
S.1hibive umumi Ncşriyl't müdürü 

DervişE es n 
B:ısıldığı yer: :2.ursı:ı Bizim Basımt:vi 

Tanesi O a ""at 
[ilanlardan mcsuliyet lmbul edilmez] 

------~------------------------------~---------~-------~~~~-~~---~~,._~--~---·--~~--!.----~-----------:..-----~-
30·11-935 Cumarteai ( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyet çi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 494 

~4~_ 11!!!!!!!!1!!!!!!!~111!!1!!111!11!!!!!!11!!!!11!!~~!1!11ISl!!llll!!!!l!l!!!!!!!!~~!!ll!!~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!'!!~!!!!!~~-~!4~!!!!!!!!~~~~w~,~~™m~~ ~;ı:ı:c~~m:::;~L~~~~lb'mıııi'Wc::t' · - --· ı:~lM• t;;_ro-,ı~ 

Merinos Fabrikası 
münasebetile . . 

- ismet lnönü -
Bir ev yapılırken çekilen 

sıkıntıları göz önüne getirir
sek büyük bir yurt yapmak
taki zorluğu, zorlukları yenen 
varlıkl'lrı (( buyük11 değeriyle 
yükseltmek bir ulusal ödev 

olur. 

İşte, İsmet İnönü, yurt 
yapmaktaki eısiz kapasitesini 
gösteren bir hükumetin baı· 
bakanıdır. 

Bir gün. «Büyük Atatürk>> 
ün lf uetiyle, yurdun gereken 
bir köıesinde, yükıeltilecek 
bir fabrikamo temeline kud· 
retli başbakanın imzası ha· 
raçlamyor, bir bafka gün, 
Atatürk rt>jiminin yaplcı bat· 
bakanım bir kOrdelay' keser· 

ken gfüüyoruz, 

Atatürk Ankaraya her dö

nüıüode yeni bir atılımı, yeni 
bir kurumu işaret eder. 

Baıbakan Ankaradan her 
çtkııında, o nurlu iıaretin ay· 
dınlığında doğan, büyüyen bir 
gerçeğin ya temel atma, ya 
kapu açma törenine baıkanlık 
yapar. 

İıte Türk devriminin ut· 
kularanı genitleten birbiri 
ardma bağhyan karakter bu· 

rada .•. 
.... 

Ata.tür k rt"j iminin kudreti 

yalınlz eskiyi, kötüyü yıkmak
ta görünmüyor . 

Yapıcılıktıı, yeni Türkiye, 
yirminci asrm birincisidir. 

En ileri ülkelerde sınıfla· 
rın imtiyazları, baıka sımflara 
ezen thtıras\arı çarpışırken 
yeni Türkiye, bir tutum, bir 
dilek, bit ülkü birliği içinde 
sömürgecilere el açmadan ye
n i bir yurt yapıyor. Bunu bir 
imtihan gibi görenler vardı. 
Türk onlrıra b:ııuık1ığını gös 

termişllr . 
Bir\>lrioi kovelıyan bu ba

ş ıuıların kaynağıT urkün ruhu
dur.Atatürk, bu ruhu bulmuı, 
bllmtı, incelemi§ ; bu ruha 
yaraıır hızları , hamleleri ver· 
melde teredd~t etmemiştir. 

Bunun için Bursa Merinc.s 
fabrlkasınıo temeline ilk harcı 
ata• İnönü: 
-Bizde~ baılamn k, başarmak, 
tsaat gibi fıletmek, demektir. 

Gerçeglni aöylemiıtir . 

Bizde hangi iş gösterilebi
lir ki, baılanmıı ta, başarılma
mıt olsun. 

Atatürke kadar Türkün 
baımda bulunanlar, onun ru · 
hunu, ahlakını b ilmedikleri 
öğrenmek lüzumunu duyma
dıkları için hem Türkü gerilettlv 
ler, hem kendilerini batırdılar. 

· Hoş! •. Onlar da Türk ruhunu 
görecek göz, kavrıyacak kafa 
vardı, denilemez ya !. .. 

