
-ı Satııbi \'l' umurni Neşriya. miiJürü 

DervişEdesen 
• 

Ba!>ıldığı yer: Bursa (Bizim Matbaa) 

Tanesi 100 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilaıeı) 

2 'ı-10-935 Perıembe · ( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 465 

200 Bin Kişilik. a eş ordusu 
Italyan taarruzunu karşılamak üzere Ras Destanın ku
mandasında dün güney cephesine doğru hareket etti . . 
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200,000 kişilik Habeş ordusu 
Ankıua 23 (A. A.) - Ha. 

b~~istanda Adu\'a ctphes!nde 
ileri karakollar arasında ateı 

laali edilmif ve İtalyan uçak· 

ları doğu yllylası üzt.rinde 
bombar.:lıman uçuıları yap· 

oııtlt'rdır. 

R u Deıta kumamlr.. sın~a-

ki 200,000 kişllık bir kuvve· 

tin Ogaden bölgesinde İlal · 

yanların yapacakları taarruz.u 

l<ar§:lam~k üzere Güney cep· 

hesine doğru ılerlemekte ol-
• 

duğu Adisabuba'dan bildirili-

yor. 

Cephelerde taarruz hazırlıkları 
Ankara 23 (A. A.)- Cephelerde ileri karakol musacerre·ı 

leri olmuı ve İtalyan uçıııkları ketlf ve bomb&rdıman faaliyet · 
lerine devam etmiılerdir. İki ordu hnırlıldarına devam et·\ 
mekte ve yakında Ku~ey cepheeinde bir İtalyan taarruzu! 

bekl~omektedlr. 

Habeş imparatoru bomba 
tecrübelerinde bulundu 

J\disab~ba 23 (A A) - İmparator dün bir lefti~ uçuşu yap· 

mıt ve yemi teslim edilen bombaların bizzat tecrii~elerinde 
buluof1lUftur. Hdbeı tefleri sef~rberlik emrini tatbika devam 

odi)'Orlar. Ordu mevcudunun bir milyon beı yüz bin ki~İYi 

bulacaiı !Öylenm~ktedir. _ .. ___________ .. __ , __ 
Suikast tahkikatı 
Yeni tevkifat ihtimali var 

Ankara - Ulu Önder A
tatürke ıuikast yapmak için 
ittifak kuranlar hakkında a • 
çılan tahkikat, yeni deliller 

elde olunduğundan, tamik e

dilmektedir. Bu makıatfa ha§· 

ka illerde bulunan bazı ktm. 
ıelerin fıtlnabe ıuretile ifade

lerine müracaat edilmiıtir. 

Tahkikatın seyrine göre, yeni 

tcvkifat yapılması da muhte

meldir. Cebeci tevkif hnneain
de bulunan mevkuflar, tecrit 

edilmit vaziyettedirler. Bu 

nıevkuflar aruında Maraşlı 

hacı İdris ile oğlu vardarlar. 
Bitinin ifadesine göre, Hacı 

İdriıtn gizli ittifaka icabında 
para yardamında bulunabilece

ği Çerkes Etem mel'unu ta-

rnfından itaret edilo1i1tir. Ali 

Sa.ibin jandarma çavuıu Aziz 
ile kardeıi ve gizli lttif ak 

tneneuplarmın dolaıtıkları mın· 

takada kaymakam vekilliği 
Yapan nahiye müdürü Şem· 

•eddin de mevkufturlar. Şem· 

•eddin MacarJatanda ziraat 

tahsil etmif, eski Ağır ceza 

hakimlerinden birinin oğludur. 
Şemıeddin vekalet emrine a
lındıktan sonra bulunduğu 
Yerde tevkif olununca büyük 

btr Ümitsizlik ve t~euür gö~· 
termit ve yakınlarına: "Bana 

artık dönmek yok,. demiıllr' 
A~tzin kardeıloln Çerkes E

teaıle son senelerde miltead-

dit temaslarda bulunduğu lea· 

bit edilmiıtir. Yahya ile bir
likte Suriyeden topraklarım•· 

za geçen gizli iltif ak mensup
larından silahla çetenin diğer 
dört haini henüz ele geçmemi~
tir. Aramalar devam etmek 

tedir. Hududu aııp aşmadık

ları bçlli değildir. Bunlardan 

Hamdi Suriye hududuna ya

km bir köydendir. Gerek ken· 
di köyü halkı, gerekse civar 

köylerin sakinleri bu adama 

karıı eskidenberi derin bir 
nefret beslemekte imiıler. 

Hamdi bir müddet evvel bir 
kız kaçırmıı ve sonunda bu

nunla evlenmiotir. Müteaddit 
vakalarındv failidir. Karısı 
Hmdinin köyündeki evinde 
o\urmaktadır. Ali Saibin Ko· 
zandaki çiftliği arandığı za· 

man, çiftlikte yakalanan a· 
damlarından biri de tevkif 
edilmiıtir. Bu adamı gizli it
tifakla alakalı gösteren se
bepler vardir. 

Kamutay 
Toplantısı 

Ankara 23 (A. A.) Ka

mut;y bu günkü toplantısın
da artırma, eksiltme, ihale 
kanununa bir fıkra eklemesl 
hakkandaki kanun layihasını 
müzakere ve kabul etmittir. 
Cuma günü toplanılmak üze· 
re celle tatil edllmtıtir. 

llılbeşistanın asriğ si liıh'arla mücehhez bir suvari kolu cc pheye gideren 

Musolirıi İtalyan gençliğ'ni Habeş;s~andn açtığı savaşa çaimyor 

Ek k fiyatları İngiliz dış bakanına göre bugün 
v':"eurayımız Dünya buhranı geçici değildir. 

Ankara 23 (A. A.)- lİn· alır bir mesuliyet doğuracak· 
giliz dıt bakanı Avam kama- tır. Ulus\ar sosyetesi ~muvaf. 
rasında dün verdi fi bir söy· fak olsun olmaam arsıuluıal 
!evde: İnglltercnln tek bıışına ilgiler bakımından yeni bir 
bir harekete geçmiyeccğinf, devreye girmekteyiz. Son de· 

süel tedbirlerin de kolektif ğiııklikler hükumetleri yeni 
olarak yapılması lazım geldi- meseleler kar§ıaında bolun · 
ğini ve bugürı kü tedbirlerin durmaktadar. Hu günkü buh. 

ekonomik olduğunu ve bu ran lf"ÇİCİ değıldir. Daha de. 
nevi tazylkın tatbikına pek rin ve dah!. devamlı hareket-

az bir zaman kaldığını söyle · lere ;şıırettlr. Bu hareketler 

dikten s\>nra Jünyada birinci ancak onlara karşı devamlı 
~ defa olarak · kolektıf hart ket bir ş~kilde tedbir almak az. 

