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Merinos koyunu 
TAHSİN UYGYR 
-1-

, Meydan Muhar =:- esine Doğru 
! Habeşler meydan muharebesine hazırlanıyor 

Rasdesta 20,000 kişi ile ita/yanları taciz ediyor 

Güzel Buraamızda ( Me. 
rinoı fabrikası ) nın temeli 
atıldı • Uzak olmayan bir 

gelecekte bu fabrika fılemeye 
baılıyacak . Fabrikaya lazım 
olan yünü , Merinos yününü 
verecek koyun~arı yeti~tirilme 1 

da, uygun, eıveriş't bir alan 
1 Dağcıların hayra· 

olan'aursı..mız için, bu fabrika mı haftaya kah~ı 
Lir servtt, bir varlık kaynağı İlk lc'ınuoun ilk luıflası 
olecakhr. Bu ver"mli kaynak·-

tırn bol bo! faydalanmak fçin 
Merinos koyununu yetiıtirm"k 
ve üretmek işi bütün Bursa
lıları ilgilendirtcek bir değer. 
de görülmelidir . Fsbıika ku· 
rulur, it'emeye batl.n. Fakat, 
fabrikanıo fıliyecPği yün dı. 

ıarıden gelirse , Türk pnruı 
nın , Törk emeğifıİn bir ço~u 
ynbancı eilerf" gider ki , hu 

çok üzü-ılü bir sonun; verir . 
Türk endü&trf!i"i tutan devi ,.t, 
fdbrikcların ıste;ec,.~I ilk 
m11ddeleri bu topraktan al· 
mak yollarım hf'r gün oçmak
taJır. Bu "onuda devleti yal
n z bırakmak, bir çeıU zarar 
lara kapıları ı çıu:sk demek· 
Ur kl , buna denim rejimine 
batlı hiç bir Yicdan razı ol•
maz . Her Jtte , her h.ıreket 
te dl btrllil , yllrek birll~i il. 
zımdır . 

DeYlstin hatladığı büyük 
itleri çr.kemeyen ılzlt düt· 
manlar, ıtnıl ılnıl propaianda 
yapmak leterler. lılerl , hare-

ketleri , hamleleri kOçültmek 
yoluna saparlar. Baıarıyı kır. 
mak kuruntusuna düterler. 

dağcıhk k·ılübünün yasr.s ... a 

göre dağcıların k•ş bayram• 
o duğundnn Kanunn _vve:ın 

birine rtıs' lıya n paz u guııu 

ba)rıım yapılac'!btı. Fr.ılrnt 

h.ıvaı ı' fırtınalı olması yü. 
zünd. n he.fh ya paur gün ime 
bırnkılm şhr. Önümüzıie~i 
p ızar günü Ulurlr ğR bütün 
dcğcıl~r çıkucıt'dardır. Ayrıca 

Ubf\yım zla parti başkam da 

kızalclaı l~ çıkacaklardır. Dnğ

cılar beral)e:-!crinrle müs lfır

lerini ve kulübün davetlıfui 

ni de götü eceklerdir. 

Son hazırhklar 
bitti 

U!udaida yeni yapılan 

otelin bütilo ff YH• ve erzakı 
cumarteıl gllnil dala çıkarıl· 
mııtır. Son hazırlıkları ikmale 
nazaret için cumartesi günü 
Uiudağa çıkan kulüp başkanı 
Saim Alhok ve kulüp muha· 
aebedıl Tayyar Akkeıklnle 

Genel ıekreter Musa Ataı 
dün öğleden sonra ıehrimf2e 

dönmüılerd r. 

ı 

-•www-• 1 

Ajans telgraf hı
rını artık rod· 

yodan alacağız. 

