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Örnek alınacak hareket .... 
En büyük muvaffaklyet hissesi 

Türklyenindir • 
Bir yabancı gazete böylediyor? •. 

Baaın Genel Direktörlüğünün 
Betkeler Serviıindea 

Manebeıter Guardlaa aa · 
aeteal .. Örnek alınacak bir ba
nket. bıttbkh Uf yazaıında 
Irak btlk 6metlnin Konıey Ge
nel Sekreterlıttne muracaat 
ederek kendi bilkumell ile 

lran hakAmeti arasındaki ılı. 
Ullfıa KOMeT nıanameılndea 
çıkarılmaıını talep ettiftnJ, bu 
hareketin Şark devletleri ara· 

ıında doetane miinaaebetlerln 
teeuGı etmlt bulunduiuna 
kuvvetli bir delil tetkil eltili· 
nl, Irak ile lran arauodakt 
bu, kendi baılarına anlatma 
ıayretlafn "daha büyGk bar ha· 
reketln mahıulü oldutunu, 
bu bQyük hareketin de TOr-

kiye, lran, Irak ve Efganlıtan 
araımc1a imzalanmak üzere 
bulunan bir ademi teca vuz 
paktı olduiunu, aynı din ve 
aıaı ekOD0111ik menfaatler 
taııyaa t.u clart deYlettn ııkı 
bir blok teıktl etmekte olduk· 
luını, halbuki Anupa• •1111 
tartlar ve aynı ıayr.:tle kurul· 
muıaa t•la•'= blold.rm bu 
mtlc~l alamadıldRIDI, lıla.!t-

te muvaffakıyet ht11esintn en 
büyük kıımımn Türkiye hükii
metlnde olduğunu, Kemal A. 
taUlrk ile Rüttil Aara11n kont
rolü altında itleyen Türk dıı 
ttyaaasının parlak muvaffakt· 
yetlerle dolu bir mazisi oldu. 
tunu, Sovyet Rusya ile ak· 
detttli bir ittifak ile ite ba ı· 
la,an Tllrklyenin merkezi ken
di Yatanı olmak üzere etrafın· 
da ıailam bir blok teıiline 

muvaffak oldufunu, 1934 de 

Rüıtü Arasın ıayretile başa

rılan Balkan paktmm Türkl· 
yenin garp ııntrbrını emniyet 
altına aldıjını, bugün fıe mev· 
zubahs dört devlet paktı ile 

Şark hudutlarını da aynı ıu

retle emniyet &ltıoa almakta 
oldulunu, timdi geriye kalan 
açıkların yalnız Bulgar11tan 
ile Akdeniz kıyıları olduğunu, 
bunu için Türklyenln ıon za. 

mantarda Çanakkale boğazanı 
tahkim aalihlfetlııt almak 
1a1retlne dilıtQ\lnCl ve fakat 
etrafı doıtlarla çevlrllmf ı olan 
buılnkll Türklyenln ancak 
deniz yoluyla gelebilecek bir 
dilımanclan fazla ltorkuıu o
luaıyacalam blldl.rlyor. 

Bir Yunan gazetesinin 
lstanbuldaki araştırmalar 

yazdıkları .. 

• • 
ıçın 

/ Aliıwika Nea ] dufunu yazmaktadır . lstan· 
Beyollundan yazılıyor bul padtıahların elinde bu· 

• 350 M. S. de bilyllk koı- luaduiu cleYlrlerde, arattırma 
taatln Bızanıı payıtaht yap· yapmak lmkloıızdı . Mustafa 
tılı vakit bu tehir dalıalı Kamil lnkıllbı •e onu uri-
blr tarihe maltktl • Bu ıehtr leıliricl nefıt eaki eserlerin 
ticaret merkez( olduiundan araıtırılmaıma müsaade et-
btr çok taarradara uiramıı, mittir • 

klh parlamıt klb ıaamitlür. Bugün bu büylk sarayın 
Koıtantln lıtanbulu payı- dıvarları meydana çıkmıı, A-

talat J•ptıktan aonra tehrl Y"- yaaofya müze olmuı ve nadt-
nJden lata ettlrmlf ve ilk ev• de eıki eserler ortaya çıka-
••ll kendi 1arayını yaptırmıı· rılmııtır • Milteha11ıılar Koı· 
tar • 448 de lıtanbulu ziyaret tantlnin taht oda11nı bulacak• 
etmlt olan Kremona eklako· larını iddia etmektedirler. Bu 
poıt, taht odasındaki etyanın oraıt&rmalar tadhln mühim 
tamamile altından mamul ol- bir denini aydınlatacaktır • 
__ ...... _____________ _ 

