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Merinos Fabrikası Bursa'ya 
Refah vadediyor. 

Bursa'ya lpekçillkten sonra 
büyük bir refah vadeden yeni 
bir gelir kaynafmın kurulma
ıına baılandı : (Merlnoı fab
rlkHı) 

Muradiye lstaı~onqndan 

elektrik fabrJkaaına kadar U· 

zayan kırk bin metre murab. 
balık ıaba (berinde ıtmdl te• 
meller açılıyor, toprak kuru· 
tutuyor, bu toprak üıUlndeki 
afaçlar keıilmekıizln baıka 
tarafa nakledilerek ekiliyor, 
erazl ten1ye edJliyor. Bu itler 
için bir Exavatör (Toprak kaz 
ma makfneıl) fle 330 amele 
ç~lıııyor. Baharda amel eaayısı 
mn 600 ze çıkacaiı ıaylenlyor. 
Yüzde ıekıenbeıt Burulı olan 
bu ifçiler beton dökülmiye 
bat layınca geceli ınndüzlil 
çahıacaklar ve tıçt aayııı o 
zaman hatta (15GO) ze kadar 
çıkacaktsr. 

Merinoı fabrlkaaının bura 
da kuruluıu üç bakımdan 
Buraaya faydalı olmuıtur. 

Blrictıl : lııtz ameleye de· 
Yamh bir it _çıkmııtır 

lkinc.lıl : Bu fabrika Meri• 
noı koyunu beıleylp üretenle· 
re zenıın bir ıeltr kaynalı 
olmutluı. 

Üçüncüı(i de : Buraa'oın 
imarı ftl bClyOk end6ıtrl ha
yatının selıımeıl balnmından 

çok bilyük bir kazanç temin 

etmtıttr. 

BGtGn TOrkjyenln yün ••· 
nayll ihtiyacını karıalayacafı 
için ayrıca mühim bir kıyme· 
ti haiz olan Merinoı 'fabrika· 
ıının 937 baharında açılma11 
mukarrerdir. Şimdi Buna ve 
havallıl için yapılacak ehem· 
mtyetli ft : Buıün fçln sayı. 

ları bu muazzam ite klfi gel
mlyeceli tDphealz olan Meri· 
noı koyunlarıolD say1 11nı ço. 
faltmaktır. Sıın·i telkthle 
bu clnı koyunların çofa.ltıl
maa1na batlandığını gören k 
bu meselenin de k11a bir za -
manda halledilmlt bulunaca
iıoı ümld ediyoruz. 

Fabrikanın kurulacaiı yer. 
deki faaliyet, menimin kıt 
olma11na raimen hararetle 
devam ediyor. lıtaayon yanın 
dakt küçOk bir binaya yerle· 
ıen mOhendiıler ıecell gün. 
dOzlO çahııyorlar. Erazinin 
pek ıulak olması dolayaalyle 
- :( 

Özür dileriz • 
DOnkO ıaYımızda arkada· 

ıımız Muaa Ataıın ( Atatürk 

Tilrklyeılnln hızı ) baılıkh 

1azııının 27 net aatırında 

( lnkıllplaran tarihlerini bel· 

lemenln ve bilmemenin bilyük 

bir f aideıi var) ıekltnde ça

kan kıımı ( inkılapların ta 

rthlerlni bilmenin ve belleme· 

nln olacaktır ) bu yanhıhiı 

taabth eder ve özilr dileriz , 

amelenin sular içine girmeme 
ıl için bir Exavatör makinesi 
Drenaj itinde kullanılmaktadır. 
Fabrikanın kurulacagı yerin 
alt1na ıular ıızmaıın diye bü. 
tün uhanm çevreıi beı altı 

metre derlnltttnde ve bfr ta
rafı killi dıvarla örOlen derin 
muhafua hendekleriyle emni· 
yet altına ahnıyor. Diğf'r ta· 
rafta da topraiın temel mu· 

kavemeti ö 1çülüyor. Bu hen• 
de" lerde toplamım ıuların bir 
kıımı ovaya akıtılacak, bi~ 

kııma da amele lçtn yapıl11cak 
olan büyük yüzme havuzuna 
verilecektir, Kurutulan uha
da gene amele için hir tenlı 
kordu ile mükemmel b r stad. 
yom yapılacalc; ayrıca amt'le· 
nin toplanmaaına mahıuı anı 
ftteatr ıeklinde büy<ik bir 
meydan yapılacaktır. Sümer 
Hankın kontrol mühendisi Hü 
umettinle birlikte bütilo bu 
yerleri dolaıllk. Mühendlı 

