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İpek fiatlarının 
Doğacak 

Yurdda koza lıUhulltı
nın ev•elld yıllara nla

petle elullmemlf, btl' •kil art· 
m11 bulunma1ıaa rafmen sen 
ıllDlercle ipek fiyatlarının git· 
tikçe ylİcMl .. r• b•ılamaıın -
dan aahyorudd : Memlektte 
ipekli kumaıın ıüriiaıü çok 
artmııtır. 

Bu artma1a diler bir ıe· 
hepte ı Kap ılak bır bahar 
ıibt ıellp ıeçmekte olmaaıclır 
denllebilfr . Çilokü : Bu eay · 
Pi tabii havalar hem lpekllle. 
re klmaeyl •eda ettlrmemlı 
hem de meulmlia kuraklık clo 
la,ıtle 1arankj koza Yaziyetf· 
nln a• olae•I• D!eaeleıl alaka
darları ıtmcllclea dOıüadlrme· 
ı• baılamııtır • 

Fiyat artıfının takip etli· 
il 1eylr ıudur . hk kloanda 
(13,5) liraya olan lpelln kilo· 
ıu timdl(l41S)Uraya çıkmııtır. 

Daha da çılıacağı ıöylen
mektedir . Geçen tene bu 
menlmlerde (150) ile (175) 
kurut arasında satılan kuru 
kozaoan ktloıu bu ıene (320) 
kuruıa kadar yükaelmltllr • 

Bu vaziyet ply&1aya ko· 
zantn dirhem dirhem denecek 
mlkdarda •z çtkarılmuma ıe· 
l.ep .a...ktad. 0enlltyor . 

·- ••• .. • 1 ı lssuflıH ••· 
ita ltk maddeıi olan koza, 
1eat mabıule kadar kumafçı• 
farın ihtiyacına kiff ıelmlye· 
cektlr . me•cud ıloklar kA · 
mtlen ipek fabrikac•ların elin· 
cl•tllr • 

PJyasada kosa ılokuoun 
bulunmaması elinde dokunacak 
1p•lt olmayan fekal fabrika
ıı•ı çahıtarmaya mecbur olan 
f abrlkacıyı plyatadan koza te. 
darıktneı ıevk etmektedir . 

Bittabi bu zaruri istek 
kar1111nda ıahct nazlanmakla 
bu yüzden fiyatlar kendiliiin
den yüluehnektedir . 

yükselmesinden 
vaziyet .•. 

fazladır . 

Bu itibar la dikkat aaza. 
rımızı üstüne çeken nokta: I · 

peğin yilkı~lmuine kartt ku. 
maı fiyatlarının deilımemrai 
'do)ay•ile ileride ha11J olabile· 
eek •aalyettir. Ç6nk6: Bu ıün 
fiyat artııından ae•inmeleri ll
zım g~?en tpek f:tbrlka 4örlert· 
bi'e bu h"lden ıJZlanıyorlar ki 
ilerlı:le kumaı fiyatlarının, t

peiln maliyet fiyn tı arhc-ı· 

tından, ıüpheıılı: kumt ti rad" 
zam yapılınak zıuureli huıl 

olıc•I• oı ları ciddi ıu etıe 

düılinceye ı~vk et mit demek · 
Ur . 

Bunun ıebebı de bıııs tUr: 

Son yıll !ud' ip ekliy~ kıar şı 

artan rait eth, bi\bahra ipt'.k· 

li kum •f ftatlarırı · n yükı~lıne· 

ıl yüz<ioden birdenbire aut. 
maaı ve dola yialle jpekçillğln 

, ve koucılwın bu ıünkü par· 
lak durumundan kıımen kay
betmesi ihUmalidlr. 

ipek f abrlkalarıoa görf: 
lpekçi)tfln bir kutbunda ftat 
7tlkaelirde dlier kutbunda 
yilkaelmezae Yaalyet 1alrattır . 
İpekli kumaıın aynl fiatta H

tsıını temin edebilmek için 

ba sefer ku11M1ç1ların en " 
ltop unala..larmd•• ..... 
kumaıın afırlıiıoı ekııltmele- . 

rinden korkuluyur. Ve böyle 
ıayramtpu çarelere baı vu
rularak sürümün azalacaiı 

zannolunuyor. 