Gazetecilere BüyücülükmU 

k 1 1 k b
.. I yapıhyor • 

0 a Y ı OY e Sözüne itimat ettiiimiz bir 

1 arkadaıın anlathiına nazaran 
o ur . . ıehrimtzde lair iki kitinin bü-

Ekonomt Bakanımız Celll Jiicülak yaptakları ve kocaai-
Bayar ; BakaDlık haberlerini le ıeçlnemlyen bazı kadınların 
ıuetecllerin aWıtı ılnüne paralarını alarak kendilerine 
Ye kolaylıkla alabilmelerini büyü yapmakla oldukları an• 
temin f çin Bakanlıkta ıazete· lkıılmaktadır . Zabıtamızın 
etler için bir yer tahlil etmtı bunları takip ederek cnrmü 
ve buraıı bir kaç günc:Nnberi meıhut halinde yakalama11n1 
ıazetedlerln emrine terk edil· dileriz · 
m1tt1r • Bıçak çekme 

Gazeteciler burada Bakan- lacirli mahallesinden Re· 
hiın verebtlecett haberleri ıul oflu Ali ve arkadaıı Hıl-
alıyorlar; :Ayrıca bu haberle- mf, aeyfiddin mahallellııden 
rı ıaHlelerine ulaıtırmak bakkal Ahmede bıçak çektik· 
fçlade her kola1lıktan llUfade (erinden her ildslde ~alaaa• 
edl1orlar • rak adU1e1e yerllmttleıdlr • 

KARABO\CUK GÖZÜ fLE 1 
Gören varsa 
söylesin! ••• 

Ben gltUitmde onu bula· 
madım, o bulundui zamanlar 
ben ufrayamadım, bunun fçtn 
Bay Muıa Ataıla çoktanberl 
aörüıernedtk. Dün naaılaa bu. 
luıtuk ötedeın beriden bire ı 
yarenlik ederke kim kimi ile 
delirmeod suy ile darbı meEe 
il gibi bir aralık söz Ataman· 
yadaki kıt olimpiyatları me
ıelealne iotlkal etti: Yahu ! 
Senin bu olimply~t meselen 
bpkı karaboncuAun bir mace· 
raaına benziyor dedim ve an· 
lattım. hte fıkrayı aynen bu
rayada yazıyorum : 

Eski zamanda senelerce 
uzayup tllren ve kah maglüb 
ki.h ıalib bir mevkide kalına· 
rak bir türlü nihai zafer~ U· 

latılamayan bir muharebeden 
bıkup uıanmıt ve arttk bu 
muharebeye kati bir ıonuç 

verilmek için karaboncuk ku· 
mandan olarak tayin edilmlı 

ve gönderllmif. Ne dersiniz? 
Karaboncuk bu muharebede 
çok yararhklar 1ı6sterml1, düt 
manı tam manaıile mailüp ı 

etmlt ve &aferi kazanmıı • 
Bundan ıon derecede mem
nun olan ıalib taraf mu· 
zafferiyet dolayiılle ve bilhaı· 

ıa kumandanı olan karabon· 
cuk n•mına bir harb madal · 
;a• 91mm11 ... a1&kadarlara 
teyzf edilmff. Fakat mesele
nin ıarib tarafı bu madalya 
haklı hakıız birçok kimı-'lere 
verildili esnada nasılsa aaıl 
kabrımaoı olan karaboocuğa 

verilmesi unutulmuı ve veril· 
memtı. Gel zaman git zaman 
karaboncuk bir merasimde 
bulunmak üzere resmi on\for· 
maaile aaraya gelmiı ozama· 
nın ralıl nüzzarı karaboncugun 
ı6kıünde.bu harb madalyauı
nı ıöremeyince aralarında fU· 
yolda bir muhavere ıeçmiı: 

