Berger Walde . karm Hayriye ve Mustafa dit edilecektir . ile 26- 3-936 perşembe 
neıgln dünkü görüımelerlnin · oğlu Veysel tlmalen yol •e 4-Arttırmaya iıtirak için günü saat IS te satılacaktır 
Alman ıiyaıetentn faaliyeti kısmen Hazım kar1&ı Hayriy" gayri menkulün muhammen Muvakkat teminat 5254 ku-
lle olan münasebat derecesini cenuben kısmen Halim kızı kıymetinin yüzde yedi buçuğu ruştur . Şartları anlamak 
tahmin edebilmek mümkün Zatiye ve Ali Osman oğlu nispetinde pey nlrçası veya içın her iş saatinde Uray 
değildir · Hüseyin ve sahibi ıenedln mtlli bir bankanın teminat muhasebesine ve yukardaki 

Avuıturyanın sonradan 
1 
diğer tarlası ile çevrili olan mektubu tevdii etmeleri li.· satış saatınden önce temi-

Taziyet belki üzerine ne ıe· mahal oamma tescili için zamdır. Alıcı arttırma bedeli nat makbuzu ile Uray ko· 
kilde btr tazyik icra edilmif 31 -3 - 936 tarihinde salı lıaricinde olar•k ı"hale karar 

k 
... misyonuna istekliJer gelsin-

olduiuou meydana oyar • günü bir memur geliceğlnden ll 
Her ıeye ragwmen unutul- pu arını telli.llye resmini tapu ler . 

bu tarlada t sarruf iddtasında f h A d ı mamaıa1 lf\zım gelen bir ıey ı a rağ arcını vemeğe mecbur- rzu e en erin ıartnameyı o 
bulunanlann o gilna kadar varsa 0 da her ıeyin merke- dur. Daha fazla malumat al- kuyarak hazır bulunmaları 

zinde ve eıaıındll Alman ti- tapu müdürlüğüne veyahut 1 mak hteyenlerin 933 / 1986 veya mümessil göndermeleri 
ya.etinin faaliyeti mevcut ol· tahkikat günü gelecek memu- dosya numaraslyle memuriye. ve gösterilen ıartlara riayet 

----~------~-u._._ __ ~--~----,.__ __ ..._ ____ _._~"~-----~~----~~--~~'~·~m~ü~r~a~c~a~a~tl~a~rı~tl~a~n~o:l:u:n:u:r:·~~t~im~lz~e~m~ü~r~a:ca~a~t~~ed~e~b~l~li~r~le~r~.~-e~t~m~e~l~e~ri~ll~a~n~o~lu~n~u~r~.:._~--~~_J 
.,.•tlerlnln biyClk bir kıımın· 



Sahife ~ 

, Dr. Münir alil iyileşmiştir. 
Badema Kemaiissabık Hastalarını 

kabule başlamıştır. 

Kuyumcular Çarşısı Telefon 76 Bursa 

Karacabey 
Harası Müdür

lüğünden: 
Hasad zamanı ku . 

llanılmak üzere alına
cak dört bin kilo orak 
ipi ile onbirbin kilo b · 
alya telinin eksiltmesi 
taJip zuhur etm~diğin
den 21 mart 936 cu-

Karacabey Harası 
merinos yetiştir· 
me çiftliği müdür· 

lüğünden 

Haklun Sesi 18-3-·1936 

Bu sa Urman Direktörlüğünden : 

Hacm1 adet 
16,306 382 

J,293 261 

0,gOO 140 

kiıo 

2410 
2300 )) 
44os 

1540 

1240 

• 

muhammen kıymeti Muvakkat temi· 
beher M3 b~ 

cinsi bulunduğu yer Lira 
• ~ --="# .. ~~ 

kuruş --·-Çam kereste) ~aglı hancısı 17 00 

Çam tahta 

Oöknar" 

Meşe kömür 

)) 

idris çavuş 
Sülitklü Kö. 13 
bakkal Mehmette 
Teşvikiye kö. 12 
Mehmette. 
Polis kara. Kilosu 
jandarma » 

