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Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

Haranın İsmetpaşa 
mevkiinde ortaklama 
suretile ektirilecek yüz 
Hektar pirinç Ekimi 
artırması 28 şubat 936 
cuma günü saat on be 
şe uzatılm1ştır. İstekli
lerin üçyüz lira temi
natlarile o gün harada 
bulunn1aları iJan olu-
nur. 17-27 

Bursa Askeri 
Sa. Al. Ko. dan 

Askeri lise için 600 
takım dahili elbise pa
zarlıkla dikktirilecek
tir. şartname ve nüm
unesi satun alma ko
misyonundadır. istekli· 
Jerin 10 mart 936 salı 

günü saat 16 da satın 
alma komsiyonuna gel-
meleri. 1-1 

Bursa U rbaylığından: 
Uray Temizlik hayvan

larmdan çıkan kuyruk yele 
kılları 29-2- 936 cumarte
si günü saat ( l ı) de temiz
lik ahırlarında butur.acak 
heyet tarafmdan pazarhkla 
ve peşin para ile ve mas-

. rafJar alıcıya ait olmak üz
re satılacağı ilan olunur. 

J-1 

Karacabey Şar
baylığından : 

Karacabey Beledi
yesine ait parçalar m
evkiinde (Yüz hektar) 
eraziye iki yıl müddet
le çeltik ziraatı ortak· 
laması açık arttırma
ya, Bursa geçidi mev
kiinde (Yüz elli hektar) 
meraya iki yıl müddet· 
le çeltik ziraatı icarı 
kapalı zarf usulü art
tırmaya 14 -2-936 d
an 2 1\ı1art 936 günle
mecine kadar 15 gün 
müddetla konulmuştur 
icarın iki yıllık muha
mmen kıymeti Altı bin 
liradır ortaklama için 
(üOO) lira, icar ıçın 
( 4ö0) lira muvakkat 
teminat alınacakhr. t
eklif layık hadde görü
lürse 2 mart 936 pazar 
tesi günü saat 15 de 
kati ihaleleri yapı la
caktır. şartnameleri g
örmek istiyenler kara
cabey belediyesinden a 
labilir. istek] iJerin o g
ün ve saatte beledive 

" 
Encümenine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 
~0-22-24 -27 

Hakkın Sesi 

Bursa baytar direktörlüğünden : 
Nevi Keşif bedeli Yüzde 7,5 Hesabile teminat 

Lira Bedeli ·--------
Atcılar koşu yeri 
tribününün demir 

7027 528 

betona tahvili : 
1-Bursada ahcıJarda koşu yeri tribününün 

demir betona tahvili işi evvelce yapılan ilan hü 
kürnsüz addedildiğinden yeniden eksiltmeye çı

rılmıştır . 
2-İhale: ~ -3-1936 pazartesi günü saat (l 5) 

de İlbaylık encürneni nde haddi layık görülürse 
yapılacaktır . 

3-İsteklilerin yukarda gösterilen teminat ak. 
çe ;İni Hususi muhasebe direktörlüğü nam1na iş 
bankasına yatırıp makbuz veya teminat mak
buzunu ihale sırasında beraber getircneleri la
zundır. 

4--Fenni hususi şartnameleri, keşif ve plan
ları görmek isteyenler tadil saatlerinden başka 
her gün baytar direktörlüğüne muracaat edebi· 
lirler. 18-2t-2ı.,_ 27 

Nevi keşif bedeli 
Lira K. 

Bursada cumhu- 96IO 9:i 
riyet caddesin -
de yapılacak merinos-

ş 
J 

yüzde 7,5 hesabfle teruint be. 
Lira K. 
721 27 

koyunları suni tohumlama labratuvarı . . 
1- Bursada Cumhuriyet caddesinde yapıla

cak rnerino5 koyunları sun,i tohumlama Iabra
tuvarı işi evvelce yapılan ilan hükümsüz adde
dildiğinden yeniden açık eksiltmeye çıkarılmıştır 
2- İhale ~-3-1936 pa%artesi günü saat (15) de 
İlbaylık encümeninde haddi Jayiki görülürse ya
pılacaktır. 

