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17-1-1936 Cuma ( HERGÜN ) Bursadaçıkar,Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 532 

16 Yenihava 
• • 

gemısı: 

( lzvestiya gazetesinde:) 
Mühendis Cupolef'an pro · 

jest mucibince 16 büyük hava 
gemisi yapılmaktadır • Bunla· 
rın hepsi, geçen yıl kaza ne-

ticesinde düıen büyük Mak' 
aim Groki uçaj'ı tipinde ola• 

cak ve beherinde sekiz motör 
yerine altı motör bulunacak

tır . 
Her motör 1250 beygir 

kuvvetinde olacak, motörlerin 
adedinin az olması uçma kuv· 

vetioi çoğaltacak ve havanın 
mukavemetini azaltacaktır. 

Bu motörler, uçaklar için

de hususi bir bölümde bulu
nacak ve istenildiği gibi kul-

lamlacaktır . Her uçağm ka
nat genltlfği 63 metre olacak 
ve uçakların uzunluğu 34 met-

re ve vasati sürat saatte 270 
kilo metre olacaktır . 

Her uçak kendi tarif esin• 
den baıka 70 yolcu taııyabi
lecektir . Bu uçakların bütün 
ham maddeleri Sovyet ülke
lerinde istihsal edilmitUr ve 
Sovyet fabrikalarmda inıa 

olumaktadar • 

Akın sporun 
müsame esi 
Akın spor., kulubu temsil 

kolu bu ayın ıonunda veril· 
mek üzere bir müsamere ter

tip etmit ve hazırlığa başla -

ıwıtır. 

Resmi müsadeıl alınan bu 
müsamerede de yazıcı arka
daılarımızdan A. Turgudun 
yaratmıı olduğ iki perdelik 

«Vicdan azabı)) İsminde ki 
piyesi temail edilecek ve bir 
çok eğlenceli numaralar gös· 
terilecektir. 

Temsil kolonun recjiıör

l üğünü yapan A.Tnrgud kuliip 
için kaleme aldığı bu piyesin 
provalarına baılamı§ ve baş 
rolü kendisi almıftll'. 

Şimdiye kadar oynadığı ve 
hazırladığı her temsilini bü
yük bir zevkle seyrettiglmiz 

Turgud.un bu temsilde de mu• 
vaff ak olacağmı ümit eder 
temsilci gençlere muvaffakı

yetler dileriz . 

Işık söndürme d e e 
ken halkın te iş 

Dün gece ışık söndürme 
denemeleri yapıldı . Bütün 
Bursalılar bu ite haftalarca 
evvel hazarlanmııtı. Böyle ol· 
makla beraber o gün ak§am 
üzeri her keste bir faaliyet 
ve bir tela~tır gidiyordu. Çar
ıılar mahşer gibi . . . Hele kır
tasiyeci dükkanları hıncahınç 

adam almayor .. Şeker bayra
mı arif esinde: şekerci dükkan
larının hali gtbi • . Her dük
kanda öbek öbek müşteri . 
Her kesin elinde AJ, Yeşil, 
Mor, M( vi, Koyu mavi renk 
renk mıukelik kağıtlar •. Ku· 
ruıu basan bir tabaka kağıt 
ahp eve yollanıyor. Kırtasiye
cilere gün doğdu . Neıe ve 
meserretten ağızları bir karıı, 
kulaklarına varıyor . Tayyare 
piyangosu vursa bu kadar se· 
vinmezler. 

- Bayım refika pek si· 
nirlidir. Mutlaka maske tak
mak lazım malumya .. 

- Bendeniz de öyle .. Sai 
olsun bizim küçük karanlığa 
htç tehammül edemez.. Basar 
fer yadı basar yaygarayı . 

Ah al moru mor soluk 

soluğa dükkandan içeriye bir 

kadın girdi : 
-Destur ... KimCJir baka· 

yım bu dükkanın sahibi . 
- Buyurun valide hanım 

-Ayol maçka kağıdı diye 
bizim kızın eline uçu

rak kağıdı tutuşturmuısun .. 
Böyle alem yanacıhk olurmu .• 

-Oeğişiirelim valide ha. 

nım. 

