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Mudanya 
Yolunun berbad 
Hali . • . 

Banyo mevıimi yaklaşıyoT. 
Bursa'ya yanılıpta Mudanya 
yolundan geleceklerin vay 
balleritle .... 

Çünkü : Bu hatta işliyen 
vapurJarm battallığıodan ve 
ağır yolluluklaraoda u baıka 

üı;tellk kalkma saatlarının da 
lntizamsızlıfını göze almak 
lazımüır. 

Bunlardan bafka Mudanya 
ile 8orıa arasındaki ıosenin 

yl'\r111ndan fazlasının yeni y11• 

pılmıf olmasına mukabil 8-10 
kilome.tr~ b.ir kı&mtnın bo
zuk M berbad olmMı bu yol· 
dan yolculuk yapmayı güçleı· 
ttrlyor. 

"Yalak çsym,1 denilen ve 
"Batak çayırı,, denmeye seza 
olan bu kısımda otomobille 
ıey.hat etmek için insanda 
çok ıaAhlm bir mide ve kuv· 
vetll bir gôğde bulunmak la
zımdır ki : Vücut aarsılmaıın ..• 
Halk; b\U'Uımn bıı sene ya

pılmasını veya haç olmazsa 
çıilbm1arm1n doldurulması su
reYlyle tamlrint dtlyor . 

Tütüncülerin 
bir şikayeti 

Buna havaliıiodekl bazı 

tüfün müıtahıilleri iktisat ve. 
kiletine bir ıikiyette bulnn· 

mUfladar · 
Bu ıtleayetterkıe Bursa ti· 

caret odası da tıtirak etmiı 

olduiundan vekalet bu itin 
tahkikini bildirmif ve tiki.yet 
m~zuuaa m<iddei umumilik 
Vllı•İT t ederek hıhkikata b&f• 
Jeml~ ır. Şikay« edtlen ıekil 

ıudur : 

Tütün müstahsili tiiccardan 
evYelce &'Wlnı alarak u.llfa 
bajl:anıyor. Fakat Hlıf zama· 
nı tüccar köylünün tütününü 
depGlara getiriyor. Lakin bu 
ıefer aralarında kararlaıan 
fiyat yerine tüccar ııtedtği 

gibi bir fiyat teklif ediyor . 

Mihtahıil buna muvafakat 
etmezse tüccar a vaoımı geri 
ilUyor. bittabi köyden gelen 
m(istabıilin cebimle han pu.a
ıı bile olmad&.iınd&n bu avan 
ıı CMi veremeyeceği için mec
buren tütüale.rini tiiccarın 

teklif ettiii fi1ata vermeye 
?llıD ol11yor . 

tıte tlklyet olunan mea'e· 
le hudur • Müddei umumlUk 
bu gibi tüccarlar hakkında 
tahkikat yapmaktadır . 

Mutlu bir nişan 
Erkek lieemizin muhasibi 

mes'att bay Talibin kızı ve 
811na öğretmen okulu mezun· 
lanndan bayan Nigar ile Mül· 
klyentn bu ıeneki mezunla· 
rından ve deferli gençlerimiz· 
den Hakkı futacı oğlunun ni· 
ıanlanma törenleri Kızıl ay 
ıalonunda yapılmııtır . Gneç 
v• 'f(lzlde nlıananlara ıaadet· 
ler dtlel'lz • 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

erv· desen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Basımevi 

Tanesi 60 Para 
(flanlardan mesuliyet kabul edilmez) 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 574 

Mudanyadaki define 
henüz meydan ç rı-

1 ama d ı. 
Düukü sayımızda Yuoanistandan İspiro adında birinin tehi· 

rimize gelerek Mudanyadan kaçarken oraya 20 okka altın 
gömmüf olduğunu söyleyerek bu altınların meydena çıkarılma· 
sı için hükumetten müsaade jıtediğini ve bükumetce bu mü· 
ıade verildiğinden heman hafriyata baıladığmı haber vermiş
tik, Mudanya du Vilayet maiye t memuru Agahın mutaıarrtf 
olduğu bir ba~da yapılan bu hafriyata Mudanya Jandarma 
kumandanı, Polis komseri ve malmüdürü nazaret etmektedir· 
ler. Dün, akıama kadar yapılan hafriyata rağmen meydana 
henüz hiç bir emar" çıkuıamııtır . 