.Geldiler, yedı1er, içtiler, 

gittiler !.. 
,,. * 
* 

- Ardı ikinci yüzde -

Karaboncuk Gözü Ue : 

Kendi kendilerini cezalaııdıranlaroe ' o 

rı 

Gazetelerde sık sık görü

yoruz : Ülkemizin filanca ye 1 
rinde çarşaflar kalkıyor, 

peçerlerin atılmasına karar 
verilmiş, şurada artık modern 

yaıayıı baılamııtır, burada 
medeni giyimler hayli göze 

çarpmaktadır. İyi , çok güzel 
ama Cumhuriyetimizin de 
on dördüncü yılma girdik ve 
buna rağmen gene gazetelerin 

zabıta vukuatı sütunlarında : 
Şapka kanununa muhalif 

harekette bulunduğundan ..... . , 
g.uip bir giyimle soluğa 

çıktığından ..... . dan .. . dan 
gibi yazı lnr ve görüıleı de 
hala eksik değil. 

Diyelim ki, evet, (tekamül 
tedrici o\ur) ve (herkesin 
seviyei irf am bir olamaz) gibi 

bellenmif &özleri de unutma
mak vardır. İyi ama bunlar 

az çok medeniyetin henüz 
yerleıemediği uzak köşeler, 

bakımsız kalmış yerler ıçiıı 

belki olabilir. olmaya ki içtimai 

yaıayı§ın bütün örnekleri, 
varlıkları kaynaşan, yurdu
muzun en güzel memleketle
rinden sayılan büyük ıehirle· 

rimizde de az çok geçinmele· 

rine rağmen çok yanlıı dü· 
ıüncelerle dolu kafalarm bu. 
lunma11 insana az müteessir 

, eden ıeylerden değildir. Bu 
gibilerin her ne kadar sayı· 

lan dar bir çenberden dıoarı 

çıkamazsa da içlerinde ö yle 

de inatçılnra vardır kt gören · 
ler parmak ısırmaktan kendi · 
lezini alamazlar. F e,.ler atı· 

lıp ta şapka giyildiği .ıaı:tan 

ıırf şapka giymemek için 
aylarca ve batta senelerce 
evinden dışarı çıkmayanları 

bilirim. 

Er geç bunlar da yola 
geleceklerdir ve insanların 
toplu yafa mak ve ne yandan 
bakılsa modern ya~ayışa uy-

mak, e ninde d e sonundi\ da 
bu cereyana kstılmak zarure· 
tinin ne kadar mecburi oldu-

ğunu ve ters dütüncelerin ise 
tıpkı tıpkına akıntıya kürek 
çekmekten h?ç hır farkı olma· 

dığmı ve yaıa.yıf saadetinin 
zevkinden ve kazancından 

kendilerinin kaybettiklerini 

bir kere göz önüne getirseleı· 

kendileri gene k endilerine 
acırlar ve kendi kendilerini 
cezalandırmakta olduklarını 

anlarlar. 

Ya,ayış yolumda bana h er 
yönden örnek olan kara 
boncuğun şu f ık.-ası bunu çok 
güzel izah eder : 

Kara boncuk ceza reisi 
olduğu bir zamand:l üç türlü 
cezadan hangisini isterse ka

bulünde muhayyer olan bir 
mahlcüm cezasının iofozı için 
kara boncuğa : gönderilmif, 
kara boncuk da mahkuma 

eormur: 

- Sana üç t ürlü ceza 
vermişler : Ya beş okka ç iğ 

soğan yeyeceksin, ya yüz. sopa 

d ayak ye yeceksin ve ynh u\ta 
yüz lira para cezası verecek 
ıiu, bu nlardan hangisine 
razı sın? 

:]Ş 

1 ş 
! 

r 
o 

ır g r .. 

