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Başbakanımız Merinos ve 
ipek fabrikalarının temelini att 

,. 

Şehrimizde ve Gemlikte Başbakanımız 
candan gösterilerle karşılandı .. 

. 
8aşl•akammızrn ıefakatindc lstanbu/a giden arkadaşımız A1asa Ataşm intibaları: 

Bıııbakanımız İsmet İnönü ile 
Ekonomi Bakamm1z Celal Ba
yar dün sabah saat dokuzda 
Cumhuriyet kötkünden oto. 
mobillerle asri kaplıcaya gl. 
derek kaplıcayı ve oteli gez· 
mişler; kaplıcanın işletme oek
li hakkında ilgililerden izahat 

alrmılardır. 

Buradan Sümer Bankın 
taranmıı yiın ipliği y&pacak 
ve bütün yurt ihtiyacını ikar
tılıyacak o\an (Merinos) fab· 
rikasmı kuracağı yere hareket 

etmişlerdir. 

Fabrikaya giden yolun üı· 
tüne taklar kurulmuı ve di
rekler arasma çekilen genif 
kırmızı bezlerin üzerine en· 
düatri veclzeleri yn"Zılmıtll • 
Y o\lar, daha erkenden sevgili 
Başbakanımızı görmek için 
bekliyen halkla dolmuetu. O 
tomobıl1er takların aaltmdan 
geçerek temel atımı yapıla\!nk 
yere varıncıı anhayı dolduran 
halk Başbakommızla Celil 
Bayarı tiddetll alkıılarla kar· 

şılamı~tır. 

B ,şbakanımız otomobilden 
neıell bir çehre ile ve şiddet· 
li a\kıtlar arasında inerek 
h~iln seiiimlamış ve kürsünün 
lturulduğu yere gelmittir. Bun· 
dnn sonrı:ı C. H Partitl Vi
layet btJtkont saylav Sadi ho 
mık Jcüuüye çıkuak Buualı
l1Hın minnet ve §ükrauını an· 
la.tan l\Çık ve özlü bir aöyiev· 

v~rmfştır. 

Onu müteakib sevgili Baş 
hal<amn !türsüve çıktığım gö· 
r~n hnlk; (Yaşn! Varol!) se-sle• 

rfle karııık ıiddelli ve sürekli 
bir ft lkı~ lıoparmışhr. 

Aziz Başl<ammızın; savaı 

ve siyasa meydanlarında ka· 
zandığı binbir parlak znfo:in 
heyecanlandırdığı ses:; yeni 

Türkiyenin endüstri hay .. hna 
hız ver~n programda ulaşılan 
ycıni yeni merhııleleri görmek
ten doğan sevincini saklıya· 

miyordu. Bilhassa bu fabrika
lara Atatürkün isim vermek 
gibi büyük bir teveccüh g ös
termeılnden çok sevinçliydi • 
Söylevinin Ekonomi bakam 
Celal Bayara temas eden kıs· 
mında ise (Ekonomi Bakanı
nın değerlf ve uğurlu eli) dc
Yiıı bu aziz çalııma arkadaşı· 
na verdiği değerin ve beıle

dlii güvenin tam anlamilc ye· 
rinde olduğunu gösteriyordu. 

Baıbakan kürsüden in· 
dikten ıonrn temel atılan çu

kurun yanına gelerek temele 
konulacak yazıyı imzaladılar . 

Yazı ıudur : 
«Baıbakan İsmet İnönü 

Sünıerbankan kurduğu ilk 
Türk merinos fabrikasının te
IDelini burada attı. 1)28 1 1 935 

fabrikanı• bu-

ların ayağına gelmiş olduğunu 
öne koyarak karıılığmda Me· 
rioos istediklerini söylediler 
ve fabril<anın 1937 de behe 
mehal eçılmıı bulunacagını 

Sümerbnnk genel direktörü
ne tekrarlathlar . · 

Bundan sonra Baıbkaanı· 
mız temele indi ve alkıılar t 
arasında elindeki mala ile I 
birkaç parça harç altı. Müte- 1 
akihen ismet İnonünün J 

refikaları ve Ekonomi Baka
nımızla Va }imiz de temele 
harç attılar . 

