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BütÜD bu feci devir es
nasında , ulusun cesaret ve 
fedakarlığı , önderin yüksek 
deba1ı ve sonıuz kahraman· 
laaı ile mütenasip ve ona la
yik olduAunu gôıterec~k\ir. 

Ankara'da, Ga:ı.inin tere· 
flne yapılmıı güzel atlı hey. 
kelin altında, tabii cesamette 
üç heykel dikilmlıtir : Bun· 
lııudan lkiıi, gözleri ileriye ve 
aavaı alanına çevrilmiı önde 
yürüyen iki piyade, daha ar
kada iae , sırtında bir mermi 
taııyan Anadolu kadınıdır . 
Bu köylü kadın , lstıklal uğ
runda açılan " ya 6lüm ya 
hayat ! " mücadelesinde Türk 
kadının oynadığı mua:ı.zam 

rolü tebcll ve temsil eder • 

İkl sene müddetle ( 1931 
1933 ), Ankarada Birleıik A· 
merika devletleri elçiıl olarak 
bulunmuı ve Mustafa Kemal 
hakkında fevkalade mevıuk 
ve çok cı:..nh bir caer yazmıı 
olan General Sherril, sahneyi 
ıözü He görmüt olan bir ıa
hltten naklen ıu htkfıyeyl 
anlatır : 

" 1921 de , barbtn aaıl 
civcivli zamanında idi • Cep
hede mühimmat geride lıe 

mücahitleri takviye ve lechlz 
edecek nakil vasıtaları yoktu. 
~adın , erkek , ço!uk, çocuk 
her kes yol ve nakil vasıta
larının eksikliğini telafi için 
mümkün olduğu kadar çab. 
91yor , mermileri elden ele , 
köyden köye ıevkediyordu . 
Bu esnada, arkasında bezlere 
saralmı~ çocu~unu taııyan ve 
önünde bir el arabaaı içinde 
iki mermi tafıyan bir kadın 

ııeçiyordu. Birdenbire yağmur 
yatmaya baılannı ; o ~aman 
Sparta' lı analarla hakikiyle 
kıyas edtlebilcc~k bu ana , 
hiç tereddüt etmeden çocu· 
gunu ıaran bezleri çocuktan 
çekip alarak iki kıymetli 
merminin üstüne örttü. " 

Bu hareket , Ortentales. 
(ardaki " Yunan çocuğun " na 
yani yüz sene evvelki Sakız. 
ın tüten enkazı üzerinde du. 
rup , 0 zaman zulmeden bu 
gün ise zulüm gören Türk'ü 
kovmak için " barut ve kur~ 
ıun ,, isteyen çocuğa ne gü. 
zel , ne muazzam bir muka• 

beledlr . 

Muetaf a Kemal'io Napo· 
Jeeon'un en büyük muvaffa
klyetlerini hatırlatan bir stra
teji ile glriıtiği bu baı dön· 
dürücü aavaıı burada kııa 
anlatmak bile imkanıızdır ; 
yalnız ıu kadarını kaydede• 
Hm ki, hemen hu ıavaıın ar· 
kasından Büyük Millet Mec
liıi Mustafa Kemal'e "Gazi" 
(Muzaffer- le Vtctorieux) gibi 
ölmez bir ünvan vermiıttr . 

( Sonu var ) 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürn 

DervişEdesen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Baaımevi 

Tanesi 60 Para 
(İlanlardan mesuliyet kabul edilmu] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 553 

Asri Kaplıca açılıyor 
Dün yapılan İçtimada Başbakanlık 

Müsteşarı Kemal Gedeleç'le 
İlbayımız da bulundular .• 

Asri Kaplıcalar ıtrkett heyeti umumiyeıi dün öğleden evel 
Kozabaoında t\rketin idare merkezinde bir içtima yapmııtır. 
Bu içtimada Baıvekalet Müsteıarı Kemal Gedeleç'le İlbayımız 
Şefik Soyer ve hiHedar müeaaeıelerin müme11tUeri bulunmuı
Jardır. 

