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'Pt;trpl ambargosu 
~n {Tan) ne diyor 

.J'ı&n a.ue.t.e.i ..b.at ya aaın· 
ıla ~ol .aml>Ar.aoıunua bili 
emri uld oiamt~açaiıoan se • 
beWertaı •raıtırmald&d1r. 

lnftkeNrıüa iMi ifte bek
a.titlt kadar ıkat'i davran 
mayııının ıebebl Tan ~ete• 

"tfn• tJ6M ~erikaaaa ~u ka· 
"ftra tftllik .ıememeai cl~iil, 

Anupa ıtyasetlnin lcababdır· 
•IJanm 'ltlr hatb çıkarmaaa 

,blle l\lmanyanıo kucaiına 

atılmaaı Avrupa m'6vazenealn 
de Aekl~nmedik tedbirler ya
pacaklar. 

Japanv•.aiv•••ti 
ifln (Zamllfl) •• •••'11 8111 .., g_.liiniellmizli 
Saylavı JaJ>()~anm iç ,ilfyaae
tloi anliataaba 91e .-om lıya 
nıu J>Jr •lıllLnJ JMJmaktadır. 

ltabetl._r için 
(Kurun) .neler 
~? 
~tlhK.un1atla son Ha. 

bet be.ı1111nlu'klarımn Raılar 
ara11ndaild aheolrıtitikten ileri 

~ ititY•I o• .lııu •n· 
laıme~n~e ettik. 
lerlqj ıaıaakladır. 

Son P09bl\8Jln 
tı•zdlklerıı. 

5eD .. allltl~8f 1itUD11D• 
da 1-tlıloiaa >lıu Jliilen "'!Ve 
... ~ 1-tl•re, l•'7a 
Yf f ra.Qıa ara1Jıula Lakıiınbain 
teklif ı ~vzuu bahıedJl.mekte 
ve ejer ı.akj.kat ıahaaına tn
Ukal eder1e bu faiuln aaıın 
tela ........ lıted INr vazlret 
,..., ~lii alll•tılmaktadır. 
&& 

Bir tayin 
Uray kimyaıeri Hulüll 

Toz oğlu lıtanbul ıehir ema
neti kimyaıerlifine ıe· 
bir emaneti mütehe.1111 kim
yag" rletideu ~o.il f:Wklıı 
da ı~Q kim]lf!geiJfii· 
ae naklen l !fjo~iıleriiU. 

Soy adıll&ila alana 
Belediyenin ıon bir tami

mi • 
Ştmdlye kadar soy adı al-

mayanları oldukça 'tellıa do~ 
tıiwüıtiil' • Bir ,4aa •ri 

tlO.J Adı 4lmak üzere beledi· 
pJe miucaat .,edenlerin illik· 

il800 al seçmtftlr itlMn· 
.ııttmize ıöre ıehrimizde bu 
ıaOne kaflar 80 oblmlen f.azla 

lmıe ıoy adı almı;&1r • 

amurlu ektMIClar 
Tahta kale Jıomtaerlifi 

uruncu lbrahlmin 115 adet 
kmejlni mnıaclere etmtıUr • 

Yapılan muayene ıonumla 
u ekmeklerin hamurlu oldu· 

16rll•lik ....... Jırarar 
•erllmtıUr • 

Ruhsatsız bina 
yapıyormuş? 
Hoca ... t.lawı ,mU..11..;ude 

atma •dsrh J>lr ..,._Din 
Ur~,. ..-l&Uaat ve-.den ev 
aptardılı zabıt~a ,1öralmüt 
e derhal mahallinde tutulan 
ir rapor Gzerine me1elenin 
lhendt-ltkce t~tklldnı karar 
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İki lise arasında atletizm 
müsabaksı yapılacak 

ita/yan kıskacı para etmedi Habef 
I orduları irtibatlarını temin edebildi 

Balıkesir Jiıeıi .atletlerile 
birinci liıe arasında bayramın 

ıldnci günü Atatürk stadyo
nunda atletik miiıabakalar 

yapılacaktır. 

Yapılan hazırlıklara bakı· 
lacak oluna bu müıabakala
rm oldukça he111canlı olacağı 

anlaıılmaktadtr. 

Sıhhi teftişler 
doktorlar tarafın· 

dan yapılacak 
Şehir dahilindeki müe11e. 