Bir muharririmiz dün yar 
şarbay Zebra Budunçtan ek
mek ve un Hatlarının yüksel
mesinden sonra hasıl olan du
rumu sormuştur. Zehra Bu· 
duoç; 

"Hu iş için urayın tedbirli 
hareket ettiğini; Bursanın 
1 ;tan bul vaziyetine düşmiyece-
ğioi,, söylemiş ve ayr.ıca zabıta 
müdürüne üçüncü nevi bir 
ekmek çıkarılması için tetkikat 
yaptırıldığını ve şehrimizdei 
İstanbulda olduğu gibi bir 
ekmek buhranıoın olmasına 
ihtimal verilmediğini bildirmiş· 

tir. Mamafih dün de yazdığı
mız gibi ekmek fiyatlar: 10,5 
ve 11,5 kuruşa çıkmış ve zam 
bu kadarla kalmıştır. 

alnnında büyük b:r lC'crübe miyle kontro\ edılebilir. Bu-

yapılmdktadır. Bu tccrül:-e nun için ulu~lar ıosyeteaine 
l aşu1lmaua haı bi inkisar ve ve paktın perensiplerine lıağlı 

buna k HŞI koyanlar içinde k!llmaktayız" demi~tir. 

hal an u1:t~rlerl Te\ Öt ü h'ı~·ın,tı anıyorlar 
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Mendil .. : ~~ e ek et duyumları ~ 
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suna ilk saygı verdikleri gün 
mendil bulunmuş olmalı. O 
zamandanberi mendiHn değeri 
artmıştır. Bu gün ise o değe
re yükselmiştir ki soysal in5an 
için mendil, birinciden daha 
üstün bir ihtiyaç olmuştur. 

Soysal bir insan mendilsiz ol· 
duğunu anladığı zaman sanki, 
büyük bir tehülke karşısında 

imiş gibi sıkıntılı bir ürkeklik 
içinde bunalır. 

Mendil bir temizlik ve 
sağlık aracı (vasıtası) dır. fa· 
kat. ayni zamanda mendil 
insanı bir çok sıkıntıdan, utan
madan, terlemeden de kurta. 
ran çocuk kadar candan, ci

ğerden bir varhktır. 
Soysal adam, her şeyden 

önce mendile saygı veren a
damdır. 

* 
Menılilin gördüğü işleri 

saymıyacağız. Bu diziler, men· 
dilin değerini öğrenemlyenler 
için diziliyor. Onlar mendilin 
değerini ve yerini öğrendikten 
sonra onun, ayni zamanda 
yere tüküriilmemek için de 
taşındığını anhyabilirler. 

Bir kaç yıl önce bir zatla 
yolda birleştik, gidiyorduk. 
Soluk almak kadar nomal bir 
kayıdsızhkla ,yere sümkürdü. 
Ben de, pek senli benlı olma 
mamıza kar§ı irdesiz (gayri 
ihtiyari): 

-Bizler bari, yerlere tü-

kürmesek ve sümükürmesek!. 
Demiı bulundum. 
Aldığım cevap bu idi : 
- Sokaklarınızı tükürül-

miyecek ve balgam atılmıya
cak kadar temiz tutunuz!. 

-Öyle olduğu zaman da 
bu iti yapmıyacaiınızı nasıl 

ıa~larsınız?. 

-Yaparsam ceza alırsınız!. 
-Mendilin ödevlerini size 

ceza ile duyurmalr, bizim için 
üzünlü (hazin) olur! 

* 
Birinci tabela : 
"İnsanların ağzından. bur

nundan çıkan maddeler bula· 
11k hastalıkların yayılmnsma 

sebep olurlar. Ulusunu seven 
yere tükürmesin, sümükür
mesin!.,, 

İkinci tabela : 
"İnsan oğlu! Cebini yokla!. 

Cu uriyet ay 
urul 

r 
Cumhuriyet bayramını bü

yük törenle kutlulamak için 
ynpılan hazırlıklar devam et· 
mektedir. O gün şehrin muh
telif yerlerine tnhlar kut ula
caktır. Elektrik şirketi ıle 

tecim ve endüstri odası da 
birer tak kuracaklarını uraya 
bildirmişlerdir. 

Balo ve 
Gareden parti 

Cumhuriyet bayramı günü 
akşamı hükümet &dına Uray 
salonunda verilecek olan ba
lonun hazırlıkları başlamıştır. 

Ayrıca 30 Teırinievvel günü 
ckşamı Halkevl bahçesinde 
-Hava müsait olursa bir 
garden parti verilecektir. 

Hem silah atmış 
Heın de te tiş 
etmiş! 

Geçen gece saat 24 de 
elektrik tirkeU yanından sar
ho§ olarak geçen \'e altıpar
mak caddesinde 203 numaralı 
evde oturan yunan tabasından 
lskeçelf Hasıı.n oğlu Salih a
dmdn birinin sebepsiz yere 
silalı atmış ve ayni zomanda 
51 numaralı otomobilin önüne 
geçerek kendisine tefti!} ko. 
mserl süsünü veraniı olduğu 

zabıtaca. tesbit edılerek yaka
lanmış ve adliyeye verilmiştir. 

Et kaçakçıhğı 
Muradiyede Ömer ;e f s. 

mail adında ihi arkado~ mez. 
baha dıımda et "estiklerin
den dolayı kır bekcileri tara
fından yakalanmı§lardır. Hak· 
larında muamele yap1lmışhr. 

Mendilıni evde unutmuş ol
mıyasın. Çünkü, bir yerde, bir 
dernekde aksırmak, sümkür
mek ihtiyacım duyarsan sıkı

lacaksın!,, 

Bu gün için, bu tabelaları 

köşe ba~larına asmaktan fazla 
anlamlarını mendıle yer ver
miyen insanların kafalarına, 
soknbilsek!.. 

