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Merinos koyunu 1 

~ ~HSİN UYGUR 
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Koyunculukta, b.angi ko
yunun nasıl bir: yerde daha 
f yj verimli olacağını ıaptemak 
(teıplt etmek) ilk ittir. Ôkono
mtk ıartları ıöz Önünden uzak 

tutmamak ta çok Jizımdır. 
Ondan sonra ıürüoün iyi, pek 
iyi bir ıekilde idareıl gelf r • 

Genel olarak hayvan ye. 
tiıllrictllğlnde bu iıaret etti
ğimiz esasları hiçe ıayan veya 
p~k ekıik yapan yetiıtiriciler 

vardır . Bunlar, ne koyun ır
kını seçmekte , ne o koyuna 
uygun bir yer bulmakta,ne de 
ökooomik ıa.rtları aramakta 
lüzumu kadar ilgilenmezler • 
Bunlardan baıka, bir ıQrünün 
nasıl idare edileceğini de bil. 
mek, öğrenmek iıt~mezler • 
Heor ff kahya adı verilen a. 
damların , çobanların elinde

dir . 
Onlar , b~ı yüz Yerecek 

bir sürüden görıüıüzlükleri, 
bilgisizlikleri yüzünden elli 
kar ederler, yahut heaabı za
rarla kapattırırlar . Halbuki , 
Türklyemizde koyunculuk ka· 
dar verimli, karlı bir iti yok
tur, denilebilir . Bunda baıa· 
rıyı elde etmek için, aoyıal 
yeliıtlricllerln, Franıada , Al
manyada, Rus yada , Amerika 
ve AYuıtralyada yaptıkları Jıf· 
bf, fenne deier yererek çalaı
mak icabeder . 

Koyun ırkınm , yerinin 
saptanması· bir fen itidir . 
Bundan baıka ana koyunların 
ıt-ç\lmeaf, koçların en iyi va• 
11flara göıterenlerden ayrılma· 
ı ı ne kahya, ne çoban itidir. 

BütOn · bunlar baytar, zo· 
olelrn=ıt uzmanların ( müte
hıuıııılarıo ) bdec~ii iılerdir. 

Hayvanların bakım itleri, 
beslenmeleri de pek önemli 
bir fen meselesidir . Hastalık· 
}arının tedavileri de büıbütüo 

baıka .... 
Bizim kahyalar. çobanlar 

hele kııın hayvan bakımına 
hiç dikkat etmezler. HayYaD· 
ları bealem~zler, yalnız, yaıa· 

tırlar , ama nasıl yaıarlıusa 
yaıuınlar . .,Açlıktan , uyuz , 
kelebek ve eair ıebtpler
den 6liince de . ( Canla hay
vandır ölür a ! .. ) derler , 

1 ' 

ıeçer1er . 
Halbuki, hayvana iyi, bol 

yem verllir.e çok ıüt , çok 
yün, çok et verir; iÜçlil kuv· 
vetli olur . 

Yemi az veriJlne ıütO. 

ylnü , ett de pek az olur · 
Haıtahkları teda vl ettiril· 
mezae ölürler. İtte , biz klh
yaların, çobanlar'n kafalarına 
buoları ıokamıyoruz . 

Yetil Buraamızın yetlıtlr· 
dtll deierli , erdemli bir zat 
olan Tarım Bakanı Bay Muh· 
liı Erkmen geçen yıl Merlnoı 
tıtnt tetkik için Buraamıza 

,eldtii zamanl, Zirat Enıtilü· 
terinin hıfzı111hha , zootekni 
profeıörlerile daha bir çok 
fen uzmanlarını tophyarak 
Wtün .b" itleri birer birer tet-

-Arda lkind 1Gade-

Sahibivc umumi Neşriyat mlidürü 

DervEş Edesen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Baııın~vi 

Tanesi 60 Para 
[ilanlardan mesuliyet kabul cdilrnex) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumburiyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siya!lİ gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 499 

ŞEHiR VE MEMLEKET DUYUMLARI · 
Urayımızdan 
bir dilek 

Dün bazı ıkarilerimizden 

aldığımız mektuplarda : 
Fırtına dolayiılyle bazı 

evlerin kiremitleri saçakların 

kenarından dııarı laıtığı ve 
bunların gelip geçenlerin 

istikraz tahville· 
rinin satışı bitti 

Şehrimizde dört bankaya 

gelen iıtikraz tahvillerin'n 

eatııı dün tamamen bitmittir. 