-Değiştir ya .. Elektrik· 
lerin cey]anı kesil~eyecek 
diyorlar . Şayet kesilmeye 
cekse biz de ampilleri kağıt. 
layacağız ah ynvrum kağıtla. 
masan olmaz. Küçük kerime· 
nin emz;kte bir kızı var . 
Geçtim karanlıkta korkar da 

Caddeler kalabahk. orta· 
lık katardı. Saat sekiz .• Her 
keı hazır ve tetikte, sokakla· 
rm ne şekil ne manzara ala
cağını merak eden halk ışık· 
lar sönmeden yollara dökül
müş. Rutul:>et ve ayaza rağ

men piyasa yapıyor . 

borusunnan bağırıp söyliyor· 
lardt • 

-A ilnh! komşum o fu· 
nugraf değil hoparlör • 

-Nasıl parlar ? 
Biraz ilerdeki evin tahta . 

"havalr:sl yumruklanıyordu : 
-Hu ... Ko:nşum., Nerde

sin ? 
Binanm alt katından çat

lak bir S'!S cevap verdi. 
-Mutfolttl\yım komşum 

geliyorum . Oğlandan rahat 
yok bu gece de tirit diye tut. 
turdu onu yapıyorum. Ayagın· 
daki silinmiş takunyaları bo· 
zuk taşlarda hkırdata tıkır

data tahta havaleye yaklaştı. 
- Ne o kornşnm . 
-Şey Hikmetçiğim hacı 

bu aLıam kıza davetli, Hüsa· 
mellin de gelinle kaynanasana 
yemeğe gitti . Evde bir kuru 

başıma kaldım . lııkları sön
dürmek için capon .Favlikası 
düdük ötlürecekmiş . 

İki senedir kulaklarım 
nevazill!midir nedir tavşan 

yağı filan para etmiyor. Ağ11 
fşldiyor. Duyamam sen bana 
sesleniver . 

-Olur olur. 

- Seu söıı ürecek misin? 
-Hayır bizimki lambala· 

ra kagıt saracak . 
- Senin Hasene de sön

dürecek . 
-Onun ne zaman yak. 

tığı var a komşum. Karı ge
celeri gaz yakmayayım diye 
her gece seksen kapının ipini 
çeker • 

Bu muhavereler devam 
ederken rahmetli (Sevinç) ve 
( İnebolu ) vapurlarının sesini 
hatırlatan fabrikalar kesik 
kesik ötmeğe başladı .. Evlet: 
deki dükkanlardaki gazinolar 

1 daki ve nihayet bütü Bursa
daki elektrik ve lambalar göz 
kırpar gibi teker teker karar
dı • Koca şehir bir lahzada 

zmdan kesildi . 
Caddeler mahşer .. Her 

kafadan bir ses ... Karanlık· 
lar arasında parlayan gözlt!r 
semada tayyare arıyor . Bir 
öbek inııan olduğu anlqılan 
koyu karanhk bir kitle önle
rinden geçenleri kand1rma ğa 
çalışıyor. 

şl 

•• 
versin insan zan ettim koca 
ellektrik direğ~ni be .. 

Polis ve bekçiler vJzır v•zır 
dolaşıyor ve ihtar ediyorlar • 

- Baylar kenardan.. ke. 
nardan .. caddeye çıkmaym. 
zevk sinemasının karşı tara· 

fında yürüyen yaşlı bir kadın 
iki taze ve bir çocuk arka 
arkaya didlmiş ve tutunmu~ .. 
futioalı havada Mudanyaya 

sefer yapan vapurlar gibi tur
na katar kenar kenar ilerle· 
meğe çalışıyor , . 

- Hu .. kız .. eteğimi b,. 
rakma .. kııranlıkta kaybolu· 
ruz sonra.. kız Naciye F errnh 
nerede 

- Benim yanımda değil. 

karanlıklaM arasında tiz 
ve yırtak feryat 

-Ferruh.. ferruh.. olan 
nerdesin ? hay yetişme olma~ 
ya yezit . Gördünmü başıma 

geleni • Sersem sepet nerede 
kaldı kim bilir . 