TAHSİN UYGUR 
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İndiğim z·aman, çardak altın 
da hıçkıran annemle karşılaş 
tım. Ağlıyordu ve el' an da 
ağlıyor Nihal. 

Tahaf değil mi Nıhal bu 
kadın da benim gibi müte
madiyen göz yaşı döküyor. 
Şaııyorum. Hem san!l bir şey 
söyliyeyi:n mi? Onun bu hali 
benim biraz tahafıma gidiyor. 
Bu göz yaılarına, bu teessü· 
rüne hiç bir mana veremiyo
rum. Dimağımda biçimsiz bi
çimsiz istifamlar dola§ıyor, 

zihnim bulanıyor ve inanır

mısın Nihal biraz da f üphele· 
ntyorum. Öyle ya; hakkım yok 
mı amma .. Ailemize karııan 

bir kadının bir akraba çocu· 

ğuna hiç yoktan bu kadar a· 
laka göstermeıi, gözya§ı dök. 
mesi, üzülmesi, iftirakma ta
hammül edememesi... Niçin 
onunla bu kndar alakadar o· 

luyor? Niçin benim gibi aynı 
heyecanı duyuyor ve göz yaş• 
döküyor? Gahba Nüzhet'i kıs
kamyorum Nihal. Ne fena,. 
Ama ne münasebet?. Kimi 
kıskanacağım? Yengesi, anne
si olan bir kadına mt?. Ne de. 
lilik.. Ben de ne deliyim .. Ne 
ii.di, ne olmıyacak §eyler dü
şünüyorum .. 

.t\h Nihal; aşk insanı ser
sem ve deli yapıyor .. Hele bu 
aşka biraz da iftlrak karışırsa .. 
Ne fena .• Bu gün öyle hırçın 

' 

50, 00 kişi 
oy adı a dı •. 
Sayım münase~eUylP- bir 

çoklarının soy adı almak için 
uraya baş vurduklarını yaz 
mıştık. Öğrendiğimize göre; 
şfmdıye ltadar soy adı alan· 
ların sayısı (50) bini bulmuı· 
tur. 

Sayım gününde 
Doğum 

Bursa maliye süvari tahsil 
darı Cemalın sayım günü bir 
oğlu dünyaya gelnı;şur. Yav
ruya uzun ömür dileriz. 

Şar ur·p 
b·nasına taşındı 

Şehrimizde kurulan Şar 

kulüp; Tayyare sinemasının 

üstündeki binasına ta§mmıf 

ve yerle§mi§tir. Kulüp bu bi
nada bir çok değiglklikler 

yapmı§hr. 

Adam döven 
bir sarhoş 

Kirişçi kızı mahalleıinde 6 
numaralı evde oturan Bekir 
oğlu amele çavuşu Ahmedin 
sarhoş olarak Ahmet pa~a 

mahallesinden Osman oğlu 

Kerimi dövdüğü anlaşılarak 

yakalanmıo hakkında muame
le yapılmıştır. 

Otomobillerin 
Yoklaması 

Uray seyrüsefer komiserliği 
~ehfr f çinde işli yen otomobil 
ve otobüsleri muayeneden ge
çirmiştir. Bazılarında görülen 
noksanların lamamlanmıuı 

için sııhfplerine tebligat yapıl
mıştır. 

Cumhuriyet gaze
tesinin müdürü 
Şe r·mözde 

( Cumhuriyet ) gazetesinin 
umumi neşriyat müdürü Hik
met Münif cvelki gün tehri
mize gclmiıUr. Hikmet Münif 
dün Bursa ve Çeklrge'de ga· 
zetemizin sahibi Derviı Ede. 
sen ve arkadaşımız Cumhuri· 
yet aytarı Musa Ataş'la bir· 
lıkte bir gezinti yapmııtır. 

Hikmet Münif bugün İstnn 
bul'a gidecektir. 

öyle müstarip, öyle teselliye 
muhtacım ki .. Beni avutacak, 
beni teselli edecek bir karde· 
§im, bir arkada~ım olsa .. Ka
fir kız; sen de gelmedin .. Gü-

ya İstanbul'a iki ay için git· 
mi§liniz .. Kaçıncı iki ay .. İs. 

tanbul'da köklc§tiniz galıba?. 

Bari sen burada olsaydın, bu 
kadar ye'se kapılmaz ve frzül 
mezdim. Gef, gP.l artık Nihal., 

Sana anlatacak o kadar ha· 
vadislerim var ki.. Mutlaka 
gel . Dün halanı gördüm. Se. 
nin için ... ilah ... 

-NERMİN-
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-Bana mektup var mı oğ 
hım? 

Alayın nizamive kapısın· 

dan içeri giren pos~a neferi, 
' nöbet odasından yükselen bu 

ses ü~erlne olduğu yerde mıh 

landı. Sonra nöbetçi zabitine 
dönerek derhal esas vaziyeti 

Lisemizden 
20 okur gitti 

Dün Erkek Lisesinden 20 
leyli talebe lstanbuldaki Hay
darpaşa lisesine gitmiştir. İs. 
tasyonda lise müdür muavini 
Ali Rıza kendilerine çalışma 
yollarını aydınlatan bir söylev 
vermiş talebe buna mukabele 
etmi~tir. 

Dağ kulübünde 
Yapllan toplantı 

Dün gece dağ kulübünde 
kadın ve erkek bütün kulüb 
azaları bir toplantı yapmışlar 
dır. Bu toplantıda kulüb baı· 
kanı Saim Altı Ok; dağcılara 
Uludağda yaptırılan yeni ote
lin bittiğini müjdelemiş ve 
Cumuriyet bayramında açıla
cağını bildirmiıtir. 

Bundan sonra; dağcıların 

Cumuriyet bayramında yapı· 

lacak geçit resmine kadınlı 
erkekli olarak ve kayaklarHe 
iştirak etmelerine karar veril
miıtlr. 28 teşrinde yapılacak 

çelenk koyma törenine daicı
lar her günkü elbiselerlle gi
deceklerdir. 

Çocuk bahçesi 
Açıhyor 

Deveciler mezarlığmda ya· 
pılan çocuk bahç~sinin oyun
cakları gelmiş ve diğer nok
sanları· ikmal edilmiıtir. Bah 
çe; Cumhuriyet bayramında 

törenle açılacaktır. 