- Devamı~ ikinci yüzde -........................... 
Muallimlerin 

Belediye salo
n undaki eğlen

celeri 
Bursa 6fretmenlerl pazar 

geceıl belediye salonunda top 
lanarak kendi aralarında sa
mimi ve aile•I bir eğlence 
yapmıı1ardır. Bu toplantıda 
llbayımız Şefik Soyerle Ur 
bayımız Cemil Ôıc, Parti baı· 
kanımız v~ Saylavımız doktor 
Sadi Konuk, Cumhuriyet ge
nel aavamanı " Cemil, Halkevl 
baıkanı doktor İsmail Muıtaf a 
ve ıazetecller de bulunmuı· 
!ardır. Eğlence; büyük. ve 
ıamiml bir neı'e içinde ıaba· 
ha kadar devam etmlıttr. Mu 
allimler bu eilence için latan 
buldan 12 kltilik mükemmel 
bir caz ıetlrmiılerdlr. Mual
limlerin tertib dtıklerl bu 
eilence ıehrimizde yapılan. 

ların hemen en peli olmuı· 
tur denebilir. 

Soyguncular asıldılar 
İdam hükümleri sabaha karşı 

İnfaz edildi. · 

Üç sene evvel Orhaneli yo· 
lunda soyğun yapau ve bir jandar
mamızla bir köylümüzü öldüren 
şerirler bu gece sabaha karşı Cu
muriyet meydanında asıld ' r , Bu 
sıün birer ip ucunda aeılı görece· 
ğiniz bu haydutlar, baş gardiya
nın anlattığına göre : Geceyi her 
şeyden bi haber olarak mışıl mıtıl 
uyumakla geçiriyorlardı . 

Cumuriyet meydanına çıkan 
yolların atzını ve hapishaneye 
kadar uıı:ayan yol zabıta kavvet
leri tarafından muhafaza altına a· 
lıomıştı . Yollardan kimıe geçire
miyordu Gece aaat birden itibaren 
V ilimiz Şefik Soyer, baş müd
dei umumi Cemil, mektupçu jan· 
darma kumandanı, emniyet mü· 
durü vekili, ve üç müddei umumi 
muavini ile diğer alakadar zevat 
Cumuriyet medanma, toplanmışlar 
ve dar ağaçlarının kurulmasına ne 
nret ediyorlardı . Saat ikiye doğ
ru müddei umumi Cemille muavi
ni Ferit jandarma kumandanı, em· 
niyet müdürü ve merkez jandarma 
bölük kumandanı hapishaneye 2it· 
tiler Şerirler bu atrl\da daha uyku· 
da idiler , 

Birer birer kaldmlarak 
müddei umuminin yanına ge 
tlrilmiıler ve muhafaza altın· 
da ayrl ayrı otomobillere bin· 
dirilerek adliye binasına nak
ledihniılerdir • 

Burada mGadeı umumi, 
Cemil; ve müddet umumi mu· 
a vini F abrinin yanında bir i
mam taraundan kendilerine 
dini telklnatta bulunulmuıtur. 
Bundan sonra evvela soygun· 
culann ele ba1111 olan piyade 
Muıtaf aya beyaz gömleği gey· 
dirilmit ve gözl.Jri bağlanmıı· 
tır . Mustafa bu esnada müd
dei umumi Cemile ; mütema· 
diyen : (Beni kurıuna dizin) 
diyor ve temkinini hiç 
kaybetmemeye çalıııyordu . 

Son söz olarak ne diyece· 
Al sorulunca Mustafa hala : 
(Nediyeyim bi günahım!) ce· 
vabıoı verdi . İdam sehpası· 
nın batında karar okunur O· 

kunmaz boynuna ip geçirildi. 
Burada tekrar kendisinin kur
ıuna dizilmesini istedi ve tabi 

ipin takılmaılle üstüne çıkaraldı 
ğı masanın çekilmesi bir oldu. 
Mustafa sallanmıı kalmııtı • 
Hiç bir harekette bulumıyor

du • Bacakları düm düz ve 
gergin bir vaziyette aıafıya 
doğru ı~rkıp kaldı . 

