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Tecim odası ve 
ekonomik durumumuz 

MUSA ATAŞ 
Tecim ye EndGıtri odamı· 

zın aon toplantılarında eıkl • 
Baıkan tilccar Bay Cavadın 
okuduiu rapor ıasetemlacle 

a1nea çıktı. 
Bu rapor çok kıaa 7azıl· 

mıı olmak bakımmdan yapı

lan itlerin pek as bulundulu 
1&Dılmaıın. Epe1ce tı 16rül
ml1tır. fakat bunlar derli 
toplu birkaç cOmle ile anla-
tılmak lltenmlt Ye bu ıuretle 
bize bir teyasu ifade etmiıtlr. 
Buraa; ipekçilik, haYluculuk, 
aaraçbk, bıçakçalılr, araba Ye 
karuMrtdllk, tabaihk ıtbl 
çeflt çetlt endlatrl ltehrl ol
duktan baıka tarlhael eaerlerl, 
kaplıcalara, Ye tabii 1llzelllk
lert1le önemli bir turtıt mem· 
lekettdır. Aynca Tanm bakı· 

mmdan da meyYacılık, tara
fında Hbaeclllk ılbl efllz bir 
ı.ıtr ka1ufldır. Şu hale a6· 
re ıehrlmlzln tecim ye endGıt-

ri ıılerlnf, daha dotruıu bl • 
tan ekonomik 1•ta1•11nı elin• 
de tutan ve bu hayata çeviren 
tecim •• eadOıtrl odamızın 

6 )eYI çok bOJ41' Ye cidden 
pek a....tlcltr. 

Bl•r•aleyla bu 16Dden 
his tedm cı•m1aa çok daha 
etraflı tıler ı&mek zoralında 
otduiw•• ..,.,..,.., Ş...dı:r• 

kadar J•pıla•lar •rç• 7aba• 
na atılacak ve mOblmsenml· 
yecek ıeyler delildir. Likin 
Bunanın bu 6oemll ekonomik 
Ye teclmıel durumu karı•ııa
da banlar klfl d•llldlr. 

Yeni oda he1etlae 1eçtlen 
aevat ıenç, mlDeYYer Ye 
halden anlar ldm..ıer olduk· 
ıarına ıare kendilerine karıı 
Bureanın bu,ankl ekonomik 
ha1at Ye durumunun icabet• 
tlrdilt bitin tılerl bataracak· 
luına dair umut bull1or Ye 
bel bailı1orua. lçtertnde it 
banı..11 dlrekt6rtl Hlnyln 
Haki ılbl cidden pek cleinll 
ze•abn buluauıa bize umduk. 
lar1mız1 beklemekte baıbca 
bo,ık bir emnl7et Ye ku•Yet 
yerl1or. 

Buıiba bitin acun de•let. 
lerlnln laerı•Jd•• ince kendi 
ekonomik 1ata11tları Gzerlnde 
darmuı olmaları Ye bütGn 
iç Ye dıı ıl1aıalarını bu du· 
ruma u1darmaya çab,tıldarı 
ıu ıöUlrmez bir baktkattır. 
Blnaeule1h her alanda ıilçll 
Ye kunetb olmak için bir 
deYletln oldala li:adar bir 
lnıanın •e bir ,.brtn de mi· 
temadlJ•D ekonomik durumu· 
na kuYetlendlrmeıl lbımcLr. 

Bananın bu hayatı için 
1apılacak pek ~k tı Yardır. 
Biz~ tecim Ye eadlıtrl oda
lan kendilerini 1almz t6ccar· 
lardan maaJJ•n aidatı topla
mak Ye 11Dıflar1ilı taJID et· 
mek; eoara da bir tecim 
zlmrealnln muay,.n bir men· 
faatmı ye,. ltflal mldafaa 
etmektea ibaret •aatfelerle 
mlkellef tutmamab4arlar. 
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Fotoğraf Sergisi 
Ankarada Basın Genel DlrektörlUIU 

tarafından büyük bir fotolrat 
sergisi açıhyor .. ---Ankarada ba11n pael dı

rektörlQI tarafından Ankara 
aerıt eYlnde 25 Şubat 936 
dan S Mart 936 1a kadar 
deYam etmek Ozere (Tilrkl1e, 
T arlh, sGzelllk Ye it memle
keti) adlı bir fotoıraf aerelıl 
açılacaklar. 