Bu f abrikamn yurtta Me· t 

rinos yetittfriclliğinfn geliıme· 
si bakımmdan çok büyük bir 
önemi olduğundan Baıbaka
nımız temel atılan yerde bu 
ite karıı da derin bir ilgi ile 
bağh olduklarını göstermıılcr
dlr . Çıftliğinde Merinos yeUı 
tiren Bursa Belediye ı eisi Ce
mil Özle lrnnuşa.rak k'1ç se

nedenberi Mıeriooa yetiştirdi· 

ğinl kendisine sormuı . Bele. 
diye reiıi 9 ıenedenberi ye
ttıtiriciltk yaptıi•nı ve bundan 
yurt hesabır a büyü blr zevk 
duyduğunu söylemiş ; hatta 
bazı müsabakalarda yetiştlr
dıği Merinosların birinciliği 

kazandığım ilave etmiştir . 

İpekiş fabrikasından 
Gemliğe hareket 
Başbaknnmıızla Ekonomi 

Bakanımız ve d;ger :a.evat bu· 
radan doğruca İpekif fabrika· 
sına gitmişler ve fabrika şef

leri tarcfmdan kal'§ılaoarak 

büküm,dokuma, apre ve boya 
dairelerini birer birer gezip 

ızahat aldıktan sonra otomo
biilerle saat l l ,30 d -ı Gemli· 
ğe hareket etmişlerdir. 

Gemlik yolu üzerindeki 
Gencııli köyünde Bei}bakanı- { 
rnızln CelR.l bayo.rı köylüler 
ve parti mensupları kar9ıla

mı§lur ve alkı§layarak selfım· 

lamıılardır . 

Sun'i ipek fabrikasında 
Bursadan Gemliğin yanı .. 

batındaki eski tersaneye gi
den Bagbakanımız orada gene 
Sümerbank tarafından kuru
lacak Sun'• ipek fobrikasının 
temeli atılacak olan yerde o. 

tomobillerlnden inerek halkın 
çok oandan alkıtları arasında 
kürsünün bulunduğu yere doğ. 
ru ilerlemi~Ur • 

Hemen bütün Gemlik 
halkı bu sevinçli günü kutlu· 
lanıak içlo burada toplanmış. 
tı denem mubaleğa değıl .. 

Tersanenin zeytinli tepelere 
yaslanan kadife reı:::ıgi yamaç
ları karınca gibi kaynaşan ve 
sevgili Baıbakanı yurtları için 
pek uğurlu olan bu günde 
1ıörmeğe koşan kadın , erkek, 
mektepU, genç, ihtiyar binler• 

ce Gemlddi ile dol111U1tu • Bu 

bafrnnımı2la Ekonomi brıka 

nınıız değil oradakiler ve he· 

pimiz mütehass!s olmu~tuk:.: 

Önce küuüye Gemhk C. 
H. Ptı rt!si bntıknnı Doktor 
Ziya Çlktı. Canlı \'C özlü bir 
söylevle Gemlıi!in bu mutlu 
gıfoünü y.ı• ta ı büyüklerimi
ze Gemlıkltlel'in saygt ve sev

gilerini blldırdi ve bura fob· 
rika:ıın Gemliğe \'f'receği 

elwnomık verimi anlattı. Son· 
m Başba.knmmız sürekli alkış
lar ve yıı§a ! varol !,, , (daha 
birçok İnönü yarataceksm !) 
se5leri nrnsında kürsüye çıktl. 

Fakat bu cırad&. küçük bir 
mekt ?li kız da kfırsüye çık· 

mı~ bul1Jnuyordu Önce nzlz 
F.aıbekanımız bu mınimini 

yavruya tıöyletti. Onun sözle· 
rini büyük bir dikkatle din· 
ledi, sonra kendisini okşadı 

ve söylevini verdi : 

ismet İnönü, buradıı da. 

oynı neu'enin verdiği detın bir 
zevk ve heyecanla konuşu· 
yordu. Bilhassa Gcmllklılerin 

coşkun göstenleri önünde 
daha çok neş'eli görünüyordu. 