86tün bu sayılan ve ıöle· 
nen ihtimal ve dütüncelerl bu 
itlerle Jlgtlilerin tedkik etme . 
leari abıraızlakla beklenmekte· 

dir. 
Dlger taraftan koza bor 

ıaaı mahafilinde yaptığım ted· 

kikatta ıöıtermtıtirki: Boru· 
da stok lcoza yoktur. Koza. 
lar ~Amtleo f abrikatörlerfn 
elind~dır. 

Bu Vl\Ziyet ve ftntların 

ıayri tabu olarak yükıelfıin · 
den boua mabafill de mem• 
nun defildir. 

A!ikadarlardan bazıları. 
nıa mutallalarına göre: fiyat 
muvazenesini YeJa fiyatın 11-
Ukru:ını temtb için piyanda 
ıtok buluodUf'malc lizımdır 
buGun için de hariçten 40 .50 933 yılından 934 yılına ko· 
bin kilo koza idhd etmek icab za ıtoku denedildlğt halde 
etmakted•r. Difer bazıları ise bu stokların da tamamen sar-
böyle blr t,ıeb\>ibüıı fayda fedilitlne bakılarak yurdda 
y~riD• zarar verebileceilnl bı. ipekli kumaı ıürümünüo çok 
naenaleb hariçten koza gelir· arttıiı tahakkuk etmektedir. 
menin dojru olmadıfmı ıöylil- Hatta yalnız Buuada henene 
yorlar • Manıafah vaziyeti bir 100 veya 200 bin kilo koLa 
kerede ticaret oduımn tetkik rekolte,lnf n artmasına rağmen 

elde ıtok bulunmaması da bu 
edecell tGpbesfzdlr . 

Şu v•rkt : kozsdan ipek nu teyld etmektedir. 

çıkaran falıtrlkalarıanz hemen Boraa mah ıfili, vaziyetfn 
15-20 den ibaret denecek ka· bu ıayri tabUliii ıeyrlni taklb 
dar mahtludlıu . Buna ır. uka • ederek tabii ıekle glrecelini 

Emniyet 
müdürlüğü 
Kartal it· 

çe baylıiı -
na tayln o!u 

nan eıki 

Emniyet 
müdürü Ara 

lan korkucl 
9fili.yetle A

IAkuını ket 

• • 

mittir. Kısmı adli reisi Said 
Yeni Emniyet müdürü henüz 

tayin ~di\mem\t\lr . Emntyd 

mldGrlGiu itlerini kısmt adli 
retaı Saıd eörmekt~dir . 

Fransız·Sovyet paktın tasdik 
muame'lesinin tehirinden 
cıkabilecek akibetler •• 
' 

Bu hatlıkla bir makale 
ne~reden l 4 Son kanun 1936 
tarihli (Heuvre) göre : Silah• 
tan tercld edilmiı bulunan 
mıntakalar hakkında BerUn · 
den gelen haberler gittikçe 
endlıe v~rfcl bir mahiyet al· 
maktadtrlar. Franaa devlet a· 
dftmlara Almanyanın, Ren 
[\(c hTi ha.vz.uında aakerhkten 
tebr!d edılmtı bulunn.n mıota· 
ltalart0 yeniden tahkim edildi 
ğl hakkında tehdfdkar Cl lutu 
kadar hakaretkar b1r tebll~· 

geçen iki may11tanberi Fran· 
ı zlarıo ıösterdiği suiniyet Ye 
Almanların yaptıkları müte
vali iyi teklifler karııııoda ' 
bulunan Sovyet)n dOn Mo
lotov'un ı6ylediil Mltuk tle 
vıztyetln delftmiı olduiunu 
ve Sovyetlerin Franıanın ta
kip ettiği hareket nr:ticelerln· 
den iıtifade etmesini bile"'t· 
nl açıkça anlatmıılardır. Mo
lotoY bu nutkunda Almanya· 
nan ıeçen ıovyetlere on aene 
vade ile 200 milyon markhk lapanak tarlasın 

da bir cinayet 
· de bulunması kabil olduğu-

Ada lıöyünde l<ürd Oırr:an 
iımlnde biri 11yni köyden Sft.