Şehir içinde 
yedi emiı1Jerde 

00 

00 

1,50 
1,50 
1,50 

kes•eJ, barak fark1, 1,00 
İğdir, susurluk köy· 
lerinde. 
Dag akça, Balyaz, 
köylerinde 

ı.oo 

nat 
Lira kuruş .......__ 

20 79 

1 26 

o 81 

2 
2 
4 

1 

Q 

72 
59 
95 

16 

93 

f( ıçak olrnasından ötürü Hazine nanıına tutulan yukarıda yazılı 
kereste ve nıangaJ kömürleri 9-3-93G gününden itibaren 24-3-936 
salı günü saat 1 a de ıhalesi yapılmak üzere on beş gün müddetle satılı
ğa çıkarıln~ıştır. Alacak olanların sözü geçen gün ve saatta Bursa İs .. 
met Paşa caddesinde Orman Direktörlüğünde toplanacak olan komis
yana ten1inat n1akbuzlarile birlikte gelmeleri ve fazla malumat edinmek 
isteyenlerin her gün Orman Direktörlüğüne baş vurmaları lüzumu 
ilan olunur. '18-21 

Bursa kültür direktörlüğünden Bursa Vakıflar martesi günü sa~t on
beşe uzatılmıştır. istek
lilerin balya teli için 
yüzer lira orak ipi için 
doksan lira muvakkat 

Merinos yetiştinne 
çiftliği koyun sütleri ... 
nin 15· Nisan-936 tari
hınden sağım sonuna 
kadar istihsal olunacak 
çiftlik ve yayla ı~oyun 
sütleri 6 Ninan· 936 ta· 
rihine müsadif Pazar· 
tesi günü saat 15 de 
Bursada Baytar mü. Muvakkat teminat tahmini bedel mikdarı cinsi 

Lira Kr. Lira Kr. metre Direktörlüğünden : 
dürli1ğü dairesinde 

126 00 1680 Oo 400 Gri kumaş(harici elbiselik için Uzun· çarşıda ku-
açrk arttırma usuliJe 

38 25 510 850 Haki kten (Dahili " « yumcularda 27 No. Ju 
satılacaktır . 38 25 510 850 Siyah « (İş et biseliği Jçin 

teminatlariJe eksiltme Beher litresi altı . 28 13 375 oo 1000 Amerikan bezi vakıf bedestenle kestel 
günü Harada bulun- buçuk kuruş muham- Bursa bölge san'at okulu talebelerine gej4 eken köyündeki 12 No. )u 
maları ilan olunur. men kıvmet takdir e yukarda cins, mikdarı, ta.hrninı bedelleri yazılı hamam kiraya veril-

9-18 dilmiştir . İstekli ferin dört kalem eşya 16 -3-9~lfi gününden haşla- mek üzre 1 ·1--3--936 
Mudanya Va- 240 lira muvakkat te'- mak üzere on beş gün müddetle açık eksiltmeye gününden itibaren 10 

k rz D k n1inatJarile birl ikde konuhn 1ştur . Eksiltme 20-3- 936 Pazartesi 
lTı ar ire tör- arttırma günü Bursa ı güoii saat onbeşte İlbaylık binasında Kültür. gün müddetle açık ~r- r.Y 

lüğünden: da Baytar müdürJüğü 1 direktörlüğünde yapılacaktır. isteklilerin .Jv6 ttırmaya :kontılmuştur. 
Tirilyede evkafa dairesinde teşekk ül e Ticaret odası vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat 2~- ~-936 paz~rtesı 

ait zeytinliklerden 16 decek satış komİS)10nu- makbuz veya mektuplariyle yukarda sözü ge~ ~unu saat J a d~ ıhal:-
parçadan maada geri na muracaatları ilan çen gün ve saatta Kültür direktörlüğünde top- sı yapılacaktır. lsteklt-
kalan bütün zeytinlik olunur· lanacak ko:nisyona ve şartnamelerini görmek · lerin evkaf direktörlü-
parçalarının mülkiyeti 18-21 -~5-28 isteyenlerin her gün San'at okulu yönetgesine ğüne müracaatları. 
satılmaküzre3-3- 936 Karacabey baş vurnlaları · ı ·18-21 
gününden itibaren bir Harası müdür- tH-21 - 25 - 28 
ay müddet.le müzaye.. -
deye konulmuştur. Ar- lüğünden ~ ..... " ;: eÜr"'o~~ ...... ,. Bursa sulh hukuk 

k ı H d . . . , T DOKTOR mahkemesi : 
ttırma ve e si tme gü- ara a yetıştırı en Fahri Satıca CEVAT TAHSm PEKSUH 
nü 3-&.-936 cuma g- yedi baş ınuhteJit ırk Bursanm Yiğit Ali köyün· 