Halkevimizin çıkardığı köylü 
• 

gazetesı 
Halkevimizin köycülük ıubest ( Son yedi gün içinde acun· 

da öğrenmeğe değer işler ) başhğı altında çok faydalı yazılar 
ve öğütler bulunan bir gazete çıkarmaktadır 

Bu gazetenin elimize geçen son saymnda dünya hadiseleri 
köylüye §öylede anlatılmaktadır. 

Avrupa karu;tı 
Bu hafta Avrupa karı§h. Hem öyle bir karıştı ki bakalım 

anlaıma olabilecek mi ? Cihan harbinden mağlup çıkan Al· 
manlara memleketlerinin batı tarafları olan Ren nehri etra· 
fmda asker bulundurması yasak edilmiıtt. Ve on yedi senedir 
de burada asker bulundurulmıyordu . Almanlar, son zaman
manlarda Fransızların Ruslarla birleımek üzere bir mukavele 
yaptıklarım ve bunun Almanya için bir tehlike olduğunu ileri 
sürerf:!k bu mu:ıtakaya asker göndermişlerdir , 

İfte bll mes'ele, yapılan }nuahedelerin bozulması şeklinde 
ele alınmlf, Fransızlar ve Belçikalılar hem"n ayaklanmıılardır. 
Bu devletler bir taraftan Almanların bu hareketini protesto 
ederlerken, öbür taraftan hudutlara asker göndermeğe ve ora
lan tahkim etmeğe baılamıılar ve bir yandan da Uluslar ku
rur.ıuna bat vurarak İtalyanlara olduğu gibi Almanlara da 
zecri tedbirlerin tatbik edilmesini iatemeğe başlamışlardu . 

Uluslar kurumu bu işi müzakere etmek üzere hemen top
lanacf\ktır. Fransız kabinesi hemen toplanarak Harbiye, Bah- . 
rlye ve Hava bakanlarana, işin icap ettirdiği bu tedbirleri al. 
mak üzere salahiyet vermiştir. Fransız baş vekili evvelki gece 
radyo ile bütün dünya milletlerine bir nutuk vermlı ve Al
manların yaptığı bu hareketin dünya ıulhü için bir tehltke 
olduğunu anlatmııtır · 

Bakalım bu itin sonu ue olacak , 

Bir Tramvay kazası daha 
lstanbulda Topkapıdan Aksaray& gelmekte olan bir tramvay 

önüne birdenbire çıkan yedi yaşında bir çocuğu altına almış 
be§ altı metre kadar sürüklemiş yavrucuğu hemen öldürüver
miıtir. Bu vak'aya oradaki bulunan halkın gözleri yaşarmııtır. 

İki gün içinde iki tramvay da yoldan çıkmııtır. insanca za . 
yıat yoktur . 

Elli kuruşluk kalp paralar 
Ankarada dört tane yeni çıkan kalp elli · kuruşluk bulon. 

muıtur. Yapanlar ar.anmaktadır. Bunların kenarlarındaki ka
kabartma yazılar bozuk ve karışlktır . 

Kızılcahamamda fırtınanın devirdi
ği çamlar 

Anlcaranın kızılcahamam knzasmda güzel bir ormanı ge 
çenki fırtına harap etmtıtlr . Binlerce çam afaçlarını kökün
den sökmüı ve yuvarlamııtır • Ziyan yüz binlerce liradır fnsan 
zayiatı da vardır . 

Büyük Elektrik merkezleri 
Memleketimizde gerek sudan gerek kömürden büyük elek· 

trik fa rikaları yapılacaktır. Sudan istifade için Frat ve Gediz 
nehirleri üzerinde incelemeler yapılmaktadır . Eğer Fıratta 

iyi bir ıellale bulunuraa burada kurulacak fabrika bütün ıark 
vilAyetlerlmizi aydınlatacak ve orada maden işlerine çok yu• 
dımı olacaktır . Gedizde ayni faydalar düşünülmektedir • 

Diğer taraftan da Zonguldal<ta kömürle itliyen bir elektrik 
fabrtka11, ayrıca Kütahya da çıkan linit madenininden isti-

fade edtleçek yine bir fabrika J&pılacaktar • 

Güneş utulm ha· 
disesi uı dağdan 
tetkik olunacak 

- -:936--

Haziranın 19 nda güneş 
tutulacağından bu had1&eyi 
rasathanemiz İlmi bakımdan 
Uludağda tetkik edecektir. Bu 
tetkikat için kültür bakanhğı 
icap eden kolaylığın gösteril 
mesini vilayetimize bildirmiş· 
tir. 