İçtimada konuıulan iki esaslı nokta hakkında İlbayımız 
Şefik Soyer bize demtıtir kt : 

Şirket sermayenin 75 bin lira arttırılmasına karu vermiş
tir. Asri Kaphca ve otelin iıletilmeat itini de doğrudan doğ
ruya şirket üzerine almışt&r . Kaphca banyo meniminde açıl · 
mıı bulunacaktır. 

Almanyadaki Kayak 
Yarışında 16 ncı geldik ... 

Garmiı-Parten- Kirhen 10 (A.A.) (lOX 4) Bayrak yarışı 

bugiin yapılmıtbr. tasnif neticcıl şudur : 
Birinci : Norveç 41 Dakika 32 Saniye 

1ktnci : Fenlandiya 42 " 
34 

" 
Üçüncü: İsveç 42 " 43 " 
DürdüncO.: İtalya 43 ,, 56 ,, 
Beıtnci : Çekoılavakya 45 ,, 50 " 
Altıncı: Lehistan 46 " 

37 " 
Yedinci: Fransa 47 " 15 " 
Sekizinci: Yogoılavya 48 ,, 34 " 
Dokuzuncu : Avusturya 49 " 

19 " 
Onuncu: Ala manya 49 ., 22 ,, 
Onblrinci: Amerika 49 

" 
25 " 

Onikinci : Japonya 51 ,, 38 ,, 
Onüçü~cü : Bulgaristan 52 " 32 " 

Ondördürdüncü : Letuanya 56 ,, 25 11 

Onbeşinci : Romanya 59 ,, 56 ., 
Onaltıncı: Türkiye 1 saat 12 dakika 45 " 

Türkiye nin elde ettiği fena netice : İlk menzildeki koşucu
sunun bir inft esnasında düıerek yar.alanmaaından ileri gelmit· 
tir. İkinci ( Rulede) Norveç daima baıta bulunarak 39,33 daki 
ka gibi mükemel bir netice elde etmiıtir. Norvçl aıağı yokan 
ayni mükemmel netice ile lsveç Fenladiya takib etmiıttr . __ ........ -------. 

~ 

Başbakanlık 

müsteşarı şehri • 
mizd~ 

Baıbakanlık Müsteıarı bay 
Kemal Gedeleç evvelki gün 
ıehrimize gelmlttlr. Müsteıar; 
dün öğleden ıonra asri kaplı · 
calar ıirketinin kozahamodakt 
ysphğı toplantıda bulunmuı
tur . Bu gün Aokaraya hare
ket edecektir • 

Şar kulübün 
balosu 

Önümüzdeki cumartesi gü
nü akıamı Şar kulüp tarafın· 
dan belediye salonunda bir 
balo verilecektir • 

Bu balonun çok güzel ve 
eğlenceli olması için mütehas· 
sıa bir komite faaliyetle çalış· 
maktadır , 

(Çankaya) 
5 yaşında 

Ankarada çıkan (Çankaya) 
arkadıımız beı yaıına baı· 
mıt tr · Devrim yolumuzda 
verf mit neıriyatla çok değerli 
hizmetlerde bulunan ve An · 
karanın haftahk gazete thtl
ye: cını kartılayan (Çankaya) 
yı ve onun tızimll sahibi ar
kadıımız Namık Edip Anbar
cı oilunu kutlularız . 

Fırtınalar başladı. 
Düo sabah hava değiımiı 

ve öğleden sonra ıehrlmize 
yaf mur yafmııtır . 

Akıama doiru yafmur çok 
ıtddetleomlı ve gece yarısına 
doiru da kar atııtırmaya baı· 
lamııtır. Sabaha kadar kar 
yağııı devam etmitlir. 