Kozahanı No. 221 Telefon 95 Röntgen Mütebassısı 
ünü saat 14- de Mudan- dö)cü kırak ve ta ylar ___ den ölü Osman oglu 1339 

l f •d • d t l k d Ticaret, komisyonculuk ve M h doğumlu Ahmedin velJsi oldu· ya ev <:a 1 aresın e op an ve pera en e taehbiit itleri her nevi uaye .. e ane: 
yapılacaktır Taliplerin satılacaktır . maden kömürü ıatıgı Bizim~Matb.::1:Ş"1 No. 30 ğuodan küçüğün teaviyei u-

0 günde gelmeleri ve isteklilerin her gün Ünyon Hastalarını hergün kabul , muruna davaya mezun olmak 
· 1 k L - t• ı üzere kardaıı o köyden Vey· şartnameyı an ama ııara ya n1u•·acaa zarı Sigorta Acenteliği eder . Telefon 64 

için o ğünden evel me... ilan olnnur. 59-150 sel vasi tayin olunduğu ilan 
18 21 - 25---28 '.., Y Y"' ..- ...,. Y v...,. T'"T"". • olunur. muriyetimize müraca--

atı ilan olunur. 'ı Bursa merinos yetiştir men ii.lettiş· 'ı Bursa Merinos Yetiştirme Müf et-
18-21 

Bursa vakıflar i liği satın alma komisyonundan: tişliğz Satın alma Komisyonundan 
direktörlüğünden Cinsi ve mahiyeti miktaı·ı tahmin bedeli Cins ve mahiyeti mikdarı Tahmin bedeli 

V 1. dd" j adet lira kr. Adet L. Krş. 
e ı şemse ın ma- -- ----- - 32 

h 11 • d kf . 1 Sun'i tohumla istasyon 8 1120 00 Atat ve levazımı Baytariyye 55 1392 
a esın e va a aıt labortuvarı çadırı ve Eczayı Tıbbıyye 

eski 9 yeni 8 numaralı Açık eksiltme usulile eksiltmeye konulup Acık eksiltme usuliyle eksiltmeye kunulup 
ve Alipaşa mahallesin- eksiltme işi 6-4--936 pazarertesi günü saat 1 a eksiltme işi 3-4-936 cuma günü saat on beşte 
de çarşanba tekkesi de Bursada Atatürk caddesinde merinos yetiş Bursada Ata Türk caddesinde Merinos Yetiştir ... 
şeyh evlerinin ankazla- tirme dairesinde yapılacaktır . me Müf ettjşliği daire.sinde yapılacaktır. İstekli .. 
rı n1üzayedeye kon.. istekliler o gün ma sandığına yatıracakları Jer o gün mal sandığına yatıracakları yüzde 7 ,5 
muştur. Arttırması 31- yüzde 7,5 teminat muvakkate akçesi makbuzile teminatı muvakkate akçesi makbuzu ile komis· 
3-936 Salı günü saat komisyona muracaat edebilirler. Şartname ve yona müracaat edebilirler. şartname ve tefer
onbeşte yapılacağın- teferruatını görüp anlam~k için de her gün ça.. ruatını görüp anlamak için de her gün çalı~ma 
dan istek) ilerinden o )ışına saatında müfettişlik idare memuruna ve sa atında Müfettişlik İdare Memuruna ve eksiJt
gün o saatte evkaf ida- eksiltme saa6nden az öncede eksil tene kömisyo- 1 nıe saatinden az öncede eksiltme komisyonuna 
resine gelmeleri . nuna gehneleri bildirilir . '18-2 ı -2~-28 gelmeleri bildirilir. . 18-21-~8 