Piyade kaldırımlarımla 

sık nk rastlanan göl-
cüldere kazara dala'tl küçük 
hanımın asabi sesi : 

-Hay allah canım alsın in· 
şauilah ne ispanlerinı kaldı ne 
de çoraplarım • . biraz ilet'de 
yanındaki kerime hnnım ni

yetile okkalı bir çimdi° ye· 
yen büyük hanımıo boğuk se
si : 

- Hiiii hay elin kopsun 
kerata .. 

Budumu çökertti . . seni 
utanmaz seni .. içime indi •. 
büyük hanım bu yanık ferya· 
dma cevap teşkil eden sol ta· 
rafta külhan bey oldukları 

ses ve ıivelerinden belli iki 
sesi 

- Her yer karanlık çür 

nur o mevkı ... 

Nişangahta yanlışlık 

var . 

Sürekli kahkahalarla iler· 
leyen bir kaç tıılebe 

- Azizim büyük üstat, her 
yet karanlığı mutlaka bu ge-
ce için yazmış olacak .. 

Gözlerini 
f areler yemiş 

Vefikiye mahallesinden 
paçavracı Hüsnü adında biri
nin üç gündenberi evinden 
çıkmadığı komıuları tarafın
dan zabıtaya. haber verilmiş
tir • 

Dışarı çıkmayanlar pen
cere başında karşıdan karşıya 
bakıııp konuşuyor . Beyaz ör
tülü, kınalı ıaçh başını karşı 

pencerede oturan orta yaıla 
bir kadına sallayarak sesle
niyor : 

-Nah .• Nah iite .. Çına· ı 
rıo hizasmda . 

- Bak üçlevti . • Al bir 
daha .• 

Bu kitleye bir kitle daha 
ilave oluyor . Herkes cayır 
cayır tayyare arıyor ve h'!kı-

Saçak aitmda ilerlerken 
ani olarak bırden bire tepe
den tırnağa kadu su için~e 

kalıp vakitsiz bir yağmura tu 

tutan bir ihtiyarın hiddetli 
feryadı: 

- Oha.h ... ohah ... bu ne 
rezlllet bu ne kepazelik l<os 
koca hanede çirkef dökecek 
baıka mahal yokmu .. murur 
eylen zevatı bakır bakır su 
dökerek sıçaaa çevirmek hen· 
gi kaideye tevafık eder . re. 
zalet kepaz(?liktir . 

-Hiyanet kız , bana bir 
az olsun çatlatmak yok mu . 

Hüınünün evine giren za · - Neyi Gülsüm hammcı· 
bıta memurları feci bir vazi- ğam ? yor · 

N i · l k B Semaya baka baka iler• yetle karıılaım1şlar , Hüınüyü - e Y• o aca . u gece 
kl " k · leyenler göğüs göğüşe toı .. iki gözü oyulmuş H:ulakları ıtı ar sonece IDlf • 

A d d ? hazan yekdigerile hazan ol 
Bu muhavereyi dinleyen

lede bir kahkaha .. bir fer· • yenmlı ve ayaklarının bir - Y sen uyma m mı. 
k111mı da kemırilmiı bir du- - Yok •. mayadak şeylerle " yat • 
rumda bulmuılardır. Yapılan -Ayol konyadaki sağır -Küt Nihayet her tarafı nura 
muayenede kimsesiz bir hal· sultan bile duydu • --Pardon gark edecek olan fabr!kaların 