ıelerln sıhhi duı umu evvelce 
yalnız belt:diye ııhhat fıyar-

, lart tarafından mQnfertt ıu· 

1 

rette yapılıyordu. Bu bal bir 
çok alikadarlarların tikayetf
ni mucip olduju gibi belediye 
zabıtasını da zorluklara soku· 

t yordu. Yapılan bu çeıit olka· 
"tleri göz önünde tutan be· 
ledeye -encümeni ehlren nıeclf-
ıin bir ltarau üzerine bu va· 
ztyett tetkik etmiı, badema 
bu gibi tefttılerin belediye za· 
bıtulle Itır arada bizzat ,dok· 
torlar taraf t0dan -yapılmuını 
karar altana almııtar • 

Ruhsatsız dük· 
kanmı açmışlar 

Belediye Y aa•klarına muhalif 
hareket ederekr.uhıat almadan 

1 dükkan açan bakkal Halil ile 
köfed lbrahtmln dOkkinJarı 

oııı kl\patalmattna UraJGa ••· 
rar ~ rilmf ttir . 

Bakkal hakh imiş? 
Tflhtak kalede Yusuf iı

miode bir bakkalın, dükka-
mnda H\ttlı çeıtt mallaı ara· 
ıında ç.uvalla un bulundur· 
dupou gören ııhbat İfyarlara 

bunun 11hhata elverftli olma· 
~tDı il~rl sürerek bakkal Yu • 
ıuf~o un satJıına mani olmak 
tatcmttlerdir. Bu durum kar· 
111...aa bakkal Yuıuf Urbaylı. 
ia bat ıarmui ve yapılan bu 
Jaak11Mığın öoüne geçilmesini 
dilemlftfr • 

Bunun üzerine meseleyi 
inceleyen Uray encümeni bu 
gibi bakkal nükkanlarmda un 
Htlftnın mahzurlu olmadıiını 

karar altına almııtar . 

Acı yağlar 
Tuz pazarında Baha adın

da birinin acı yal aattıfını 
Uray zabıtaımca. h1tber ~ın· 

mııtır • 
yapılan muayene ıonunda acı 
olan bu zeytin yaAlaranın 

ancak memualar müvaceeıln
de ve yalnız ıabuo yapılmak 

ilaere kullanma11 Uray encü· 
-menince karar altına alınmıı· 

tar • 

~~~~~~ 

! Gazetemiz ! 
' ' l Kurban Bayramı mü· i 
"i nuebetile beı gün çık- : 

f mayacaktır. Gazetemiz ' t muhterem okurlannın f 
J bayramlarını tebrik eder. f 
~~~~~~ 

Ayni gün acar idman yur· 
du güreşçilerimizden dokuz 
kiti İıtanbula gidecekti r Gü
reoçllerimiz cutna günü yeni 
açılacak güneı kulubü ıslonu· 

' nun açılı töreninde hazır bu
lunacaklar ayni zamanda Mil· 
li takım ve güneı ~ulub lrÜ
reıçilerile güreıeceklerdir . 

Uludağa çıkanlar 
Bir kaç gündcnberi nıuh· 

teltf kafilelerin Uludağa çık 

makta o!duklaranı yazmııtık . 
Bu gün de Parti müfetlf ıi 
Antep ııavlavı bay Remzi ile 
eıi ve Dağ kulübü reisi Saim 
Altaokia genel sekreter arka
daıımız Muo Ata-1 Uludağa 
çıkmıı!ard ır. Bfr kaç gün o· 
ırada kalacaklardır • 

Hayrat çeşmeler 
Evvelce Selimiye mahalle· 

ılode oturanlardan biri bay. 1 

rat olarak yaptardı~ı çefnıenln 
belediye hayratları araıma 
konulma11 ayni mahalle halkı 
taraf111dan belediyeden isten· 
mlıti . Bunu inceleyen ilgili 
büro'ar o civarda bele· 
diyenin de bir çok hay · 
ratları oldujunu tespit etmiı 
mahallelinin bu hur.ustr..kt 
.isteklerinin yerine gellrilemt'ye 
ceği, ancak toplanan borçla
rmm takatte bailanacağı 
kendilerine bildf rilmittir . 

Ekstra ttuc d~l~rın 
b11şına gelenler 

Kuap Salibin loegöl mez 
bahıs damgasını taııyan (Eks· 
tra) etiketli ıucuklarıom kok· 
muı etten yapıldıiı tahlil 
neticesfnde an1aıılmıt ve bu 
kokmuf ıucuklaran fmhasile 
beraber sahibi Salibin de 
para cezasına çarptarılmast 
kararlanmııtır . 