Hadiseyi tetkik içtn o gün• 
lerde rasathane müdürümüz 
Fatin ıehrimize gelerek U1u
dısğa çıkacaktu. Dağcılık ku
lübü de dağı iyi tanıyanlar
dan bir iki Elemanı rasatha· 
ne müdürüne terfik edecek· 
tir • 

Üvey baba 
katilleri adliyedft 

Ada köyünde üvev baba· 
ları Ali Oımana tabanca ile 
öldürmekten tevkif edilen Sa
lih ve mustafa haklarında 

müddei umumilikce yapllan ı 
tahkikat sonunda sorgu ha· 
kimliğine yazılan iddianamede ll 
idam cezt.aSıoı gösterir 450 
nci madde ile mahkemeye 1 
sevkleri iıtenilmif ; suçlular ı 

bu iddianameye itiraz etmiş 1 
olduklarından itirazlarının 1 
doğru olup olmadığı tetkik 
edilmektedir . Bu tetkikattan 
sonra müstantiklikce hakla
rında son karar verilecektir . 

Yeni icra 
memurlukları 

Yeni teıkil edilecek olan 
kaza icra memurluklarile vi
layet icra memur muavinlik· 

leri için iktidar ve ahlakca 
liyakatli görülen adliye zabıt 

katiplerinin listesi vcu~a 1etten 
istenmiıtir. Müddei umumilik 
bunu merkez ve mülabakata 
tamim etmiıtir . 

DOGUŞLAR: 

u da tavuk hırsız 
hğında mahirmiş!. 

Papaz oğlu çiftliğinden 

Ziyanın tavuk kümesine gece 
yarm anahtar uydurmak su,. 
retile giren ve tavuklarım 

çalmaya teıebbüs eden Yıldı· 
rım medresesinde oturan İb 
rahim oğlu Mehmet adında 
biri yakalanmıştır. Ev sahibi 
Ziya o 2ece tavukların gürül
tüsune uyanmıf ve kümesin 

yanına gidince bir adamın o
radan kaçtığmı görmüıtür. 

Hırsız Mehmet bilahare yaka
lanmıf ve evelce o civardan 
42: tavuk çaldlğı tahakkuk 
ederek evrakile Adliyeye ve
rilmiıtir. 

Bir yankesicilik 
Kara ağaç mahallesinden 

Recep oğlu Nazif adında biri, 
liiladiyunus köyünden SaHb 

oğlu Hüseyinin 3 liraaım yan. 

kesicilik suretile aldığı polise 

haber verilmiştir . Polis tah• 
kikat yapmaktadır . 

Halkevinin 
konseri 

Geçen hafta Halkevi mu· 

siki kolu tarafından bir kon· 
ser verilmitlir • Bursa da bir 
çoklart bu konseri dinleyeme• 
dikleri için musiki kolu kon
aeri tekrarlamaya karar ver
mişttir • 