1 oyter ajansı da habeşlerin Valvali 
ı al ık arın bildi iyor . Ye i talyan 

Ma hkum o!dukçn hetırı 

say ı l an namlı p intilerdenmiş, 1 başk ma danı vazifesini devir aldi. 
düşünmü~ , para ccza!;ı ver

m ek h iç f~ine .gelmemiş, da· 

yak da yenm•z, nasıl ols:ı 

kendimi zorlar çiğ soğan ye· 
r im demiş ve huna razı ol
muş . B e ş okka soğanı önüne 

yı ğmışl ar . Adnınce ğı z elma 
yer glbi soğanl a rı kabuğtyle 

yemeğe başlamış. okkalar 

ikiye, üçe çıkınca tabii izti

rap da o nil5h eltc artmış . Bir 
araltk artık mide kabul ede
m e z b ir halde soğanlar geri 

geldıkçe o tık ışt ı rmış , gözle r i 

anadan uğramı ş a ma n gayret! 
Yüz lira dnn kurtuluyo rsun 

d iye kendine cesard vermek 
istemiş ve dört buçuk okkuya 

kadar yeyebilmişse de soğuk 

terler dökerek ölüm em areleri 
de gözükmlye başlamı ş ve 

bundan ötesi için d e m ide bir 

yu dum bıle soğ .. nı k abul et· 

memiş. 

Soğanı bitiremiyeceğini 

anhyan pinti mahku m gene 

para cezasına razı olmumı§ 

ve bu defa da d ayak yeyece

ğini söy lt::miş ve tabanlarını 
yukarıya dikmiş. Muhz:ı.rla.r 

pat küt vurmnyr. ba ılamışlat. 
Sopalarm sayısı elliyi bulmuş, 
bulmuı ama zavallı da iki 

tarafına kıvranmaya baolamış 

ve gene k endi kendine met a · 
net vermek üzere : A ma n 

di~nl ıık yüz li ra yanına 

kar kalıyor demiş . 

Zaten soğan yemekten 
yarı ölü bi r hale gelen biçare 
pinti soıı de rece ditlni s!kma.-

sına karşı gene gözlerinden 
ateş çıkmaya , bayğınlı klar 

geçirmeye baılamış ve sopa

lar da doksanı bulmuş. Bun
dan ötesin e b ir sopaya bi le 

tahammülü kalmadığmı nnlı · 
yan mahkum hemen doğrul
muo ve cebinden cüzdanım 
çıkararak: 

- Durun ! demiş, alın şu 
yüz lirayı da b en de kurtu la-

yım siz de kurt ulun. Nasıl? 

hay akı llı (!) ile bin ~ a şosm 

değilmi? 

İ§te şi mdıki medeni yaşa
yışın bütün icabattna aykırı 

durma k it.tiyenler e vvela so
ğan, sonra daya k yeyecekler 

ve en sonund" herkes gibi 
bu para cez:::.sım d a ister isle· 

mez verecekle rdir. Akıllıl a r 

bu cezayı defatcn v~rerek 

kendilerini mümtaz m evkie 
çkıarmıı olurlar. 

Adisabnba 29 (A. A.)- HabeD resmi çevenleri İtaly.1n tek. 
zi pfer ine rağmen Ma,ckale, Gürnhi ve Güerlogubi'yl İtalyan
le rdau istirdat elliklerini teyit etmekte ve birçok çevenlerde 
cıyrıca Habfşlerin Somallye ve ETitrcye girdiklerini Eöylemelc. 
t edirier. ~oyter ajansı d a Habeş kuvvetlerinin Valvai'i istirdat 
ettıklerini resmi b~ynnn atfen 1-Ja.ra rdan b ildirilmek tedir. 

Asmara'dan bilJirildiğine göre yeni İtalyan başkumandanı 
vazif€sir.i dcvr nlmışt ır. 

• e a 

Habeşler tedr ·c~n muka 
taarruza geçiyo1 lar 

A dlsababa 29 ( Aı.. A .) H.ıbc§ impar toru Jiin otomobille 
genel karargahın buh nduğ~ Dessieya gitmi;:tir . Impnratcrun 

genel kerargahmda bulunmeısı ımvaşn yeni bil şekil vereceğine 

ve Hube§\erin tedricen mukabıl taarruz& geçeceklerine ihtimal 

ver ilmekte olduğunu göstermektedir. 