D d B k t b Biri tosluyor yanındaki yırtık sesleri.. ve biraz sonra de olan bu zavallı adamcağı· - uyma ım. ere e u 
S f b f ·d· ı arka dallı bir kahkaha fırla· ı caddeyi dolduran hal km me· zm üç gün evvel ecelile öl· gün a inaza asmacı yo ı ı- ır 

b: b k t . " tıyor • serret avazeleri · düiü ve ıözlerlnin de fareler den kayma ezi es ırmege • 
S d N d hu ? -Oh dünya vaamıı be ..• tarafından oyulduiu anlaııl- gitmiıtim. aray önün en ge· - e par onu ya • 

~~~~_...~ ~cmı-~~~~~~~~~--"'-'"'erke u=n~u="~r~•=f ~~~--~T_ü_A~ll_a_h_m~ü_s_ta_h_a_k_k_ın_ı~~~~-~~-A_._T~u_rg_u_t ~ 
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Dr. Münür Halil 
i• kaza geçirdi 

Geçen ak§am Gemliğe 
gitmek üzere şehrimizden ay~ 
rılan sayın doktorumuz Mü
nür Halilin büyük bir kaza 
atlattığını teessürle haber al. 
dık. 

Ani bir doğum ışı ıçm 
Umurbeye çağırılan doktorun 
dönüşte her nedense hayvanı 
ürkmüı ve dizgini koparan 
hayvan yıldırım hızile bayır 
aşağı koşmağa başlamıştır. 

Tehlikenin büyüklüğünü an
layım doktor bir müddet için 
müvazenesini temin;:ı çalışmış· 
sa da neticede tath canını kur· 
tarmak için yer~ atlamağa 

mecbur kalmıştır. Bu sukut 
neticesinde sevgili doktorumuz 
hafif sürette başından yara
laum11 bütün bu korku ve 
heyecan arasında bile çanla· 
smda ta~ıdığı ilaçlariyle ken. 
di kendini pansumanlamağı 
unutmamıştır. Atlatt ğı ürkünç 
kazadıın dolayı sayın dokto
rumuza geçmiş olsun deriz. 

Tayi ler 
Evkaf baş katibi Hüsnü 

İstanbul beyoğlu evkaf direk
örlüğü tetkik memurluğuna 

tayin edilmiştir. 
Hüsnü evelki gün yeni va

zifesine başlamak üzere şehi
rinıizden ayr•lmış ve arkadaş
ları tarafından ogurlanmıştır. 

• ti y i oğiuda 
gidiyor 

Bir müddetten beri şehiri. 
miz tapu direktörlüği vekale
ti yapan sicil muhafızı Nec
meddin tirya~~i oğlunun Anka
ra tapu genel direktörlüğü 

sicil muhafızlığına tayin edil
diğini öğrendik 

Şehirimi:ı tapu itlerini 
tam bir düzene koyan bay 
Necmeddin ani zamanda dü· 
rüst hareketi ve halka göster· 
diği kolayhklıula umumun 
11evgi ve saygısinı kazanmıı 

değerli bir memurdı. Bursa. 
dan ayrılışınanederece mütees
sir olmuı&ak bu sayın işyarı

mızm terfian Ankaraycı gitme· 
sinden de oderece memun ol
duk, tebrik eder yeni ödevin· 
de de baıa11klar temenni ede .. 
riz. 

M danya tapu 
direktörüde Kö
ta yay~ gidiyor. 

Mudanya tapu memuru 
Sabri Kötahya tapu direktör· 
lüğne tayın edilıniştir. 

Anka ada Uludağ 
gecesi. 

İktisad ba!rnnı Ce]al Ba
yarın başkunltiJında Ankarada 
bir uludağ gecesi hazırlan

makta olduğu haber almmıı
tır . 

Ünive sitelilerde 
geliyor 

Ônurnüzdeki çarşamba gü · 
nü Üniverste profesör ve 
talebelerinden müteşekkil 40 
kişilik bir gurup şehirimize 
gelecek ve kıo sporları yap
mak üzere uludağa çıkacak. 

lardır. 



ursa Kültür Bursa Sul~ Hukuk JBıırs Kültiir Di ektörlüğünden: 
Mahkeınesınden: 936-1 Muvakkat DirektörlüğünJen: 

Bursanın hacı Yakup l teminat tutarı mikdan cinsi Eksiltnle)"e konulan 
mahallesinden küçük Seadet Lira KR. Lira KR. iş: Bur~a san ,at okulu 