Dün gece telefonla Uludağ 
otelinden aldığımız malfimata 
gör orada ıiddetli fırtına bü
küm sürmektedir. Saat 18,5 
de hararet derecesi ııfırm al · 
tında on sekizdi. Dağa meb 
zülen kar yağmaktadır • 

Şehrimizde 
verem .... 

(Cumhuriyet) refikimizde 
çıkan bir yazıda : Eskiden 
sehrimlz verem diıpanseri baı 
hekimliğinde bulunan doktor 
Mehmet Osmanın huıusi iıtatls 
tik ve miitalaaları neıredilmek 
tedir • Buna na:ıaran ıehrl· 
mizde verem haıtalığı Trab. 
zoodan dahafazla tahribat 

, yapmııtır • Bursada ozaman 
•erem · dispanserine muracaat 
etmiı olan hastaların takriben 
yüzde otuz veya kırkı veremli 
çıkmıırar . Bu hastalarm bil
yük bir ktımı da Burşanm 

yerliıi olmayup muhaceret ıu · 
retile ıehrimlze yerleıenlerdlr. 

Habeşistandaki muharebeler 
Adisababa (l l A .A) Royter bildiriyor: Gedikanıo İtalyanlar 

taraf1ndan alındığım ve Makkalenin de Habeıler tarafmdan 11kıı 
tırddrğı hakkmdaki haberler kat'i olarak tekzib edilmektedir. 

Habeşler bir şehri istirdat ettiler •• 
Adia~baba (11 A.A Goreder cephesinde Gorada ıehrinin 

Habeıler tarafından ia . tdat edildiği bildiriliyor , Bu çarpııma• 
da bir çok İtalyan ölmüıtür . 

Habeşistanda tevkif edilenler 
Adieababa 11 (A.A) Royter ajanıının haber verdielne göre: 

Habeı hüldimeti tevkif edilen biri Kanadalı öteki Amerikalı iki 
miıyönerin ıerbest bırakılmasını emretmittir • 

Musolini Hitlerle görüşmemiş ! ..• 
Roına (Jl A.A) Musolinlnin İtalyanın .otmallnde bir ıebtr

de Hitlerle görüıtüğüne dair olan haber resmi mahfellerce 
tekzip edilmektedir . 

Italya petrol idhal ediyor •. 
Cenevre 1 l (A.A) Petrol ambargosu itini tetkik etmekte 

olan eksperler 1931 den 1934 sonuna kadar italyaya alren 
petrol hakkındaki yarı resmi İtalyan rakkamlartle baıka mem
leketlerin istatiıtikleı ini kar4ılaıtmnca ara yerde vasati bir mil· 
yon fark bulmuolardır . Bu fark İtalya hükumetinin aylardan 
berl petrol idharına baılam11 olmasından iferl gelmektedir • 

Fransız-Sovyet anlaşması 
ve Ren mes'elesi 

Londra (ll A.A) Havasın bildirdiAine göre: Franaıı: -Sov
yet anlaımasımo tastiki neticesinde Almanya Ren durumunun 
değiımesinl isteyecek olursa, değlıen Lökarno anlaımaaına bir 
muahede ilave edilebileceği diplomauk mahfellerde ıöylen· 
mektedir. 

Almanya tarafından Londrada bu babta bir talep yapılma. 
mıf ise de Fransız-Sovyet• anlaımasının tasdikinden sonra 
yapılacağı tahmin edilmektedir • 

Romanya Tahrana elci 
• 

, gönderiyor. 
\ Bükreı (11 A.A) Romanya hükumeti Tahranada bir orta 
1 elçilik ihdas etmiıtlr . 

: Suriyede de çarpışmalar başladı .. 
Berut (11 A.A) Dün akıam Şamda gene bir çok nümayiı· 

ler olmuıtur • Halepte Darkıye ve Sida da çuıılar kapah 
kalmııllr . Yalnız Fırat üzerinde Değrizor'da zorlu hadlıeler 
çıkmıı, nümayfıçilerden beıi ölmüıtür . Bir zabit yaralanmıı . 
tar • 

Avrup~yı mahva sürükleyecek 
tehlike! 