lth ve Mu•tafa fımlnde ıld 

kardeıtn aon~11le evlenm ı 
fakat kadın gıç !n sene öl. 
mOıtür. Ali Oınıan l.u aefer 
ıene ayol köyden Ş ·rife a· 
dıoda genç bir kızl.ı evlendiği 
lçln Salih le Must11f a Ali Oı · 
mana di tınan olmlıtlard r. 
Aralarında ç•kan bir miru 
meseleıtaden kavı• baılam · ı 

nihayet ıeçeolerde çocul,la rın 
1tpanak tarlaa.nı ıürilp orc.ıl a 
•rp& ekmeie ç•l ı•n Ali Os· , 
manı, Salihle Muatafa tarlada \ 
a.kııtnm•ılar ve pari.bellom, 
bl'Ovnik tabancal.riyle Ozerl· 
- takum ~e.aıerdtr. Her 
ikili -:11e &ttıl&lara· kurtunlar!a 

bir tıtlkra~ teklif ettili bu ıe· 
ne yapılan btikraz teklifinin 
Lıe çok defa müıait o\duiunu 
ıöylemlıttr • 

Ali Osmaoı muhtelif yerlerin. 
den yaral.mıtlar buna da kan 
mayarak karnına bıçak aapJa
Y•P öldürmüılerdir. Hadiıe 

yt r lne giden müddei umumi 
muavini 11uçlular1 Viliyct mer 
kedoe ıetirmfı ve ıorgu ha· 
kimliğine tevdi ederek her 
tkiıi de tevkif olunmutlardu. 

Başına kürek vu
rarak öldürmüşler 

Çalııtıkları yerde ~amur 
kararlarkeıı bir kürek me· 
ıelutnden aralarıl"da çıkan 

kavıada Süleyman oğlu Ah
medln baııoa kürek vurarak 
öldürmekten suçlu Baraklı 
köylülerin ağır cez.t mahke · 
meatnde yapılan duruımalara 

· ıonunda ıuçlulıırdan Ualilin 
beraatına dl~erlerininde aAır 
b J pae mahkumiyetlerine ka
rar verilmiıtir . 

Bravvo 
Jandarmamıza •• 

r.uo farkına varmaktadlrlar. 

liu mukaddemed~n ıonra 
Frar.n Sovyetl~r paktana dö
nerek eli} orkl : Umumi va
zl1·et hiçte aydın'ırnmakta d ~· 
ğtldır . Bunun için h ılihazır. 
da Sovvetler in Fru a ~ ya kartı 

hklbettlkleti ı .y~n<la vaki 
olan d~ğlş klildeı in Franıa ı. 

ç in ne kodar vahim olacağı 

hia ve takdir olunmaktadır. 

Nı1uarlarım ı 2dtt.n bazıları 

So.,yellerl l cndlte ile değil i · 

ıe de azçok itanlli bir ha
berle Frar sa hü~ üınetinin 

paktı tasvip etmek lütfilnde 
bulunmaaıoı bekledijini ve 
pakta lHdik edilmemif olsa 
hile Sovyetlerin vaziyetinde 
bir deiltlkhk olmayacağını 

zannediyorlar . 
Bunlar artık aldanmıt ol

duklarım ve ar kasandan ilt · 
tikleri hayalin uçtuğunu gör· 
müı ve anlamıı bulunuyorlar 
bu zevat düıünmelidirler kt, 

Almanların bu teklifleri
ne mukabil Sovyet endQatriıi 

için ıovyetlerin lıtedmedlfl •e 
bizim bizzat teklif etmtı oldu. 
ğumuz uf ak tefek kredilere 
kartı Eranıda yapllan munta· 
zam ve ıtddetli neırlyahn 
Sovyetler tarafından aörüldCl· 
ğü fÜpheıizdir . Bundan beı. 
ka Sovyet • Franıa paktaaın 
taıdikl o kadar ıecikmlttlr kl, 
pe11enbe ıüoü toplanacak o. 
lan fırka liderlerlnlo paktm 
tudiki müzakereleri içlD bir 
ıün tayin edip etmtyeceklerl 
ıuali halara aelmekteclir • 