Satıı bu yal daha hararetli 

olmuı ve halk tahvillere 

büyük bir rağbet göstermiıtir. 

Habeşler ltalyanlarla 
I her cephede çetin mu
, harebelere giriştiler .. 

üsrüne d6ımek tehlikesini 
iıaret ettiği bildirilmekte ve 
Urayımızın bu kabil ev eahip· 
lerlne tenbihatta bulunması 

rica edılmektedir. 

Bakkaldan 
çalınanlar 

Umurbey mahallesinde 
dere ıokağmda 7 sayalı evde 
oturan Ahmet oğlu Cemal 
adında bJri Tahtakalede ine· 
bey çarı"ında Bakkal Sıtkının 
dükkanından ıeker, portakal, 
konıerve çaldığt görülerek 
zabıtaca çaldağı eıya tle bir· 
ilkte yakalanıp Adliyeye ve
rilmlttir. 

Lodos fırtınası 
devam ediyor 

Bu yıl lodos fırtınası na· 

dir görülen bir ıtddetle de· 
vam etmekte ve. günlerden· 

beri ıehrimizde uf ak tefek 

tahribat yapmaktadır. Dün 

telefon hatlarından bir kıımı 
kopmuı, ıehirde buı çürük 

ağaçlar devrilmiı ve Atatürk 

caddesiyle istasyon caddesinin 

birleştiği noktadaki polis 

kulbesinl bile caddeye do~ru 
ıürüklemiıtir. --------------~ KARAB'.)'CUK GÖZÜ iLE ın 1 rn Doğduğu gibi ~ 

Geçen fırtına 
müna_s~betiyle 

Harp meydanlarında piya· 

deeinl ileriye sürmeden önce 
karımndaki düımanı yerin
den fııkırtmak ve ~lyadeıioin 
yGrOyOıünO aerbetçe kolay· 
laıtarmak fçtn top ateıl~ açan 
bir ıavaıman Devlet gibi 
ıehrimizio deh lodoıu da 
Bursayı allak bullak ederce· 
sine estikten ıonra nlhaJet 
aağnakla yaimuriyle öfkesini 
yenebildi. Bu münasebetle 
karaboncuğun iki fıkrası ha
tırama geldi. 

1 - Karaboncuiun kira 
ile oturmakta o'duğu ev vi
ran ve tamire çok muhttiÇ 
bulunduğundan hiç olmazsa 
en lü2umlu yerlerinin tamiri 
içtn ev sahibine gitmit ve: 

- Kıt geliyor, rüzgarlar 
eettkçe evin her tarafından 
bin bir çeıit ıesler, uğultular 
çıkıyor, sana çok yalvarırım 
ıu evi biraz tamir ettiriver! 
demiı. Pek çokları gibi bu 
ev ıahibi de yalnız kirayı 

çekuek evin tamirine pek 
yeltenınezlermif. Karaboncu
iun bu teklifi üzerine ev 

sahi'. 1: 
- Karaboncuk! Bilirsin ki 

dünyada her ıey yarahcıaıoa 

kartı ibadet ve laat eder, 
evin çıkardığı bu ıealer de 
bir ibadetten baıka bir ıey 
değildir . Onun için ıen hiç 
merak etme, keyfine bak ! 
derdemez derhal Karaboncuk 

da: 
- Aman naııl merak et

mlyeyim, benim korktuğum 
da asıl iıte bu ibadet etmesi 
meıeleıi. Çünkü böyle ibadet 
ederken bir gün coıacak 
«secdei rahmana» kapanıve. 