Memleketimizde ilk defa 
açılacak olan Ye bllhaua 
memleketimizi tamtma7a 7a. 
ra1acak olan bu çok deietU 
Ye yerinde te19bblıe bitin 
JUJt ıeYer Ye IJI reılm alan 
yurddaıların katılacaklanna 
eminiz Blnaenale7h bu önemli 
ite en ıenfı mlkyaıta ııtırak 
için 7urdun her ka,eılnde 
hazırlıklar baılamııtır. Şehri· 
mlaclen de fotoırafçılardan 
INııka blı;ok amatör fotoıraf. 
çalar ba ıerıl1e bol bol reılm 
16nclermeye hazırlanmakta 
dtrlar. Serılnfn nl&amname
ıinl atai&Ja kOJUJOfUZ : 

Anlrara'da, aerat evinde, 
Baaan Gnel direkt6r1Qtl ta
rafından 25 Şubat 938 claa 
5 Mart 936 tarihine kadar 
de Yam etmek ilzere açılacak, 
"TOrkiye TarMI, ıilzellik ve 
it ••mlekeu. adaaı tat•Jap 
GlaD fetoaraf ıert11ı• Taıtsı
,.·de 1aıayan 1erli ve Ja• 
baacı profeı1onel ve amat6r 
fotografçılar da •ıaıtdakt 
ıırtlar altında tıtlrak edecek
lerdir. . 

1 - Ganderllecek f otoıraf· 
ların on Şubatta Ankarada, 
Ba11m Genel dlrektörlGllnDn 
eltae yarmaıı lbımdır. Bu 
tartbten 10nra ıelecek reılm• 
ler mltabaka1a tıtirak ede· 
mezler. 

2- Her fotoırafın 16nde. 
receil rellmlerln aay111 onu 
ıeçmlyecekUr. 

3- G6nderilen fotoıraf · 
lann aııarl 24X 18, azami 
ebadı 40X&O olacak ye bu 
resimler kartonlanmıf olarak 
aönderllecektlr. 

4- Her reamln arkaaına 

16nderealn adı ve adreıl •e 
reemln ne1e alt oldulu yazı· 

lacak Ye 16rOnen tarafın bir 
k6ıeılnde de aahlbinln lm:aa11 • 
bulunacaktır. 

5 - Ganderilecek reılm· 
lerln karılıp buruımamaları 
Jçln iki kaha karton araıında 
ambalaj eclllmlı olma11 •• 
taabbatlll olarak 16nderllm•· 
lert llzımdır . Yolda Jlpran· 
mıı YeJa eline Yarmamıı r• 
ılmlerdea dol.a11 Baıın Genel 
Dlrekt6rltlll btç btr meı'ulı-
1e kabul edemH . 

6 - Sergi k r. p.ınd,ktan 

ıoara bir ay lçiode reatmler 
ıalttplwtqe, maaraflar1 kea
d4hdae •it olmak GaeH, iade 
olaoacakbr • 

7 -Reıimleıln ıer2t ye ka· 
bulü veya reddi bir jüri hey 
U taraf•._..._._ ..... " 

caktaf'. 
8-SeTglde en çok mu

~affak olan birinci, tki ncı, Q _ 

çüncü f otogrı f .t basın genel 

direktörl6iü tarafından bir 
ıeref dfplomHı Yerilecektlr. 

Memleketimizde ilk defa 
yapılmakta olan b6yle bir 
aerıiye Tilrldyede 1aıayan 
bGtGa profeı1onel Ye. amat6r 
f otolraflaran ııurak edecekl•· 
rlnl , Baıın Genel Dlrekt6rlll· 
il Gmlt eder • 

Ticaret odaaının yaptığı 
ve yapacağı İf ler •• 

Ticaret odasının son toplantısmda eski başkan Tüccar 
Cevat'ın söylevini aynen pazıporuz. 

Oç yıldır birlikte çalaııyo· 
naz. Üç yıl içinde ,aptıfımız 
itleri yeni arkaclaılara da oda 
ödevini baraktılımız ıu ııracla 
aöylemeil bir borç ıayarım. 