--

Habeı askerleri bir eylence sırasında 

Ras Deetanın kuvvetleri ilerliyor .. 
Ankara 2 (A.A.) İtaltan-Habeı harbi etr~fında bugiln alının 
haberler Rudestadan ilk haberlerJn alsnmıı olduiuaa bilcltr• 
mekte idi. Bu haberlere göre Rıı desta emri altındaki 20,000 

kad r Habcş1i ile ton birkaç gUn içinde do'udsn ıimall ıarbi 

istikametinde ilerlemekte olan motorlu bir ltalyan koluna 

karşı yaptığı hücumlarla bu İtalyan kolu durmuıtur. Raıdeıta 

kuvvetlerinin şimdi imkan ha11i olur olmaz bir meydan muba. 
rebu!ne giri§mek makndtyle İtalyanları dag tepelerinde taciz 

etmekte oldukları zan olunmaktadır. 
Bu gibt kötü görüıiüleıe 

bakmamah , onların sözlerine 
l<ulftk asmamalı ; Cumurluğu· 
muı.un açhğı kurtulur, yükse· 
lif yollarına dökülmeli , her 

fut üatüne düıen ödevi yap

mal dır • 

Üç arkadav otelden Bur· 
saya Yan tekir yoluyle (3,5) 
saatte lomiılerdir. Dağlarda 

ınüthfı bir lodos futınasının 
hüküm sürdüğünü ve bu )'ÜZ· 

den müıkülatla yol alabildik· 
lerlni ııöylemiıterdir. Ufudağ· 

da bir buçuk metre kar var
dır. 

An1do!u aju.,ıı iP< ba· 
nunun birinci gürıünden 

llıbı.rC'n zıj \Dl haberlerini 

radso ile vermeye başla· 

mıııır. lstanbu( rady(IJ 

saat 20 den 20 yi 50 ye 

kadar gazeteler için hu 

tılilibirservlsyapmaktadır. : 1Habeş ordusu süratle i-
Btoacnaleyh bundan sonra 

1 

·:;:~·g~:~~:b:!:;~;!,;:~ . ,}erlemeye devamediyor 
F uı sa , ötedenberl bir 

f abı lkll ı• hTidir . İpl"ği yetrı 
tiren Buna çevresi , bir çok 
ipekli kumaı fabrikasını da 
yııı~tmııktadır. Mu, ıu demek

tir ki , Bursada binlerce aile 
yelfıtırılen ipek yüzü 1den ge
çinmektf", yaı!lmakhdır . 

( Merinos f abril< ası ) da 
binlerce aileyi geçindirecektir; 
Buna ıenlenec~k , Bursalılar 
kazanacaklar . Kf'tl<i böyle 
daha bir cok fabrikamız ol-

•• •••• 

Onlar da olacaktır . Cu
murluk, güzel nfyetlerile, gü· 
zel, iyi hareketlerilc yüksel
miıtir. Bir varlığan temeli gü. 
zel niyetlerle kurulursa o 
varlık her attığı adımda bir 
çok ileri gider . Bunun için 
ileriye inanla bakıyoruz . Bir 

gün gelecek ki ; Bursada bir 

çok fabrika bftcaları Türk 

döltninin ( azminin ) anıtları 

glbl yükseltilecektir . Atatür
kün yolu bu yoldur: yıkılmaz, 
sarsılmaz, kötü gözle bakıla. 
maz bir yurt yolu ... 

* * * 
Bu 1atırlardan sonra asıl 

konumuı.a aelerek ( Merinos 

-Ardı var-

Bir otomobil 
kazası 

Ahmet peş~ mahaUesinden 
1 Mehmet oğlu ıoför lsmail ida

resindeki bir otomobil zafer 
maydaıundan geçerken demir
taı köyünden Bekir oğlu Hu· 

ıeyine çıupmıı ve Huseyini 
ıol kaıı ile kolundan ve kay· 
naiından yaralamıştır. Şoför 

yakalanm·ıtır. 

Acar idman - Dura 
maçı va bir hadise 

Tayy.ıre kupa11 maçlarına 
bu haftada devam edilmtıUr. 
Pazar günü Acar idman yur
Clu ile Dura spor takımları 
arasında yapılan maçın birin· 

SUKUT 
(Tefrilcamız) 

Yarınki sayımızda 

Bir ~ankesicUik 
M. Kemalpaşalı topuz 

Ahmet adında biri Orhaneli

nln Koaunlar köyünde Ahmet 

oğlu Raifin 525 kuruıur.u 
yankeılcilik suretıle çaldığı 

haber ahnm11 ve zabıtaca to 

puz Ahmet yakalanarak adli
yeye verilmiıtir • 

Lodos fırtınası 
Dün sabah başlnyan lodos 

fırtınası akşııma kadar devam 
etmiş; gece f ırlına şiddetini 

artırmııtır. Zrıman zaman sa 
baha kadar kuvvetli ve sür· 

nlli sağnaklar halinde esen 
lodos ıehrln muhtelif yerle. 
rinde çok tahribat yapmııtır. 