recek ! demif. 
2 - Böyle kira evlerinde 

ıezmekten bıkıp uaanan ka. 
-Ardı lktnct yilade-

Keşiş dağı-Uludağ 
Geçen yıl, Mudar.yadan İstan

bul~ gidiyorduk. Yolculuk arka· 
daşlarımız Doktor Osman Şevki 
Uludağ, Mimar Sedat, Cumhuriyet 
gazetesinin Ankara aytarı Adil, 
biaim Musa Ataf. deterli ötret
mea Haydar Tolondu. Bir arahk 
Haydar Toloa. hazırlamakta olduğu 
bir eserin ( pedagoji bakımından 

Uludağ} kısmmı okudu. Bu h:ıhiı · 

te Ke'i' dağına, Uludağ adını ve
renin öğretmen Hakkı Baha oldu
ğunu yazıyordu. Doktor Osman 
Şevki Uludağ bir yanlıılığı düıelt· 
mek için, bu adı ilk önce kendi· 
sının bulduğunu ve Genel Kur• 
may Başkanlığına verdıgi bir 
raporda bu konu iiıerinde önemle 
durarak Olimpe [Uludağ) adının 
verilmesini öoerırediğini lteklif 
etliğini), bu önerge üzerine de 
Genel Kurmay Batkanlığından İç 
İtleri Bakanlıgıoa ve Harita tube
ıine yazıldıtını, ondan sonra 
Uludağ adının bütün illere bir ı 

ııenelre ile yayıldıtını, daha ön· 
ce de Buru razetelerinde bu itin 
ur.un boylu görüşüldüğüoiı ve bu 
vazıyeti belgelerle iıbat edeceğini 
ıöylemittir . 

O z.aman çalı,kao arkadaşım T o
lon müıbet bir cevap vermcmitti· 

(Uludağ) mecmuaıının ıoo 

aayuında (pedaıroji bakımından 
Uludağ J yaz.ısını çıkaran Haydar, 
[Uludağ] adının öğretmen Hakkı 

Baha tarafından verildiğini yazı· 

yor • Bunu gören Musa Ata,, 
geçenlerde (Hakkın Sesi) nde bu 
hakkın (Doktor Osman Şevki 

Uludağ) a ait olduğunu kısaca 

i'aret etmişti. Ö;rendiğime göre 
bir değerli arkadatımız. bu konuyu 
"Uludağ,, mecmuasının betioci 
sayısında çok etraflı, derin bir 
inceleme ile inh edecek. 

Geçen yıl "Uludağ,, ıoy adını 

alan Doktor Oıman Şevki bu soy 
adının bir başka yurdda, tarafın· 

dan da alındığını görünce "Bursa,, 
gaıeteainde iki yaıı netretmitti. 
O ya.ıılarda "Uludai",, soy adını 
alçin aldıtını anlabrken"Keıişdağ,,ı 
na "Uludağ,, adını kendiıinin 

verditini anlatmıştı. Bunun üzerine 
araliba o yurddat da bu ıoy adın. 
dao vaz geçmişti. 

*** 
Bu konuda l:aua ıöz düter miy

di ? Ve bu meaele bu kadar uza· 
tılmıya deter mi? Ben, huıuıi 

Takkaza şehri civarında büyük bir 
muharebenin vukubulduğu 

haber veriliyor .. 

Ankara 5 (A.A) Adisababadan bilatrildiğ lne göre : İtalyan 
hava filoları hu iki cephede büyük bir faaliyet göstermekte

dir • Tembiyen ve Ghera lta c~phelerinde Çetin çarp ·~malar 
devam etmektedir • TaKkaza oehri yakınında büyük bir mu
harebenin vukubulduğu haber veriliyor . 

Tigre c.epheıinden bildirildiğine göre : iki taraf orduları 

araıında akıama sa.baha bir çappııma beklenmektedir . 