C. H. Partisi genJıÖn kurulıında 
Ankara 29 (A. A.)- C. H. P. Genyön kurulu dün toplan · 

mış Mama şar kurulundııh:i vnzıyeti parti bakımından incele· 
mlş ve bu durumun düzeltilmesini karar nltma aim1ş ve-. Siva s 

ilyön kuruhınun ölen değerli ba.şko.nı yerine yentden seçtlmlı 

olan Erzincan snylavı Hikmet lvığın yeni ö devini ka bul 

etmiştir. 

... topDantısı 
Ankara 29 (A. A.)- Knmutay bugün toplanmı§sa da 

dei!ğinde görüşülecek madde bulunmadığından pazartesi 
lanmak üzere dağılmıştır. 

gün

top-

fJ n 
he 

a f'u bo 
~uindeırc s "' 

]):in f). nirlaş Svır fut 

bol !t1ı',1nıı kaplam A. Tur
gul / 'a l:durd an şu nıc/; lubll 
aldLk : 

Bu hafta Demfrtaş ve 

Acar idmıın maçındtl ikinci 

haftayımm ı 9 uncu d .. kıka· 

sındıı top kale önünde bek

lerden birinin eline prpıyor • 

Hnkcm penaltı diyor ve dü· 

düğü çu!ı) or. Be tin eline çar. 

pan lop yuc düşuyor. Evvela 
1 h:aleyi müdafaa eden bir o · 

yur.cunun ayağma, sonra ha-

, sım tıiğ içinin ayağına gıcli

yor . SJğ iç, topu tutarak 1 

cez çizgisine vermesi icabe· 

deri.ten , kaleye bir nut çeki- 1 
yor . Tab ii keleci de pı:malh 

1 

bekleyen hnltem ildrcl bir 
clü lük çalarak herl<e3i hay· 

rette bzra ~an bir ı,ararla gol 

oldu diyor ve topu santraya 

gel rmeicrini •öyliyor • 

Bu ltararı iyi ve doğru 

bul;.ıp hülm1cn Demiı·taş Sp o· 

ru mağlup addeden mıntaka 

futbol heyetinden soruyoruz : 

Türkiyenin değil dünya· 

nın hiç bir yerinde görülme 
yeıı bu ko.rar acaba Bursaya 

mahsus bir lmrarmıdır? 

Ve yah ut bu gibi k a rar

ların doğru ve usulüne mu

vafık olduğunu teyit eden 

bir niz tnnam e bir k anun 

varmıdır ? 

Bu bol ve b u vaziyette gö

rülen gollerJn gol addcdılece
ğlni futbol nizamnamesinin 

hangi· ve kaçıncı maddesi ya
zar ? Bunu so-uyo r ve cevap 
bekliyoruz . 

Demirtnş Spor futbol 
takımı kaptanı 

KARABONCUK OGLU . 

oldu diye ehemmiyet verme· 

diği için top kaleye giriyor . 
Bu defa ceza çzglsinde topu 

' 
A. Turaut Pakdor 



Blriocf yu.ıden d v~m 

- Yirmi beş mı iyonun arc
ından geç1::c~fiz .. 

Bu, İsmet İnönü'nün dün 
ıöyl d;ğ, hır tiôzdü; . 

Bu, ııöz planlı çal tımanm 
verdıği normallikle roylnmiş 
tir • 

P k doğrudur l.i, l.-m t 

1 .önü, İz .it Küğ t f brı ' ı 
nı ı çtıkt n sonro. rlurs da 
Merinos, Gemlikte F lo§ fob_ 

rikalarının temeilerini attı • 

JstanbuJda Cam fabrıka ını 
açtı; Zonguldağa gidecek, o-

rada dn temel atıp , kapı a
çacak , Demir fabrikaların n 

yerlerine bnkncak .. 

Bütün bunlar yirmibeş 
milyonluk fş .• Ba§bakan bun
ların arasından geçiyor . Yir

mi beş milyon, gözlere büyük 
görünüyor , llbernlıstl~r işıt 

mesinler ama, Türkün hayati 
ihtiyaçları ve bu fabrikalar· 

dan dogacak büyük faydalar, 

kazançlar kar§ısmda bu, yir
mi beş milyon pek küçük ka. 
facak . 