Çocuk esirgeme 
kurumunun 

kostü lü balosu 
6u haf ta cumartesi günü 

akıamı çocuk esirgeme kuru

mu tarafından belediye salo

nunda kostümlü bir balo ve

rilecektir 

Siyasi durum ve mart ayı 

Mart bavasl meşhurdur. Dakikaıl dakikasına saniyesi sani· 

yesine uymaz; kah açdır, kah kapanır .. bazan da kazma kürek 

yaktlfacak kadar kara Lir kıt baıtmr. Mart aymm bu değiıik 

havasmı b~n tıpkı siyaset havasına benzetirim. güler yüzlü 

bir güneı sizi kolayca aldatır ..• Sıcak bastı sanırsınız . Arka· 

oızdan paltoyu atar atmaz t i f ayı kaparsınız .. . Onun için 

mart ayına tıpkı siyaset dünyasına olduğu gibi hemen hiç 

inanıp bel bağlamaya gelmez. Martın başka bir marfeti daha 

vardır: Bu ayda ağaçlara su yürüdüğü gibi insanlara da yeni 

bir havayi heves artz olur. Oikkat ederseaiz her türlü aıkm 

baılangıcım mart ayında bulursunuz 

'* * * 
936 Martı bunun en canlı bir örneği oldu . Almanyanın 

harp aşkı kabardı • Dünyanın bir çok siyasi hadiseleri, temas· 

ları bu ayda bam başka ve çok değişik renkler aldı • Me -

~ela : Japonyadaki isyandan sonra askeri partinin istediği 
kabine martta teıekkül etti . İtalyanlar Habeşistanda mart 

ayında harekatı t<stil ettiler . Gerçi sonra başladılar ama 

ne de olsa bu da bir değiıikl:kti ... 

İngiltere Almanyanın son hareketini umulmayan bir soğuk 
kanhlıkla karşıladı • 

Hasılı bu sene siyasi duru.n tam bir mart havası içinde 

çalkanıp, degişip ve gittikçe l :ararıp gidiyor . Bakalım bunun 
ıonu ne olacak ? MUSA ATAŞ 



Dr. Münir Halil iyileşmiştir. 
Badema Kemafissabık 1-Iastalarını 

kabule başlamıştır. 
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YERLi MALLAR PAZARI 

Kuyumcular Çarşısı Telefon 76 Bursa 

Bursa sulh hukuk 
mahkemesinden : 

936- 19 Borsada reyhan 
mahallesinde oturan İbrahim 
kızı ayşe ve ahmet paıayı 

fenari mahallesinden ölü hü· 
seyin oğulları sabri ve elmas 
beyinlerinde müıterek olup 
kabili taksim olmadığından fU· 

yunun izalesi için sahlarak 
bedelinin ·hissedarlara hisse· 
leri nisbetinde paylaıtmlma · 
sına 8-1 -936 ıün ve 936 
416 sayılı ilamla karar veri
len adı geçen ahmet pafayı 

fenari mahallesinde hacı ra
sim sokağında sağı fabrika 
1°okağı ve bakkal arif evi so· 
lu lbrahtm ve bazen yol ar
kası ahmet evi önü yol ile 
mahdut ve (600) lira kıymeti 
muhammineli ve (31) kapu 
numarala bir evin tema mı 13 
Mart 936 tarihinden itibaren 
otuz gün müddetle açık artı
rmaya çıkarıldığından almak 
isteyenleri kıymeti muhammi
neslnin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçalarile be· 
raber bursa sulh hukuk ma· 
hkemesine gelmeleri ve bıra
kma 15-4-936 tarihine ra
stlayan çarıanba günü saat 
15 de bursa ıulh hukuk oda· 
ımda yapılacağından almak 
iıteyenlerin o gün mezkur m· 
ahkamede hazar bulunmaları 

~1e ıartname tarihi ilandan 
itibaren herkese açık bulun· 
duğu ve iıbu günde artuma 
bedeli gayri menkulün muha
mmen kıymetinin yüzde yet· 
mit beıtni bulmadığı takdirde 
~on artırmanm teabüdü baki 
kalmak üzre artırmanın on 
bet gün daha temdit ile 
1-5-936 tarihine rastla yan 
cuma günü aynı ıaatte mez• 

kür mabkemade gayri menk
u ün ençok artırana ihalesi 
icra kılınacağı ve bu bahta 
bir güoa itirazı olanlarm yir
mi gün içinde evrakı müsbite 
ile bildirmeleri aksi halde ha
klara tapu kütüğü ile sabit 
olmadıkça satıı bedeli payla
ımasından geri bır ... kılacağı 
ve belediyeye ait dellaliye 
rueumu ile ihale karar pulu 
ve teskere ve ferağ barcı alı

cıya att olacağı ilan olunur. 
§ 

936-11 İdaliye mahal
lesinden zeynel oğlu ramiı 

ve bazinei maliye ile müıte

rek mezkur mahallede tatar · 
lar kurtuluı caddesinde bir 
ev bölünmesinden dolayı ıu

yuunuo izalesi için satılarak 

bedelinin paylaımaıından 

23-1-936 tarih ve 936 481 
numarala ilamla karar verilen 
evin aağı 18 solu 20 parsel 
arkası göktere önü yol ile m· 
ahdut 19 pıırsel numaralı ve 