Fransız de.Jet ad•mlan 
ve parlamento liderleri arbk 
bu huıuıta bir karar •ennell
dlrler; Çünkü Moloto~'un, ba• 
zı cümlderi mübhem kalan 
nutku bizim için hfçle hota 
glmiyecek akıbetler doğurabl· 
lirler. -------------...... Kazani mektebin· 

de Atatürk köşesi 
Dün Ôileden sonra Ka~a· 

ni ilk mektebinde hazulanan 
Atatürk köıeılnln aç11ma me
ruimi yapılmııhr • Davetliler 
mektebe geldikten sonra aaat 
3 de Baı öğretmen Yaııır ta· 
rafından güzel bir söylev va· 
r limit ve köıenin kordela11nı 

kültilr enıpektörft Halimin 
kesmeılni rica etmiıtir . 

Alk•ılar arasında kordela • 
keıllmtı ve kapı aç,lmııtır. 

Müteakiben söylenen ls· 
tiki Al marıını mektt p kale be· 
lerinden bir k"ç kiıtnin Ata
türke atd ıiirleri takip etmlt 
ve gurup halinde geoe Ata· 
türke aid ıarkılar söyleDmlı
tlr . 

Bu merasim bitikten sonra 
Atatürk köıeai gezllmiı mek 

. tebin iç aalonuoda hahrla 
nan ıofrada da çay lçilmittir. 

Van· Muavinimiz 
Vali muavinimiz Edip 

mezunen lslanbula ıltmııtir . 

Muavinlik itlerini mektupçu· 

muz Şevket görmektedir • 

Tütün nasll 
satılacak? 

25-1 ·936 Tarihli sayımızda 

UHün ahm sahmı itinin ne 
ıuretle yapılacağl meselesine 

dair allka<larların bize ıor

duklarını kıaaca yazmııtık . 
Tahkikatımız• nazaran yardı· 

Aımız netice ıadur; 2506 DU· 

maralı kanun alım satım itini 

tamamlle •e ıu ıuretle taarib 
etmittir : Alıcılar tiltünü köy. 

de de alabilirler , anbarda da 
muhakkak anbarda veye köy· 

de alınmaatna dair mecburi• 
yet tahmil eden sarahat yok-

tur. Eu it aheı ile satıcının 

mutabık kalmalarına baihdır. 
bil meml,keUe ku:rıaı ıatan Omlt etmektedir. 
müe11eseler (1000) 3e11 çok MUSA ATAŞ ı 
---~-111111111111 ------------

Dürdane köyünden Meh
met çavuı adıoda birinin oğlu 
kız kaçırmıı. Buna ait if adut
ni d~iiıtirmek iç:n Mehmet 
çavuı; Jand.uma karakol ku· 
mandanına 20 lira rüıvet ver· 
mek lstemlttlr. Karakol ku
mandanı bunu almamıı ve 
Dürdane köylü hakkında zabıt 
tutarak amirlerine bildlrmit 
ve Mehmet çavuı tevkıf olun· 
muıtur. 

Atatürk köıeıl çok güzel 
tanzim edilmlıtf r . 

Soyguncular .. Cumhtlrlyet alanı 300,000 Dut 
bitiyor. fidanı dağtlacak 

Cumhuriyet alanının ıon 
proJeılne ı&re yap1lmuı fti Tlcar~t oda11 ve koza bor 
cle•am etmektedir. Ypı ilerle· wıı her ıene ulduğu gibi bu 
dil&çe meydanın çok güzel o
lacalı ıörillmckte ve Atatürk 
he7kell tamameo meydana 
çıkmaktadır, me1dan ilk ba. 
hara bltmlı olauktır. 

yıl da halka paruız olarak 
dut fidanı dalıtacaktır. Bu 

yıl daiıtalacak fidanların mec 
muu 300,000 olacaktır. 

Tapu sicil muhafzı 
gitti 

Ankaraya tayin edildiğini 

haber verdiilmiz tapu ılcil 
mubaf ızt Necmeddin dün An· 

karafa ıltmııttr. 

Çekirge yolu 
asfalt olacak .. 