3-İsteklilerin yukard~ gösterilen teminat akça
sn11 hususi muh .... stb~ nanıına iş bankasına yatı
rıp makbuz veya banka teminat mektubunu iha
le arasında ben:ıber getinneleri Jaztmdır. 
4- Fenni ve hususi şartnameleri, keşif ve pıla
nları görmek istiyenler tadil saatlerinden başl<a 
her gün baytar Direktörlüğüne müracaat ede-
bilirler. ·l 8-~1-24-27 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 1 

sokağı No. ı 5 1 

Her türlü hastalıklar muayene ' 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

1sayın ahalimize bir hizmeti 
olmak üzere pazartesi ve 
pe§embe günleri muaye

ne ücreti : 

i 50 Kuruş .................. 
r~~~~~o::e=o~=~ ., 
fi Bilrniyenlere : j 
f. Kuyumcular Çar111mda ~:t 
( YERLİ MALLAR PAZARI!) 

H Sabri Zahid Haksal ~ 
o ~· · Mağazasında · il Her Ç•fld yerli dokumalar f 
O vardır. (t 
0 GÜZEL, UCUZ, DAYANIKLI ~ 
:J~~~:.;~:_].?_-;:~~11 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaıında 

------------DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -. -

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

! Hastalarını hergün kabul 

t eder . Telefon 64 

·····-······ 

Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi, 

maden kömürü sabıı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

50-150 
.. .ılı. ..ılı. ........ ..ılı, ........... .ılı. ... 4 4 

Ulu~aü oteli 
Yaz Kış 
açıktır. 

Servisi 
Arsı ulusaldır. 

Dr. Münir Halilin 
Meslekdaşlarır1a 

Teşekkürü 
-Birinci Sabifeden Devam
rçlarımın azameti önünde ne 
dereceye kadar aciz kaldığı. 

mı itirafla beraber kendileri· 
nin yüksek tesanüdün en ba
riz bir eseri olarak gösterdik
leri bu asarı ıefkat ve gayre
tin efradı ailemden baılaya

rak lıayat ve memahmla ala. 
kadar kadirıinas, temiz ruh. 
lu, temiz nasiyeli vatandaıla
rın kalblerinde unutulmıyacak 
kadar derJn bir hissi takdtr 
ve sitayif izleri bıraktıkları 

ve bütün bunların muhaHala
ıı bana ract olmak itibartle 
her an için kalbimde daima 
f ükran ve lmtinan hiı ve he
yecanına ikaz edeceği tabii 
olmakla bu borcun tedricen 
edasına çalışmakta olduğumu 
söyler ve kendilerini tatmin 
edebilirsem bahtiyar olurum. 
lvte bütün bu meaııl arasında 
Doktor Yusuf İzzettin, Nazifl 
Şerif Operatör Ekrem. Şefik 

İbrahim, Ü!man Niyazi, Cevat 
Tahsin ve kardeıtm W.ehmet 
Alt.oin adların ı yad etmeyi 
vecibeden b Ur ve hastahğ&m 

ııraınnda beni ziyaretten geri 
durmıyarak meılekdaılık ala· 
kasını gösteren aıkeri, ıivil 

biitüo arkadaılarıma hayli 
minnet ve teıekkürlerimi ıu
narım. Gazetenizin dahi has
tahğımın aafbalarmı takib 
hususunda gösterdiği değerli 
ilgiye kartt ayrıcrı bir hi11t 
mlnneltarı ile mütebusie bu· 
lunduğumu bu veıile ile ale
nen bildiririm. 

Dr. Münür Halil 

Oyncak tüfekle 
ölen kadın 

Geçen pazar günil ıehri· 
mizde acıklı bir hadise olmuı, 
elli yaılarında bir kadıncafız, 
bir kaza neticesinde ölmüıtür. 
Qleo, baı mürettibimiz İbra
him Çelebi oğlu'nuo kayna
naıı Halisedir . 

Hadiseyi naklediyoruz : 
İhtiyar kadm, bir gün ev

vel, on beı yaılarındakl oğlu 

Hüaeyinin elinde, namlısı ıem~ 
fiye çubuğundan yapılmıı ip· 
tidai bir tüfek görmüı ve oğ. 
lunun kut vurmak niydile 
bu oyuncak tüfek için barut 
satın aldığından hiddetlenerek 
uydurma tüfeği elinden alıp 

kırmıı ve kapının arkıu ına 

atmııtır . 
Ertesi pazar günü, bu kı. 

rık parçalaıı Haliıenin gözii
ne tlitmiı ve yeniden kızarak 
parçaları alm11, yanan ıoba

nın f çine sürmüıtür . 
Bu ıırada, anneleriyle be

raber odada bulunan torunla· 
randan sekiz yaımda Leyla, 
büyük anneıine, tüfek tasla
ğının dolu olduiunu ihtar et• 
mitse de, kadın o zamana ka~ 
dar oyuncak namlıyı ateıe 
ıürmüt bulunduğundan müthiş 
bir patlama olmuı ve kadın 
"vuruldum" diyerek yere yu· 
varlanmıı, hemen ölmüıtür . 