ci devresinde Duralalar Acara 

iki gol Atmıılar, Acarlılar da 
ikinci devrede bir gol atmır 
lar, fakat ıon dakikale.rdn 1 

Dura aleyhine verilen bir 
penaltı ce:ı.asmı Ourahlar ka· 
bul etmediklerinden ıaha 

karıımıı, halk sahaya dolmak 
lıtemlıse de polis müdahale 
ederek bu kar ş1khğ1 yatııtır
mıı ve penaltı çekilerek gol 
olmuı takımlar berabere 
kalmıılardır. 

' Bu arada Zevk sinemasının 
yazlık sinema yeri devrilmif, 
sokaklarda telgrd direkleri 
yık,lmıı, evlerde camlar, 
tahta havaleler, ııvalar kırıl

mıt ve dökülmnıttlr. Fırtına 

ellq devam etmektedir • 

ı. --~-
l·ltalyanlar zayiat vererek Aduvaya 

doğru çekiliyorlar. 
--.-..; <mı) eıc:---

Ankara 2 (A.A) A.dib'.-ıbabadan bildirildiğine göre: Güney 

cepht'sincl~ Habeşler gurahi istikametinde ilerilemekte ve hal
i yan so:nalisindekl Da narnyl alruıı bu1unmaktadırlar. 
) Mnkl<e.lenln 65 kilometre kuzeyindeki ve yeni İtalyan hatla. 

rının geri~iodeki Abaro s.tlarmd~ da birkaç gündenberi ıiddetll 
1 
muh•uebeler olmaktadır. Ve ltalyanların zayıatla Aduvaya dol. 

1 
tu ç kt:dıi,.lerl lifi.va olunmaktadır. 

1 
l . Habeşler bir milyon 
liralık istikraz yapıyor 

Anl<ara 2 (A . A.) - Bir Frnns:z gazPtesinio Londra'dan 

alarak verdiği bir habere göre Habe§lerin bir milyon lnglliz 

liralık bir istikraz yapmuk maksadiyle Amerikada görüıme . 

ler<le bulunduğ~t te)·it edilmektedir. 1-Jabeıler bu istikraz kar

şılığı o!nrak yeniden bir petrol imtiyazı vereceklerdir. 

Kamutayın dünlcü toplantısı 
Ankara 2 (AA} Bugün Kamutay toplantısında bazı daJrele. 

rin 935 mali yılı büdçelerinin bazı fasılları arasında munakale 
~apılmuı hakkındaki kanun layihaları ile gündelıf:nde bulunan 
~iter kanun layihaları kabul edilmtıUr. 



Bursa Şarbay
lığından: 
Buz fabrikası hissesi satışı 

Tatarlar caddesinde bu. 
z fabrikası binasının ve 
arazisinin 42 sehimde ura
ya ait 10 sehmin mülkiyeti 
açık artırmaya konulmuştur 
artırma ve üsterme işi 16· 
12 935 pazartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Muham
men bedeli 4500 liradır. Al
mak istiyenler. biitün şart· 
ları anlamak için her iş sa. 
atında muhasebeye ve üs· 
terme günü belli saatından 
önce 337,5 JiraJlk muvakkat 
teminat makbuzu veya ban· 
ka mektubu iıe uray kom· 
siyonuna gelsinler. 

12-7-3-29 
§ 

Yer satışı: Muhammeni 
210 lira 

istikUll caddesinde Ar
pacı Hüseyin evi ile Ren· -
ziye arsasının yanındaki çı-

kmaz arahk temliken sah· 
Jıkdır. Açık artırma ve üs· 
termesi 16.12.935 pazartesi 
günü saat ı 5,5 ta yapılaca. 
kttr. istekliler, bütün şart-
lara anlamak için her iş sa
atmda Muhasebeye \'e üste· 
rme günü belli saatından 
önce 16 liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya ban· 
ka mektubu ile uray kom· 
siyonuna gelsinler. 