Bu yıl 5000 den fazla 
kurban gelmiş ? 
Kurban ıat ı ıları bu yıl 

diğer yıllara nazaran fazladır. 
Alman menıe şahadetname· 

lerf ne bakılacak olursa bu ıe 
ne ıehrimize bet binden faz. 
la kurbanlık koyun getirildiği 
anlaşılmaktadır. 

Bu koyunların çoğu ıatıl

mııhr • Kurban fiyatlarında 

da oldukça bir dütüklük kö · 
ze çarpmaktrdır. Geçen sene 
yJrmi liraya satılan bir kur· 
banı bu ıene onbeı liraya al
mak mümkün olmaktadır . 

Halkımızın bir kısmı bu 
sene kurban almamaia karar 
verdiklerini ve kurbana vere· 
cekleri paranın da Tayyare 
kurumuna yatıracaklara haber 
alınmııhr . 

Musa Ataş 
iyileşti 

Dört ınodenberi hafif 
bir · soğuk algınhAından rahat
ıız olarak evinde yatan arkada 
ıımız Muıa Ataı dün iylleı 

mittir . Arkadatımız bugün 
Uludağa çıkmıthr . 

Bir teşekkür 
Rabat11zhiım esnasında 

beni itina ile teda vl eden 
doktor Mehmet Aliye en kalbi 
tftekkürleriml ıunaram • 

Muıa Ataı 

İtalyan kolordularının bütün Ras ka11a kuvvetlerini kapana 

sıkııtırmıı sand I ları umulmaz bir hadtıe olmuı ve Ra1 ka11a 

fazla zayiat ve•meden kendlaine bir yol açabilmiıtir. 

Bu suretle lta.lyan ku;kacı boıluk üzerioe kgamPifbr . 

Raska11a timdi Raımoloıetta ile frtlbatanı lemlme mu.afi.ak 
olmuıtur . 

ltalyanlara göre Habeş 
orduları dağıtılmış 

Roma 2 (A.A.) Mareıal Bodolgo1u 145 numaralı Mimi Nb. 
llğinde bildiriyor • 

(halyan kıtalara Raska11a ve RaHeyyüm ordularını tamamtle 

dağıtmıılardır. Düıman tama mile mllhendim olmuıtur. ) 

ltalya siyasası Amerika 
lehiı~emi dönecek 

Pariı 2 (A.A.) Gazeteıinln Cenevr muhabiri İtalya hakkın. 

daki zecri tedbirlerin tasdik edilmeıinin muhtemel bula,uWqiu. 
nu yazmaktadır. 

Çünkü, bazı memeleketler ihracata keaUkleri t.kcltrcle lt.l,a 

siyasasının ıüratla Amerlkalalar lehine geçeceftni dlfGHNk 

böyle bir harekete atılmak iıtememektedirler . 

Amerikada 140 bin amele 
gr.ev ilan etmif 

Nevyork 2 (A.A.) 142 bin aaanıör tıçlıi d6a 
mitler 96CO binayi aıansönüz barakmıılardır. 

ırev tlan et. 

Cenevrede müzakerteler 
Cenevre 2 (A.A.) Baldvin bu sabah ıaat l 1 de b.aJ Edeni 

kabul etmiılerdir. Müzakere 12 ye ,kadar ıürmijftilr. 

Bu muzakerelerin Habeı me1elelfıfinin iakitt/ı ~rJıwlıe 40ll 

vereceil mühim aklıler doğması • muhtemeldir. 

Bay Eden zecri tedbirler.in şiddet
lendirilmesinde israr ediyor 

Cenevre 2 (A.A.) Havas ajanıı muhabirinin öirendiiJae ... ö

re Bay Eden ltalyanlaran Habeıiıtanda kazandıkları aate.lere 

nğmen İtalyaya zecri tedbirlerin tlddetlendirlhneıtne Ye~il
letler cemiyeti prenıibine aadakat ıösterllmaıfne larafdardar. 