İtalyan Habeş davasında İngiliz 
Fransız fikir ayrılığı 

Ankara 5 (A.A) Havas ajansının bildirdiğine göre: halyan 
Habet davaıınm müslahane bir tarzda halli için bir poruje ha
zırlamağa memur Franıız İngiliz ektıperleri ltalya Habeş hu
dutları boyunda bazı taıhihler yapmanm ve İtalyaya iı\etilmek 
üzere açık bir bölge ve Habeıistana da kızıl denizde bir mah . 

reç verilmesinin muvafık olacağım teılim etmekle b"aber bu 
huıuata her iki ekiıperler arasında çok önemli fikir ayrılıkları
vardır. 

ltalyada bozgunların tesirleri 
Ankara 5 ( A.A) Romadan bildirildiğine göre: İtalyada boz. 

gunculuk f"yıaları çıkaranlar~ kartı ıtddetli tedbirler alınm11hr. 

İngiliz donanması 
--ıtGa - eea---

Atlas denizine açıldı Fakat 
Akdeniz gerginliği zail olmadı 

Ankan 5 (A. A.) - Londradan bildirildiğine göre: Ctbelüt
tarakta demirli bulunan İngiliz donanma.aının mühi::n bir k11mı 
manevralar yap Dak üzere Atlas denizine açılmııtır. iyi malu
mat alan İngiliz çeven\ert bu cevelamn yapılmumdan Akde
nizln vui yetindeki gerginliğin bir parça zail olmuş olduğu 
neticea'nl çıkar.nanın dolru olmıyacağmı söylemektedirler. 

Ziraat bankasının uşak 
köylüsüne yardımı 

Ankara 5 (A .A) Ziraat bankası kuraklıkhn çok müteslr o• 
lan Uıak köylerine (90,000) ton tohumluk dagıtmıı ve bu yar. 
dım köylüyü çok ıevlndirmiıtır. 

İstikraz tahvilleri her tarafta satıldı 
Ankara 5 (A.A) Kars, igdlr va Erdehan için gönderilen Si· 

vas Erzurum istikraz tahvillerinin hepsi mahallerinde eatılmıı· 
tır. Tahvillero lzmirde de büyük bir raibet gösterilmektedir. 

•••••••••••••••••••• •••~ •••••••••••••••••oe••••••••••••• 

ı•ırette yaptığım araştırmalardan t 

a'lladım ki, ilk defa bu adı 
"Osman Şevki,, bulmuş. resmi 
kanaldan ııeçirilmesine çalışmış: 

"Kttiş,, "Uludağ" a çevril mittir. 
Hakkın yerini bulması için, 

herkes gibi bana da söz düter. 

Meselenin değerine gelince: 
"Keşiş,, e karşılık "Hoca dağı,, 

adını verdirmek isti yen bir zihni· 
yetin karşmna "Uludat,, la çıkan 
bir arkadaşın bu konudaki hassa
siyeti çok yerindfd1r. i,in değeri 
buradadır. Yoku Oıman Şevki 

Uludağ, bir dağa şu veya bu adı 
vermekle tanınmak istiyen bir 

adam değildir. Türk bilgi alemine 
"f ıp tarihi• gibi yüksek., eşsiz bir 
eserle katılan Osman Şevki, Buru 
için yazdığı birçok yaz.ı ile Bursa. 
ya karşı öd ~vini yapmıt bir adam 
olarak da pek iyi tanınmıştır. 

Yalnız meydanda bir hata 
vardır. Bu hatayı genç, mütefek· 
kir arkadaşım Haydar Tolon 
düzeltirse ufak bir hakka yerini 
vermi, olacaktır. 

TAHSiN UYGUR 
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Merinos koyunu 
- Birinci yü:ı:den d~vam -

kik ettirmifler , ondan sonra 
Merinoıçuluğa dikkatle baş· 

lamıılardır . 

