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Al an Basını ve dünya işleri : 

talyanlar Kaybederse 
ltalya.Habe§ sava11 etra· 1 mağlup olacağı bu ise Afrf 

fında Alman gazeteleri, Fran- kada renklilerin beyazları 
aız ve İngiliz baosınlar.nın Dt'f m11ğlup etmesi demek olacıı· 
riyatını ve muhtelif ajanı ha- ğından sömürgeci devletler 
bcrlerlni kaydediyor • aleyhine fena bir misil tetkll 

Bu ne~riyata atfen Fren. edeceAI, blnnetice İngilterenio 
sanın artık bir tavasıtta bu· Mısırda da.ha §iddetll muka 
lunmayacağı, lngiliz erkanı· vemete, F:lletinde y~ni yeni 
harplerinin Afıika harbinin talep ve davalara ve nihayet 

derhal bitlrllmeıslnl iltlza.m Blndlatanda beokaldırmslara 
ettikletJ, çünkü harbe devam maruz kRlmnktan korktuğu 
olunduğu takdlade İtalyanın tebaı üz ettiriliyor . ----------.. -----·--

İnsan vücüdünün değ·eri 
183 kuruşmuş!? 

Muzfp bir Avrupa gimya. 
gerinin fıl kalmamış da orta 
yafh ve orta boylu bir insan 
vücüaünü tahlil etmit ve şu 

neticeye vsrmıotır: (Bir insan 
vücüdündekl yağlı maddeler
le yedi kahp sabun yapmak 

kabildir. 

Vücüdümüzdeld d e m 1 r 
mnddesile orta boyda bir çl 
vl yapıla bilmel<tedlr, vekerli 

maddeler k üçük bir h.11!ci11 

dolduroıaktadır. Kireç mıkda · 
rı bir kümesi badanalAyact k 
kadarJır . f oafor meddesinin 

mikduı ile 2200 bat kibrit 
yap1la bilmelitedjr, kükürte 
gelince: Bir köpek kılları ara· 
smdaki pireleri ili af a kafidir , 

bütün bu maddeler bügünl<ü 
planya göre: (183) kuruı 30 
pıır tutmaktadır . ) 

- - -- -=-~~-..... x: x _....., ı..,._~-.....=~=-"=~ 

Şehir düdüğü 
Urayın yaptıracağı ,ehlr 

düdüğü için bh kaç teklif eel· 
nıi§lir. Uray encilmenl bu dü· 
düle ald tekliflerin azadan 

fabrikatör Hayri ile baı mü· 
hendiı tarafından tatkikine ve 

muvafık görecekleri teklif H· 

hlblerine teptırmaya karar 
vermiştir, 

Kapı numaraların 

dan 36 şar kuruş 
ahnacak ... 

Uray; ıehirde yaphğt nu. 
marataj işine 7449 lira sarfet 
mfvtir. Şimdi bu parayı nu
mara konan emlak Hhiblnin . 
den tahılle karar vertniıtir. 

Numara bıııına ( 36 ) kuruv 
dügmektedtr. 

Acar idmanın 
koruyucu başkanı 

Haber aldığımıza göre a

car idman kulübümüz, İıban
kası umumi müdürü Muam. 
mer Erişten kulüblt'rioin k 0 • 

ruyucu ba§kanlığını luıbül et. 
meslnl rica etmiılerdir. Mu
ammer 11rl1 bu dileği kabul 
etUgini bildirmiştir. 

Mahalle be11 çileri-
ne paito verildi 

Uray ; mahalle bekçileri 
için seksen tane yeni palto 
vnptırmıt; bu paltolar bekçi· 
lere verllmlıtir . 

Dükkanda 
hırsızhk 

Baş müfettiş 

şehirirnizde 
iç itlen bakanlıiı baı mü· 

fettiıt Sabri ıehtrlmb:e gel
miıtır • 

Yumurtalara vurulan 
damg.ı ... 

Ankara b~lediyesl ; dük
kanlarda sahlan yumurtaların 
taze oJmasım temin için btr 
uıül tatbik etmeye baılamıı· 

lir. 
Her dükkan sııbibi yum ur· 

talarına kendt damgasını vur
makta; ve yumurtanın tarihi
ni üstüne yazmaktadır. Satı · 
lan yumuıtalardan biri bozuk 
çıkarsa ıatana kolayca iade 

edilmektedir. 