ı 1- 7 - 3- 29 
§ Hisarda eski karakol 

barakasının kırası arttırma 

ile 12-12--935 perşembe 
günü saat on beşte ihale 
edileceğinden istekliler 135 

k.uruş teminat makbuzu ile 
Uray komisyonuna gelsin-
ler . 3-5 

Yol artığa yer satışı 

Atatürk caddesinde set 
başı yak1nında 60 M. 2 yol 
artığı arsanın satışı açık 

arttırmaya konulmuştur. 19 
12-935 perşembe günü sa
at 15 te arttırma ve iister
me işi yapılacaktır . İstekli 
ler bütün şartları · anlamak 
için her iş saatında Uray 
muhasebesine \'e üstarme 
saatından önce ( Beher M.2 
30 lira muhammen bedel ü 
zerinden) 135 liralık muvak 
kat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ile Uray 
binasında komisyona gelsin 
ler. 16-12-7-3 

Yol arhğı arsa satışı 
§ Atatürk caddesinde 

Hocatablp aralığı başında 
80 M. 2 arsanın satışı, açık 
arthrmaya çıkarılarak 19 
12-935 perşembe günü sa
at 15 te artırma ve üster
me işi yapılacaktır . İstekli 
ıer bütün şartları anlamak 
için her iş saatında Uray 
muhasebesine ve üsterme 
günü belli saatından önce 
201 lfrahk muvakkat temi 
nat makbuzu veya banka 
mektubu ile Uray komisyc
nuna gelsinler . 

16-12-7-3 

~ Bur~d~ !~!.~~,.~!;,; ma-~ 
(hallesinde kahve çıkmazında 4) 
(numaralı ev acele satılıktır. Al-) 

~
mak ve görme isteyenler : Altı~ 
parmak caddesinde 106 numa· 
rada Bay Ali'ye bat vursunlar. 

Gen1lik icra Men ur 
luğundan a5-Gl7 

Mülge eytam idaresine 
izafetle Hazinei maliyeye 
62 lira 96 kuruşa borçtu 
umurbey köyünden Hacı 

ali oğlu Ahmedfn tapunun 
8-11-340 tarih ve 11 nu· 
marada ruukayy• t Zeytinli
ği ipotek ettirdiği ve satı. 
1 Jlası mukarret olup umur 
bey köyünde ak bdba mev
kiiode şarkan Hlicı Mustafa 
şimalen ummüg~lsün Gar
ben fatrna zehra cenuben 
yol ile mahdut iki dönüm 
iki evlek zeytinlige ıoo ı · 
ra yeminli üc ehli vukuf 
ta ·afından kıymet takdir 
olunmuş ve mezllÜr z~ytin
lik açık artırma ve peşin 
para ile satılacaktır. 

Mudanya Evkaf 
Müdürlüğünden 

Tirilvede evkafct a-_, 

i t 1 ~{ , 11", 1 5 . l G. l 7 , 't :) N o 
lu zeytin 1 il · leri n mül· 
kiyeti scıtılığ'a çd<anl
n1 ş p. l i --1:? v ;, 5 ça· 
ış t ı hJ gunti Sdat 1~ te 

lh de edıh cd<tir. alma
l( _t;ö ·,nck isti yenlerin 
~luJanya Evkaf me
n urluğuoa mür:Jcaat .. 
le i. ~8 -3--i-13 

rasında zeytinlik iki sene 
müddetle ipotekli olup bu 
lterre müddeti hitam bul· 
muş ve sat2lruas1 mukarrer 
umurbey köyünde tepe br..
ğlar mevldinde tatarları ha· 
cı edhem ve dağlı oğlu ha· 
s rn ve kara hüseyi n ve ko· 
cı:ı nalbant mustnfa ve ha· 
cı ınusa oğtu Ali ç ıvuş ile 
mahdut J 2 dönüm mikdar-
mda tımarsrz zeytinliğe ye 

1 -İpotek sabibi ve alaca 
klılar ve diğer alakadar
ların irtifak hakkı sahiple
rinin işbu gayri menkul 
üzerindeki haklarırın husu· 
siye faiz ve masnıfa dair 
olan iddiaları iş bu ilan 
tarihinden itibaren yirnıi 
gün içinde evrak müsbite· 
lerfle icra dairesir.e bildir
meleri aksi halde haklnrı 

tapu sicilleriyle sabit olms
dıkca satış bedelinden ve 
paylaşmadan hariç kaJac;,ı

tır. 