velisi ıhsan ve Nazmiye ve 18 Oo 240 Oo 15 takım Harici elbise 
oğlu Hasan Basri beyinle- 41 40 552 Oo 60 dane Kısa palto karşısındaki arsada ya-

d ·· t k k b' · pılacak oprak tesviye-
rin e muş ere olup a 

111 Bursa Bölge San'at okulu talebtlerine gerer- .~, an1eJ 1·,Tesı· ıoş1"f taksim olmadığından şuyu· . . • • ~ , ı-: ... 
unun izalesi için satılarak ken yukarda cıns, mıkdar ''e ta hmın1 tutarları bedeli (700) Jiradır. Ru 
bedelinin hissedarlara his- yazıh iki kalem eşya 10-t-93ü gunünden bnş işe bağlı evr:ık: l<eşif
seleri nisbetinde paylaşb- ılamak üzre on beş güo n1üeddetle açık eksiltme- name, fenni hususi şa-
rılmasına 11-5-932 tarih I 1 Ek ·ı 2 ~ 1 936 t · rtname, mukavelenme, 
ve 932-1390 ııumarah •ila- ye ~otlu muştur. sı tme ' - - pazar esı eksiltme kaimesi . Yu -

Koı:abanı No. 221 Telefon 95 

\ Ticaret, komisyonculuk ve
taahhüt işleri her neYt 

maden kömürü satlıı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

1 20-150 
, .............. ı::a 

DOK10R 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı .. ' -mla karar verilen bursada J günü saat on beşte İlbayhk binasında kültür di- karda yazdı toprak te· 

attar hüsam mahaJlesir.de ) rektörlüğünde yapılacaktıı4. isteklilerin tt36 Ti- sviye ameliyesi 7. 1. 9;)6 
evvelce bir hane olup ~ç caret odası vesikaları ve ylizde 7,5 muvakkat te- d b 1 I 
eve ayrılarak hududu sagı . . .. .. .. günün en aş an-•a . 1 
çıkmaz sokak solu evvelce nıınat mektupJarıle yukarda sozu geçen gun ve l uzre on beş gün mıJd- l 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşıs1 No. 30 

,,... • .-.z 

şakir şimdi ibrahim verese- saatta kültür direktörlüğünde toplanacak kom- 1. detle açık eksıl t 1eye l 
si ~v~.e~~ arka~ı şakir bah· siyona şartname ve nüınuncleri görmek ;stiyen· l konulmuştur. İhale 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 
çesı onu yoJ ıle mahdut bu . b 2•ı ı 9')6 h 
üç evden çıkmaz yot için- lerin her gün ~an,at okulu yönetgesıne aş vur· .. - .. - 0 çarşan. a 
deki ve köşe başındaki ev malan ilan olunur. J 1-13-15-17 gunu saa~ on he~t~ 11-
ikinci icra meruurluğu ta- § § b~yl~k ~ıoası.. :ç~~de 
rafından satıldığından bu İlk ekulJara hızım Orta O~ulJar Pan- kultur dırektorl~crun-
kerre satılarak evin budu- 1 150 b. l ·ı l ·. . I" I de yapılacaktır. ıstek-
du sağı 22 ve 24 kapu nu· oıan ın <l 0 ntt u sı yonuoa azun ° an !ilerin 9~~ö ticaret oda-
maralı evler solu ibrabım gürgen odununun ek- 1 ~0,000 kilo odunu o 
vere~esi avları arkası şakir siltme günü 4:r!4-l-193ô el<siltnıc günü 24-1-
babçesiJe mahdut ve (4-oO) tarihine~ kadar uzatıl- 936 tarihine kadar U" 

lira kıymeti muhammineli . l 1·1 . t zatıln11ştır. 1· stelrlı.lerin ve (26) kapu numaraiı bir mıştır. ıste { ııerın o a _ , 
ev tarihi ilandan itibaren rihte saat 15 te İJbay- o tarihte saa ·15 te II. 
otuz gün müddetle açık ar- Jık encüıneniode hazır 1 baylık encümeninde 
tırmaya çıkarıldığmdan al- bulunmaları . haz r·, bulunnıaları. 
mak istiyenlerin" kıymeti ı 7 -15-13-1 ı 11 -13 -1 a- l i 