V efçiler memnun değil 
Londra 2 (A. A.) Taymiı gazetasının Kahire.,, 111\lhabirl lnıi· 

liz Mmr eöruımelerindeki Mısır delegr>ıyonun ekıeriyeUnt teı· 
kil eden Veftçilerin İngiliz delegasyonun p.:01r.am11tdan mem· 
nun olmadıklarını haber vermetedir. loıillz prUT••• sudan 
meselesini o Sü veı kanalının mudafaaaı ve aıkerl el birltil 121• • 
selelerinden sonra müzakeresini i)Uzam etmektedir. 

lngiltere ile Mısır arasındaki 
müzakereler başlanıyor 

Kahire 2 (AA.) Büyük Britanya yük1ek kOJDilefi '6lJ.,Ja 
Mısır delegaıiyonu ara11nda müzakereler busün ltai&.J~ır. 
M11ırın l 922 deki istiklal ilanında muallakta kalan djrt _..ta 
bakkmd anihai bir tarzı bal araranacaktar. Bu dört nokta ıuaı&Mdır 

1- Britanya lmparatorluiunun Mııırdaki muYueleierJ:lila a-
kıbeti 

2 - Mııırm muhtemel bir ecnebi taarruzuna karıı m&dafaa1ı 

3 - Ecnebi ve akaliyet meof aatları.nın himaye1i 

4 - Sudan meaeleıidlr . 

Japonyada kabine hala 
teşekkül edemiyor. 

Tokyo 2 (A.A.) Prenıi Saionji Tokyoya ıelmtı ve *-uıl 
konseyin kabine azilmm toplanmıı bulunduiu ıaraya gltmlftlr. 
Uıul mucibince Prenı Saionji tayin edecektir . 

Milli birlik partisi kabinenin aallam temellere tetln.rd eden 
bir siyaset takibine ve Milli mBdafaa me1elelerlncle mülıremmel 
btliilere sahip klmıelerden mütetekkll olmaıı ıe~flat -.&y .. 
!emektedir. 

• 
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B öylesine de hiç 
Çatmamıştım doğrusu .. 

b sını ı k ıtırmazmı? 
Okumağa baıladıfım sıra· . 

da, bu yıl ıehrimlze gecen yıl 
)ara nisbeten fazla kurban 
getirildiğine dair havadis gö
züme il i tti. Al sana bir dü 
tünce daha! .. Tam bu 11rada 
kartvizit baıhrmak için keJll 
felli bir adamın matbaaya 
girdiğini gördüm ve matbaa 
müdllriyle yaptıllları konuı· 

maya lıtemiyerek kulak mi· 
aafirliğl etmeğe baıladım. 

aidatı boıanma ilamını zc:te 
ye setlren çenui kuvvebi b!r 
kadınla karıılaıtık. V baıla
dık çene yarıp•nıt .. Meğer, bu 
zavallı bayancağızın bir hayli 
dökecekleri varmıı! .. Bu sene 
~I kurbanların ucuzluğundan 

tutun da, boyalı kadınlardan 

en uzak komıularına batta 
mahalle bakkalına varınca· 

ya kadar çekiıttroıediğl inıan 
bırakmadı • 

pallan alillerf mütema.liyea 
çektirmekte devam ediyor ve 
nihayet ılyaıet damarları ka • 
barmıı olmalı ki : Bitin bu 
lif ebeltltnden aoara ltalyan
ları çeklttlrmeie batlaclı. Ha. 
betler için de . 

Şu Bizim matbaa yokmu? 
çok ömürdür. Doğrusu .. Hem 
de bir ılnema perdesinden 
farkıız ... 

Burada oturup etrafı ıey. 

redenlerin asla .canı ııkılmaı-.. 
Zaten bizim Musa Ataıın da 

matbaadan ayrılmamasına ıe· 
bep bu değllmt ya? .• Her ne 
hal ise : 

Bu gün, dala çıkan arka. 
daıımın hiçte ayrılmak lste
mediii pençereılnin baımda 
gelip geçenlerin hummalı fa· 
aliyetlerini ıiirü ıürü kurban
hk koyunlarm hazin meleme
lerin! ıeyre dalmaaaydım ya. 
rının kµrban bayramı oldnğu· 
nun farkına bile varmayacak-

• 
Bursa Urbaylığından: 

Yer satışı ,ilAnı: 
Altıparmak caddesinde 

Maliye memuru H. Hüsnü. 
den satın alınan yerden ar
tan 55 M2. arsa, açık artır
ma Ue satılacaktır. beher 
metro murabbaının muham
men! ıo liradır. Muvakkat 
teminat 41,25 liradır. Artır· 
ma ve üstermesi l 6 mart 
936 pazartesi günü saat ıs 
te Urayda komsiyon odası
nda yapılacaktır. şartları 
anlamak icf n f ş saati aranda 
Uray Muhasebesine ve ar
tırma vaktinde komsiyona 
istekliler gelsinler. 
29-3-9-13 

§ 
Yer satışı ilAnı: 

Altıparmak caddesinde 
Mübaşir Necipten alınan ye· 
rden artan 62 M2. arsa, a
çık arttırma ile satılakbr. 
Beher metro murabbaının 
mubammeni 10 liradır. Mu· 
vakkat teminat 46,5 liradır. 
artırma ve üstermesi 16. 
mart. 936 pazartesi günü 
saat 15 te Uray komsiyonu 
odasında yapılacaktır. şart. 
ları anlamak için iş saatla
rında Uray Muhasebesine 
ve artırma vaktinde komsi
yona, istekliler gelsinler. 