************* 
~ ~ 
~Yurttaş: 1 

I ~ Türk hiç bir savaşta ~ 
~ diğer uluslardan geri ka· 1 
~ lamaz. Arsıulusal artırma ~ 
~ gününde de ödevini yap. ~ 

~ Ulusal Ekonomik ve 1 
~ Artırma Kurumu ~ 

**::ısı::**~****=-** 
~*:)8()8(::;ıtı(;~::ıll('lSı:;ıe(::>ll::*:ııl(.*~ 

~ Gazetemiz 1 
~ HERGÜN ÇIKAR ~ 
~ İlanlarınızı her gün çıkan ga· ~ 
~ zeteınize vermek lteudi men- j 
~ faatınız icabıd1. ~ 
~ Saym : ICO para ~ 
~·*=***'*'*******~ 

aldı ve gür bir ıesle : 

- Yok efendim! 

Diye haykırdı. 

Neferin bu cevabı üzerine 
biraz evvel heyecan ve me
rakla mektup soran nöbetçi 
zabiti; bu defa acı bir feryat 
gibi boğuk ve PÖnük bir sesle : 

-Peki 

Diye inledi. 

Beyaz mermerler üzerinde 
ilerleyen neferin kabaralı fo. 
tinlerinden çıkan tok ·ve kalın 
sesler yavaı yavaı uzaklaşır 

ve derin akisler yaparak sö
nerken, Nüıhel'in de baıı a
vuçları arasına düşüyor, hic
ranla sızlıyan kalbinde fırtı• 

nah.r kopuyordu. 

Bugün Bursa'dan ayrıldığı 

tamam otuz altı gün oluyordu. 
Hala Nermin'den mektup yok 
tu. Değ•l mektup, küçük bir 
pusula hatla bir satır, bir ke· 
lime bile almamııtı. 

Sayım günü 
TURGUT PAKDOR 

-2-
Karı allah aıkına ıus .. 

Of yarabbi. patlayacaAım. 

Sokağa da fırlayamıyorum .. 
Aman yarabbi sen aklımı 

muhaf. za eyle .. 

Fırlayamızsın.. haydi 
fırla bakalım.. Fırlayamadm 

değilm:?. Allah Cumhuriyetin 
tuttuğunu altun ehin. Sizin 
gibi erkekleri yola getirmek 
içio, den vermek için böyle 
odalara kapayor. 

- İnnallahi maassabirin .. 
timdi oynatacağım.. Ne cahil · 
karıya çattım yarabbi!. 

- Cahilmi?. hah hah hay .. 
Güleyim bari. Geçen gün ha. 
fız Veliye hanımın kızı ıöy. 

ledi. O; kız malumat mekte
binde Ôkur. Odamı cabiı •. 
Cumhuriyet, kadınları erkek• 
lerin zulmünden ve yeslrlik
teo kurtaracakmıf. demfıU. 
Ne kadar doğru imit ·• Had
dinemi dü~müı artık erkekle· 
rin kadını yeıir etmesi.. Al
lah cumhuriyeti iki cihknda 
aziz etsin. , 

- Aman allahım sen ba
na sabır ver. Yirmi lbeı lira
yı gözden çıkarttırma bana 
yarabbi .• 

Etrafta gizli gizli, sinti 
sinsi bu k11 vgayı dinleyenler
de bir kahkahadır koptu .. 

- İıtttinmi Gülaümcüğüm?. 
Bak bak.. kandaki kürek ka. 
dar dile bak.. VakUle ~ailem 
etU kail em etti herifin zihni -
ne girdı vardıda şimdi kıçını 

çeviriyor. Tu kaka oldu. Hal· 
buki kuzu gibi adamcağız .. 
Ağzı var dili yok.. akıam 

gelir ıabah gider. 

Bu sırada yan taraftaki 
e,·in mutbahında bir tencere 
takırtısı İfitildl. Aıağıdan ,.,a 
ğıya derinden derine boğuk 

bir feryat yükıeldi: 

- Pist pist.. aman Safi· 
naz yetlf.. Rabimelerin hay
dut tencereyı devirdi.. Koı 

ayol gidiyor.. Tavuk ağzında 
sürükleyor. Önle, önle kız . 
Ay ay bahçe duvarına tır· 

mand:.. Sokağa atlayacak .. 
Hınzır karı koı diyorum aa. 
na gidiyor .. gitti gitti.. atla
dı, sokağa atladı. Ah yüreği· 
me inecek.. o canım tavuk 
gitti a dostlar .. 

Ardı var 

Halbuki o, daha İstanbul'a 
çıkar çıkmaz evvela Vedta'ya 
ertesi günü de ona uzun bir 
mektup yazmıı ve göndermlt 
ti. Vediadan on beı giii evvel 
cevap aldığı halde Ntrmin'den 
hala bir ses yoktu. 

Harbiyeden kıt'aya gön
derildiği zaman üçüncü bir 
mektup yazarak yeni adresini 
bildirdi. Yine bir ıey çtkmadı. 
Artık bütün ümitlerini bu gü· 
ne bağlamııtı: Öyle hesap e· 
diyordu. Geceyi zor geçirdi.. 
Sabahı zor yaptı. Posta za
manını iple çekiyor, heyecan· 

la bekliyordu. Fakat; yok yi· 
ne yoktu ... 

Naferin tok sesi, hala irn· 
laklarını tırmalayor ve inliyor, 
dimağı kavruluyor, beyni ya· 
nıyordu. Bu ne demekti? Ner 
min'in bu kadar ihmal ede
ceğini kat'iyen kabul etmi
yordu .• 

- Bitmedi -
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Surat.e ah vesi 
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Çeviren : H . R. Akyürek 
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Surate'a gelmek üzere Çin
den hareket ettiğim zaman 
devri alem seyyaha.ti yapan 
bir ;ngiliz gemisine binmiıtim. 
Yola devam ederken Somat
ranın ıark sahilinde demir at. 
hk. Öğle üzeri bir çok tayfa· 
larla karaya inerek küçük bir 
köy yanında, aahild~, gölge
sinde muhtelif memleketler 
den olan bir çok adamların 
dinlendikleri hindiıtan cevizi 
ağaçlarının altına oturduk. O
raya güneıe baka baka gözü · 
nü kaybeden bir kör geldi. 
Güneıin ziyasını kendisine mal 
etmek, tabiatını anlamak hır
sı mecnunaı:esfne düşmüıt~. 