Başhftkamm z mütemadi· 
yen alkışlanan söylevini biUr· 
dikten sonra gene f .. briknnın 
t :?meline kom c .k kağıdt imzf ~ .. 
!adı. Ekonomi bnktUnmrnia 
diğer zevat da imznl11dıktan 

sonra temele gidildi. Önce 
ismet İnönü mütenl'ıben refi· 
kaları ve Ekonomi bakanilc 
diğer 7.evat temele harç koy
dular. Buradan ayrılış, giritı· 

ten daha çok heyecanh gös· 
terllere sahne oldu. Yolu, sağ 
lı sollu srmsıkı b'r ek'lde 
ören Gemlikliler Ba~bakanı. 

mızt bir daha görmek ve bir 
daha alkı§1am8k için adeta 
birbirleriyle yar•şıyorlardı. 

Kadın erkek binlerce Gemlik· 
linin bu mah~eri kalabalığı 
arasmda güçlükle çıkıldı. 

Ba~bakarumız ve maiyellerin• 
deki zevat kase hadan geçerek 
otomobilleri e Belediyeye g't · 
tiler. Buradan iskeleye gelen 
baıba ·anımızla Ekonomi ba
kanımız kendilerini uğurlayan· 
laran birer bh"er ellerini sıka· 
rnk Ertuğrulun motörüne 
binip yata glttl. Kendilerini 
Hur:;a valisi Şefik Soyerle 
Süel komutan General Salim 
Cevat yata kadar teıyi ettiler. 

Başbakanımız yatın güver· 

teılne çıkarak iskeleyi ve 
sahilleri ıimıiyeh bir §erit 
gibi dolduran Gemlik halkını 
evvela eliyle ıonra da mendi 
lini sallıyarak hararetle selam· 
ladılar. Ertuğrul yatı bir 
müddet iskele açığında dur
duktan sonra yavaı yavaf 
hareket ediyordu. Gemliktekı 
fabrikalar devamlı düdük ıea. 
lerlyle Gemliiln aziz konuk· 
lanna ujurlu1orlardı. lakeleyi 

AJANS TELGRAFLAR! 1 

l alyada endişeli süel 
tedbirleri 

Roma 27 (A.A) Romadan bildlrlldiğin 2öre: Yeni zecri ted
birlerin tatbiki tehlekesl yüzünden hasıl olan vaziyet ve teh
lil<Pnin varattığı beynllmilel endiıe dolayiıile ltalyada aüel 
tedbirle alınmıştır, İzin verllmctl takarrur eden yüz bin asker 
tekrar tiilah altında alıkonulmuıtur. 

Japonlar kuzey çin demir 
yollarını işgal ettiler. 

Allli o 111FZ--
Ankara 27 (A.A) Japon kuvetleri bütün kuzey Çin demir· 

yollarını işgııl ctmi§lerdi Bu suretle kuzey ve merkezi Çtn de• 
demir yollerı tama mile Jrıponln rm elinde bulunmaktadır . 

Kızıl ayın göçmenlere yardımı .. 
Ankara 'l.7 (A .A) Kı:r.:tl ay cemiyeti göçmenler için İıtanbul

da iki a§hnne ve yerleıdiklerl muhtelif yerlerde de 5-10-15 
ytaklı olmak özere tıeyyar hastahaneler açmağa karar vermiıtlr. 

Mısırda geniş süel hazırlıklar 
Aukara 27 (A.A) Londradan bild!rildfğine göre: Her,.hangi 

bir anlaşmazlık ihtimalıne karfı Mısrda geniı mikyagtı, ıüel 
hazuhkları yapılmaktadır. 

Yeni deniz işletme müiehassısfarı 
getirilec<;.k 

Anltara 27 (A.A) Ekonomi bakan· CelAl bayar; Deniz iılet · 
melerinde ve fen heyetlerinde çalışdırılmak üzere müteha11t1-
lar getirileceğini söylemf~Ur. 

I Ne Olursa •• 

Fen ve bir iş 
........... 