1933 Serıiıl Buraamızın 
ekonomaal Jaıayııı Gzerlne 
canla bir llıl uyandırdıfı ılbl 
1000 lira odamıza ba1ılat da 
ıetlrmlıtl. 2000 lira da Veki
let yardım etti bu parada O· 

damızda kaldı. 
2-0nancu Cumurlyet yıl 

dönlml mbaaebetlle odamız 
( 10 Jıl içinde ) altı bir eae
rlle mevcut Ticaret odaları 
ara11nda anemll 'bir yer aldı 

ltalyanla lsveç kızıl haç heyetini 
haklı olarak bombalamış/armış •• 

Ankara 2A.A.-ltalyanlar isveç kızıl baç heyetinin İtalyan 
uçaklarınca bombardıman edilmeıinin 7erinde olduiunu iddia 
etmekte Habeı ıeflerlnin uçakları ıörünce İHeç heyetinin ça
dırlarana 11fandıklarını ve Daıaburda düıen iki İtalyan uçak
ç111nın Habeıler toraf1ndan öldürilmüı olma11nı bu bombardı • 
mana ıebep olarak ıöıtermektedir . 

Stokbolmden blldtrildtğtne göre lHeç kızıl baç heyetinin 
bombardımanı Gzerlndeki gazeteler neırlyatı deYam etmekte
dir . Prenı Kari baı Peakopo' Ye diger ıahıl1etler rad7oda 
nutuklar vererek bu kanlı barekeU ıtddetle takbih etmiılerdf r. 

Ras Desta'nın kuvvetleri mevzile
rini muhalaza ederek ilerliyorlar 

Ankara 2 A. A.. - Adlaababadaa bildirtldlilne göre cenup 

cephellnde ıon iki gün içinde -Raı Deıtanın kuvvetleri ltalyan 

uçaklarının ıtddetU hücumlarına uframııtır . ltalyanlar milnha· 
ııran ıaz Ye yanıın bombaları kullanmaktadırlar • Habeıler 

mOıtabkem mevzilerini tutmaktadır • Şimal cephellndeld Ha· 

bet kYvetlerl 1a••ı Javaı ilerlemektedir . 

Habeı kuYvetlerl cepheye ıtderlerken 

lngiliz gazeteleri Italya ile Avus
turya arasında sovukluk oldu

ğunu yazıyorlar .. ----- ----Ankara 2 A. A.- Bazı lnglllı gazeteleri Avuıturya-ltalya 
miinaaebetlerlnde büyük bir ıotukluk ıörGldüilnü ka7detmek

te ve ıovuklulun ltalyanın harp mlaa1ebetile Avuatur1adan 

7aptılı ithal'ta bono ile ödemeılnden zecri tedbirlere ittlrak 
etmeyen Avuıturyanın loılllz ihracat mie11eaelerlnln kuntra

tolaranı fHhetmelerinden lleai aeldifiDi yazmaktadırlar. 

lngilterenin Mısıra verdiği 
cevap kafi görillmüyor .• -·-Ankara 2 A. A.-Kab~redeo blldlrlldifine göre 1930 anlat· 

ma11 eıaa Oıerfnde bir lnıtliz -M11ır muahedesi akdi için 1enl 
seçimden çıkacak Mısır m~ıruti hükümetile müzakt-rede bulu· 
nacıltna dair loıtltere~in Yerdlil cevap umumiyet IUbarlle 

ıayrl kafi görülmektedir . 

1-1933 Yıbnd" ıayın ar• 
kadapmız merhum Oıman 
NurlDla 6acl1Gllle odamız a
dına bir aerıt açıldı. Bu mG· 
naaebetle çok deierll arkada· 
ıımıs Oaman Nurlnln temiz 
ruhunu burada ıayıı ile 7ad 
etmeldlilmlz için bir dakika 
ıuabm. 

3-1934 Yıb aerılılDI de ·~~==-::-::-~=~~:-:-:::::==~========:::==::= 
- Ardı ikinci 16.de -

Buılln bir b&lıenla pnel 
ihtiyaçları Yardır. Bir endGıtrl 
tubeılnb1 ıeaet derdi olabilir. 
Ne bde1lm; turizm Ye ihracat 
pbl blrblrlle biç de m&aaae
betl 7ok 11nalan iki it lae
rlnde önemli bir dunam ha11l 
olabilir. Tecim ye Endlttrl 
odalan ... teYINDlerla bitin 

bu itler etrafında ea kaYYetlı 
tezlerle ıörıllerlnl, bllıtlerf nl 
ye dileklerini anlatmalan ye 
mOdafaa etmeleri preldr. 

· Şlpheılz 1enl otla mecll
llmbls ıenç Ye mlnevyer 
G1elertaclen bundan batka 
bir tef •• bekleml,.... 