Su yolunu tahrip 
etmiş 

Kozaklı sokağmda oturan 
Zeynullah ilminde biri lağım 
ve su yollarını tahrip ettiğin• 
den Urayca Cumuriyet rıüd· 

det umumiliğine verılecekttr , 

Yakalanan 
esrarkeşler •• 
Dün yoğurt hanında Ali 

oğlu Ahmet, İbrahim oğlu Hıl· 
mt, Ali oflu İsmail, Mustafa 
oAlu Süleyman Sadettin ~e 

Mehmet ali oğlu Oı1man ad· 
larında bir kaç kiıt topluca 
esrar içerlerken sivil memur
lar tarfından cürmO meıhut 
halinde yakalanmıılardır . 

ipek yükseliyor •• 
Bu sene ipek fiyatları ted 

ricen 1ükaelmektedir . 31 ilk 
kanunda ipeğin kilosu ( 13,5) 
lira iken dün (14,5) li-aya 
çıkmıo bulunuyordu. 

1 

Kuyumcular çarıısında 5 
sayılı dükkanda kahvecllık 

yapan Alt Bahaddin gündüz 
dükkaoda bulunmadığı bir il· 

rada dükkanda asılı ve ce· 
binde (12) lira (75) kuru§ bu· 
lunan ceketinin çalındığını 

zabıtaya haber vermiıtir • 

Alakadarlar bu yüksel
meyi ipekli kumaım türümü· 
ne atfetmekte ve böyle de· 
vam edene flyallarıu bir az 1 

daha artacaimı söylemekte· 
dtrler. 

Atatürk Türki
yesinin hızı 
LoHn barııı kaç sene ön

ce yapıldı? veya hilafetin kal· 
dırılııı hangi tarihte olmuı 

tur ?. diye ıorareanız, bunu 
aramızda ıeneıiyle güniyle bı. 
len pek az bulunur sanırım. 

Hele ıapka ne zamao gl· 
ytldt ? tekkeler hangl tarihte 
kapatıldı ? Erzurum konare· 
si kaç ıt ne önce toplandı? 

medeni kanunu, Türk harfte
rloi ne zaman kabul ettik ? 
diye daha pek çok büyük lnkı 
liplarımızı birer birer aayarak 
bunlann tarihlerini ııorauanız 
doğru cevap verecek olt.nla• 
ramız cidden az bulu-nur . 

Çünkü : biz bu İnkılap· 

larao içinde yaş'ldık ve ha'a 
yeııyoruz da . 

Fakat geriye do4ru bir 
göz sttıfamız zaman bizi hay
retten hayrete düıürcn bu 
muazzam l .1kıliplann tarihle· 
rint bellemenin ve bilmemenin 
büyuk bir fay dası var : Asır
ları yıllara ve hatla aylara 
sığdırarak ilerleyen ATA TÜRK 
Türklyeainin hızını anlamak .. 

Hıç ıüphe ~ok ki : Bu
nu bizden daba 1 ıi anlayacak 
olan yarının A l'ATÜRK nu· 
lidir . Çünkü : onlar timdi 
mekteplerinde kurulan ATA· 
TÜRK köıelerlnde her güo bu 
İnkılaplar tarihini yüzünden 

ve canlı olarak okuyorlar .. 
Evvelki gün Kazanı mek· 

tebinde açılan ATATÜRK kö 
ıesJnde gördüklerimiz hepimi· 
zt kuvvetle ilgilendiren ve on 
on bet sene içinde ne büyük 
Jıler yapıldığını göstseren 
tablolardı .. 

Ne mutlu bu gunun ve 
yarının ATATÜRK nesline 

MUSA ATAŞ 
.... acı ................... .. 

Muallimlerin 
balosu 

Yarın ak§am Belediye ta· 

lonunda Muallimler baloıu 

verilecekUr . 
aralarında yapacakları 

bu toplantının çok güzel ve 

eğlenceli olmasına çalıımak
tadırlar . 