İkinci sehpaya azılı ıerJr. 
lerden jandarmayı öldüren 
Şad oğlu Hüseyin getirildi • 
Hüıe7inde müddei umumi Ce· 
mile : 

- Yorgan altında ölmek
denıe urgaoda ölmek iyiJlir! 
Diyordu. Asıl garibi, içlerinde 
en hunhar olan bu ıerir idam 
kararını duyar duymaz meta· 
netini kaybetmlıtl. Nihayet 
bir iki aaniye sonra o da ele
baıısının yanına gitti. Üçüncü 
ıebpaya Bekir get1r1rdı. Bekir 
btr et külçesi gibi yere yığıh 
vermek latiyordu. Jandarma· 
lar kendisini tutarak ayala 
kaldırdılar. Yağlı ip onun da 
boynuna geçmlt o da arkadaı 
larının yanma gitmiıtl. Bekir 
kısa bacaklarını bir mO.ddet 
yukarı doğru çekip büzdü; 
sonra salıverdi... Bu ıırada 

ıiddetle eıen lodos, birer ipin 
ucunda can veren bu haydud 
ta .. ı birer topaç aibi döndGrGp 
duruyordu. Son olarak Hakkı 
aetirildi. Buda pek temkinli 
görünüyordu. Ölüme giderken 
bile son ıöz olarak " alacalı 
paranın bir yere verilmesini ,, 
söyleyip duruyordu. Yani ölüm 
yolunda bile ıerirler parayı 

düıünüyorlardı. Hakkı da ıal· 
lanmııta. Haydudlar devlet 
kanunlarına karıı koymanan, 
zorbalıiın ve yaptıkları cin&• 
yellerin cezasını çekmit bulu
nuyorlardı. 

Sabaha: karı• bu ıatu ları 

yazarken onlar, pençeremio 
karıısında devlet nizamlarmı 
bozanların akibetini göster
mekte bulunuyorlar. Meıhur 
ıözdür : Su deıtlıi ıu yolunda 
kırılır .... 

MUSA ATAŞ --------------
Atatürke şükran telgrafı çekildi 

Belediye meclisi nin toplantısı 

Belediye mecliıı ıubat toplan

t111mn birincisini cumartesi 

günQ Cemil özün baıkanlığmda 

yapmııtır. Bu devre için katip· 

llkl~re fabrikatör Sa it Ethem le 

yerlimallar pazarı sahibi Sabri 

Zahit seçilmiıterdir . Gelen 

kağıtlar encümenlere havale 

edilmtıtir. 

Badehu Ankarada yapı

lan Uludai gecesi bakk1nda 

llbaylıktan meclise gönderilen 

tezkere okunmuıtur . 

Bu tezkerede AtatürkOn 

Bursalılara kartı olan il Uf at-

tarından bahıedilmekte ol· 

duğundan meclisce Bursalılar 

namına Atatürke ıükran hiıle 

r1nin bildirilmesi kararlaıtırıl • 

mı ıtır. Bunun üzerine relı 

Cemil öz AtaUirke Buraahla· 

rın ıükranını bir telgrafla ar· 

zetmiıtir. 

Bilhara ; Su mühendisi 

Subhiye ikramiye verltmeıl 

meıeleıi konuıulmuı bu ıekil· 

de ikramiye verilmesine Ka
nuni imkan olmadığı ıörül-

müttOr. Meclis cuma gönü ıa· 

at t 5 de toplanmak iizere le. 

t\maını bitirmtıttr • 



Sahife ~ 

li. ıl>ıı el ı Tcc • 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

(t>~) Senedenberi şöhretini muhafaza 
ettiği nefis kahves.ini art ık Bursalıların 
da içebileceğini yeni Hçdan acentesi mü j-
deler. 

Atatürk caddesi postane karşısmda No. 30 

Gören varsa 
.. 1 • ' soy esın .... 

- Birinci yüzden devam -

-Karaboncuk ! galiba is-
tical buyurulmuş olacak ki 
harb madalyasını göğsünüze 

takmayı unutmışsınız •. 
-Ne münasebet ? benim 

harb madalyasile ne alakam· 
var? 

-Na,ıl ne alakam var ? 
bu muharebeyi kazanan siı:si. 
niz ve bu madalyada bilhas· 
Ea sizin namınıza çıkarıldı. 

~Hayır ! yamhyorsımz . 
Ben böyle bir muharebe de 
bulunduğumu htç hatırlami

yorum. 
- Rfca ederim latifeyi bı· 

rakmızda vakıt varken çabuk 
madalyanızı getirtiniz ve göğ· 

sünüze aaınız çünkü belki de 
buna bir istihfaf manası ver• 
mek aibi bir zan da hasıl ola 

bilir. 
Tam bu esnada. bittabi 

Saraydan hiç ayrılmamış olan 
teşrifat nazırı göğsünde harb 
madalyası ile odaya giriver
mezmi? Bunu gören karabon· 
cuk reisi nüzzara: 

- Hah ! 1ıte inanmazsanız 
teırif at nazırına sorunuz. Ba· 
kalım beni o muharebede gör· 
müşmü? Gömüt ise söylesin ! 
demjı . 