29-3-9- 13 
§ 

Yer utışı H. 
Hisarda kavaklı yolu 

üzerindeki 2o M2. mezarlık 
yeri. açık artırma ile sah· 
ıacaktır. Mubammeni. 40 ti· 
radır. muvakkat teminat 3 
liradır. artırma ve üsterme· 
si, 16. mart. 936 pazartesi 
günü saat 15 te Urayda k
omslyon odasında yapllaca· 
ktır. şartları anlamak için 
her iş saatında Uray Muha
sebesine ve artırma vaktin
de komsiyona, istekliler g-
elsinler. 29-3-9-13 

§ 
Y~r satışı ilAnı: 

Altıparmak caddesinde 
yağcı salimden alınan yer· 
den artan 413 M2. arsa, a
çık artırma ile satılıktır. B
eher metro murabbaının m
uhammeni 12 liradır. Muva· 
kkat teminat, 372 liradır. 
artırma ve üstermesl 16 -
3-936 pazartesi günü saat 
15 te Uray komsiyonu oda· 
Slnda yapılacaktır. şartları 

aolamak lçfn f ı saatıar1nda 

tım. 

Burada kurban bayra· 
mına-bllmem deden - ıe· 

. kerden fazla önem veriliyor. 
Bunun ıebebi hikmeti nedir 
acaba? diye kendi kendime 
d6tündüm. Kaf emda bir çok 
tahliller yapmağa çalııtım . 
ve büUln bu incelemelere 
rağmen kafam gllzetelerde 
babıedilen o meıhur İtalyan 
kıskacı arasındaki boılukta 
ıaplanıp kaldı .• 

1nce eledim, sık dokum~· 
fa çalııtım bir türlü olmadı. 
Ve nihayet tam bu itin için· 
den sıyrılacağım bir sarada 
bizim bay Nuri mürettib eli· 
me tashih edilecek gazete nus 

Uray Muhasebesine ve ar
tırma vaktinde komsiyona 
istekliler gelsinler. 

29-3-9- 13 
§ 

Yer satışı H. 
Başçıl ibrahim camii b· 

itfşiğindekf 467 M2. mezar
lık yeri. aç1k arttırma ile 
satılıktır. Muhammeni, b~
her metro murabbaı 150 
kuruştur. muvakkat teminat 
5254 kuruştur. artırma ve 
üstermesi 16.3.936 pazarte
si günü saat 15 te Uray k· 
omsiyonu odasında yapıla
caktır. şartları anlamak icin 
iş saatlarında Uray Muha 
sebesine ve arttırma vaktin
de de komsiyona , istekli· 
ler gelsinler. 

29-3-9-13 
§ 

Soğuk asfalt inşası eksil
tmesi H. 

Çekirge caddesinin so. 
ğuk asfalt inşası işf, kapa· 
lızarf usulile eksiltmeye k
onulmuştur. Uzunluk 2389 
ve genişlik <bordür ve par· 
ke dahil) 5,5 metrodur. ke
şif bedeıi 29 487,69 liradır. 
eksiltme evrakının takımı 
150 kuruş karşılıg ır da Mu· 
hasebe şubesiuoen al rna· 
bilir. eksiltme ve üsterme 
iş~ 9-3-936 pazartesi gü. 
nu saat 15 de Uray daire 
sinde komslyon odusı nda 

yapılacaktır. Muvakkat te
min.at 2212 liradır. eksilt· 
meye girecekler, en az 20 
kilometre asfalt yaptığına 
dair vesika ve bu gib i iş· 
lerdeki ihtisasını gösterir 
v csika ve asgari SOOoO lira 
mali kudreti olduğuna ve 
kendisi mühendis olduğuna 
dair vesika gösterecekler
dir. Teklif mektupları 9-
3-936 pazartesi günü saat 
14 e kadar Urbaylığa mak· 
buz karşılığında verilmesi 
ve istekliler aynı gün :saat 
15 de vesikalarile komsfyo. 
na gelmeleri ilAn olunur. 
22-25-28-3 