Bir İstanbul gazetesinin bir kö · 
şesiude, bir fon adamının yaptığı 

ga:-ıp bir denemenin tuhaflığı iğne
leniyordu. Bir fen adamı, orta bil· 
yül .. lül(de ve muhtelif tiplerdeki 

b .. şların ü .. tünü örten kılların uç 
uca uzunluklarını hesap etmiş, 

kumralların saçının sarışmlar.:Jan 

daha kısa olduğunu bı:lmuş. Gazc 

teci ışi tuh~f taı·afınd:ın yakalaya

rak böyle işler için akıl yarama· 

yacağını anlatıyor. · 

Bu yazıya ve ynpı!ao deneme· 
ye ilk balcışt .. n so:ıra herkesin 
aklındau, ~şağı yukarı, böyle bir 

duygu g~lebilir. Fnkat işin içinde 

görcnıedig:aniz kimbilir daha neler 

vardır. Şimdi bir de bu denem~yi 

yııpaa doktorln gör.işmek ve neler 
düşündüğünü öğrenmek gerektir. 

Vnrol !) se leri Ma:-mara.'da 

akisler y<lparak enginlere 

dağılıyordu. 

Vapurda 
Yat, Bozburuna kadar 

durgun ve oradan itıbaren 

hı.fif da;g ~1ı bir deniz~e 

lstanbula doğru yol al:yoı·du. 
BBşbakan:ı.nız1a mniyetlc· 

rindela zevat öğle yemeğini 

yattn yedıler. Bir aralık ismet 
lnönü gü .,·erteye çıkarak sa
hilleri seyrettiler ve Elı:onoml 

bakaniyle birlikte el!erındeki 
haritayı tetkik ettiler. Biraz 
sonra da htanbul gazetelerini 
gözden geçiriyorlardı. Mudan
ya mütarekesinin im:ıalandığı 
binaya ait yazılar üzerine 
lamel İnönü'nün bu hatıraları 
yeniden canlanmı2tı ve yeni· 
den kendilerine bcız' hatırala. 

nal aolatıyorlardt. 

Bazen hiç akla gelmeyen bir 
iıten doğan neticelerle karşı karıı· 
ya gelmeL- insanlar için berzamaa 
olagan ş~ylerdir. 

Y:ırın, şu doktorun yep yeni 
bir hakikat bulduğunu gazetelerde 
okursanız şafmayıo. Meıela, iddia 
etse ki sarışınlar kumrallardan da· 
ha çok yaşarlar, kumrallar filan 
Ye filfıa hastalıklara daha a:r. tutu
lurlar, şudur, budur, diye bir sürü 
şeyler ortaya çıkarsa bütin düya 
altfüt olur. Artık kumral ve aa
rışınlardn üstünlük davaları başlar. 
insanlar böyle feylerle uğraşmayı 
çok severler. Eğer bu iş ilim ve 
fen dünyasında çekişmelere ve 
iyidir, kötüdür konuşmalarına yol 
açarsa büs bütün alevlenir. Bun

dan faydalanmak isteyen doktor· 
Iarın eline de düşuse v~y halimi
ze. 

Dünyadıı hı:rndıklarımmn doğ· 
ruiuklnrın:ı b:zi yeni baştan inım· 

dırncak bir kimse yoktur. Denebi· 
lir ki inandıklarımızın yütde dok• 
sam şu doktoruu yaptığı kadar ve 
bcllci ondan daha a,ağı derecede 
tuhaf şeylerdir. İnsanlar için bu da 
bir ihtiyaç olsa g-erek .. 

Dagı 
ccc;r:; '±o • t• s + "W"d' ;c 

Hastahane yolu
nun bozukluğu 

Hastahane yolunun pek 
· bozuk clduğuııu ve buradan 

gelip geçen nakil vaaıt&ları
nm bilhassll hasta taııyanla-
rın berbat bir vaziyette 
ge çebildik!erini yazmıştık. 

Kısacık bir meHfe içindeki 
bu bozuk yer hala tamf r 
edilmemiştir. Urayımızdan 

burasını bir an evvel onarma
sıın dileriz. 