Almanyııdao Karacabey 
Harume, Bursa ya getirttirllen 
uzmanlar Merinos koçu katı 
lacak ıürülerdekt ana koyun· 

]arı çok dikkatle ıedyorlar , 
tasnif edlyorlar , nurnaralıyor
lar , defterlerine yazıyorlar . 

Ha.talık uzmanları da koyun· 
)arın yalnız bulaıık hastalık

larile değil , diger bütün has· 
talıklarile oiraııyorlar . Hele 
kelebek , soğulcan Kibi para· 

zillerin doğurduğu çok defa 
çııbukcak öldürmeyen , lakin 
hayvanı verirnıiz. , dermansız 

bırakan; sütünü, etini, yününü 
yarı yarıya azaltan hastalık. 

larla çok ııkı bir ilgi ile ıa· 
vat yapıyorlar. Oiger taraftan 
ziraatçı uzmanlar yonca, ya· 
yltm it'erini inceliyorlar; Hay. 
vanlara bol yem anıklanrna11 

için tedbirler alıyorlar. Yetiş
tiricilere yonca tohumu veri
yorlar , yoncahkların çoğatıl· 
ma11 yolunda çalıııyorlar . 

Ağıllarm , sayalıkların 
yaptırılması, yaylımların Bıtı

rak denilen, yapağıya yapıfıın 
dikenlerden temizlenmesi için 
de ıürekll çalı~malar vardır. 

Bursa çevresinde hangi 
Merinosun yetiıtirilmesinin da· 
ha uygun olacağını dü~ünen 

uzmanlar heyeti yaloız yün 
yönetlni ( iıtikamelini ) değit, 
ayni zamanda et yönelini de 
gözetmtıtir . Banun iç\n , At-
manyadan getirttirilen Meri
nos koyunları hem ince ya· 
pağı veriyorlar, hem de çok 
et ... Bu, ıu demektir ki bu 

koyunu yetffUren adam, hem 
yününden , hem de etinden 
kazanacak . Kuzuları d!lha 
büyük olacak, daha çok ran
dman v~recek \ 

Yetiıtirlcinin kazancını 

çoğaltmak için alınan tedbir
lerin en baımda ( Merinos 
Fabrikaaı ) geliyor . 

Çünkü, bu fabrika yapa· 
ğıyı iyi fiatla alacaktır • 

Bütün bunlar gösteriyor
ki , Bursa çevresinde fenne , 
aağlığs;, ökonomi kurallarına 
( kaidelerine ) uygun bir ıe· 
kilde koyunculuk baılamak
tadır. 

Bu haılayııın başarı şart· 
ları : 

Temizlik , bol yem , iyi 

bakım .. Bunlar için fen a · 
damlarının sözlerine, öğütle· 
rine dikkat etmek ; baştaıı4 
ıavma it yapmamak; MerinotJ 
koyunu yetiıtirmesinde bilgi
leri artırmak ; bu e landa da 
ıeviyeyi yükseltmek; en niba. 
Jet iıe, canla, batla, bir yurt 
ifi diye sarılmak ... 

Merinos !tinde , tam an· 
)amile , batı Uluslarının git· 
tikleri yoldan gitmezsek, on· 
ların tekniklerine uymazsak 
muvaffak olamayız . incelik 
buradadır . 

Türk fencileri buoa, ııÜ· 

rekll surette muvaffak ola· 
caklardır . Yetiştiricinin bu 
alandaki seviyesini yükıelte 

yükıelte ..• 
TAHSiN UYGUR 
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Geçen fırtı a 
münasebetiyle 

- Birinci yüzden devam -

rahoncuk ucuzluğuna kapıla

rak g'tyetle viran bir ev 
sa.hn almıı fakat bir taraf
tan da bu viranlığmdan ür · 
kerek içine girip oturmaya 
cesaret edememiş, Y 'llnız ak· 
lına §U gelmif : bu ev nasıl 

olsa bir gün gö-çüp yıkılacak. 
Yıkılacağını acaba bana bir 
iki gün evvel haber veremez. 
mi ? diyerek eve bu suretle 
yalYarıp yakarmış, evde na· 
ınlsa merhamete gelmiş ve 
yıkılmazdan birkaç gün evvel 
yıkılacağmı kara boncuğa ha· 
ber verec,ğini vadetmi§. Ka · 
raboncuk da emin ve müste · 
rih olarak evde yerle§mİ§. 