Ônilmüzdeki bahar ayla
rında aa,i kaplıcadan çekir· 
ıeye gidecek ıoıenin aıf alt o· 
larak yapılmasına baılanacak 
tır . Aaf alt yol için lJglliledn 
incelemeleri devam etmekte· 
dır , 

Orhaneli yolunda soygun 
yapanların idam kararları Ka· 
mutayca tasdik edilmiıtlr. Fa· 
kat henQz buraya kararın 

tnf azı hakkında emir ıelme· 
mittir, Buıiin ve yarın ıelme· 
ıl umuhnaktachr. 



Sahife 2 

i il ~. {~ lı reci 
Mehmet Ef. Mahdunıları'w.n 

(ti~) Senedenberi şöhretini muhafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Burs3.lıforın 
da içebileceğini yeni açılan acentesi müj
deler. 

H::ıkk1n Sesi 

1 

ı 

ı 
Atatilrk cadde!i postane kar§ısında No. 30 

Limon ve emsali 
merakhlarına 

1 Mudanya Evkaf 
Direktörlüğünden : 

Bu gün kumbarasına para atan ! 
kücük el, Yarın cek def terine imza ' . 

Toprak saksılar içinde 
onyedl çeşit limon turunç 
ananas ve emsali toptan 
satılıktır ayrıca hacı kadın 

ve rot tavukları vardır her 
gün çinkolq. kahve cadde
sinde J 5 No Ju haneye mü-
racaat edilmesi 2 _ 3 

Bursa 
Şarbaylığından: 

Atatürk caddesinde Ho· 
catabip aralığı başında sO 
M2. arsanın temliken satışı 
13-2-936 perşenbe günü 
saat 15 te açik artırma ile 
yapıl.acaktır. muhammen be
deli 2671 lirad1r. istekliler. 
kroki ve şartları anlamı: k 
için her iş saatmda Muha· 
sebeye ve artırma saetır· 

dan önce 201 lfrahk mu\1a· 
kkat teminat makbuzu ve· 
ya banka mektubu ile Uray 
komsiyonuna gelsinler. 
27- 30--2-5 

Bursa Birinci lcra l\1e
n1 urluğundan : 

935 - 687-1891 Bir bo
rç için mahcuz oJup satıl
masına karar verilen ıoo 

lira değerli bir Sısam yağı 
makinesi ve ıoo lira değer
li iki siyah beşer yaşında 
dişi ve bir tek malaklı om· 
ndası ile 200 lira değerli 
Doğru renkte çif atlı yaylı 

arabanın 7 - 2-936 Günle· 
mecine rastlayan Cuma. gü
nü saat 9 dan itibaren 1 nek 
ve arabanın Hayvan paza· 
rında ve yağ nakinesinin 
de Tahta kalede açık artır· 
ma ile satllacağmdan talip· 
Jerin vakti mezkurda orada 
hazır bulunacak icra satış 
memuruna 935-687-1891 
Dosya numarasiyle müraca
atlara ilan olunur. 

1- Tirilya nahiye· 
sinde marmara mevki
inde Evkafa ait 1 No 
l l No kadar zeytinlik 
p lrçalarının rr. ü1kiye
tinin SatiŞI için kapalı 
zarf usulü i!e artlrma-

i ya l<onulmuştur 
2- bu ze\'tinlikleı· bir 

.; 

atan büyük el olacaktır •. 1e~~K~~~ıış 
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Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar ·. 

nıevkide ve 
5353 ağa.. Bursa : Defterdarlık arkası No 22 

çtan ibaret olup mu· 
. 

Telefon - 130 
hammen bedeJi 7151 
lira 1 O kuruştur 

3 ·İhale günü ~3.2.936 
pazartesi günü saat 15 Bursa ültür Direktörlüğünden .· 
te ınudar.y · ı Evkaf da Tahmini 

j resinde yapılaca ğ 1 n.. =Mu vakkR t temina=t==~be-=d=e===l~==C=i=n=s=I ===== = 
dan Taliplerin buna 1 L4irıa K4u0ruş Lf ra Kr. 