mukadderesinin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey ak-
çaJarHe beraber bursa Sulh 
hukuk mahkemesine gelme
leri ve bırakma 21-2-936 
tarihine raslayan cuma gü
n Ü saat li de bursa Suth 
hukuk odasında yapılaca 

I 
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ğından talip olanların o gün 
mezkur mahkemede hazır 

bulunmaları ve şartname 
tarihi Handan itibaren her 
kese açık bulunduğu ve m· 
zkur günde artırma bedeli 
gayri menkulun muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be .. 
şini bulmadığı takdirde son 
artırmanın taahüdü baki 
kalmak iizere artı rnıanin on 
beş gün daha temdit ile 
9-3-936 tarihine raslayan 
pazartesi günü aynı saatte 
gayri menkulün en çok ar
tırma ihalesi Jcra kılınaca

gı ve itiazı olanlarm yırmi 
gün içinde evrakı müsbite 
ile bildirmeleri aksi suret· 
te haklari tapu kütüğü ile 

Bu güıı kumbarasına para atan 
küciik el, Yarın cek defterine imza· 

• b ,,, "'k l ,· kt TÜRKİYE İŞ atan uyu e o aca ır •. eANKAsı 

sabit otmadıkca satış bede. 
Ji paylaşmasından geri bı

rakılacağı ve beled yeye 
ait dellaliye rusumu ile iha· 
Je karar pulu ve tezlıere 

ve ferağ harcı alıcıya ait 
olacağı ilan olunur. 

rı -,---S U ........ -K ...... -T ..... --.1 =~ 
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Roman ı 
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A. Turgut ı 

----1------------· ---75---
yapalım . istersen ütte para· 
da veririm. ne denin? (sözüp 
nü haniben değil ya beş yaıın
daki çocuk bile yutmaz . 

Hadi oğlum hndi itine. 

İstanbul gibi yerde alay ede. 

cek eğlenecek kimse bulama
dında bana.mı kaldın ? öyle
ya böyle bir teklif alay de· 
ğilde nedir. Çankmyı iıtan· 
bulu tercih ederek gelmek, 
hemde üste para vererek gel· 
mek istemenin . . . Olur şey 

değil&in Nüzhet .. nerden ak
lJna geldi bu muziplik ? ha· 
ni buluıların doğrusu enf eı. 

Ne lıe alayı bırakta sen, 
geçen mektubumda ıorduium 
suallere cevap ver ben Mu. 

danya Müstantikliğine naklim 
için vekalete müracaat ede· 
ceğim . ne dersin ? maliimya 
bizim refika Bursalıdır . 

Annesi babası orada •. 
daima onları ve Bursayı sa
yıl.dayan kadın, Bursaya nak· 
lim imaknı olmadığını bildiği 
için Mudanyaya naklimi çok 
istiyor . 

Ne denir emir büyük 
yerden .. Ah bu kadmlar dert 
bereket sen bu cihetten ra
hatsın hani ... vellahi . .. ilah .• 

- Hayri -

* !le * 
Şu iki bavulu otomo· 

bile kadar götüreceksin . 
Nüzhet Çankırı iatıuyo• 

ilan 
Bnsado. Aroplar mahal· 

leıinde mukim Balıkesir Jan-

darma yüzbaşılığından ınüte. 
kait Kütahyah Mehmet öl· 
müıtür . Var!~Jufnin müraca
at etmelerı ilfın olunur . 

nunda vagona bficum eden 
ham alların birini çevirmiı 
bavullarını itaret ediyordu • 

Hamal hayretle Nüzhe
tio yüzüne bal,arak sordu : 

Hangi otomoflle ? 
- Hangisi oiursa . 
- Burada posta kamyo. 

nundan başka otomofd yok
kin. 

- O hale bir araha Lir 
Fayton . 

- Arabada yok . 
Nüzhet ıa~ırmııtı . vagon 

pençerealnden uzanarak karan. 