Hadise derhal hükümete 
haber verllmif ve zabıtaca 
tahkikata vaıtaomakla beraber 
ölü hükümet tabibi tarafın· 
dan da muayene edilerek, 
lf aıığından giren ıaçmalarla 

öldüğü ve ölümün kaza eıeri 

olduğu tespit edllmittir . 
( Bartın ) dan 

27-2-1936 

Llycd George, un 
Bedbinliği yerin· 
de midir? 
-Birinci Salfeden De•eım

yor denecek olursa bu cihet 
gerçi varittir. Fakat ıuraıını 

da unutmamak lazımdır ki bu 
doğru deniz yolu, Sü.veytteo 
geçtiği için Kahireoln kanlı 

kargaıahklar1 da, demin de 
söylediğimiz gibi, burada pat· 
lak veriyor. 

Bundan dolayıdır, burada 
dördüncü problem ıeklinde 
İtalyan manevraaı meydana 
çıkıyor. Zira bu yandan Ba
doglio bir yandan da Balbo 
ortalığı tehdit ederken, diler 
taraftan da kalabalık ve oeı· 
ıur bir uçakçıhia dayanan 
İtalyan krova.zörlerf .ve ltalyan 
denizaltı gemileri, dar ve ka· 
pah bir deniz içerisinde, iıte

dikleri gibi hareket etmek 
mevkfinde görünmektedirler. 

Daha al!ıı var • İmpara· 
torluk Mıaır'ı karadan ve de
nizden koruyabileceil müd
detçe , kaydedilmtı ' bir ıe1 
yoktur. Fakat - tıte be,incl 
problem de budur • - impa
ratorluk buna her zaman 
muktedir olabilecek midir ? 
Mııardan " ParJı - Sofr ,, a 
yazan Bay Saurweln , bir ta
raftan Amlrallık ile ıavaı , 
Mısırı mülhit bir müstahkem 
karargah haline sokarken bir 
ihtilafın zuhurundhn endiıe 
duyan fakat azmt ellerinden 
bırakmıyan İogllfz zabitlerini 
bize, tanir ediyor . Dnıünü· 

lüoce oldukça yerinde oldufu 
görülen bu endtıenin vüs'atını 
daha iyi anlatabilmek · için, 
bay Savrwein'lo bu satırlarını 

zikretmek kafidir. -Bir lngiliz 
zabiti, geçenlerde kendisine : 

"-Elimizdeki imkan ve 
vasıtalar, ancak her hangi bir 
hücumun teknik lmklnların· 

dan ibarettir; fakat if siyasal 
ihtimallere dayanınca vaziyet 
değiıir: zira her ıey bir tek 
adamın dimağmda olup blttiff 
Jçln, bu itibarla İtalyanın, gü
nün birinde, bir taarruzda 
bulunup bulunmıyacağmı en 
iyi kestirecek kimıe ılzıinlz ... 

-Sonu var-

J
' KOLAY ve YENi ı 

yemekler yapınız! • 
~~~~~~~~~~· 

Yanık krema. 
Ölçüleri: 
1 Litre süt 
6 Yumurta 

150 gram ıeker 
50 ,, ıeker 
Yapıhıı: 

Süt 150 gram tekerle kay
natılır. Bir kaıeye yumurtalar 
kırılır . Haflfleıtnceye kadar 
çarpılır ıonra 11cak ıekerll 

süt içine dökülüp karııtm~ır. 

50 gram ıeker bir tavaya 
konur • Penbeleıttrllir ıonra 
biraz ıu katılıp erltilir elde 
edilen yanık tatlının bir kıamı 
kremin içine karııtırıiır. Dtie· 
rl saklanır. 

Fırına konabJlecek btr kA· 
se yağlanır. Krem içine boıal
tılır. 20-30 dakika kadar 
mutedil fırında bırakılır. Ko
yulaııp kasenin ıekltni alanca 
çıkarılır btr tabafa çevrilir 
ihtüoe yanık tatlı dökülür 
ıofraya verilir. 

İstenirse yanık tatlıya bl· 
razda (ruhum) ili.ve edilebilir. 

H. 