Canım Musa Ataşcığım ! 
Bu fıkra gibi şimdi insaf ile 
söylemek !azım gelirse senide 
Uludağdcı gören oldumu? gö
ren varsa söylesin ! 

İıte bu bütün dünya.da 
böyledir. Ola gelmiş olagider. 
Nene lazım sen geçenki bir 
yazmda ne güzel diyorsun: 

"Garib bir tecelli olacak 
ki: Bu tıte yaptığım propa· 
gandalar boyu kadar geride 
ve son planda olarak silik kal· 
dım. Buoa rağmen enerjim· 
den bir zerre kadar kaybetme 
dim bilakis bunu yapmak 
bahıındki kuvvetim. eskisin 
den bir kat daha arttı ! " 

İtte bütün seni sevenlerin 
hepıi daima seni böyle gör
mek ister. Sakın bu preııibin· 
den kıl kadar sapma ve ay• 
rılma ! 

Karaboncuk oğlu 

Kayıp Senetler. 
Bursa Adapazarı Enıni· 

yet Bankası Türk anonim 
şirketinde namtmna kayıt 
11 28-12- 1930 tarih ve 87 
numaralı makbuzla 5o0 Ji
ralık ve t-5 - - 1931 tarih 
ve 5-::JI numaralı makbuz· 
la 250 liralık ve 1 - 5- 1931 
tarih ve 6-70 numaralı m
akbuzla 250 liralık ki cem, 
an 1 ooo liralık üç kıta his
se makbuzu kaybettim ye· 
nilerini alacağımdan eskile
rinin hükümleri yoktur ilAn 
eylerim. 
Fabrikatör Hcı Sabri mah
dumu Nihat 

1 Karacabey Ha
rası Müdürlü
ğünden: 

Yapağı Satıcşı 

Haranın (Bin otuz
b€ş) kilo yarın-ıkan ve 
kıvırcık yapağısı 21 
şubat ~36 cuma günü 
saat on beşte Hara nı-

• erkezinde açık artırma 
usulile satılacaktır. te
minatı muvakkete oJa
rı&k (kırk beş) Lira a
lınacaktır. beher kilo
suna takdir edilen kıy· 
met elli beş kuruştur. 
İsteklilerin o gü.nü Ha. 
rada bulunınaJarı ilan 
olunur. 
3-12-li-20 

As. Sa. Al. Ko. 
dan: 

25000 kilo koyun 
Ye 10000 kiJo k~zu eti 
satun alınacaktır. ta
hmin edilen bedeli 
14000 liracllr. şat name· 
si SA.AL.l(Q. dad1r. 

el<siltme 2 i -2~!.l36 
Cuma günü s3at 16 
da Bursada Tophane
de SA.AL.1{0. da o1a· 
caktır. eel<siltme kapa
lı zarf usulİ)1 İedir. mu
vakkat teminat 1050 
lıradır. isteklilerin ti
caret odasında ka) ıth 
olduklarına dair ves}ka 
göstermeleri Jazın1dır 
teklif ınektupları 21-
2-H~~() Cuma saat on
beşe kadar SA.AL.KD. 
na verilmiş olacaktır. 

3-7-l2-l7 

Bursa Sulh Hul'\ uk 
Hakimliğinden : 

Bursanm Hacı Seyf ettli1 
mahaJlesinde ölen Halil oğ· 
lu Hasanm küçük oğ'u 337 
doğumlu Mehmedin velisi 
olmadığından tesviyei unu
r una öz kardeşi Ahmet 30-
1-936 tarihinde vasi tayin 
olduğu ilan olunur. 

s 
(Tefrikamız) 