Şualarından birini bir ıişeye 

sokabilmek için tekmil ziya, 
kimya ve hatta ıihirbazhk va 
sıtalıuını tecrübe etmftti. Mak
sadına eri~mediği için: (Güne 
ıtn ziyası bir sc!yyal de~ildir, 
diyordu. Zira rüzgar tarafın 
dan hareket ettirilemiyor. Sulp 
te deiildir. Çünkü parçalara 
ayrılamaz. Keza ateşte değil. 
Zira su içinde hiç bir zaman 
söndürülemez. Fikir değildir. 
Zira mer'idir. Vücut değildir. 
Çünkü el ile tutulamıyor. Ayni 
zamanda bir hareket te değil
dir. Çünkü en hafif ıeyleri de 
tahrik edemiyor. Binaenaleyh 
hiç bir ıey değildir. ) Sonra 
glineıe baka baka ve ıiyasım 
muhakeme ede ede gözlerini 
ve daha fena olan muhake• 
mestni kaybetmiıti. Dünyada 
mevcut olmayamn kendi na
zarı değil güneı olduğunu zan· 
nedi yordu. Zenci bir kılavuzu 

vardı. Sahibini hindistan ce· 
vbi ağaçlarından birinin göl. 
gesine oturhrak yerden mt>y
valardcın birini aldı ve ka· 
buğundan bir lamba ile püs
külünde bir fitil yapıp cevi. 
zinden de lambasma koymak 
için biraz yağ çıkarmaya ko
yuldu. Zenci böylece meşgul 
olurken ima içini çekerek ona: 
( O halde dünyada artık ziya 
yok mu? dedi. Zenci : ( Gü
neıin ziyası var ya! cevabını 
verdi. Ama tekrar sordu: 
( Güneı ne dir? Afrikalı ce· 
vap verdi: ( Onu bilmem, Fa· 
kat bildiğim bir §ey varsa O· 

nun doğuıu i~\erimin ba ılaogı· 
cı ve b!tışı sonudur. Günt'f 
beni, geceler\ kulübemi aydın
latan lambadan daha az ala
kadar eder. Çünkü o lambam 
olmasa size geceleyin hizmet 
edemezdim. ) Tam bu esnada 
koltuk değnekleriyle yürüyen 
bir köylü gülmeye başla:ldı. 

Ve görün anadan doğma a
ma olduğunu zannederek ona 
( Her gün denizden doğan ve· 
her akşam garpta Somatra 
dağlarmın içine batan gilneıin 
bir ateı küresi olduğunu öğ· 

ren iniz, dedi. Eğer gözünüz ol· 
a~ydı bizzat siz de bizim gibi 
bunun böyle olduğunu göre
cektinf z ) O va kıt bir balıkçı 
•öz aldı ve topala : ( İyice gö· 
riilüyor ki siz hiç köyünüzden 
çıkmamıııınız, dedi. Eğer ba
caklarmız olaaydı daSomatra 
adaaınm etrefını dolaşsa idi · 
niz güneıin adanın dağlarma 

batmadığını , fakat her gün 

denizden çıktığını ve her ak
şam, tazelenmek için tekrar 
oraya girdiğini öğrenecektiniz. 
Ben her gün bunu adanın sa· 

hilleri boyunca görüyorum.) 
Hinl yarım adası ıah:inle

rinden biri balıkçıya: Muha· 
kemesi olan bir adam nasıl 

olur da gümşin bir ateş kü
resi olduğuna, her gün deniz
den çıktığına ve sönmeksisin 
oraya girdiğine inanabilir ? 
dedi . O halde güneıin Meru
wa altın dağının etrafında 

dönerek her gün gökte iki te· 
kerlekli bir arabanın üzerind e 
dolaşan, husuf vaki olduğu 
zaman f';anj nehri sahillerin· 
deki hintlilerin dualarından 

baıkasıyle kuı tutamadığı Ra
gu ve Ketu yılanları tarafın· 

dan yutulan, memleketimin 
bir döta 1ani uluhiyeti oldu. 
ğunu ogrenin. Onun yalnız 

adasının etrafında parıldadı

ğına inanmek bir Somatrah 
için delice bir hnstır. O an· 
cak oyulmuı tahta parçasın

dan bir kayıktan baıka bir 
ıeyle seyahat etmiyen bir adu 
mın kafasına girebilir.) O va
kıt demirli bulunan bir tüccar 
gçnıiıinin patronu olan bir 
hint bahriyelcsi söz aldı ve: 
( güneıin H~ndistanı bütün 
memleketlere tercih ettiğini 

sanmak ta keza delJce bir 
hırstır. Ben kızıl dedizde, A. 
rabistan sahillerinde, Mada
gaskarda, Molük adalarında 
ve Filipinlerde seyahat ettim. 
Güneı bütün bu memleketleri 
de Hindistan gibi aydınlatı
yor. Hiç bir zaman bir dağın 
etr4fmda dönmüyor. Fakat bu 
sebeble Japon veya Gue.Puen 
yani güneo doğumu denen J\i· 
pon adalarından çıkıyor. ve 
garpta, çok uzaklarda İngil
tere adalarmm arkasında ba
tıyor. Bundan iyice emnim. 
Zira çoçukloğumda denizin 
sonuna kakar seyehat etn iı 
olan büyuk babamddn işittim. 
Bizim kafil.eden bir tayfa ıunla 
rı ıöliyerek sözünü kestiği za· 
man daha sövliyecekti: (Güne
şin seyrin"i lngiltereden daha 
ziyade tanıyan hiç bir memle
ket yoktur. Şunu biliniz ki o 

hiç bir yerden doğmaz ve hiç 
bir yerd~ de batmaz. Dünya. 
nan etrafında layenkati bir 
devir yapar. Bundan iyice e· 
miniz. Zira biz de dünyanın 

etrafını dolaıtık ve ona her 
yerde rastladık. ) Dinleyenler 
den birinin elinden bir hint 
kamışı alıp onlara günesin 
devrini kartı karşıya iki to. 
paçla izaha çalışarak kum Ü· 

ıerine bir daire \iıdi. Fakıtt 

neticeye vasıl olmıyarak bü. 
tün bu söylemek istediği şey

lerin doğruluğu hakkmda ge
mia in pilotunu ıahit göstudi. 