İhtiyaç , görülmekle iş 
bitmez; onu yerine getirmek-

le acıyı dindirmek lazım .• İşte, 
Hükumetin her günkü , her 
işteki oiarı budur . 

TAHSİN UYGUR __ ,._ 

Musa A aş ge 
Evvelki gün Başbaknnımız 

refakatinde (stanbula giden 

arkadaıımız Musa Ate.iş dün 
nkıam ıehrimize dönmüştü". 

Bu gün de D.ığ kulübü baş· 

kam Saim Altıo!da birlikte 

birkaç gün kalmak üzere 
Uludağ'a çakmıştır. 

A 

Ahmet ea 
[KARABONCUKJ 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. ı 5 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın aholimize bir hızmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peşembe günkrı muaye_ 

ne ücreti : 

50 Kuruş 

H 1 s ı İ · i ic a 
I ) ..ı • ı d · : s :J .ı -ı ö 7 o 

ursalla Mnradiye im- , 
ya b· şrnda Dere "okağınoa 
12 sayılı eni"' oturmakta 
ıken şi dı yeri mechuJ Mu· 
shıfd oğlu Hiı~eyne. Bursa
d:J Muzaffeı· Avukati Mos-
' · r l aşarana Bursa ~ulh 
Huktık tr' hkenıe, ir 1 19 

fJ 

!şBankası: 

h~zirnn 934 günü \C 1518 
sayılt ılamı mucıbircc 50 
Ur~ 4 ı kuruş ve başl'ac a 
tühakkuk edecLk borcunuz
dan ottirii açılan taldp ls
tegi uzerıne ~iz~ cıkarılan 

icra emri ıkanıetkah ve ad· 
reslnizin mcchul olduğu 

mubaşiri tarafrndan veriJen 
malumat zabıtaca tastik ed· 
ı!miş olduğundan tebliğ ed· 
Heruemış ilanen tebJigat ic· 
rasına kurar verilmiştir. 

jşbu ıJAnın neşri günlewe
cinden itibaren tayin edilen 
20 gün Jçınde ödemenjz ve 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
I liradan 20,000 liraya çıkararak 

1 
bir misli daha arttırdı •.• 

• bu müddet içinde borç öde· 
nmesse tetkik mercIJnden 
vey.ı:ı Temyiz, yahut iadei 
muhakeme yoJule ait oldu
gu Mahkemeden icranrn ge· 
ri brakılmasına dair bir ka .. 
rar getirHmedıkce cebri ic
ra yapılacağı ve yine bu 
m~ddet içinde icra ve iflas 
kanununun 74 düncü mad-
desine tevfikan mal beya
nında bulunmanız, bulun· 
madığınız takdırde hapisiy
Je tazyık edılecegiz ve ha
kikete aygiri beyanda bu-
ıunursamz hapis i~·le c za
landırılaccJğınız icra l:rnri 
y rirıe geçmek üzre tebliğ 

ve ilan olunur. 

DOKTOR 
A. Ad·s 

1 

1 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

[ier gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

( Satllck ev f bur ada Pınarb şı veziri ma
( haHe~inde k .. hve çıkm zında 4 
(numaralı ev acele satılıktır. Al
(m .. k ı;e görme isteyen er : Altı 
(p:ırmak caddesındc 106 numa
(rad:ı. Bav Ali' e b.:ış vursunlar. 
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Sayııı Y ııı·ttıış : 
Erzurum Sivas demiryolu ödünç tahvilJerinin İkinci se

risi de geldi. Yurdun her bucağını, her türlü Kaygı yı kar
şılıyacak şekilde birbirine bağlıyan demiry?llaı ımızdan 
en başda ve en büyüğü olan bu hat yurdun mudafaası ba
lctmıııdan da şarkla garbı birbirine bağlamaktadır. 
Cumhuriyet Devletinin yepılacak kudretinin ve Türk işçi· 
!iğinin san'at ve fen yönünden en üsstte bir örneği olan 
bu demiryolunun meydana gelmesinde senin de şerefli bir 
hissen vardır. 