Londra (11 A.A) Avusturya prenıi Deyli telgraf muhabi
rine beyanatta bulunarak : Avuıturyanın bu günkü hudutla
rından memnun olduğunu, mevcut meı'elenin Tuna milletleri 
arasında karttlıkla daha iyi bir anlaıma vücüde getirmek 
mcs'elesi olduğunu sôylemfı ve biri pan Jermanik öteki pan 
İslav olmak üzere iki gurup vücude getirmek ıuretile Avrupa
yı mahva sürükleyecek olan Alman nazilertnin tazyiklerine 
karıı ancak kuvvetli bır İtalyanın ıet çeke bileceiioi ilave et-
mittir . 

İngiltere F ransaya para veriyor .. 
Londr«t 11 (A.A) İoıiltereden Franıaya bir iıtikraz yapıl

ması için Ekıperler arasında y1'pılan görüımeler iyi bit ıona 
ermiıtir . Londra hükumeti muvafakat cevabı vermit oldu
ğundan timdi Paris hükumetinin kararı beklenmektedir . Ru 
para İngiliz lirası olararak verilecekıe de mikdarı belli delil
dir . 
_______________ ...... 

Ayın tarihi 1 Varidat müdürü 
Basın genel direktörlüğü 

taraf.odan her ay çıkarılan gidiyor. 
(Ayan tarihi) serisinin (24) 
düncü sayısı da intiıar etmiı· 
Ur • Bu aayıda da dııarda ve 
içerde olup bitenler bütün 
tafsilltı ve veıikalarile birlik
te tasnif edilmiıtir . 

Ayrıca kültür hareketlerf ... 
ne dair muhtelif bahiıler var· 
dır , ta vslye ederiz • 

Varidat müdürü Abbas 

Tağan Trabzon varidat müdür· 

lüğüne tayin edtlmi§, Buraa 

varidat müd6rlüğüne de Trab-
. 

zoo varidat müdürü Zekai t•· 
yin olunmuıtur • 



Sahife~ 

Kııı·ıı Kalıveci 
Mehmet Ef. Mahdurnları'nın 

(6\.) Senedtn eri şöhretini ınuhafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalıların 
da içebileceğini yeni aç lan acentesi n1ü j
deler. 

AtaUlrk caddeıi poıtane kar111ında No. 30 

H::ı kkın Sesi 

Bursa Vakıflar 
l)ırektö lüğündcn : 

6--·2-936 da ihale 
ed eceğ< ilan olunan 
1 ö' ler. 1 ah~z.-t i ·, t~ı 
ya hatun, E~rl f kr, b 
, yazit p şa, :-ı ltt pa. • 
m· k, koca naip, ishak 
şah, başcı ibrahim bey 

1~-~-1936 

\ 

Fe)'zullah p şa ve ÇL- Bu gün kumbarasına para atan 
• kur m~ha'le erindeki k" ük l Yarın cek deli erine imza 

f ·; !~·rTuB7ı~~:: 
Kozalwu No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komlıyonculuk ve 
taabbGt f ılert her nevi 

maden kamGril ıatııı 

On yon 
Sf gorta Acenteli il 

37-150 

Eursa Tecim ve Endüstrü 
Odası sicil ticaret memur-
1 uğundan: 

ticaret sicil num : 16'9 
ticaret ünvanı : Ahruet nazlf 
Erkoç teminatlı kundura 
mağazası 

Onvaniyle: Bursada Tuz pa· 
zarı caadest okçular çarşısı 
No. 43 de kavaffye ve Las
tik üzerine ticaret yapan 
yukarda ticaret sf c11 numa
rası yazılı Ahmet Nazif Er
koçun ticaret ünvanı ve im
zası Ticaret kanununun 42 
inci maddesine tevfikan 
slcllline kayt ve tescU edil· 
dlği illa olunur. 