2 - Artırma şartnamesi Ge
mlik icra memurluğu oda
sında işbu Han tarihinden 
itibaren on gün müddetle 
her kesin görmesi için açı· 
ktır. 

, mlnli üç ehli vuku{ tarafla· 
rından 200 lira kiymet tal:
dlr edilmiş ve mezkür Z{ • 

ytfnlik p~şin para ve açık 
arflrma ile satılBcaktır. 
1-İpotek sahibi ve aıac&k 
lalar ve diger alakadarjarrn 
irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu gayri menkul üzerinde
ki haklarının hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddi
aları işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrak mü ;bitelerile icra 

3-İhale 3-1-936 tarihine 
rast gelen cuma günü saat 
14 de Gemlik icra memul'· 
Juğu odasmda icra kılına- , 
caktlr' şu kadarki tayin 
olunan işbu zamanda artır
ma bedeli gayri menkulun 
mnhanmen kiymetin yüzde 
yetmiş beşi bulmadığı tak· 
dirde ~on artırmanın taah· 
hüfü baki kalmak fizre ar
tırmanın 15 gün daha tedit 
edilerek 8- 1-936 tarı hine 
ra~t gelen cumartesi giinü 
saat onda gemlik icra me· 
memurıuğu odasında 2280 
numaralı kanuna aevfikan 
teklif olunan bedel yemin
li üç ehli vukuf tarafından 
takdir olunan kiymetin yü
zde yetmiş beşi bulduğu 
takdirde ihalesi icra kılma· 
cakl1r. Bulmadığı takdirde 
satış beş sene müddetle 
temdit edilecektir. 
4-Artırmaya iştirak için 
gayri menkuıun muhanmtn 
kiymetinin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde pey akçası 
veya milli banka teminat 
mektubu tevdii etmeleri 
lAzımdır. Atıcı artırma be· 
deli haricinde olarak ihale 
karar pulları yüzde iki bu
çuk dellaliye rusum:ı ve t
apu f ercığ harcı vermeğe 
mecburdur. daha fazla ma· 
lumat istiyenler 935- 617 
no. lu dosyasile memuriye
timize muracaat edebilirler 
ve ihaleden beş gün sonra 
tescil için tapuya teskere 
yazılacağı iUln Olunur. 

§ 
MüJğa Gemlik eytam i

daresine izafetle Hazinei 
maliyeye 457 lira 97 kurn
şa borçlu Hafız ahmedin 
terkesinden oğlu muallim 
Tahsfnin tapunun J<anunsa
nl 336 tarih 62-110 numa-

dniresine bildirmeleri aksi 
halinde hakları tapu sicili· 
erıte sabit olmadıkca satış 

bedelindet. ve paylaşmadan 
hariç kalacakhr. 
2-Artarma şartnamesi ge
mlik icra memurluğu oda
sında iş bu ilan tarihinden 
ittbaren on gün müddette 
herkesin görmesi için açık. 
tır, 

3-İhale 3-1-936 tarihine 
rast gelen cuma günü saat 
14 te gemlik icra mtmurhı· 
ğu odasında icra kılınacak
tır. şu kadarki tayin olunan 
işbu zamanda arhrmanm 
bedeli gayri meukulun mu
hammen kiymetinin yüzd..! 
yetmişbeşi bulmadığı tak-
dirde son artırmanın taah. 
hüuü baki kalmak üzre ar. 
ttırnıanrn on beş gün daha 
temdit edilerelt 18- l-93ö 
tarihine rast gelen cumar· 
tesi günü saat onda gem· 
Jik icra memurluğu odasrn-
da 2280 no. lu kanuna tev
fikan teklif olunan bedel 
yeminli üç ehli vukuf tara
fından takdir olunan kiy 
metin yüzdeyetmiş beşi bu· 
lduğu takdirde ihalesi icra. 
kılınacaktır. Bulmadığı tak-
dirde satış be' sene müJd
etle temdit edilecektir. 
4-Arttırma iştirak için ga· 
gayri menkulun muhanmen 
kıymetinin yüzde yedi bu· 
çuk nisbetlnde pey akçası 
\'eya milJi banka teminat 
mektubu tevdi etmeleri IA
zımdır. Alıcı artırme bedeli 
haricinde olarak ihale ka 
rar pul hırı ve ferağ harcı 
vermeğe mc•cburdur. daha 
fazla malumat almak isti
yen!er 935-6 l ıı numaralı 