6u gemici tekmil müna. 
zaayı bir kelime : öylemeku • 
zin dinleyen akıllı lıir adamdı. 

Fakat tekmil samiinin ken 
diıini dinlemek üzere ıüktitu 
muhafaza ettiklerini gördüğü 
zaman söze baıladı. Ve on. 
lcıra : ( her biriniz aldanmış. 
ıınız ve diğer?erini de ya
nıltıyorsunuz, dedi • . Güneı hiç 
bir zaman arzm etrllfmda 
dönmiiyor. - Bitmedi -

flalckın Sc>sİ 

l)ünya duyumlaıı 

Garantili evlenıne 
Almanya hükumeti "ev

lenmeğe elverişli olmak" a
dında bir kanun çıkarmıştır. 

Bu kanuna göre, satide, yal 
nız seğlam züriyeti garanti 
eden evlenmelere izin verile· 
cekttr, 

Selamla şmayormuş 
Viyana gazeteleri Pari 

Suar gazettısinden alarak yaz· 
dıkları bir habere göre, İtal· 
yan gazeteleri Akdenizde do
laean İngiliz gemilerinin se
lamlarına kaı şılık vermedik
lerini bildiriyorl armı ş . 

Gelecek yıl için 
Birleşik Amerika hükfı. 

metlerinin deni:ı bakan lığı ge · 
lt c ek y ı lın deniz proğramırı 
ne§rclmi~tir. Bu p ·oğrama &Ö· 

re, J5,COO tonluk Lir dritnot, 
altı deniz altı gemisi ve on 
iki deotroyer y~pılaca ktır. 

Bundan ba~ka şü bakanlığt da 
orduya 800 tane yeni uçağın 

katılacağı nı bildirm! şti r. 

J)eprem rekoru 
Geçenlerde Yuğoslavyanın 

Bnnyaluka şehri ve yakınla

rında on gün içinde biri biri 
arkas ından bir cok deprem · 
ler olnıuşlur. Bu depremlerin 
say111 on günde yirmi sekizi 
bulmuştur. 

Otomobil hastası 
Otomobil meraklıları arn· 

s nda en çok otomobil dt>ğf§· 

tfrmekte rekoru kırarı bir İn
gilizmif. İngilterenin İsthorn 
§ehrinde oturan bu ingiliz, 
850 tane yeni otomobil değif 
tirmiştlr. Bu adam son tip 
otomobil meraklısı imi§. Ye· 
ni bir tip çıkınca elindeki o
tomobili satarak yeni tip sa
ho alıyormuş. 

E-;er yazmak rekoru 
Edgar Valaı zamanımı2da 

en çok eser yazmış olmakla 
tanınmıştır. Fakat 1870 de 
ölmüş olan romancı Aleksandr 
Düma'nın rekorunu bu güne 
kadar henüz kimse kırma· 

ınıştır. Bir franıız edebiyat 
tar ı hi uzmanı :Diimarı'ı n yet
miş bir yıl süren l aııcılığın· 

da 1200 eıer yazdı ğını he
saplamııtır. Buna göre Düma 
her iki haftada bir eser }'az. 

mıvtır. 

Satılık adalar 
Bundan bir kaç ay önce 

bir japon sosyetesi Karolin 
adaları arasında olan üç a· 
dayı San fransisko'da bulu
nan bir firmaya 60 bin dola· 
ra ıatmış. 

Bu üç adanın yüzölçüıü 
40 kilometre murabbaı lm iş. 
Amerika firm&ınnın niyeti bu 
adada ipek kozast Yf.. tlştir mek 
imiv. Amerikalılar, bir vapu· 
ra bir yığın malzeme ve İ§Çi 

yükliyerek adaya göndermft· 
ler. Üzerinden iki hafta geç· 
tikten sonra sosyetenin sösye. 
tenin Sanfransiskodaki direk· 
siyonu ıu tegrafı alıyor. "A
dalar kaybolmuştur!" Vapur 
kaptanı günlerce uğratmasına 
rağmen adaların yerinde yel· 
ler estiğini tesbit ehniıUr. 

Amerika (irmast için jRpon 
mehkemelerine bat vurarak 
malı saten jspopları dava et• 
mekten baıka çare kalmamıı 
Japonlar, adaların aatıldıkları ı 

Dağcılık her zevkten üstündür ... 

Yazan: MUSA ATAŞ 
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Nihayet takatımız kalma
yınca soluğu imdat evinde 
aldı k. Çantalar1mızt açarak 
İhsan Celalin methede ede 
bitiremediği marmelatları ala 
m is g ibi Bursa tereyağına 

karıştırarak mükemmel bir 
kahvealtı yaptık. Soba, gürül 
gürül yanıyordu. Fakat üşü· 

yen yok ki : &okulan olsun. 
Bilakis herkesin hareketten 
doğan hararetle içi yanıyordu. 

İmdat evinde baıka ya
pılncak İ§ kalmaınııtı. Çünki: 
Bursada olduğu gibi burada 
yemekten ıonra insana ten
bellık basmıyor. Havanın si

nirleri kırbaçlıyan tesiri dai · 
ma insanı faaliyete sevk edi· 
yordu .. 

Dııarıya herkesten evvel 
ben fırladım. Yeni baıtadığım 
bu spora derhal ısınmış ve 

aşık olmuıtum. Gerçi (meşk 
olmayınca aşk olmaz - derler 
amma ben daha meıke bat· 
lamadan aşık oluvermiıtim. 

Şansıma olacak; bugün hava
da o kadar latif ki .. . Parlak 
günef yüzümüzü cayır cay1r 
yakıyor. Her taraf bembeyaz 
ve ıııl ışıl parhyan karla Ör• 

tülmüş .. İnsan bu güzel man· 
z;ıraya bayılıyor. 

K ayakcı arkadaılar; ceket
lerini, suveterlerini kalınca 
bir çam dalının üı>tüne yığ

mı ılar yarı çıplak denecek 

bir halde yalnız atlet fanile· 
lerij'le kaymaya devam edi
yorlardı. Her ağızdan fırhyan 
neşeli kahkahalar karlı za
ml\nda o kadar berrak akiı· 

ler yapıyor ki: Tarif edemem. 
Karşı kayalığa çarpan bu 
sesler kafilemizden başka ora
da da bir kafilenin bulunduğu 
hissini veriyordu. Önceleri 
kaydığımız yokuıun dik tara
fma kadar çıkamıyordum. 