§ 
il An 

Dikkat 
Buruda okcular çarı111n· 

da (53) numarala dükklnda 
Firmam (Hacı Hafız Zade A· 
hmet Nazif) GnYanlle öteden 
bert kayafbkla tcrayi tf caret 
edeaelmekte iken bir kefalet 
me1,elesinden dolayı vaziyeti 
tilççarlyem sanılarak geçen 
1ene 23 kinuneanl 1935 tarl· 
hiade borçlularıma müracaat
la mumalleyblm aralarınd" 
yazlyetlmi teıbit ederek keıı· 

dl rızalarlle taıfiye yapmıılar· 
dı. ve bende o tarihten ltlba· 
ren terki ticaret ettiltmi Bur· 
ıa ticaret odaeı vaeıtaılle 14 
ıubat 935 tarihli lturaa ıeıle
rl ıazeteeile ilin etmltıem de 
bu defa 1 kinuni ıanl 1936 
tarihinden itibaren numaraıi 
43 olan mezlulr diikkinda (. -
bmet Nazif Erkoç) flrmaelle 
kanuna uyıun olarak yeniden 
icrayı ticarete baıladıfımı ve 
imzamın (A N. Erkoç) olarak 
tesçll Ye ma bkemece ta ıUk 
edildlil cihetle tasfiye tarihi
ne kadar olan (A. Nazif) lm
zaılle olan bOUln borç Ye ke 
faletlerlm Hal ve tenlye ed· 
ilmtı bulunduğundan ftbu ı.
rthe kadar (A. Nazif) lmzael· 
le gerek deYadirl retmlyede 
•• ı•rek buıuılyede borç ve 
kefllet gibi kanuni bir bor· 
cum kalmadıiından bundan 
eyeJkt tarihlere alt olıa bile 
(A. Na zlf) lmzaslle ıddta edl · 
lecek her banıl bir evrakın 
artık h6kmil olmadıfını all· 
kadarlaran malQmu olmak G

zere ıa7ln ıazetemtzle illa 
ederim. l 1 ıubat 
938 Ahmet Nııif Erkoç 

Satılık Erazı ve 1 v kfa aıt arsaların m uç e , . TÜRKiYE iŞ 
E l Ak • ü] ivetinin satış arttır ;atan büyük el olacaktır.. BANKASI 

m a • nı· J3rı 17-ı.l- 93G salı 
ı. Ev. Arap Meh- günü saat 15 e uzatı1-

met ~1ahaltesirıde ~1qh- mıştır. isteklilerin ev
sem caddesinde 97. sa kaf müdiriyetine mü
yılı 1. dük~an çıra pa- r::tcaat 1arı. ı -1 
zarında dört yol ağzı
nda camcı di.ıli k:1nı 39 
sayılı ve Fadıllı köyü
nde l 'ı l<ulu böcek tut- i 

mağa elverişli büyük 

ve küçük iki ev v~ ka
rşısında bir han ve bir 
kahvehane samanlık 
ve arsa ve yine Fadıl-
lı köyünde 11. parça
da 14-1. dönüm tarla 
ve 6. plrçada l la. dö· 
nüm Bağ ve 7. parça
da 1 7. dönüm bahçe. 
ölen Abdurrahman oğln Ha
san veresesi tarafından to
J>tan ve perakende satalaca. 
ktJr. gayri menkullerin hep· 
si mamurdur. tarlalar her 
zıraata elverfşlfdlr. bağlar 
mahsüldar ve çok eyi ba· 
kllmıştır bahçeler meyva
lardan başka 12 15 kutu b
öcek için yetişecek dut ağ· 
açlarını muhtevidir. bahçe· 

1 
Jerle bağların bu yılki mah
sülleri henüz kimseye ve 
rilmemiştfr 1 stekli olanlar 
Bursada koza hanında avu· 
kat tevfik Aycana muracaat 
edebil iri er. 