552 Altmış adet kısa paıto 
ait şartnan1cyi gö ·n1ek ıs 240 15 takım harici elbise 

İsteyenler ınen1urluğa Yukarda yazılı Bursa Bö!ğc sanat okuluna 
mftracaatı gererken elbise ve paltoların "'l.7- t --D3ö pazar
4 Taliplerin ihaleden 
bir saat evvel l<apalı 
zarfJarının mahalli ko 
nısiyona gonderilme.si 
ilcin olunur. 
25-27-30 - l 

Bursa Sulh Hukuk 
ı\1 ah kemesi o den: 

936 - 13i8 Bursamn ku
ru çeşme mahallesinde otu· 
ran Yaşova oğlu yirmi se· 
kiz yaşında Salamon akıl 
hastalığma duçar oıduğu s
abit olduğundan hacriJe te
sviyei umuruna ve davaya 
mezun olmak üzere kız ka· 
rdlŞİ Semil11 karako \'aFi 
tayin olundugu ilan olunur. 

tesi günü ihaleleri yapıln1ak üzere açık eksilt
meye i\onu l nıuş isede eJ_bi~eJere istekli çıkmad -
ğından ve paltolara verilen fiat haddi lay1k gö· 
rülmediğinden on gün uzadılarak 6-2-934) pe
ı şenbe günü sa2 t 16 da ihaleleri yapılac.ığından 
isteklilerin o gün ve saatta ilbaylık binasında 
kültür d ;rektödüğü yönetgesinde toplanacak 
kon1si vona gelm~leri. 

Bursa 
darlığından : 

Defter- İ koca Naip mahall<sin
de k~lin evvelce dükkan 

Murodiyede Ahmet 
bey n1aha ilesi nden l<a
phcala r caaddesinde d
t·ğirmenc1 Rızanın v<: r . 
o-i borcundan Ö'.üı ü 
b 

u 

ve şirndi böcekhane şe
kline ifrağ edilmiş o-
Jan binanın satılması
na tahsilat komsiyonu
nca karar veriln1iş ve f 
keyfiyet idare heyeti 

rR -,---S 0---~-K-U_T ___ ı· -::"l · 
1 oman 1 1 A. Turgut 1 

--------------~ 

ioitti. D aire orkadııı c rından 
biri sesleniyor ve yanına ç ~ğı 

rıyor. İstikameti dcğfştfrerek 
yürüdü, arkadaıııaın yanına 

oturdu. Bu ses üzerine ba~ını 
çeviren Co vidEm oou gcrm 'iı 
ve çehresi birden bire değiı
miıti. Müthiş bir heyecan ge · 
ç ' rdiAi ilk nnzardıı belli olu· 
yordu. Rengi solmu~, tnvur ve 
hareLetler1 büıt ütün bsıka

loımı§tı. Eira:t evd sürekli 
kahkahalarla gülerken timdi 
f l f ın kızarıyor ürkek ve pe
rlıan nazarları meçhul rıokta
larda dol e §ıyordu. 

rar kınfılo§h . Onlar kalabal}k 
bir aHe gurubile gelmiıler, 

ıol köıede bir masa ıu"l et· 
miılerdl . 

Oturan genci itaıet ede· 
r~k yavaşca : ---•83·- . 

Çocuğun hakkı vardı Bu· 
kız ıade onu değil, tecrübe 
görmüf yaılı, ba~tı, sak' n bir 
erkeii bile düıündürecek, 
meıgul edecek kadar güzel 
ve cana yakındı . Bu güzellik 
kar§ııında zavallı çocuk yan· 
ıa da kavrul2a c>a halchydı. 

Bu gence karıı hissettiği 

merhamet, mazisine gömme
ğe çalı§tığı acılarıda tazclemfı · 
ti . 

Evet; o da aynl mevkide 
ayni istiraplar arnııında inlc
mlyormıydı ? bu zavallı aşık
tan ne farkı vardı ? hiç evet. 
o~a. bir Aşık bir ıevgt uğurun· 
d:ı lnlemeğe mahkumdu hem·· 
de bu zavallıdan daha fazla 

acılarla .. Tesellisiz .. Eu genç 
h' ç olmazs~ unutulmuş, t erlt 
cdllmif, VP. tanınmamış değil 

di . Sevdiği pereıtiı etttai yan
dığı (Leyla)sını göreblliyorcu. 
ve her dakika gözü ö ı in:f E" ,· 

d . Bu onun için büyük lir 
lütf, ıonıuz bir teıelli o!abl
llrdi . 