(SO) ltra kıymetinde ve 1 13 
kapu numaralı bir evin tem· 
amı tarihi ilandan itibaren 
30 gün müddetle açık artır

maya çıkarıldığaodao taliple
rin kıymeti mukaddereslnio 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçasile beraber bursa 
sulh hukuk mahkemesine ge · 
lmeleri ve bırakma 15-4-936 
tarihine rastlayan çarşanba 

günü saat 15 de bursa sulh 
hnkuk odasında yapılacağan

dan almak isteyenlerin o gün 
hazır bulunmaları ve ııutna

me tarihi ilandan itibaren 
herkeee açık bulunduğu ve 
o gün artırma bedeli gayri 
menkulün muhammen kıyme 

tinin yüzde yetmiş beşhd bu
lmadığı surette son artıranm 

teahüdü baki kalmak üzere 

,-,---s UK_K_U_T ___ 
11 
=1 

1 Roman 1 I A. Turgut ı L_....1. ____________ _ 
--•89--m 

-Bu arzularım hep içim-
de kalıyor .• 

-Niçin?. 
-Nicin mi? .• 

-Ôyleya .. 
Cavidan mahzun kızararak 

kekeledi : 
-Çünkü kulianacak bir 

makinem, ve bana direksiyon 
öğretecek bir arkadaıım yok· 
da .. 

Nüzhet minnettar tebes· 
ıümle genç kıza baktı. Bu iti
rafla onun ne demek istediği 
oi aolamııtı. Cavidan mahcub 
kızararak önüne bakarken 
ıordu: 

- Bu arzuların11.ı yerine 

ıetirmek içün size bir t jf. 

te bulunsam kabul edermist· 
niz . 

Cavidan ıevinçle doAruldu: 
-Derhal Nüzhet bay ? 
-O b~lde müsade edene· 

niz size direksiyon öğretecek 

arkadaıınız ben olayım •.. 

- - Sahimi söyliyonun1Jz 
Nüzhet 

-Şüphsiz. 

-Oh .. 
- Kabul ederseniz yarın 

akgamdan itibaren direksiyon 
derslerine baılayalam olmaz
ını? 

- Yarın ak§ammı 

-Evet 
Ca vida o sevinçle ellerini 

çırptı : 

Hakkın Sesi 

................. 
DOKTOR 

hmet S lami 
f KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
1 Her türlü hastalıklar muayene ı 

ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayan ah1!1limize bir hizmeti 
olmak üzere puarteıi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
aa•••AA1ll:ı.e"A• 

A 

Terzi Bayan ara-
nıyor 

Eskişehire gidebilecek 
yalnız dilbaz ve genç kız 
veya orta yaşta bir baya
na ihtiyaç vardır arzu eden 
lerin aşağıdaki adresle mek 
tuplaşarak anlaşmaları. 

Eskişehir şimendifer Fabri
kası muhasebe Memurla-
rından Hulusi 9-12 

SE!SC 

Hursa Tapusından : 
Bursanın dere kızık kö· 

yünde dede yeri namı diğer 
hanım kızı mevkiin.de şar
kan dere garben hüseyin 
oğlu recep şimalen selim 
oğlu vereseleri cenuben h
hseyin oğlu şerif ile çevri
li kestanelik İbrahim oyıu 

ahmedin senetsiz uhdesinde 
iken 935 yılında ölmesile 
veresesi tarafından tescil 
için müracaat edilmiştir. 

bu kestanelikde tasarrufla 
alAkası olanların yerinde 1 
tahkikat yapmak üzere 
21 - 3-936 tarihine tesadüf 
eden cumartesi günü gele· 
cek memura ve yahut bu 
müddet içinde tapu müdür~ 
Jüğüne müracaatları ilan 
olunur. 
n~tırmanm on -heı güo-dah~ 
temdit ile 1- 5-93l) tarihi
ne rutlayan cumn günü aynı 
:ıaatte gayri menkulün en çok 
artrrana ihalesi yapılaçağı ve 
itirazı olanlar 20 gün jçinde 
evı-akı müshile ile bildirme
leri ve aksi surette hakları 

tapu kütüğü ile sabit olma
dıl~ça sahf bedeli payla§ma
sından geri bırakılacaiı ve 
belediyeye ait dellaliye rusu. 
mu ile ıhale karar pulu ve 
teakere ve ferağ harcı alıcıya 
ait olacağ' ilan olunur. 