Kız kaçırma 
Köıerecıler topraklı soka

iında oturan Ramazan oğlu 
Sabri adında birinin Askeri 
ltıe karı111nda oturan lbrahl· 
mtn Hürmüz adındaki kızını 
kaçudığı zabıtaya haber ve
rilmtıtlr • 

Kız kaçıranların 
muhakemesi 

Balıklı köyndeo Recf.>p kı

zı Şahindeyi kaçırarak köy
den köye dolattırmak, ıonra 

tehir~ getirip muhtelif evlerde 
onbeı gün sa klamakdan suç· 
lu lzvat köylü Ömer ve oğlu 
Ali haklarında yapılan istin
tak tahkikatı bitmiı ve Alinin 
ırza geçmekten mevkufen a · 
ğır ceza muhakemesine sevkine 
babaaı Ômerin de gayr t mev· 
kuf olarak mahkeme.ine ka· 
rar verilmlıtir. Ömer dün tah
U ye edilml§tlr. 

İngiltere Kralı ve Türk 
Sovyet dış Bakanları 
Londrada mühim görüşmeler 

oldu Kral ilk defa resmi Sovyet 
Mümessilini kabul etti ... 

Sovyet Dış işleri Komiseri Türkiye Dıt lıleri Bakanı 
Litviııof Tevfik Rüştü Aras 

Londra 30 ( A. A. Radyo ile ) Dün burada çok mühim 
görüımelcr o1muıtur. Sovyet Dıı lıleri Komiseri Lttvloof Eden 
le öğle yerneğlni yedikten ıonra Kral Sekizinci td\'ard tara· 
fından kabul edilmiıtir. Kralın Lttvinofla görüımeıf yarım ıaat 
ıürmüıtür. İngiltere kralmın reımt bir Sovyet müme11tlhU ka· 
bul edişi ilk defa vaki olmuıtur. 

Lit•fnof Kratdao sonra baıbakan Baldvinle göriifmüıtür. 

Baldvin ayrıca Avullurya baıbakan muavinini de kabul etmtı· 
tir. LitvJnofun Edenle öğle yemellni yerken Almanların Renl1n 
askerlikten tecrid edilen k11mını fual için yapmakta oldukla
rı hazırlıkların tehhkeılnden bahıettiğl ve Sovyetle-rln bu ha. 

:ıırlıkların bitmek üzere bulunduğu zannında oldujunu söyle· 
diil öğrenilmfttir. 

Eden, öyle bir hal vukuu lhtimaliol tekztb etınemif, fakat 
İngllterenio, Franıanın tutacağ& yolu takip edec eğlnl aöylemlı· 
tir. Lftvlnof bu gün Londradan ayrılacaluad-. Ma retııl Boça-· 
nlekl bir hafta daha londrada kalacaktır . 

Mareıalın lnilliz erkanı harbiyeılle temas etmesi ve bazı 
meseleler konuımuı muhtemeldir • 

Kralla Litvinof nasll kouştular ? 
Londra ( 30 A. A. Radyo ile ) Kralla Litvinofun 4:l dakı. 

ka ıüren ve çok candan ve açık olan görüımelerinden burada 
büyük bir memnuniy~t röıterilmektedir . 

Kral dış bakanımızı kabul etti 
Londra ( 30 A. A. Radyo ile ) Kral sekizinci E~dvard bu 

gün mühim Murahhas hey'etler reislerini ve bilha1111. Türkiye 
dıı itleri bakanı Doktor Tevfik Rüıtü Araaı kabul etmittir . 

Hindistan imparatorluğu tacı 
Londra ( 30 A. A. Radyo ile ) Kral Hindistan imparatorlu 

ğu tacını geymek içlo 1937 ıon baharında Delhlye gidecektir. 

ltalyanlar Mısırı protesto etti 
Kahire ( 30 A. A. Radyo ile ) İtalya, Mısır hükumetine 

bir nota vererek zecri tetbirlerin tatbikini prote•to etmtı ve 
1 bunların tetbikinden Mıaır hükumetini mes'ul tuttuğunu, ltal

yan tebasıoın uğradığı zararlardan dolayı maddi ve manevi 
tazminat istemek hakkmın mahfuz bulunduğunu bildlrmtıtir. 