Cavidan uzun ve sürekli 
kahkahalarla güliyor, yükıek 

sesle bfr ~eyler anlatıyordu . 
Bahçe oldukça kalabalıktı . 
Maıalar kısmen dolmu~, ince 
saz güzel ve kıvrak bir §Arkı· 
ya baofemı§lı. 

Ağır ve 81\kfn ndıml~rla 

sa~ taraftaki be f masala d n 
biri ne doiru tlerleken bf r ıeı 

Onun bu §&~lem ve peri§an 
hali nnzarıdıfd,tını celb etm•, 
fakat biç bir mana vereme · 
mitti. Sık sık onıı bakıyor 
genç kızı inceden inceye ted. 
kik ve kontrol t:diyordu. Bir 
aralık arkndaoı kolunu dürttü 
v~ geğ taraftaki masada 

O gün akgam üzeri zahl· 
tan yurdund:ı Cavldanla tek-

- lıte Nü-ıhet, dedi, me· 
rak ettiğin çocuk .. 

Başını çevirdi. Ma1Bda 
iki genç oturuyordu . Biriıinl 

tanımııtı. Bu terzlıt Necaliydi 
diğerini tanamıyordu . Merak· 
la sordu : 

- Hangi çocuk ? 
- Şu canım, Cavidaoın 

perestlıkarı • 
- Ya •• 
Bu nida, kalbinin en de . 

rln köıelerlnden koparak ge· 
len bir h zıydı . 

Merhamet)! nazarlarfa genç 
çocuğa baktı. Zavall.t pek de 
körpeydi . A§kın zehtrile ıa

r .ırmı~ ve crJmitti .. 
Yazık. 

Diye mmldandı • 

!~O-i-193C) 
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· iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

1 Ticaret, komisyonculuk ve l 
l taahhüt ı,leri ber nevi 

m"den kömürü satııı 

Ünyon 
/ Sigorta Acenteliği 

27-150 
ı ............................................ ........ ) .......... ,. . ., .. 

DOKTOR 

CEVAT TA HSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı ....... 

Muayenehane: 
Aizlm Matbaa kartııı No. 30 -· .. 

Hastalarını hergfüı kabul 

eder . Telefon 64 

bursa Kaplıca
ları T.A. Şirke• 
tinden: 

Yjğit A Ji : l<öyün • 
den Asri kaplıcaya a. 
kıtılacak soğuk suyun 
kanal ve tef erruatiyle 
boro modlajt .v.s. şart
name ve planları mu· 
cibince ınünakasaya 
konul ınuştur. lsteklile · 
rin (750) liralık temi
nat mektup1ariyle 12 
şubat 193G ç~u şan ha 
günü öğleden sonra 
Bursada koza Hanın· 
da şirketin idare mer . 
kezinde hazır bulun-
maları. 1-1 

kararına iktiran etmiş 
olduğundan 28-1-936 
tarihinden itibaren 21 
gün müddetle artırma· 
ya çıkarılarak 17 şu• 
hat 9öG ıncı pazartesi 
gününde ilk ihalesi ve 
on gün sonrada kat,i 
ihalesi icra edileceğin
den isteklilerin bu mü
ddet zarfında Def ter
darlığa rnüracaatları 
ifan olunur. 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK) 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. ı 5 

Her türlü hastalıklar muayene 1 
ve teda\"İ olunur • 

1 GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahalimize bir ~izmet 

olmak üzere pazartesi ve 
ptıembe günleri muaye. 

ne ücreU : 

50 Kuruş . ......... ,. ..... . 
Bir inilti halinde dudak

larından dökülen bu kelhr.e 
sazın kıvrak namelerfne katı· 
ttrken Cavidan, rahatsız edi
lenler gibi çahk bir çehre ve 
sert, asabi nazarlarla genç ço· 
cuğa bakıyordu . 

- BitınecH -