- Oh Nüzket çok teıekkür 
ederim. 

O estağfJrullah .•. 
-Fakat Nüzhet bu den· 

lerle sizi ııkmıı ve iıgal et
mtı olmayayım ? 

-Bilakis .. Bu dersler be· 
nim için pek büyük ve bulun. 
maz bir eylence olacak .. 
Hem biliyormusunuz Cavidan 
hayatta yegane zevkim bildik
lerimi haıkalarma da öğrete 

bilmektir. Bu benim o kadar 
zevkime gider, bana öyle lez. 
zet verir ki . . Hem bahusus 
direksiyon dersinde ilk tale
bem olacağınız için daha bü
yük bir zevk ve daha büyük 
bir neıeyle öğreteceğim • 

Cavidftn mütereddit Nüz
heUn yüzüne bakarak sordu : 

-Pekiyi; ya bu dersler 
esnasında arabayı bir ka~aya 
oğratır , aakatlarsam .. Oza· 
man .. 

Nüzhet gülerek eözünü 

12-3-1936 

16 Mart 936 da müsabaka ile 18· ~8 yaş a
rasındaki orta mektep mezunlarından öO hara
k~t şakirdi alınacaktır. imtihanda müsavi dere· 
~ede kazananlardan iise nıezunları ve ecnebi li
san bilenler tercih olunur. Askerliğini yapanlar 
terhis teskeresi ve askerlik yaşındakılerde şube
nin resmi bir vesikasını gösterecekJerdir. Talip-
ler bir istida ile An karada Umumi Müdürlüğe 
ve İstanbul, İzmir, Adana, Kayseride işletmem· 
üfettişliklerine ve Mudanyada işletme amirliği-
ne müracaatla mektep diploması, Nufus cüzda
nı, askerlik vesikasının istasyon müdürlerince 
resmi müherle musaddak birer suretini ve polis 
veya belediyeden bir hüsnühal ilmühaberini is, 
tidalarına leff edeceklerdir· in1tihanlar Ankara 
ve işletnıe merkezlerinde yapılarak kazananla
ra şimdilik 40 lira ücret ver.llecek ve Haziran
da ?)7 liraya çıkarılacaktır. Taliplerin imtihan 
yerlerine gidip gelmeleri parasız temin oluna· 
caktır. 9-l ~ 

"'1udanya Sulh hukuk 
Hakimliğinden 

928-582 Hazinei maliye 
ile Mudanyamn musabey ma
hallesinden boca oğlu Galip 
arasında mütekevvin izalesi 
ıuyuğ davaslndan dolayı Mu· 
danya sulh hukuk mahkeme-
sinde yapılan muhakeme so • 
nunda her iki parça zeytinli -
ğio taksimi kabil ola .... <lığın
dan satılarak bedellerinin pa· 
ylaıtırılması suretile ıuyunun 
izalesine dair verilen 5.5.929 
tarihli karar üzerine müddea-
bih zeytinlikler Mudaoyanın 
soğuk çefme mevkiinde olan 
hunlardan birisinin tam soluk 
çeşme karııamda ıarkan ev -
velce simandapolos karısmdan 
metruke timdi karafatma ma
hallesinden Mustafa oğlu Me
hmet zeytinliği garben evvel 
ce yol ıtmdi yaoar zeytinliği 
içindeki lıavuzu ayıran patika 
timalen evvelce parise yant 
metrukesi şimdi evkaf idare· 
sine ait 13 sayılı zeytinliği 
ayıran patika cenuben umu
mi cadde ile mahdut 33 zey. 
tin ağacı hecvl 2 dönüm mik
tarında ve elli Ura değerinde 
ve 26-12 - 934 günlü ve 5354 
umum, 23 sıra, 69 sayfa tapu 
kütüğDnde mukayyid ve diğe· 
ri ayna mevkide ve tam çeı
menin arkasında ıarkan ev
velce ~eh baheaddin oğlu E
min ~imdi ibrahim oğlu gar· 
ben ıth bahaaddin oğlu Em
in ıtmalen yol cenuben evve-

keııti : 
- Makinem sizden daha 

kıymetli deglldir. Cavidan. 1 
Cavidan kendince itiraf 

telekki etUii bu sözlerin te
ılriyle sar~oı • baıını önüne 
eyerek cevap verdi ! 