Cinde bir komonist hücumu • 
Pekin ( 3C A. A. Radyo ile ) Guvaotgaya doğru ıtddetll 

hilcumlar yapan komünlatlerin ileri hareketleri dolayıile ecne· 
bllere bu ıehri terk etmeleri tavılye cdllmltUr • Hükumet 
kuvetleri geri çekllmektedtr . -------------------Acar idmanın dün geceki çayı . 

Bursanın varh4lyle kıvanç 
duyduğu acar idman yurdu 
(Eski san'at karlar ve idman 
yurdu) kulübünde Bursa spor· 
cularınm tanıımaıına veıile 

olmak üzere bir çay yerilmit · 
tir. Çayda aayın ilbayımaz 

Şef lk ıoyerle beledi7e reisimiz 
Cemil öz ve parti paıkanım1z 
ve uylavımız doktor Sadi 

konuk, Halkevl baıkanımız 
doktor lımail Mustafa da bu
lunmuılardır. Ôoce kulüb yö
netim kurulundan Turgut alp 
karatay Acar idman yarduoun 
kısa bir tarihçesini yapmıf Ye 

bu çalııkan kulübümüzün 
muhtelif ıpor temularınıa IO· 

nuçlarıodın bahaetmft Ye · al• 
kıılanmııtır. 



Sahife 2 

K .1111'11 Kalıl1eei 
Mehmet Ef. M·ahdumları'nın 

(6\.) Senedenberi şöhretini' muhafaza 
ettiği nefis kahves~ni artık Burs3_lılnrın 
da· içebileceğini yenı açılan acentesı müj-
deler. 

AtaUlrk caddeal poıtane karımnda No. 30 

H~kkın Sesi 

l Bursa 1 kinci İcra 
L\1emurluğ'undan : 

934 - 1334 Bursamn Ab· 
dal mahallesinden Rifat oğ 
lu Nazife 455 lira 54 kurus 
vermeğe borçlu Cu ah kı · 
zık köyürıden Halit oğ• u 

mehmet Alinin işbu borcu 
nun temini için Mahcuz ve 
satılmasına karar verilen 
Bur~anın Cumali kızık kö· 
yün<Je Tapunun 20-12- 934 

31-t-1936 

I 
\ 

G .!mlik İcra Memur· 
luğundan : 85- 376 

1 Tarih ve 61 defter l 15 sa-
. l hife ve 88 numarasında ka· \ 

Limon ve emsali 

1

. yıtli sağı Halit oğlu . meh· 
ınet, solu (Hacı) AH osman 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek def terine imza 

b ,. "k l l kt TÜRK.İYE lŞ 
Gemlikte agAha masa

rıf at 603 lira 17 kuruşa bo 
rçlu istanbuldan beyazıtta 
çınarlı mescit sokağında N. 
5 lı hanede eski ceza reisi 
abdüllltıfln borcundan do· 
layı Gemlikte umurbey kö
yünde gebe çınar n1evkiin· 
de tapunun birinci teşrın 

337 tarih ve 55,56 No. da 
mukayyet zeytinliğin sahl
ması mukarrere olup 228 
No. il kanun mucibince üç 
yeminli ehlivukufla birlikte 
gebe çınar mevkllndekl ze. 
ytfnli{le gidilmiş şarkan çı
ğırgan oğlu ahmet ve kireç· 
çf lıtlranl lutaipuro ve f'B

hibı 'senet şimalen bakkal 
aleksi ve halil oğulları ga
rben kuru osman ve meh
met cenuben mehmet ve 
tokaispf ro zeytlnlfğlle mah · 
dut yirmi dönüm zeytinlik 
c1erurunda 720 ~ğaç ve ha 
vat ve suy.aıt mevcut bulun
du{lu ve tamam blniklyüı: 
llna ll~met tal&ÜI'> olunarak 
Dlelkur uytlalfk açık arbr· 
ma ~te peşin para ile safi· 
lacaktır. ipotek sahibi ve 
alacaklı ve diğer alAkadar
Jarın irtifak hakk1 sahip1e 
rinln işbu gayri menkul ü
ıerlndekl haklarının husu
siyle faiz ve masarife daf r 
-oıa·n iddiaları ilin tarihin
den ( ) gün içinde evra· 
kı müısbiteleriyle icra da
iresine bildirmeleri aksi h· 
alde llıkları tapu sicilleriy
le sabit olmadıkca satış be· 
delinden ve payla.şmadan 