dosyasile memuriyetimize 
muracaat edebilirler ve iha· 
leden beş gün sanra tescil 
için tapuya teskere yazıla
cağı ilAn olunur. 

/ 
\ 

3 Hirııci lcftnun 

ası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkara1·ak 

bir misli daha arttırdı , .. 
• i g 'h l:P Z::::ım;&llt::»i 

Ahn1et Velik p.ışa bastanc~i B ş ~1ek i nıliğ ı nJcn 

Cinsi Mikdarı 
Kilo 

Muhamnn n bedeli 
Lira 

te' minat 
Lirn 

Yerli Pamuk 1000 450 33. 75 
Yerli Battaniye 100 adet 1700 127, 50 
ltıstanen1iz için yukaı d -ı yc.1zdı iki kalcnı e~

ya açık eksiltmeye konulnıuştur. Eksiltn1e 13· i ~ 
H,"35 curna gününe ka<l:ır devanı etkccktir. İ.;tek
hlt:!r tarafıuuan vcrilt!n bedeli<. r la yık had körü 
fürse 3yni günde saat 1 a de hükü '1let dairesinde 
v:ft\yet encün1eninde kati ihalesi yapılacaktır. ls 
tekhlerin tayin oJunrn günde <lipozito kağılJa
riyle b~ra0er hazır bulunnıalan lazın1dır. Şart
nanıeyi görn1ek isteyenleı· Br.ı şhtkimliğe yahut 
vilayet encümenine n1üracaat edecektir. Hundan 
ötürü para alınınaz. ~9-3 
....-== s f t 1#~ M*iM5PPti" !i@n• *ffMiFi!ff Q aw&Pi#i'HM*'*± • 

Bayındırhk Bakanlı· 
ğından : 

İstekli çıkmadığından do
layı ihalesi yap1lmainrş o
lan Bursa Karaköy yolunda 
57nci kilometre üzerindeki 
40000 lira keşif bedelli be
tonarme köprü inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmesi 
18- ı 2 - 935 çarşamba günü 
saat 16 da Nafıa Vekaleti 
Şose ve köprüler rdsJiğı 
eksilme komisyonu odasın

da yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve 

buna müteferri d iğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose 
ve köprüler R~isliğ inden a
lınabilir. 

Muvaltkat teminat 3000 
lıradır. 

İsteklHerin yapmış ol
dukları işlere ait vesikaları, 
ihaleden en az gün evvel 
gpstererek Nafıa Vekaletin
den ehliyet vesıkası alın
ması lazımdır. 

Teklif mektupları 18-12 
936 günü saat !Sşe kadar c 

Ankarada Şose ve köpiüler 
Reisliğine verilmelidir. 

15-11-7-3 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARA50NCUK] 
1 

Nasuhpaşa Hamamı !, 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Saym nbelimize bir hizmet' 
olmak üzere pazartesi ve 
peşembç günlni muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş .,.,. ...... ,. .. , ....... 

Bursa evkaf di
rektörlüğünden 

U 1u Cı.ln1ide hir n1ü 
ezzin ve kamılık açık· 
tır. 12-12--9JH per-
şenbe günü saa~ ( t 3 ) 
de n1üsabaka imtihnı 
yapılacaktır. « 1 fü, ya
şından aşagı azaıni ?>O 
yaşından ytıkarı oln1a · 
y::ın istekli(erin evkaf 
ınüdürlüğüne nıuraca· 
atları. 1-1 

DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

- 1 -

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 --

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

W'WWW'WW'WWWWWW 
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Yurtdaşlar 1 

Fitre ve zekatınıu T. 
hava kurumuna verioiz. 

Bunlar T. hava, Kızıl 

ay ve Çocuk esirgeme 
kurumları arasında kar- 1 
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