•»tM•••·· 

SUKUT 
(Tefrikamız) 
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Bursa ikir:ci İcra Ahnıet ''t:fık p~~a h~ :anesi !.:kışl~ekinıliğinden 
nıeınnrluğuadan 

93 Cinsj Mikdarı Muhammen bedPli te'minat 

· Bur.sa Şaı·bay
lığ·c.ndan : N. sene. 3. 1912 u·ı .. · Lt'rn · nı o Ltra ipotek cihtinden dolayı Hurda oto parç~!erı, es· 

mahcuz olup 'tamamına ye- Yerli Pc)muk 1000 450 33. 75 Jd fastik ve mıimasiı eski 
nıinli üc erbabı vulmf tara- Yerli Battaniye 100 adet l 700 127, 50 eşyalar, 5.12.935 perşenbe 
fından ( 14500) lira kıymet Hastanemiz için yu.I:ırda yazılı iki kalem e~- günü saat 10 cta bat paza· 

rında pazaı·hkta ve peşin 
takdir edilen Bursada şe- ~·a açıl[ eks,·ltıneyc l•o11ul.n1u'~ll1r. E'ksiltnıc .13 -12 ! " ~ para ile satrlaca{lı isteklile· 
ker hoca mahallesi Gazipa· H:33 cu.na ,.,.ününe kadar dt. va•n edecektir. 1 ->tek- re duyurulur. 1--1 
şa caddesinde ve taponun t-J § 
daire. 2. sahif0 

• 353. ada liJer tarafından verilen bedeller layık had körü Buz fabrikası hissesi satışı 
357. parsel. ıo. pafta· 29 ,lürse a\ni günde saat l!l d.~ r üku ınet dairesin.ete Tatarlar caddesinde bu· 

da kayıtlı 237-239-241 ııu- v'a')et encünıeninde kati ih .d si yapılacaktır. Is , z fabrikası binasmm ve 
maralı müştemilatile bera· arazisinin 42 sehimde ura-
ber hane üç dükkatıın aç1l( 'tekıilerin tayin olunrn gü 1 d~ <lipozito kağıtla-

1 
ya ait ıo sehmin müıkiyeti 

artırma suretile paraya çev- r·yle beraber haztr b·ı\n 11, l-ırı }azımdıı. Şart- açık artırmaya lrnnulmuştur 
rilmesine karar verilmiştir. j namC\'l göı-nıek iste., enler Kaşhekiro_liğe yahut artırma ve üsterme işi 16-

1 - İpotek sahibi aiacak- J 12.935 pazartesi günü saat 
lılarJa diğer alakadarların vila) et et cum ~uine ınürf\C, at edecektır. Bundan 15 te yapılacaktır. Muham-
ve irtifak hakkı sahipleri- ötürü para ahnınaz. 29-2 men bedeli 4500 liradır. Ar-
nin işbu gayri menkul üze- 1 - __ ...._. ruak istiyenler. bütün şart· 

rindeki hakrarrnı hususile , Bursa inhisarlar başmiidürlüg"' ü : ıruı arııamak için her iş sa-
f ~ 

1 
atında muhasebeye ve üs-

aiz ve masrafa dair oıarc J 1·dareo1ı·zı"n Mu.-~oı·ı,,pd~ c~ı,. posıındaki 37G 1 -2 t .... b t d iddialarım evrakı miisbite.- . ı .... _ ._ L. h _ erme gunu elli saa ın an 
· l 1 'fi' l · · k t · ... ı şart önce 337,5 iirallk muvakkat lerile isbu ilan tarihinden lira lJcde i H.ş: ı <ırenut a ·tarma amıra.. · 

~ temhıat makbuzu veya ban· 
itibaren ( 20) gün içinde İc· . namesi mucibiı:ce açık eksiltn1eve konmuştu•· ka mektubu iıe uray kom· 
ra dairesine bildirmeleri El si itme ve ihe:dQ birirci kanun.:_935- t 1 rinci siyonuna gelsinler. . 
aksihalde hö ki arı tapu sicil· 12-7 -3-29 
Jerile sabit olmapıkça satış çarşanba ganü saat t 5 de ~;apılacağından sart- * 
bedelinin paylaşmasından ! nameyi göı ınek isti yen istekİHer her gün Baş- Yer satışı: Muhammeni 
hariç kalırlar. n1üdiriyetin1iz nıuhascbesine ve ihale günü ıne.~- 210 !ira 