§ 

Pe raya para deyenlerden 
olmadıiı ıeıfnfn gürlüfünden 
anlatılan bu zat, aldığl kur. 
banların değerini Bizim mat· 
baanın yok olan terazilerinde 
dartmağa çalıııyordu . O, gitl. 
Be de tashihin noksan kıaım· 
larını lkma\e çıılııtım. Amma; 
makine gürültülerinden baıka 
binbir ağızdan seı çıkan bu yer 
de, salim bir kafa He ft gör 
mck mümkünmü ya?. Bu de. 
fa da Hukuk mahkemesinden 

Ben, gerçe meılek icabı -
dedikodudan hoılanan bir in· 
ıanım. Haklı ve yerinde olan 
dertleri dinlemekten de asla 
çf'!kinmem ama? Bay müretU 
bin adeta bir kartal gibi yu
kardan bakan acul nazarları 

altında, makinenin de tam fa. 
aliyete geçtiği bir sırada bu 
glbl yarenliklere-doğrusu hiç 
te tahammülüm yok .. Fakat 
seni dinleyen varmı hiç ? .. O, 
gene durmadan söyliyor, zen· 
eiolerf, fakirlerf, körleri, to-

Şu gördiliGmilz kurbanhk 
koyunlar yokmu? bu ıGnk6 
duruma ıöre zavallı Habeılerln 
bu maıum hayvanlardan farkı 
yoktur. Deyerek koca bir de 
felıefl yumurta yumurt
ladıktan ıoara çıkıp aitti . 

Bende bittim mi bittim .. 
ne kafadan, ue vGcut ne 

1 de düıünceden hiç bir bayır 
I kalmadı . 

Ne de kuvvetli çeneli var· 
mtı bu bayanın... Onun ye· 
rinde bir baıknıı olıaydı : 

Nafaka ve boıanma lllmı 
almak tçin mahkeme koridor· 
larını aıındırmak ıleltl de 
(Avukat deme1eylm) lf moa· 
ktpliil olıun Jitpardı • Dolru 
detf imi ? D . E . 

Uludağ oteli 
YERLi MALLAR PAZARI Yaz Kış 

Acıktır. Kuyumcular Çarıııı Telefon 76 Bursa 

Seı·visi 
ARSIULUSALDIR • 

'W'WW'W'WW'WWW'WW'W' 

Bizim Basımevi DOKTOR 
Ahmet Selimi 

· [KARA BONCUK) 

Müşterilerinin isteği • 
uzerıne 
•• Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 

güzel ve şık işler yapar • 
Her türlü baıtahklar maa1me 

n tedavi olaam • 

GECE VE GOMDOZ 
Sayın ahallmlze bir hı,mel 
olmak Gzere pazarteıl Ye 

pe,.mbe gOnlerl mu•J•-
Bursa : Dp,fterdarlık arkası No22 

Telefon - 130 ne ücreti : 

50 Kuruş 
,..-..ır"T""T" .... ..,. ... T"T"...... 'f' ... ..., 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahant No. 221 Telefon 95 

· Ticaret, komisyonculuk ve 
tanhhüt iıleri her nevi 

maden kömiir6 aatııı 

Ün yon 
S' gorta Acenteltli 

~1:0 ...... ..._ ........... J 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Blıdm Matbaa ka"ııı No. 30 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü 

•••••••••••• 

. 

Bu gün (\kumbara.sına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza 
t b .. "k l l k TORKIYE iŞ a an uyu e o aca tır •• eANKAsı 

En şif alı kaplıca 
Çekirgelle 

Keç li 
hamamıdır 

lçiode aon derece temiz ve f if ala çelik ıuy11 bulunan 
Uray gazinosunun 708,46 

lirahk ilAvei f nşaatı, açık 
eksiltmeye konulmuşt ır. ek· 
siltme ve üstermesi 9 3 936 
pazartesi günü saat ıs te Setba11nda 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bGtGn noksanları ta

mamlanarak bahçesi dGzeltllerek sayın halkımıza açıl· 

mııtır • Hamam ve banyo mGıterilerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fıatlarda hiç deiltikllk yoktur • 

yapllacaktır. Muvakkat fe- .. . 
mlnat 54 liradır. istekliler, atından once temınat mak· 
ekslıtme evrakını görmek buzu veya banka mektubu 
için her fş günü Uray mu ı ile Uray komsiyonuna gcl
basebeslne ve eksiltme il· sinler. 22-24-28-3 

• 