Sonradan baktım ki ; inaan 
kara düşünce birfey olmıyor. 
Bundan büsbütün cesaretle· 
nerek o zaman bize en dik 
gelen kısma kadar çıktım. 
Saim Altıokun (geliyorum ! 
yoldan ıa vulun !) diye bağtra· 
rak Yavuzun denizde son 
ıfü 'a tle giditi !l'lbi heybetli 
cüssesiyle aşağı iniıt beni de 
o dik yerden kaymaya özen· 
dirmtıtt .... 

Bir ahlganhk bu tıe de 
kafi gelmişti. Sanki uçuyo· 
rum ıandım. Gözüme öyle 
geliyor ki : Sanki ben kayma· 
yorum da altımdaki kar klt· 
lesi gtıriye kaçıyor. Kulakla· 
rımın deliklerine çarpan bava 
orada adeta ıslık çahyordu .. 

Bu çeşit hıılı kayışa büı· 

bütün bayılmıştım. İçimdeki 
sevince payan yoktu. Bu zevk 
içinde insan ıehirdekl itini, 
gücünü, hatta dünyayı unu
tuyordu. - Ardı var-.. ____ ceM _____ _,_ ___ _ 

zaman mevcut o\duklar.nı b !l 
adalara uğraya~ vapurlarla 
ispat ediyorlarmış. Kaybolan 
j!!pon adaları, batan ise A
merikanın 60,000 dolardır. 

Kalp i~letilebilir mi ? 
Moskova «çocukların uğ

lığını koiuma enstitüsü, üye· 
it r:nden B. Oair.ovski türlü 
hestalı klar yüzünden ölmüt 
çocuklf r.n kalplerini yeniden 
jşletmek hususunda birçok ba· 
şarılı tecrübeler yapmı~hr. 

Yaptı~ı 50 tecrübeden 35 inde 
kalpleri itletmiye muvaffak 
olmuştuı. Bazı hallerde suni 
olarıık tahril' .edilen bu .kalp
lerin çalıımast 25 saat ıür

mü~tür. Hususi bir mayiin 
k ullenılması sa} esir.de birçok 
kalpler ölümden sonra normal 
olarak üç dört saat çalıtmıf· 
hrdır. Sovyet ilim mahafille
rinde bu tecrübelere büyük 
bir önem verilmektedir. 

Sentez yoluyla kauçuk 
yapılması 

Tas 1 j ır: ıı bildiriyor : Son 
iki &y i ~inde ~ovyet kauçuk 
endüstıiıi ham madde itt ı hla. 
"lni iki misline çıkarm·ştır. 
Rusyada ynpılan o'omobıll-=rin 
ı;it gide artmösı tekerlek laı
lık l er : ne o1an ihliyacı da ar· 
tıınıı§t ı r. Yı llık lüstlk yopışt 
1933 d e 600.000 ıken 1934 de 
2 m"lyona ç kmıştır. Bundan 
başka her tüı l~ kauçu~ t n 
ysp ılm ı maddelerin günden 
güne ve dah~ fazla istenilmesi 
ham kauçuğa olan lüzumu da 
çoğ'altılmaktadır. Sovyetler 
birliği kauçuk istihlaki bakı
mından timdi dün yada beıir: ci 
gelmektedir : (Birl<"şik Ame. 
rika, İngiltere, Almanyd, Sov. 
yetler birliği). Fakat · iki ıene 
n ·:ı ür1 ı::i m ~vkie ve dört 

ıene sonra da ikinci mevkle 
gelecektir.; 

Memleketi dııardan ham 
madde getirmekten kurtaran 
sentelik kauçuk yapılma11 çok 
büyük bir öneme sahiptir. 
Bu yıl, bu endiistri şubesi 24 

bin ton sentelik kauçuk kulla
nacaktır. Geçen sene iıtihlik 
edilmit olan ıentetlk kauçuk 
mikdarı ise ancak 8000 tondu. 

Yapıhıında sentetik kau· 
çuktan faydalanılan maddele
rin sayısı ğitgide artmaktadır. 
Gelecek aene Sovyet fabrika
ları 40.000 ton sentetik kau
çuk vermek suretile düny• 
istihsalinin yüzde betini lalih 
sal etmiş olacaklardu. 

Bir muhaf azakarhk 
ifratı 

Fransanan en tanınmış ve 
kıymetli edebiyat ve kültür 
mecmualarmdan biri olan 
Mercure de Frat.ce muhafa. 
zakarlığıyle methurdur. O ka
dar ki, bu mecmua, Fransada· 
ki bütün ilerlemelere rağmen, 
Parisio en eski mahallelerinin. 
en eıkt sokaklarından birinde 

çok eki ve harap bir binada· 
lıl idarehane!ini baıka bir 
yere taşımaya veya tamir et
miye hiçbir zaman yanaıma• 
mıştır . Dahası var, bu idare· 
haneye, kuruluıundan beri 
telefon da girmemiştir. Şimdi 

meşhur romancı Jorj Duha· 
melin mecmua direktö lüğüoe 
gttlrılmesl dolay11lyle, nihayet 
idarehaneye telefon alınacağı 
umudu ileri sürülmekte ise 
de, mu haf azakarlığlyle ve ma· 
kine düımanlığlyle oöhret aL 
mıı olan Duhamel'in ıahılyeti 
de bu umudu pek · gerçekleıti· 
recek gibi aörilnmiyor, 
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Bursa birinci Noterinden 
inhisarlar idaresine ait ilan : 
Bursanın n~ll senesi tütün zürraından ve bu

rsanın demir kapu mahallesinden salib kızı fat- · 
maya aid iki parçada (;i7) kilo n1ikdarind k\ 
tütünü iki senelik anbar müddetini .kmal ev le 