Devlet bu hisşeni af maklığın ve bu şerefe katılmakhğın 
için sana en münaasip ve yerinde bir fırsat vermiştır.Bu 
ğünden iytibaren MilH bankalarımızda satışa çıkan hisse 
senetlerinden Bursa içi~ isabet eden miktarmı. bir Yurt 
borcunu ödemeye katılmış ofmuk ve paranın ~n güvenli 
bir iyradı olarak al v~ paylaş .. 

Unutrnald ; Cumhuriyet Devieti halkın ödevine bağlan

dığı kadar, halkın faydasını da en önde ve başta tutar. 

Erzurum-Sivas demiryolu tahvilleri iyratıarın en sağ· 

lam ve devamlısıdir Çünki, Türk milletinin bekası ve ha
yatı ile alakalıdır. 

Hem yurdun ve hem de yuvanın seHlmeti için bu en 
güzel fırsatt n hisseni al. ve medeni miJletler arasındaki 
yerimizi sağla ... · 

C.H.p. ... 
Bizim Basımevi 

l~'lüsterilerinin istekleri üzerine 
' 
şık ve güzel i.1ler yapar • 

Bursa defterdarlık arkası 

T elelon : 130 
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1 f 1 ! 

saade et de gideyim. İşim 
pek mühim ve acele .. 

İkbal mahzun, boynunu 
brkerek kC1.rdaşının yüzüne 
baktı: ------·--- -c--:ıoı»--.a--- - Peki ıen bilirsin Hay. 
dar. Fakat akşama erken gel.. 

- Bu da belli olmaz ab. ruhuyle dinliyen Haydar kar
doomm sözünü keserelı sordu: 

- Evinin adresini nldın-
mı? 

Söyledı. Kasım pa~a, 
Bahriye caddesinde Y li;up 
ağa sokağında oıoruyormuş. 

Peki çalıştığı yer .. 
Bnk onu anlayamadım. 

Bir iki defo sordum. Söz 
karııtr .. 

- Yani?. 
-Bfr daha ne de sordum, 

ne de o söyledi. 
- - Ycs !.. 

1 

kalktı : 

Ben gidiyorum Abla. la.. Belki gelemem. Onun 
İkbal ş ırmı~tı. Hayretle içlo merak etme. 

&ordu : ikbal hayretle doğruldu. 
Nereye Haydar ? Muğber ve sitemli bir ta vırla 
Istunbulda mühim bir sordu : 

itim var.. - Gelemezmisin ?. lıte 
- Dalı timdi geldik n bu olmaz Haydar. Hem sonra, 

yol.. Bira-z dinlen. . Ne kadar sen adeta beni bir Yf\bancı 
ohR vapur ~ ormuştur.. gibi tutuyorsun ayol. . Halin 

lım. 
Hayır.. Yorgun deği· ' den tavrın .:lan bir şey anla

N ınl değilsin,. Baksa· 
'. yamıycrum 8'D n .. Beklerlrı .. 

Gelmezsen gficenirlm vallahi. 

- Gelmeğe gayret ede. 
r im. 

- Hah itte böyle .. 

zun bir sesle sordu: 
- Nermine de uğrayacak. 

mısın Haydar ? 
- Kim bilir.. Bakalım .. 

Beikt .. 
- Şayet u~rarsar, kızı 

üzme .. Mümkün mertebe tatlı 
sözlerle buraya getirmene 
çalı, .. Zaten yavrucuğun kalbi 
yaralı. . Bir de sen haılama .. 
Anlıyorum:ki çok dertli ~ocuk. 

Haydar daha fazla taham
mül edemedi. Kalbini parça-
1.yan, mefkuresini sarsan bu 
kelimeleri dinlC!memek fçln 

son gayretini toplıyarak kar

daıının elini 11kta ve ıeri 
adımlarla uzaklaıh. 

Sokağın köıesini dönerken 
gözlerinden boıaoan yaılar, 
ıolnn çehrnlnl yalıyordu. 

*"'* 
Beyoğlu cftddeıindeyi:ı .. 