As ... 'ia. Al. Ko. 
dan: 

ve 
~5000 kllo ko) un 

10000 kilo ktızu eti 
sat un alı nacaktır. ta· 
hmin edilen bedeli 
t 4000 liradır. şatname· 
si SA.AL.KD dadır. 
eksiltme 21 -2-936 
Cuma günü saat 16 
da Bursada Tophane· 
de S \.AL KO da ola· 
caktır. eeksiJtme kapa
lı zarf usuliyledir. mu
vakkat teminat 1 OaO 
liradır. isteklilerin ti
caret odasıntla l<. y.tlı 
oldukJarına dair vesıka 
göstermeleri lazımdır 
tekhf m<: ktPplan 21 -
2-936 Cuma saat on
beşe kadar SA.AL.KO. 
na verilmış 01acaktır. 
3-7-12-17 

Karacabey Ha
ras Müdürlüğü
nden: 

Yapağı Sat~'jt 

Haranın (Bin otuz~ 
brş) kilo yarımkan ve 
lu vı rcı k yap· ğısı 2 l 
şubat u:,ü cuma günü 
sa&t on bf şte Hara n1-
erkezinde açık artırn,a 
usu Jile satı la en k tı r. te
minatı muval<kete ola
r ık (kırk beş) L;ra a 
Jınacaktır. beher kilo
suna takdir edilen kıy· 
met elli beş kuruştur. 
isteklilerin o günü Ha
rada bulunmaları ilt\n 
olunur. 
3-12-17-20 

Bursa Tapu l\lüdurlü
ğünden : 

Bursamn kestel nahiye· 
si içinde doğdusu yol batı· 
sı han dıvarı şlmalen evka· 
fa ait dükk4n ve cenuben 1 

mezarlık ile çevrili hüku
met konağının senede raptı 
talep edilmiş ve tapu kay
duia bulunamamış olduğur. 
dan tasarrufunun tahkiki 
için 21-2-936 gününe mü
sadif cuma günü mahalline 
memur gönderil ceğf nden 
bu } erde alakası olanlar 
varsa tarihi ilAndan itiba
ren on gün zarfrnda elleri· 
ndeki belgeler ile beraber 
tapu f dar esine veyahut ma· 
hallinde bulunacak memura 
müracaat eylemeleri irin 
olunur. 

Bur"a Sulh Hukuk ha 
kimliğiı dtn : 936-107 

Müekkillerl idarenin u· 
sulsüz kestıen odun sebebi 
ile hukuku ~ahsiyesi olan 
S26j kuruşun mahkeme ma· 
~rafı ve ücreti vekllet ile 
b1rliktc tahsıli talebi ve da· 
vacı bursa orman idaresi 
vekili avukat sadık tahsin 
f fe oğlu tarnf111dan y~nişe
h•rin marmaracık köyünd n 
MJstaf11 oglu HüsEyin ve 
Mustafa oğlu Ahmede ve 
orhanelinfn dutıucu "öyün· 
d~n Himmet oğtu Ahmet ve 
gemlik şehri yurdu basan 
oğlu kara Mehmet ve ballı 

oğlu himmet ve ömer oğlu 
Hüseyin aleyhine açılan ba· 
kllmakta olan mahkemesin
de davalılara gönderilen d· 
ava arzulıalinde ikAmetgAhı 
meçhul olduğu beyanı ile 
bila tebliğ iade edildiği an· 
Jaşılmasına binaen davacı 

vekilinin talebi ile kendile 
rine bir ay mühlet verile
rek ilanen tebligat ifasına 

ve mahkemenin 24-3-936 
tarihine müsadif sah günü 
saat ıo bırakılmasına mah
kemece karar verilmiş oı-

dugundan muayyen gün ve 
saatte da'!ahların b"zzd ve 
ya musaddak bir vekil gö 
odermesf aksi takdirde ma

hkemesinin gıyabında bakı· 
Jacağı davetiye makamına 
kaim o1mak üzere iltn oıu-
nur. 