hariç kalacaktır artırma şa. 
rtnamtsl gemlik icra me. 
murluğu odasında işbu llAn 
tarihinden itibaren on gün 
müddetle her kesin görme
si için açıktır. ihale 2- 3. 
936 pazartesi saat 14 Gem-

merakhhtrına oğlu (Hacı) SÜieyman, arka· 
Toprak saksılar içinde sı Uzun Ahmet oğlu Mus-

atan uyu e o aca ır •. BANK.Ası 

onyedi çeşit limon turunç tafa kızı Ayşe, önü yol ile 

l anana5 ve emsali toptan mahdut zemin katta bir sa· 
satılıktır ayrıc:a bacı kadın manhk bir ahır bir odunluk 

akar suyu mevcut üst katta 

1 

ve rot tavukları vardır her 4 oda iki sofası bulunan 
gün çinkolu kahve cadde. (800) li ra kıymetinde bir 

1 sinde 15 No lu haneye mü· kıt,a hanenin açık arttırma 
~caat edilmesi 3 - 3 ile satılnıasma karar verll

ilk icra memurluğu odasın
da icra olunacaktır şu ka· 
darki tayin olunan işbu za. 
manda artırma bedeli g~y-

rimenkulün muhammin kıy· 
metini yüzde yetmişbeşinl 
bulmadığı takUrde son ar· 
tlranm taahüdü baki kalmak 
üzre arttırmamn onbeş gün 
daha temdit edilerek 17 -3 
936 salı günü saat 14 de 
gemlik icra memurluğu o
dasmda 2280 No. K..nun te
vfikan t~kUf olunan bedel 
yeminli ~üç thlj.vukuf tara-

. fmdan taktir oiunan kıyme• 
tin yü~de y.et•Dişbeşial bul
duğu takUde lhaleıl icra 
kılınacaktır bulmadığı ta 
kdirde sataş beş 11ene mü
ddetle temdit edHecektir. 
arttırmaya iştirak için gay. 
rf menkulün tahmin kıyme· 1 
tinin yüzde yedlbuçuğu nls· 
betinde pey akçası veya 
milli banka •emfnat mektu
bu tevdi etmeleri llzımdır. 
ahcı arttırma bedeli hari
cinde olarak ihale karar p
ullarını ve yüzde ikibuçuk 
dellaliye rusumu ve tapu 
ferağ harcı vermeye mec· 
burdur. ve haleden beş gün 
sonra tescili edip tap ıya 
teskere yazılacağı ve daha 
fazla malumat almak iste
yenler 935,376 No. l ı dos
yasına müracaat eylemelerl 
JIAn olunur. 

[' _________ ,,.... -
i Roman 1. su .1 u l ı~v~~tıl 
----···········--------...... ---ss4--• 

O zaman lrlrildl, titredi· 
Sonra derin bir ıöliiı ..ıeçtrdt 
ıenç çocufa döodG • inler ıt· 
bı baftf, ııtulmez bir ıeıle : 

- ZaYalh delikanlı, dt1e 
mırıldandı ; çekUiin lıtirep· 

lar çehrenden okunuyor •. Fa
kat Gz6lme .• yalnız defilıtn .. 
bende .. bende .• aynt lıtirap 
larla lnleyorum • Ye zaten ••· 
nlale ben ilel ebet hicraJI ve 
elem içinde lnlemefe, kıvran· 
mala mabk6m iki biçareyiz. 

Hiç bir ıeyden haberi ol· 
mayan aavallı çocuk, 6lıün 

'fe pertpn nazarlarla Cavida
na bakı1or Ye merhamet dl· 
latronla .. . 