MUSA ATAŞ 

Nlkih töreni 
Şehrimiz attarlarıodan 

Ahmet Erteklnin kızı Meliha 

ile Aıtelmen Celalin nlkib 

t6r•lerl diln Uray aalonanda 

ıilzide daYetlller huzunmda 

1apılmııtır. Gençlere tDken· 

.._ taaelet clderls. 

Olduium gibi .. 
- K. Amca, ben ne •at· 

lar ıtbi ,, ı&rlnmek lıterlm 

ae de ••lalar gibi. ,, .. 

- Ya ne gibi deraen : 

- Olduium ıtbl , 

Derim .... 

, 



Sah·r e 2 

- Birinci yüzden devam -

bir çok engellere ha.rıı yaptık 
yfne ~ehrim zin ekonomr:al ya. 
9nyışı üzer ne i~ i izler bıraktı. 
ral ödevjmfzi yerine getfrdık 

bu sergide de Vekaletin yap· 
tığı 1000 lira yardım kasa
mızda kaldı. 

4-Mevcut iki noter ıih

ıop hanelerden çıknrdnrak be· 
ton binalara nııHettirildi. 

5-EmJak bankasının Bur 
sada açılması için odamızın 

önemli ç!lfışmaları görüldü. 

6-Mudıınya·İstanbul ve. 
pur tarifesi yüzde 40·60 azal· 
tıldı. Mudanya·İstı:mbul iskele 
tQJ'ifosl yOzde 30-60 azaltıldı. 

Mudanya hammalfye tarife •. i 
yüzde 30·60 azaltıldı. Bursa
Mudanya yolcu t rif esi yüzde 
55. 75 uzcıltıldı. Bursa-Mdaoya 
efYa tarifesi yüzde 50-55 a· 
zaltıldı. Mudanya Şömendöfcr
lerinden eşyn ha.mmali; esi 
kaldırıldı. Muradiye istasyo
nuna otobüs işletilmesi temin 
edildi. Tren ve vapur saatleri 
odamız tarafmdcn tesbit olun
du 

7-Pirinç çuvallarının yüz 
kiloluk yapılması temin olun· 
du. 

8 -Tütün nhm ve satımı 

hnkkında kongre yapıldı. An .. 
karaya odamız tarafından har
cırah verilerek murahhaslar 
göoderlldt. 2506 no.lu kanu· 
nun tanziminde odamızın bü
yük çalıçmal rı şaya ı kayıt· 

tır, 

9 Ayhk orta fiat ç·zcl· 
gesindc fpek ve ipel:U l uma~· 
ların teferruatı zikredılme 

ınrctilc fletlar ger k maliye 
ve ger:?k teclmcr.lerimizce 
memnuniyeti mucip bir ,ekil
de tanzim edllmefie b:ıı'andı. 

l 0-Eklrnnomi Bakanlı

ğına yılda nek dar istihsal e 
dildiği gösterilerek, bütün fob· 
rilialnra ait ipekli kumav nü· 
muneleri matbu krrtoul r:ı 

konulmnk surcttle gönderildi. 

11-Bursn kaplıcalarının 
ıslahı maksadile hey'etl umu
miye odamıı.da fçhma ettiril
di. ve kaplıcaların islühı Be· 
lediye'ye yazıldı odam1"Zın bu 
oğravmaları neticesi oteller, 
kaplıcnlar temizlendi. 

! 2 -Ank rada açılan Ti· 
caret ve Sanayi odalnrı kong· 
resine hazırlanan raporlarla 
muralıhaılıır gönd rlldi. 

13 - İhracat ma 11 .. r:mızın 
yıllık istih al miktarını göste
ren cetvellerle beraber nü mu· 
neleri Ofisltğe gönderildi. 

14-930-934 Yılına ka· 
dar Bursa da yetf§en bütün Ü· 

rünlerimf z miktarı t sb!t olun
du. Bundan evvelki yı llı:ın 
nit ial ti tilderlnfn taıızimi 

için de çalıı•lmaktadır. 
15-Ars,ulueal bir mahi- . 

yet kesbedecek olan adreııs l:i · 
tabı için fabrlkalıırımızu ve 
ürünlerimize alt resimler, 
nümuneler Türkofhliğe gönde 

rlldi. 
16-Şeftalinin ve yov 

meyvenin Almnnya'ya ihracı 

yolunda Türkofis ve Berlin 
Ticaret odaslle candı muhııbe· 
reler yapıldı. Ambalaj nümu
nelcri getirildi ve ilgililere bu 
nümuneler dc;ğıtılds . 