lıklar içinde zor fark edilen 
ıehre baktı . Pek uzak değil
di yayanda gide bilirdi. ha-; 
mala döndü : 

- Öyle iıe yayan gidelim 

haydi sen ba vuUarı al beni 
güzel ae temiz bir otele kö
tür . 

Hamal bavulları sırtlan· 

mııtı . 
ilerlediler • Katardan i· 

sı vesikası ve yüzde 7 ,5 
teminat mektupları ife 
tayin olunan gün ve 
saatta kültür direktör
lüğünde toplacak ko .. 
msiyooa daha fazla 
malumat almak iste
yenlerin her gün san, 
at okulu yönetgesine 
baş vurmaları ilan olu
nur. 7 -10- \ fı.-17 

Bursa inhisar
lar baş Müdür
lüğünden: 

Bir sene zarf ıoda 
istanbulda ki inhisar-
lar fabrika ve anbar -
larındao alınarak ka-· 
racabey boğazı yolu
Ja denizden motör ve 
karadan diğer vesaiti 
nakli ve ile Mustafa ke-.., 
ınal pa~a ve karaca-
1n·y inhisarJar idarele -
rine nakil edilecek olan 
tahn1inen ( 157473) ki
lo mamul tütün siga
ra müskirat ve ispirto
larla ~~ine bir senede 

nen dört beı yolcu ile bera
ber ietaıyondan çıktılar . 

Şehrin medhalindeki u
zucca bir tahta köprüyü geç
:ı ıkten bir az sonra hamal 
durdu geriden takip eden 
Nüzhete döndü ve sağ taraf· 
takt küçük bino.yı i~aret etti 

- Bayım buraın istasyon o. 
telidir hemde temizdir . ister· 
ıcn burada kal daha odun pa· 
z:ırında hacı toro~un ve cam
g.::Jzün otelleride var ama .. ha· 
ni .. sen bilirsin .• 

Nüzhet dürdu . en temiz 
yer diye iıaret edilen otele 
baktı . Burası bir ev bozun· 
tusu, iki katlı bir binadı. bah· 
çetinin üstüne asılmı§ küçük 
bir levha buranın istasyon o
teli olduğunu bildiriyordu . 

Bu binayı gördükten son· 
ra diğer otelleri gezmeğe lü
zum kalmıyordu kapıdan içe
ye girdiler • 

Baıık tavanla bir ıof aya 

··-----------DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü bastahklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye-

ı ne ücreti : 

il l.. • .?2 .. ~!1!!!! •• 
, aynı yollarJa istanbul

a iade edilecek paket 
halinde tütün boş san· 
dıkları ve boş bidon• 
ların baliğ olacağı 
( 5 1 7 43 ) kilo ınevzu
a tın nakfyesi .. t?>.1.936 
dan itibaren y{rmi gün 
ınüddetle eksiltmeye 
konmuş olduğundan is
teklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün 
ve eksil tlneye girmek 
üzerede yüzde yedi bu
çuk nıuvakkat teminat 
akcası olan (225) Jira
yı müstashiben ihale 
günü olan 3 şubat 936 
pazartesi günü saat 
ı 4 de Bursa inhisarlar 
başmüdürlüğünde bu~ 
lunmaları ilan olunur. 
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açılan dör oda kapusunun bl -
ri arct landı alçak boylu tık· 
naz ve güler yüzlü bir adam 
çıktı. derin bir ihtiram ve 
eonauz bir iltifatla Niizheti 
selamlayarak : 

- Sefa geldiniz efendim 
dedi • 

Ve hamalın yere indir· 
miı olduğu bavullara sarıldı : 

- Buyurunuz . 
Elile odaları iıaret edi · 

yordu : 
Nüzhet nazarlarile bu ba. 

sık tavanlı odaları tetkik et
tikten sonra hamala~ bir yir
mi betlik uzath • 

Sonra otelciye dönerek 
aordu : 

- Tek yataklı temiz bir 
odanız varmı ? 

Nüzhetin bu odalardan 
memnun olmadımğını cehre
ıtnden anlayan otelci onu 

- Bitmedi -