Otomobil bir yıldırım 
ıGr'atile uçuyor, Cınkırıya 

yaklaııyordu . 
lkııide ıuımuıtu . Nilzbd 

blll dalıın düıGnOyordu • 
Deminden beri Nüzhetln ' 

bu dalıın •• d4tiııceU hılint 
ıören bakim, onu rahah•z 
etmemek •• dütiincelerlnde 
ıerbeat b1rakmak için ıuıa0uı 
ve ıeı çakarmamııta • 

fakat kireç ocıfının ö· 
nGnden ıeçarken tahammiU 
' edemedi . ve iklıininde bir 
an içinde ruhunu earan bu 
muannit ı\lk6tu yutarak t oı· 

du : 
Bakıyorum da 
-p911aM.q, 1-.'l 

nıiştlr. 

ı - fpott.k sahibi alac~k
lılarla dlger alikadarların 

ve irtıfak hakkı sahipleri
nin işbu gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiye 
faiz ve masrafa daır olan 
iddialarını evrakı müıblte· 
leriyle işbu llAn tarihinden 
itibaren 20 Gün f çinde icra 
dafeesfne bildırmeleri aksi 
halde hakları tapu sicille· 
riyle sabit o' madıkça setlş 
bedetinln paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

2- Arthrma şartnamesi 
Bursa ikinci icra me.murlu
ğu oda11n4'a işim i'Anm •e· 
şrl tarihinden itlbaren ıo 
Güo sonra bf!r. kesin göre· 
bilmeıl l~in •çaktır. 

3--lhale 4-3-936 Gü
nlemecfne rastlayan Çar
şanba giioii ıaat 14 den 16 
ya kad• Bursa ikinci icra 
memurluOu odasmda icra 
kılınacaktır. şu kadarki ar· 
tırma bedeli gayri menku
Jün muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiş beşini bulma· 
dıl}1 takdirde enson artır· 
anın teahüdü baki kalmak 
şartfyle artırmamn 15 Gün 
daha tedit edHerek 19 - 3· 
936 Günlemecfne rastlayan 
perşenbe günü saat ı• den 
16 ya kadar Bursa ikinci 
icra memurluğu odasında 
enson artırma ihalesi icra 
kıhnacakt.r. 

yonunuz Nüzhet · Nedir bu 
ıük6aet ?. neye ıuıuyorsun 

bem ıonra, ıu•llmede blll 1 

cevap vermedin . N62bet bir 1 

rOyadan uyanır gibi ıeıleadt 

-Hanıt ıuale ? 
-Heoıı ıuale olacak ca 

nam. Bılmlyormuı 1rlbi ıöyle. 
me .. Cavidan meıeleıt .. bu 
meıele hakkında müıbet 't'eJa 
menfi bir cevap vermek il· 
zım defılml ? 

- Fekat bu öyle bir me· 
sele ki •.• 

- Btlt1orum çok •• çok 
mabım •. aaıma olıun ıene 
bir f ey 161lemek IAzım • 

-Ne ılSyleye bilirim . 
dOıGnmeden • 

bir lahzada cevap veril· 
mez . . V erilmlı bile olıa .• 

Durdu • aonra derin bir 
_,ölü• geçirdi illve etti : 

-Hayır •• bayır • dil · 
ıGnmeltylm deatum .• dOtiD· 
.. ıı,1& ... ,.u "* .... 

Bursa Kız .. 
Oğretmen Oku-
lu Direktörlü
ğünden: 
· Bursa kıı öğretmen 

okulu için ahnnıa s ına 
)üzüm görülen 180 "lÜÜ· 
çift ayakkabı ~ 3 . J.9~ü 

tarihinden it ibaren yi
rmi gün miiddctle n1ü 
nakasaya konulmuştur 
talip oianların ş~raiti 
anla nıal\; . nun1un<·sini 
görmek üzere her gün 
kız öğretmen okuluna 
ve tksıltıneye iştirak 
etmek için.de şubatın 
l ':l inci çarşanba günü 
saat ikiden dö 4 de ka · 
dar bunal kültür dire 
ktörlüğüne müracaat· 
ları ifan olunur 
27- 3 l-5 - 9 