- Oh Nüzhet; çok lütilf • 
karımız .• Size nasıl teıekkür 
edeceğimi bilemiyorum . 

- O • . Eatağf lrullah . 
Zabitan yurdunun önüne 

gelmiılerdi. Güzin ve Kamu-
ran Güzidenin mani olması

na kulak asmayarak yalvar· 
maja batladı : 

-Oh Nüzhet aAabey, bi
raz daha.. Ne olur biraz daha 
gezelim . Hiç olmazsa föyle 
kıılaya kadar. 

Nüzhet gülüyordu . 
Güzin eğllml§ onun ıaçla· 

rıoı okfayarak ilave etti : 
-Kırk yılda blrkerre bu 

degllmi ? . Hervakit rahat11z 
edecek degiUz. Hadi hadi aü-

lce kirli oğlu melfukesi timdi 
hammal kürt kato Mehmet 
zeytinliğini ayıran patika ile 
mahdut 52 zeytin ağacını ha· 
vi 6200 umum, 22 sıra ve 
69 sahife tapu kütüğilnde m
ukayyet 4 dönüm zeytinlik 
•eksen lira digeriode olduğu 
tahmin edilmif olduiundan 
her iki parça zeytinliiin tarı. 
hi ilandan itibaren bir ay 
içinde çok artırma ile satıla· 
cağından talip olanların kıy· 
meli muhammeotnin 7 ,5 niı• 
betinde pey akçasını veya 
milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmek ıartf. 
le 17 nisan 936 cuma giln6 
ıaat 14 de Mudanyada mah· 
keme kaleminde mQ.za ytdey e 
itUrak edebilecekleri · ıartoa
menin 17 mart 936 gününden 
itibaren herkesin görebileceğt 
ve tayin edilen zamanda ar
tl?ma bedeli muhammen kıy• 
metinin yüzde 75 ıtnt bulma
dığı takdirde en son arbranın 
teahüdü baki kalmak üzre ar
hrma ıs güne nzatalarak 4 
mayıı 936 pazartesi günü aa ~ 
at 14 de en çok artıranın üı· 
tüne ihaleyi katiyeıtohı icra 
edileceği ve satıı bedeltntn 
ihale tarihinden itibaren 7 
gün tçinde ödenmesi akıt ta
ktirde ihale feıb edilerek ye
niden yapılacak m6zayedede 
de evvelce kıymeti tutmadığı 
takdirde fazlasının ilk müıte
risinden alanaca~ı ve müzayi
de harç ve puf ve dellaltye. 
sinde müıteriye ait 9lacait 
ilin olunur. 

zel ağabeyciğim . 
Güzide ıtddetle itiraz edf!• 

rek sözünü keıtl : 
-A Güzin ıende artık faz

la oluyorsun. Nüzhetin tıivar. 
8u kadar rahatsız olduiu ki· 
fi.. Baıka zaman.. Hem bak 
otrahkta kararıyor. Karanhk
da gezinti olurmu ? 

-Amao Güzide abla sen 
de ..• Herzaman böyle ya-
parım . • Korkuyorum demeie 
ııkılıyorsun galiba .. 

-Öyle •• 1ınle gelmedlgi· 
zaman alay değilmi ? . 

Nüzhet kahkahalarla bu 
muhavereyi df nleyordu ., Son 
ıözler üzerine {frenleri sıkarak· 
durdu. Sonra Cavidanil döndü 
Sönük bir sesle yavaıca sordu: 

-Sız ne derelniz Cavidan? 
Cavidan mahcub ; kızar

mııta • 
-Bilmem kt . • • Rahatsız 

olma11anız • 
-Demek ıtzde ıezmek 

tarafdar11ıaız ? 