17-BuAd y Bors sı ıslah 

ve nümune üzerine satış te· 
min edildi. 

IS-Jandarmamıza 22 ve
leıpltfo hcdtyeslne delalet e· 

• 
on111sjıonun an 
§ GOO A 1et l < ryo a 

örtt~ü sa tın r lı 2.ca trr. 
Tahmin edilen be<leJ 
1500 ı;radır. Ş, rtn~t · 
me ve numun ~·i sat ~ 
aln1a l'"omis,·on u da 
dıa. Et<si \tm · 7 l -930 
sn ı günü Ş' 1 t 1 G c• a 
tophaPede ~·ktri s 
tın :ılr a t'"o i onun
da o) cat.tı.. Ft s' ln e 
açık ofaral~ y~ p1 '. ca c
tır nıU\'akkat ter11i .. c t 
llJ liradır. :l2-·~6--3 

3-t·-Hl3G 

ası 

•• 
§Askeri ı; e oku-la

n · çin 3:·o:~rl .> tc.lnr ı 
harici el i~e u i ti ı i it
cektir. tahrnin cdd<'n ef ter "rcc:; imza tan bvyük e 

,. e ' 
olacaktır •. 

sat un alma 1 oınsiyo. 
t1unda olacaktır ek~·ıt

ı 
n1e açık olr4rak yapı-

K racabey 
ra P-ndan: 

a- lrv"V r; Bü,';,~~,. T ı 
1' Fahri Batıca 

f d fi h htı• t Hr.1 /ıJÜ 

kuruştan 1ö87 1 ;, a 
50 l1 uruşt u . şartı,an1e 
ve nurr uncsi s1tın al· 
ma korn·,iyonundadır. 
eksiltme G-1-DuJ p:ı 
zar tesi günü sa t 16 
da tophanede n"keı i 

l iacaktar. muvakkat te
minet 27 liradır. 

l{aracabey Hara-ı 
· ihtiy. cı için(acl··iz bin 

Kozahnnı No. 221 Telefon 95 

Tice.ret, komisyonculuk ve 
taahhüt tıler! her nevi 

1 17-21-~ô--3 

' ~ As1 ri rse oi{ur-
' l1rı iç'n 1100 n'lct p' B 1r~a rt p , 

Bu (: n Pir n ir car -
b z be• cıli: inde ş rfrnn sa· 
adullan v resesi garb t mu· 
hacir tarı ·'11 şın ut ı r t' -

met ogtu çevrili c .. rur 'lfl 
1 

yol ile ç rlli jki dö ia ı 
tarla elli yıl önce h cı Edi· 
Ptoı h .rice•1 s tın 'in~ k 
sur i e at · n ın m 
ölrn sile ve es .. si e 
ey .edığind .. n batı -;I te .c·u 
talep ed Jıs \ e t pu lrny. 
dıda bulur~m"'wış ol uğun 
dn.1 t f.Rf'rufunun tahkiki 
için 13 - ı 936 güııü .. mü
sadif pazartesi günıi mahal· 
line mt:r~ur gönderilecegin
den bll tarleda alakaeı olan
lar var i~e tarif i ilanı· dan 
itibar en ıo gün zarfmda el· 
lerindeki belg~ler ile bera
ber tapu idrıresine ve ya
hut mahallh de bulunacak 
memura müracaat eyleme
leri iUln oJ,Jnur. 

dildi. 
19-Havlulc:rd eski ve 

çok knnşık ölçüler yerine 
santim temin edildi. 

20- Ecnebi memleketteki 
tüccarl'-t Bur a tüccarlarHe 
tanııtırıldı. 

21-10 Kifiltk bir kadro 
ve b nlerce liralık bü.çe i e 
idare olun n mıntaka ikths t 

Müdürlüğü Ye mnden rnühcn· 
dlslfğ nin lfı.ğvı üzerine bütün 
bu itler olduğu gtb;, nkbine 
nazaran odamız lcadros nun 

dar o'Ju""u b.ir zam nda, odn
mıza vuil""ı. Bu sebeple oda· 
mızın lfl bütün Vilayet l{aza 
odnlarınn da §imnl oldu fk· 
tisat Vekili Unde yeni tesis 
olunan Ofıelt 1 ayrıca de· 
vamlı ve mühim muhabere 
cereyan ehneğe baoladı . 