4- Arhnmaya ıştirak 
için gayri menkulÜn muha· 
mmen kıymetinin yüzde ye· 
dl buçuğu nlsbetinde pey 
akçası veya mill ı banka te · 
mlnat mektubu tevdi i etme · 
ıerl IAzımdır. Alıcı artlrma 
bedeli haricinde oJarak fha
Je karar pulları nı tellAıtye 
resmini bpu ferağ harcını 
vermeğe mecburdur. Daha 
fazla maluruat almak isti· 
yenler 934 - 1334 Dosya nu· 
marasiyle memuriyetimize 
müracaat edebilirler. Arzu 
edenlerin şartnameyi oku· 
yarak hazır bulunmaia rı v
eya mümesstl göndermele· 
rl ve gösterilen şartlara 
riayd etmeleri il4n olunur. 

ele olan bu tıte saadet oldu· 
iu kadar pek bilyiik meıu!i · 
yet de vardır • 

- Muuliyet yiizde yüz .. 
fak at ne ile .. aılS rüyorum ki 
Nazhet ftklrl erla ve ifadelerin 
bu iıtn pekte aleyhinde defıl 
eler böyle he ço'.< iyi .. ve 
temenni ederlmkl dütündüiftm 
ılbi olıun . . 

Kızlar değirmeninin k•ı· 
kin viraj ını dönerken Nnzhet 
ıGlerek cevap verdi: 

- Bilmem bakahm • 
Sonra me•zuu deflttlr· 

mek için ıordu : 
- Sız ıtmdl doiru eveml 

ıtdecekılaiz ? 
Hakim cevap vermedi • 

DUl\rları yolun ilenlnde ken· 
d1lerlne doiru aaleo- bir lonn 
il ümeıine llf t mitti kadın ve 
erkekt~n müteıekkıl olan bu ı· 
rup ajar ve ıakln adımlarla 

ıtzfae •••ine ilerleyor ve ak· 
ıam tenu.Olıl rapa1or • 

, y .... .,. ............ .,. ............... , 

ı, Bürosu 

Fahri Batıca 
Koubanı No. 221 Telefon 95 __ ....... 
Ticaret, komiıyonculuk ve 
taabhGt tılerl her nevi 

maden kamürn ıatııı 

On yon 
Sııorta Aceotelill 

28-150 
' ................. •~....L.~4 ............. 

Acele Satllık Ev 
Burıada Daya hatun 

cadde ve mahallesfnde dört 
göz oda bir geni$ sofasile, 
aş evi, ahır ve geniş bahce 
ve meyvalarile terkos ve 
pınar başı suları ve müşte· 
mil Atı sairesile (57) sayılı 

ev acele sahhkbr. Almak 
is teyenler Pirinç hanı cıva· 
randa istlklAI caddesinde 
Berber Muhsine Mürac.at 
etsir.ıer 

25 - 28-31 - 2-5 

W'WWWW'WW'W'W'W'WW 

DOKTOR 
Ahmet Sellml 

[KARABONCUK) 
Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. ı 5 
Her tiltlil haaialıklar muayene 

ve tedni olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahallmlze bir hlzmetı 
olmak Qzere pazarteal Ye 
peıembe ıOnlerl muaye. 

ne tıcrett : 

50 Kuruş 
.,. .. ., ..... ,,"•·· 
Kayıp Senet 

Adapaıarı ticaret Ban
kaflı ndan almış olduğum 
23- 1- 932 hrih ve <46) N 
lu {10) adet his§e senedinin 
muvakkat makbuzunu kay · 
bettfm yenisini alacağım
dan kaybo~an makbu~un 

hükmü yoktur. 
yerli mallar p ızarı sahibi 
Sabri Zahit 

Dikkatle onlara bakan 
bakimin çehreılnde neı'elt 
bir tebe11Gm p ırladı • ıonra 

memnun ıillerek N6zhete 
döadG : 

- Ooo • . Bizim çocuklar 
dur bakalısn NOzhet •• Galiba 
yolbalı yapacaklar • 

Ve parmalı tle, yan ya
na dizilerek yolu kapamal• 
çahıan aurubu tıaret etti : 

-Evet onlar •. BalJ •• 
Yolu keıtiler •. 

-.Bitmedi-