" 
miş olduğundan bu tütünlerin on beş gün zar· 
f ında idarei inhisariyeye müracaatl:ı satnıası iç;n 
kendisine berayi tebliğ gönderilen ihtarname 
altına Belediye daire memurluğu tarafından ve
rilen meşrubatta mesk:ur mahallede bu adda 
bir kimseyi tanıyan ve bilen olmadığı bil<lirilnıiş 
olduğundan ( 1701) numaralı kanunun ö4.düncü j 
maddesine göre ilanen tebligat ynpı\ması T.C. ı 
inhisarlar idaresı bursa baş nıüdürlüğünün 12· 
·ı 0-935 günlen1ecli ve zıraat şühesi H20 sayılı J 

müzakeresile istenilmiş olduğundan mezkur l<a · 
nunun 34 düncü maddesiye Hukuk usulü ınuha· j 
ken1eleri kanunuun 1 ı._2 ci maddesinin ~ üncü ı 
fıkrası mucibince tebliğ makamına kainı olınak 
ve intişar edecek ilk nusba ile neşir \'e ilan edi
lmek üzre bu ihtarname Bursada çıkan Hakkın 
~~~ gazetesi idarehanesine ve~ildi . 

Bursa Ahmet Vef ikpaşa hasta
nesi başhekimliğinden : 

E!jyanın nevi Lazım olan maddeJer Muhammen teminat 
Bedel Mikdarı 

Kuru gürgen odunu 180000 1440 oo 
Yaş meşe odunu 250000 1875 00 ı40 62 

31 Teşrinievve g··n ·i Arsı usal 
Artırma gün .. dür, bu münasebetle: 

1 

çocu~lar arasın~a 1 

abakaaçtı 

Her çocuk '' Arttırma,, hakkındaki 
düşencesini on satırı Geçmiyecek 

surette yazmalıdır 

B YAZILAR: 
29 T. EVVEL TA. iHi E KAOAH 
İŞ A KASI iST NBUL CAOOESi 
1 <lıtt•si.ııc o·i) ( t~ı·i il e . liı·; 

EN İYİ YAZAN ÇOCUGA IOO LİRA 

• ) 

• 

V'ERILECEK. 
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l('f ·,·e Cf1İ CCt~l(f iı-. .. 
' "eş ı·i ı i<~ 'T'T (~ 1 fi<~ 
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Hastahanemiz için yukarda yazıh iki k:~Jem 
odun açık eksiltmeye konulmuştur . eksiltme 1-
11- 935 cuma gününe kadar dtvanı cckcektir· . 
istekliler tarafından verilen bedel haddi Jayık 
görülürse aynı güne saat dcştc hüküo1et daire 
sinde vilayet encünıenine kati ih~1esi yapılacak· ı 
tır. isteklilerin tayin olunan günde hazır bulun-

1
1~~;~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n1aları lazımdır . şartnameyi görnıek Lteyenler 
hastahaue başhekiınliğine yahut vilayet encü
menine müracaat etsin . bundan otürü 
alınmaz . 1 - 2 

Bursa şarbaylığından : 
Şar kurulunun 19 uncu toplantısı 4 ikinci teşrin 935 

pazartesi günü saat J 5 te olacağtndan uray kanununun 55 
şinci nıaddesine göre keyfiyet ilan olunur 

BİZ· i 
BASIME 
TEMİZLİK 

u·cu·zLUK 
CABUKLUK 

Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı'gibi 
Ucuzluğunda timsalidir. 

defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 
Bursa : No 24 telefon 130 

EN ŞiFALI 
Kaplıca Çekirgede 

KEÇELi Hamamı~ır 
1 

· içinde ıon derece temkiz ve tifalı çelisuyu bulunan- - 1 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafmdan bütün nöksan)arı tamamlaya· 

. rak bahçasıdüıeltilerek ııayın halkımıza açılmı§tır . 
Hamam ve banyo mü~terilerlnden bahçe için duhuliye alınmaz 

FiatJarda hiç değiılklik yoktur. 

1 

1 

( ET) · 
A manağı a reklam vreecekler 

Ma aamızda: Cumhuriyet Aytarı Musa Ataşa 
er gün sabahtan akşama .kadar başvurabilirler. 

93ö Senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aylardanberi 
çalışılmaktadır. Cumhuriyet almanagı memlekette ilk almanaktır. ve her evde 
bulnnması tazım gelen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bRhs eden 
bu eser müessesenizin ılan ve reklamları için emsalsiz bir fırsathr. Daima elde 
kalacak olan Cumhuriyet Alm<Jnağrnm reklam fiatları aşağıdadır. Bir sahife 15 
llira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilAn 25 
liradır. 

Bursa Cer, Tenvir ve Kuvvei Mufıarrike · 1 ............. . 

Türk Anonim sosyetesinden : 

CumurİJ1etin on ikinci yıl dönümü 
• • • 
ıcın tenvırat , 

B111 s:l Elektrik So"Y•'lt'~İ, Hc·mı i \ 'l) lııısıı<\i sn yııı abonrleı ın; 1 
Cııınııı iyoı lı,ıyrarııı rnuııa ı'helılo y~ıplıı;lr"ıklaıı forkal·'tdc ı csi- 1 
salı. \':ıktiııılo ı·eı yan itası mi'ırnkiiıı ol.ıhi lııın!'iİ içiıı 24--10-935 
taı ·i lıiıw kadar sus\'eteınim bildirnıclı·ı i 1111.uıııı ııııı vıı bııuılaıı ' 
lıa ~ka ' r.şlıns Ye e~yftya tdılike YC kaziı ftı·ız ıılııı:uı ı :;~ , iı~in. lııt 1 
foYkal:ıılt' tesısa ııı ı fcrıııi şeıaite ııygıııı ııb!'tk y:ılııız s· ıl cılıiyetli '. 
ınfıtenlılıitleı· ıar:ıl'ıtH.bn y<-ıpılması ie1p ı•llİ~ini il·in eıloı· . 1 

V:ıktinde ihbar eı.Jiıınevı:m tc-.is ıtl:ıı ııı r·aptınd uı ve lııınlnr ın 
yapilın:ısımfoki ku'>uı· Ye 

0

1Hık~:rnl:ıı ııı chğ.ılıilccek nelirelarılcn 1 

ölfıı li o ... yelcrniz lıiı; lıir ınec;uliycl k ılıııl rtmcz. 
J J 1 1 i 1!: r T t) l l I, l ' I( 

22 -23-24 

PEKKAL 
Mürekkebi Yeşil Bursanıızda çıkan ve bir mürekkeplerden 

En iyisi ve en ucuzudur. Muhterem Busahlara duyururum. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Bizim M:ıtlı:ı:ı karşısı No. 30 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

wwwwwwwwwwww 

Diş Tabibi 
Edip Rüştü 

Bursa - Set başı 