Fakat günün birinde evin 
birdenbire yıkıldığını ve çolu· 
ğunun çocuğunun evin altında 
kaldığını gelip haber vermez. 
ler mi? 

Hakkın Sesi 
_§@Q x QC$ZAL -

Bursa Evkaf 
fit üdüdüğiinden: 

TirilJeJe evkafa a
it ze}'tinliklenlerı- IG 
parçadan nıaada geri 
ka 'an bütün :zeytinlik 
p:ıı · crllarınn müJkiyeti 
sat 11 ın ak Üz re ~ - 1 "l A 

9:>5 gününden itiharen 
15 gün ınüddet!e nıü · 
zayedefe konulmuştur. 
Ar"tırma ve eksi ltnıe 
.günü ts --12·-93i:i çar
şanba günü saat l ~ de 
n1udanAa evkaf daire. 

ı sirde yapılacaktır. Ta-· 
} li plerin o günde ge im 
1 elcri ve şartnameyi 

6 Birinci ld\nnn 
::uu ı_a:ıw:c _Q 

İş Bankası: 

• 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

bir misli daha arttırdı ~·· 

Bursa Nafia su 1 Karacabey Ha

Biçare karaboncuk pürte· 
Jaı koımuf ve yıkılan eve : 
karşı : 

anlamak için o günden 
evvel memuriyetimize 
müracaatı iJan olunur. 

17- 14-10-6 
•• @M# * 

ı 
işleri Müdürlü
ğünden: . 

14 Birinci kanun 

rası Müdürlügü· 
nden: 

Hara lhtiy·acı için - Yazık sana vef aeıı, 
yalançı ev! bu hahnden u· 
tanmıyormusun? ha.niya bana 
önceden yıkılacağını ha her 
verecek değilmi idin? demi§ 
Derhal evde yüksek sesl-e 
cevap vermiş : 

- Karaboncuk ! ben yı

kılacağımı haftalardan, aylar· 
danberi sana haber vermek· 
teyim ama ıen beni söyleme· 
ve bırakmadan kt..' Sağ tuaf. 
tan ağzım• açtım, sen hemen 
birkaç molozla b!raz çamur 
sıvayarak ağzımı tıkadın. Sol 
taraftan bağırmak istedim, 
oraya da birkaç çürak tahta 

yamayarak gene ağzımı ka 
padm, söylemeye meydan 
vermedin ki. Ne yapsyım 

ben de later istemez böyle 
yıkılıverdfm demiı. 

l~te bu geçen fırtmaden 
ıonra kim bilir ne kadar ev 
eahtpteri kiracılarmın tamir 
tekliflerine karıı evlerinin 
ibadet ettikleri mav~lını oku
muılard1r ve gene y\kılac k 
larını önceden haber veren ve 
fakat ıı ğızları çamır,tahta par
ç.ssı gibi şeylerle tıkanmaktan 

banalıp göçen binalar da beH i 
o!muıtur. 

KARABONCUK OGLU 
1
wwwwwwvwwwao

1 l DOKTOR 
Ahmet Selami 

[KARAflONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene l 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
ı 
Sayın ahalimize bir hi:z:met 
olmak üzere pazartesi ve 
peoembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş • ........ ,).4"'\···l 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı . ·-

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

- ..... 1 .... 