2--· Artırma şartnamesi . istiklal cadaesinde Ar· 
ikinci icra memurluğu oda- kCır saatta : üzde yedi buçuk teminat akçeleı 1 te pa!!ı Hüseyin evi ile Re~-
smda işbu ilanın neşrinden yi 1e Başnıüdüriyetimizde ınüteşekk:l kon1siyona ziye arsasının yanındaki çı-
itibaren on gün sonra her !müracaa~iarı 26 _ ~7 _ ~S-2H kmaz urahk temliken sah-
kesin görebilmesi için açık· • .._ .. _,,. -- - _,.,.,._ ı hkdır. Açık artırma ve üs· 

k l ı terruesi 16.12.935 pazartesi 
tar. . ursa v iiltür Di1·e tör üğü:naen: günü .saat 1s,s ta yapııaca-

3- ihale 2-1-936 tarihi- ktır. istekliler, biıtün şart-.. Muvakkat Tahmini 
ne musadif perşenbe 9ünü 1 Tutarı Bedeli farı anlamak için her iş sa. 
saat 15-16 Bursa ikinci ic, Kr. M:kdarı Cinsi atmda Muhasebeye ve üste· 
ra memurluğu odasında ic- Kr. ..__.... ·- rme günü belli saatından 1 

ra kılınacaktır. Şu kadarki ı42" ı900 10' çJt___ Tire çorap Ö11ce 16 liralık muvakkat 
artırma bedeli şu malın 292 3900 l5) - Yün çorap teminat makbuzu veya ban· 

h 656 8750 1·15 ~'et kısa h:o\lu ten ftrnila mu ammen kıymetinin yüz- • ,. t ka mektubu ile uray lrnm· 
de (75) yetmişbeşini bulma. ı 3984 53125 ı 25 Çıft İskarpin siyonuna gelsin:er. 
dığı takdirde en son artıra. 1687 22500 50 = Posta! ı I- 7 -3 29 
mn taahhüdü baki lrnlmak 2415 32200 140 -- Rey az A}ak1rab1 § Uray depolarındaki 400 
şal'lile arhrmanın (15) gün 1 315 4200 140 Adet İç donu kadar mermer taşı ve 2 me· 
daha temdit edilerek 17-l- 131 1750 175--=- Mendil rmer hamam kurnası, ı çe· 
9~6 -~arihine müsadif cuma 1 990 13

1
:o

0
o
0 

l 10 = Harici gö rıtek şme taşı, 3 çatlak hala taşı 
gunu saat 15 -16 da yine l 112 ... 60 ~ YEiz havlusu ve 1 şadravan taşı pazar-
mezkür icra odasında 2280 420 5600 140 = - .::..= Büy5k lıkla ve peşin para ile ve 
No. Ju kanuna tevfikan mu- 572 6300 140 - Atlet Fanilası masraflar alıcıya ait olmak 
hamen kıymeti yüzde yetmiş 1200 16000 ıoo = Yün fanila üzte satıiıkttr. Alıcıfar,4.12-
beşini bulmadığı takdirde 844 11250 300 metre .. Ameril{rın bezi 935 çarşanba günü S'!lat 14· 
ihalesi icra kılınacak bul- eursa Bölge Sanat Okulu talebeleri !çin yukı1rda ya· te uray deposuna gelsinler. 
madığı takdiree ihale yapıl zıh on dört kalem eşyanın ~~5-11-935 günlemecinde iha- 4oım...rr·s@tt'•ı&..~@a:ıı.Aa 
mayarak mezkür lıanm1a leleri yapılmak uzı·e ilÇlk tltsiitnıeyc lw ıuh;1:1ş ise de kun. "A DOKTOR 
tevfikan hareket edilecektir. duralara istekli çıkmadrğrndan ve çamaşırlnra da istekli- ' ~ CEVAT TAHSit4 PEKSUN 