Bursa Şarbay
lığından: 

§ tf isarda es!d karakol 
barakasının kirası artırma 
He 12 12-935 perşenoe 
günü saat 15 te ihale edilt". 
ceğinden istekliler, 135 ku · 
ruş teminat makbuzu ile 
Uray komsiyonuna g~lsin 
ier. 28-30-2 4 

Bursa 'fapn nıüdudü

ğünden: 
Mart-338 gün ve 158 

ve 159 ve 160 sayılı belge. 
ler mucibince ali karısı ba· 
hriyeye ait bulunan bursa
nın küplü pmar ve bakırcı 
kızı pınarı mevkiinde kAin 
üç kıt,ada 827 ı metro mu
rabbaı bahçenin ahara fe
rağı talep edilmiştir. bu 
belgelere ait olan tasarruf 
keyıtıarının evrakı miisbi-
tesl mevcut isede kayıtları 
yanık olduğundan bu gayri 
menkullerde bir tasarruf 

, iddia edenler varsa tarihi 
ilandan itibaren on gün za
rfında ellerindeki belgeler 
ile beraber tapu idaresine 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 
::..~t :&aıar•ı2" Y"'i ·fl!F*> t'M:Whl 

Gemlik hukuk hakin1 . 
fiğinden 

Gemlikte kırtasıyeci hak
ki baba kızı Nig4rın kocası 
davalı Rıza oğlu terzi Meh· 
met aleyhine açtığı boşan-

ma davasından dolayi dava. 
ıınm yerı beJH olmadığın-

dan ilclnen yapıla tebliğata 
rağmen mahkemeye gelme-
diğinden ve davaya müdt e
tinde cevap vermedığinden 
ğıyabmda duruşmanın icra· 
sana karar verılmış ve du-
ruşmanın 16-12-935 Pazar. 
resi günü saat J4 de bıra
kılmış olduğundan davalı 
beş gün içinde itiraz hakkı· 
nı kullanması Aksi takdide 
davacının deUlili tetkik edi-
lerek müddeiyahnı kabuı 
etmiş sayllacağı teblig ye. 
rine ilan olunur. . ., .. ., ...... .,,.. 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-. 1 -

Muayenehane : 
Blıim Matbaa knrşm No. 30 

... "91& 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

kelerini bir ev kadını hama· 
ratlı~ıy le yaka yor, temizliyor .• 
Cadde boı.. Ara sıra yıldırım 
gibi geçen otomobillerin kor· 
na ve motor sesleri, yağmurun 
kalp!ere hüzün veren hazin 
tırıltalarJyle kucaklaıtyor .• Pi· 
yade kaldırımları mahıer .• 
hlaomamak tçin saçak altına 
sığınarak ttiıe, kakııa ·uerU
yen yolcular, canlı bir sel gibi 
aıaiı yukarı akıyor. 

Haydar durdu .. Karda§ınıo 
yüzüne baktı. Bir şeyler cöv· 
ıemek istiyordu. Yutkundu. 
Sonra vaz geçerek ayoğa 

n çchrene .. Limon sarısı gibi,. 
Biraz fst!r hat et .. Sana sıcak 

bir de çorba yapayım . İç ve l 
yat .. Uyursan dinlenirsin.. l 

- Zahmet etme abla .• 
Teıekkür ederim. Fakat mü-

S okak kapısına kadar be· 
raber yürüdüler.. O kapıdan 
çıkarken ihtiyar kadın mah-

Saat üç. Hava ıert ve soğuk, 
Sabahtanberi yağan yafm•u ( 
caddenin kararmıı kirli paı• 

Gerıç bir kadın.. Siyah 
loter mantosuna sıkıca ıarın
mıı olduğu halde seri adım
larla Melek ılneması arahğın· 
dan çıkarak Galatasaraya 
dofru akan yolcu seline ka • 
rııtı. Biraz ıonra aynı aralık· 
tan paltosunun yakasını ku · 
laklarına kıdar çekmit ılıman 
yatlı bir adam çıktı ve göz· 
leriyle ıeııç kadını taklbede· 
rek peılne takıldı. İlerlediler. 

Genç kadın pek mOhlın 

- Bitmedi -