Hastalarım hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Bursa Şarbaylı
ğından: 

§ Hisarda eski karakol 
barakasrnın kırası arttırma 

ile 12-12--935 perşembe 
giinü saat on beşte ihale 
edileceğinden istekliler J 35 
kuruş teminat makbuzu ile 
Uray komisyonuna gelsin-
ler. 1-t 

ı..; 
~ 

Urayda 400 mermer ta
şı, 2 kurna, 1 çeşme taşı 3 ı 
çatlak hala taş1 ve 1 şadır· 
varı taşı pazar)ıkla, ve pe
şin para He ve masraflar 
alıcıya alt oımak üzre 7.12-
935 cumartesi saat ı t de 
Uray deposunda satılacağı 

duyurulur. t -1 
liS!f'dl 

~ludanya Asliye Hu 
kuk Mahkemesinden: 
93?>-429 

ı Mudanyanın İsmet paşa 
Mahallesinden Abdulkadir 
kızi Aklimiye tarafından 
kocası Eskişehirin yeni ma
hallesinden Ali oğlu Ömer 
aleyhine açdığı boşanma 
davasının Mudanya Asliye 
hukuk Mahkemesinde yapıl· 
makda olan mnhakemede: 

935 cumartesi günü s
aat 11 de Bursada Na-
fia bakanlığı birinci 
daire su jşleri binasın 
da eksiltme komsiyonu 
tarafından ( r 5931. ti6) 
lira keşif bedelli (nilü
fer çayı feyazan1na 
karşı muvakkat tt tb'.r. 
ler inşaatının) kf-1palı 
zarf usulile eksiltmesi 

y~ pı l~c~ktır ş~ rtna n1e 
proje huJasai kı şfi_ye 
parasız olarak su iş1e
ri dairesinden verilf.ce-
ktir. ~1uvakkat temi
nat l 19«! lira 86 kuru
ştur. isteklilerin tuklif 
mektupları ve en aşa
ğı yirmibin liralık işi 
ınuaff akiyetle yaptığı- 1 

na ve ehliyeti fenniye· 
si olduğur e dair vesi· 
kalan nı l 4 biri oci ka
nuri 935 cumartesi gü-

nü saat 10 a kadar bi
rinci daire su işleri 
nıüdiirlüğüne vermele.-
ri lazımdır. '"-6 

·alınacak (Seksen) Ton 
yerli malı (Sömikol<) 
kon1ürü açık eksiltme .. 
ye konmuştur. istekli
lerin '2 3-kanunu evvel 
935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 
onbeşte teminatlarile 
birlikte Hara f\1üdür
lügüne müracaatları 
ilan olunur. 

4. - (j - 8-·, ö 
,, ........................................... .,..., 
Yurtdaşlar 1 

Fitre ve zekatınızı T. 
I ha va kurumuna veriniz. 

Bunlar T. hava, Kızıl. 

ay ve Çocuk esirgeme 
kurumlan ara11nda kar
daşça paylaıılır • 

lı. ....... 4 .................................... ... 

SUKUT 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma
m!lmıetır. özür dileriz . 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Davah ömer namına çıkarı. 
lan davetiye üzerine ikame
tkatu meçhul kaJdığtndan 
ilAnen tebligRt yapılmasma 
ve muhakemenin 14-1-9 

' 36 salı günü saat lo bıra
kılmasına karar verilmiş 

o'duğundan vakti mezkurde 
haz1r bulunması veya mu
saddak bir vekil QÖlideril
mediği takdirde hakkındaki 
muhakemenin gıyaben de. 
vam olunacağı iHin olunur. 
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DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstik1al caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

. ,, ' ,· ~ ,.,- ·:··· •i .• ~ - . . 

-~ HN ŞiF ALI t~ 
1 ! Kaplıca Çekirgede !~ 
1 -~ .. . f~ 

i~; Keçelı Hamamıdır. c:: 
==-· ::.:~ 

1 ~ =·J içinde son derece temkiz ve ıtfalı çelisuru bulunan t 
1'==1 Keçeli Hamamı ~ 
l .~ f 
ı - ~ Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamam· f-' -====-~ :..-
~ §layarak bahçasıdüzeltilerek sayın hıılkım1za açılmıştır § 
1 ~ Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye ~== 
• ~ olıomazFiatlarda hiç değiıiklik yoktur. ~ 
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