Odanın 1935 yılı 10 ny

lak mesaisini gösteren a~ağı· 

daki rekaml r, Ekonomi Ba

kanlığına 1 er ay V!liiyet ro· 
ille odamız tarafından gönde· 
rilen mesai raporundan ahyo. 
rum. (Ardı ver) 

j ın1a sat 1 r ·1lın.ıcal~tır. 

Tahrnin dılen of'del 
9-··o·· ' s •. / ,l ı. · t.11r ... , 1rtt anı -
\'C nunıuncsi satın a -
r ı l<onıi ~' onundndır. 

J 

Eksiitm0 7-1-!l36 ~a-
l gur·i ·ıat 1 ~j ( c top 

1·t1 c~c ns ·f ri s~tı l a:. 
nıa ....orni:-,voJ ıa~ 1a--
cat\,lıı. El{s itme ac;ık 

olarak yapıh c~ktıı· 
rnnvakkat teıninat 206 
l . d ı.) ı.• - t) '~ 3 ıra ır. ~:t ... v-

§ 800 a !et nevresim 
satuo alın caktır. ta
hn1in e<liltıı bede ı 800 
liradır. şnr"name ve 
nunn'nesi sa tun alma 1 

l{O.dad1r. eksiltme 21- ı 

f • 9 3 G Sah gül ı ü sr at 
16 oa 'forhanc<le sa- 1 

tun alma KO. d'ı ol?- 1 

caktır. eksihme açık 

olarak yapı 1acaktır. 1 

rnuvakkat teınir a L 135 
lirad& ·-. 1 

3-8-14.-19 
§ 

ı 849 adLt f ıluiJ .. oz fa
nila satun alrnacaktır. 
tab miLA Ed kn 1cddi 
ilı."'i9 lira 20 kunı~t-ur. 
şartnanıe ve nun-!un!..si 
satun alnıa f{O.d dır. 
eksittın\! iO- t-936 pa
zartesi günü saHt 16 
d'l 1~o hanede satuı;ı 1 

alnıa KO. da o1ac 1ktır 
eksiltme açık olarali 
yap1lacaktır. ınuvak
knt ten1inat ı l 1 liradır 

3-8-14-19 

dörtyüz)kil 'zeytin ya
ğı ile) Dokuz bi altı 
yüz)<ilo zeytin danesi 
.t;ap tlı ıarf u~ulıle ek 
!-ii tnH·y ! konn--r ştur. 
(~ı sifLne günü 1 i ktı 

' u ~ s uıi B;~u c1u11a gü 
nu s:ıa ton b, ş+ i r. tt:•ın: N 

tı t11U'-'·~k k.ıl( · Zl' .l -y· :.,, iç" l üçvuz ı;r ı 'e 
ztyti < ;:ıcn~ı ıcı.l ı..i 
) üz elli Jıra ou p zeytin 
J ağının kilosnnn kırk 
->eş lo1ruş ve z yt in 
dan< s'nin kilosuna otuz 
üç kurt ş nıuha· ırnen 
kiy let -.akdir edilınİş· 
1 ir. isttkliferin sartna 

A 

nıeclini Bursa f~tanbul 
g ıytar müdirltrile ka-
ı c cabey Har asından 
n1tccanen alabilirler 
taliplerin teıni na tla rile 
birlikte eksiltme günü 
Harada bulunmaları 

11-10 ,.... 

I" aVl?J ., r 

8usra Askeri lisesinden 
928 sen 1 s'nde sekizinci sı
mftar nıw.ş olduuğura Tas. 
tiknaJ1eyi kaybetdim. yeni
sini çıkaracağ1maan e&kisi · 
nin hiikruü otmadığmı ilan 
C'derim . 
Hisar çifte çılrmazmda Ra
gıp 

rnoden kömürü e&tr§t 

Slgortu AcentEliği 
ıı - 150 

et ~-lami 
[KARABONCUKJ 

N Sl! paşa Hamamı 
SOk3ğt No. 15 

Her türlü hnstalıklar muayene 

1 

ve tednvi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 1 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pıızarte:ıi ve 

peıembc günleri muaye- ı' 
ne ücreti : 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiH PEKSUN . 
Röntgen Mütehassısı .. ... 

Muayenehane : 
llb.im Mııtba:ı knrşısı No. 30 ... -

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

K • T 
(Tefri amız) 

Yr.zı çokluğundan konma
mamı§llr. özilr dileriz . 

... şterılerinin istediği Üzerine 

g
0

zel ve şık işler yapaı·. 

ursa : Df:fte da;·lık ark sı No 22 

Telefon -130 