4- Artlrmaya iştirak i- fer tarafından verilen f iat haddi Hl yık görülemediğinden , 
çin nmuhamınen kıymetin 5-12-935 sah günfı saat onbeşte ihaleleri yapılacağından 
yüzde yedi buçuğu nispe- isteklilerin o gün ve saatda ilbayllk blnasır.da kültür di· 
tinde pey akçası veya milli direktörlüğü yönetgesinde toplanacat;; komsiyor.a gelmeleri 
bir bankamn teminut mek- ı - ı 
tubunu tevdi etmeler l~zı~- ~~~~~~,z·~~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~ 

ile memuriyyctimize müra· ' (- c~ -- ; ) dır. Alıcı ~niPna bedeli 
haricinde ol ark it. ale karar 
pullarını deJJaliyye resmjni 
tapu ferağ harcım vermeğe 
mecburduı·. daha fazla ma
lümot almak isteyenler se
ne 933. 1912 dosya No. su 

cıat ~debilir.Arzu edenlerin ( .-;;El m C g: ev ) 
( BurJada Pmarhö>şı veziri ma·) 

şartnameyi okuyarak ha4:tr challe·inde kahye çıkmazın.da 4) 
bu!unmal~rı vey8 mümessil ~numaralı ev acele satılıktır. Al-) 
göndercııeled ve gösterilen mak ve görme isteyenler : Altı) 
şutlara riuyet etmeleri ilan parmak caddesinde 106 uuma-) 

rade. Bay Ali'ye baş vursu:ıfo.r. ) olunar. 

Röntgen Müt~hassısı 

Muayenehane : 
Bizim Matb:ıa k:ırşısı No. 30 

Hastalc.rını hergi!n kabul 

eder . Telefon 64 

~~w 

Bursa Tapusından: 
Şubat-336 farih ve 280 

sayılı tapu belgesi mucibi· 
nce has köylü ahmet oğlu 

wa .. , 

Bursa b:rinci Sulh 
hukuk ~1ahkenıesindcn 
il ~J:. ~ 'l 1 
<lt) .)-t} ı) 

Müekkili orman idaresi
nin usulsüz kesilen odun 
sebebile hukuku şahsiyesi 
olan ı 12 kuruşun mahkeme 
masrafı ve vektllet ücreti 
He bit•likte tahsili talebi iıe 
da-va cı Bursa orman idaresi 
vekili avukat Sadık Tahsin 
tarafından bursamn Davut 
kad1 Ma. Hasan oğlu Meh · 
met aleyhine açılan davanın 
gıyaben icra kılınan mahke
mesinde davacı vekili işbu 
iddiası ibraz edecği vesa· 
ikle ispat edeceğirıi beyan 
ve mezkür vesaiki ibraz et· 
rnek için mahkeme 13 1-936 
tarihine müsadif pazartesi 
giinü saat 14 de tayin edi· 
lei'ek da\•altlorrn ikametga
hı mtçhul olduğu anlaşılma
sına binaen kendilerine bir 
ay mühlet verilerek ilanen 
gıyap kararı tebliğine lcarar 
verilmiş olduğundan usulen 
itiraz etmedikleri ve muha· 
kemenin bırakıldığı gün mu. 
hakemede bizzat veya bil 
vekAJe hazır bulunmadıkları 
takdirde vakalarını ikrar 
etmiş sanılarak bir daha 
mahkemeye kabul edilme
yeceği gıyap kararına kaim 
olmak üzere iHln olunr. 

r-·oöKTöir··ı 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastahklar muayene 
ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayan ahalimize bir kizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peşenıbe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
,,, ....... ı&.11.\0••• 

abdullaha ait bulumrn vele· 
di kazzaz mahallesinin ka· 
tip zade sokağında bir evin 
on iki hisseden on bir his
sesinin bu kerre veresesine 
intikal ve ahara satışı talep 
edilmiştir. bu belgeye ait 
olan tasarruf kaydının ev
rakı müsbitesi mevcut isede 
kaydı yanık olduğundan bu 
gayri menkul payına tasar
ruf iddia edenltr varsa ta· 
rihi il Andan itibaren on gü . 
n zarfında elleı·indeki bel· 
geler ite beraber tapu ida· 
resine müracaat eylemeleri 
ildn olunur. 

r--.. ---.oo---eo.~-e·---~-r--ı 
1 1 i Y:ıxan • 1 

za:ımak için çahımalıyim . 
Sana yük olmak istemem •. 
İsrcul&rım , ricalarım para et. 
medi. 