§ 
Müekklli orman idare· 

stnln usuısüz kesilen odun 
sebebi ile hukuku şahsiye· 

si olan ı 7 ı kuruşun mah 
keme masrafı ve vekAlet 
ücreti ile birlikte tahsili ta· 
lebi ile davacı bursa orman 
idaresi vekili avukat sadık 

tahsln tarafından bursanın 
zeyniller mahallesinde Ali 
oğlu Ahmet aleyhine açılan 
davanın davalının ikAmet
gU ı meçt;ul olmasına bina· 
en gıyabında icra kıhnan 

mahkemesinde davacı veki
li işbu iddiası bursa sulh 
ceza mahkemesinin 932 19 
numarah dosyasında mev
cut zabıt varakası ve tah
af di mücazat raporu ile f s
bat edec ·ğini beyan ve m· 
eskQr dosyanın celp ve te
tkiki için mahkeme 24 3-
936 tarihine müsndif sah 
günü sa t 10 na tayin edi
lerek davalıların ikAmetgA· 
hı meçhul olduğu anlaşılm-
asına binaen kendilerine bir 
ay mühlet verflerek HAnen 
gıyap kararı tebliğine karar 
verilmlş olduğundan usulen 
itiraz etmedikleri ve mahk· 
emenin bırakıldığı gün ma· 
hkemcde bizzat veya bil 
vekAte hazır bulunmadıkla
rı takdirde vakıaları ikrar 
etmiş sanılarak b"r dava 
mahkem(lye kabül edilmtye
ceğl gıyap karanna kaim 
olmak üzere ilAn o:unur. 

-; r. • . , 
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SUKUT 
(Tefrikamız) 
Yazı çokluiundan konma

ID.lftır, lalr clalerlı • 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 
Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her tilrlil baıtahklar muayene 

ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın abaltmlze bir hizmet 
olmak Ozere paaarteıl ve 
peıembe gftnlerl muaye

ne ücreti : 

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

CEVAT TAHSiN PEKSUI 
Röntgen M6tebU1111 -·-

Muayeaebaae ı 
Blalm llatbaa kartın No. 30 -·-

Hastalaruu berglhı kabul 
eder . Telefon 64 

Bilmiyenlere : 
: Kuyumcular Çar111ında 
~ YERLi MALLAR PAZARI 

Sabri Zahid Haksal 
t 

' t 
Mağazasında t 

Her Çftld yerli dokumalar t 
vardır. t 

GÜZEL, UCUZ, DA Y A'NllW : 

~ ~·-~~~~-~;~~; 
Diş Tabibi 
Edip RiJşda 

Setbaıında 

liursa Tapı Müdürlü
ğünden: 
Buraanın sarıca ıunıur mab
lleeinde eıki balık pazar cad· 
desinde kain Ye Hiı kayap· 
ah oıman hanı ıolu Ye ini 
yol arka11 Huriye dilkklm ile 
çevrili ve ıedill 30-7-931 
gün Ye 58 ıayılı Tapu belse· 
ılle muıtaf• oflu mebmet ı•· 
kire olan dükklnın zeminini 
de aeneblz tasarruf eyledllfn· 
den babaıla teeclll tahp edtl
mft ve yOz bet kaydıda bu· 
lunamamıı oldutuadan taaar
rufunun tahkiki için ~24.2 936 
GOnOne mü11djf pazartul ıil. 
nil mahalline memur ı&ade· 
rllecellnden bu dOpkln semi· 
alnde allka11 olanlar ••r 111 
tarihi dloından itibaren 10 
ıiln sarfında ellerindeki bel· 
aeler ile beıaber tapu idare· 
ılne Ye yahut mahalltncle bu· 
lunacak memara mlraoaat 
eJlemelerl illn oluaur. 