Yazı çokluğundan konma~ 

mamııtır. özür dileriz • 

H~kk1n Se~i 

:>ursa Tapusından : 
Bursanın Odunluk f{Ö

. yünün koca çukur mevkHn
de şarkan fıçı mustafa da
yı ve halil şimalen edip ta· 
rlas1 garben isnıail çavuş 

tarlası cenubeıı ali şakir 
tarJası ile çevrili tarla ce
ddinden intikal etmek sure
tile Mu~tafa oğ!u seyit ah· 
medin malı iken 329 yılın· 
da ölmesile kızı fatma}a 
intikal ettiğinden babasla 
intikal ve ahara satışı talep 
edilmiş ve tapu kaycııda bu
lunamamış olduğundan ta-
sarrufunun tahkiki için 12· 
2:.936 Gününe müsadif çar
şanba Günü mahalline me-
mur Gönderileceğinden bu 
tarlada aldkası olarılar var 
ise tarihi ilanından itibaren 
on gün zarfında ellerindeki 
belgelerle beraber tapu 
idaresine ve yahut mahalli· 
nde bulunacak memura mü· 
racaatları ilan olunur. 

§ 
Bursamn beşyol ağzı 

mevkiinde şarkan osruan 
garben etem şimalen demir 
yolu Cenuben şemsiye ve 
İbrahim ile çevrili bahçe 
µazarcı tabirden iştira et. 
mek Furetiyle salih oğlu 

Liitfullahm senetsiz malı 
bulunduğundnn bahsile tcs. 
cil ve satışı talep ediimiş 

ve tapu kaydıda bulunama· 
m1ş olduğundan tasarrufu-
nun tahkiki için 14-2-936 
güniine müsadif cuma günü 
mahalline memur Gönderi 
leceginden bu bahçede ala
kası bulunanlar var ise ta· 
rihJ ildnmdan itibargn 10 
gün zarfında etlerindeki be. 
lgeler ile beraber tapu ida· 
resine ve yahııt pJahallfnde 
bulunacak memura müraca
at eylemeleri ilftn olunur. 

Kayep Senet 
Adapazarı emniyet Ba

nkası İnegöl şubesinden al· 
mış olduğum I0-4 - 935 ta 
rih (5) numaralı mevd,uat 
makbuzumu zayi eyledim 
yenisini alacağ1mdan t:skisi 
nin hükmü katmadığı i an 
olunur. 
İnegölün Mahmudiye mahal
lesinden yumurtacı Ali Os. 
mon oğlu Hasan 

Zayi 
Odunluk değirmeni için 

Bursa defterdarlığından al
mış olduğum 15-1-936 ta· 
rih ve 32397 No. lu Buğda· 
yı koruma ruakbuzuuıu zayi 
ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmii yoktur. 

Ramaz!.Jn 
~~-n~"""""~·~~ 

OOK OR 1 

' Ahmet Se~ami 
[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastahklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmtt 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş . ....•. , ....... 

1-2-1936 

/ 
\ 

Bu gün kumbarasına para atan 

küçü~ el, Yarın çek defterine imza 
' 

atan büyük el olacaktır.. 18~Rrfil~ıış 

Bizim Basımevi. 
Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Defterdarlık at kası No 22 

Telefon - 130 

En şif a:Iı kaplıca 
Çe liiı·g·ccle 

İçinde ıon derece temiz ve tif ah çelik suyu bulunan 

Keçeli ama mı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanlara t~

mamlanarak bııhçe:ıi düzeltilerek a:ıyın halkımıza açtl· 

mı§tır . Hamam ve banyo müıterllerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Fiatlarda btç değlgiklik yoktur • 

n-4'<>C> Co=<-:> c> Ca c-.-~r 

::: Bilmiyenlere : t( o . O Kuyumcular Çarş111ında p 
f) YERLİ MALLAR PAZARI ft 
tı Sabri Zahid Haksal f.ı 
ı{ Mağazasında tt 
t.~ Her çeıid yeril doku:nnlar O 

.~ vardır. (J 
l GÜZEL, UCUZ, DAYANIKLI :J 
~ Tele fon : 76 () 
.) ':.-o--=· -=::.....-:~-~--------="'8Ü 
ag•a a w• +m ~~mnıs~-

r-<r.T"T v ... ..,.. T' v ,,. ... ... , 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt i~leri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

30-150 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUH 
Röntgen Mütehassısı 

,_., -
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karşısı No. 30 -· .... 
Hastalarını hcrgün kabul 

eder . Telefon 64 

Ulu~ağ oteli 
Yaz Kış 
açıktır. 

Servisi 

Arsmlusal~u .. 