günlerimde gene gelirim. Yal- O kadar ki... Ah bu kız da 
nız ıimdi gitmek icabediyoı· • bir dert, anlıyamadığımız, öğ· 

Roman l , 
1 

A. Turgut ı 
l ______ jj ____ e---·--~NOOO•- -Pcld ama Bursadan 

bizden rılçin ayrılmış? bunuD 
hakkında bir şey söylemedi-

Ziı·a burr.dan vazifeye gidip renemediğimiz bir keder kar· 
gelmek pek zor . Bu sebeple da11m. Bu dert onu yiyor .• 
Kasımpa~arla bir oda kirala. On be§ gün içinde öyle erimiş 

burada olsan.... Şimdi daki
kalarım hep intizarla geçil or. 
Yengelerim de hala Mudan
ya' da .. Onların dn ne zaman 
avdet edeceği belli değil.. 

İ~te böyle.. Baıka ıayenı 
iı' ar bir havadis yolr. Ela · 
gözlerinden pek çok öper 
mektuplarını beklerim Nüz· 
betciğim. VEDİA 

" * * 

dtm, K1smen çalışmış olduğum öyle zayiflemiş ki.. Şaşanın .. 
ticarethaneye yakmlaşmr~ ol· Çehresi so,mu,, gözleri çukur· 

gözlerinden bir t-ı:aç damla. mt? dum. Orada oturncağ,m, le.şmış, nazarları durgunlaı-
yaç fırladı : - Knt'Jyyen Haydar . O Kalbim parçalansaydı bu mı~.. Sahte bir tebeasümle 

-Ayt"aldı Haydar ·• On kadar zorlamama rağmen bir kadtır acı duymıyacakhm boynuma sarıldığı zaman 
beı gün oluyor ki bendt>n ay· şey öğrenemedim. Yalnız er- Haydar .. Yalvardım, rica et· onda eski Nerminin taıkan 
rıdu· · tık ilelebet bcnimli:! birlikte tim. Fı.krinden vaz geçireme· neıesinl, eski Nerminio hoppa 

-Nerede oturuyor ? oturacc.cağını , benden hiç dim. Gitti ve şen halini göremedim. 
-Knsımpavada bir oda ayrılmayacağmı söylemi§ti . - Sonra?. Oturduk, konuıtuk.. Her fır-

tutmuş " - Nermin anlaşılmaz bir - Geçen hafta bekledim, satta ağzını aradım. Sıkıştır· 
-Kasımpaşada mı ? mullmma abla .•. gelmedi. Merak ve heyecan dım. Katiyen bir kelime bile 
-Evet gitmeden bir iki -Ne kndar doğru . On içindeydim. Evine gitmek İS· öğrenemedim. Mütemadiyen 

gün evci Beyoğlunda büyük beş gün evel bir gün lrnmşu- tedim, fakat bilmiyordum. vazifesine devam ettiğinden, 
- Ya .. Demek Nermin ticarethanelerden birinde iş lardırn döndüğürn zaman Ner Nihayet bu hafta pazar günü rshat ve memnun olduğundan 

tenden de ayrıldı ha ?. Bey· bulduğunu v.e çalışmağa baş· mini hazırlanmış ve eııyaları· geldi. bahsetti. Ertesi günü ak§9.Bl 

lerbeyindehi köşkün buğazma ladığıoı söyle:nişt.i. Kendisine r:a toplamı~ bir halde buldum. İhtiyar kadın dedn bir üzeri onu iskeleye kadar 
nazır küçük otlasmda ikı kar· çıkıştım. Çniışmağe. ihtiyacı Şaşırdım . göğüs geçiıerek durdu. Mah· teşyi ettim. Gitti... Haftaya 
deş oturmuş, konuşuyordu olmadığını , yanımda havan -H~yır ola dedim. O, zun nazarlarla kardaşma ba- geleceğini ııöylemişti. Yarın· 

__ ...____ı__..__~~~------~--_L__....__. __________ ~~~~.L-~~~~~~~~--L~~~~~___..;.~~~~~--