Hüıamettln bana plan üzerin
de de izalaat verdi. Burada 
bir müdür ev ile f abrlkanın 
e•ll memurlar1na mahıuı muh 
telif daireleri ihtiva eden ev
ler ve beklr memurlarına 
mahıuı da panılyonlar yapı· 

lacaktır. Fabrikaya iki kapı. 

dan ıtrilecektlr. Biri ziyaret
çllere mahnıtur. Dlferl : A· 
melenin glrecefl kapıdır ki 
bura11 fabrikanın t.•fak 
yoludur. Amele bu ka 
pıda karne.ini zımbalatarak 
içeri girecektir. Amele için 
bu antre üzerinde kübik b'r 
kantin blna11 ve toplanma 
aalonu yapılacaklar. Bir kuvvet 
mubarrike merkeziyle bir ga· 
raj ve mubteltf blnalar1~ fn
ıa11na bllahara baılanacaktır. 
A11l fabrika iki parçadan 
mürekkeptir. Biri yekpare O· 

lacak ve geoit bir aahayı ff 

ıal edecektir. Bunun için Mf· 
rlnoı fabrlkaaı Tilrktyenln ' n 
büyük fabrikalarından bhl o
lacaktır. lktnclıl birkaç katlı 
depodur ki : Bu depo; bir il· 
tlıak halliyle Hura.- Mudan• 
ya ıtmendifer hattına bağla
nacaktır. Bütün ıevklyat ve 
tdhalit bu hatla yapılacaklar. 

Fabrikanın elektriği ya ıu 
veya kömürle fıtihıal edile· 
cekUr. Bunun fçln henüz e· 
tüdler yapılmaktadır. 

MUSA ATAŞ 

Karısını kaçıranı 

Domuz kurşunile 
öldürmüş •• 

Karısı Ayteyl kaçardıiı 
fçln bir ıece bahçeılnde ıu 
dökerken lımatl tarafından 
domuz kurıunlle iölıünden 
vurulan lidirll Ômerfn istin· 
tak tahkikatı bltmtı; lımallln 

Ômeri öldürmeye teıebbüı et· 
tlğl • rılaııldıfından mevkufen 

mahkemeıinin aiırcezada ya. 
f pılmaıına karar verllmııur. 

Başka dil konu- 1 

şulmayacak 
Parti ve halkevi· 

nin dil savaşı 
Türk vatand1111 yalnız Türk 

d li konuour. Bundan başka 

dıl konutmak hem vatand•t· 
lık hnkukuna bir savgısızhk 

bemd~ b z !d vatanlaıl•ia ha· 
karettlr. Bu bakımdan parti· 
mlz ve halkevimfz ıehfrdP, 

umumi yerlerde baıka dil ko· 
nuımtımn meni lıiol eline al 
mıthr. Kah velerdf', otobüsler· 
de Türkçe koouımak lüzilmü· 
nü bildiren levhalar astırm ş· 
tır . 

Partide verilecek 
konferans 

Bu akt"m C.H. partisi ku-
• 

rağında parti il bıııkanı ve 
aaylavımız doktor Sadi l<o· 
nuk tarafınd11n partilile-re ve 
ocaklar muuplarına "Siyıual 

partilerin dofuıu,,Mevzulu bir 
konferans verilecektir . Bu 
konferan11 lsteyelerde aınleye 
bileceklerdir. 

Barodaki seçim 
Cuma ıecest Buraa 811.ro· 

ıu yıllık toplaotııını yApıııuk 

yeni idare ~ey'etinl lf'Çm'ıt_ır. 

Blrtncl Baıkanhğa avukat 
K@mal ziya Demir el, ikinci 
re~ılli ~ Ki.mil Üreten, genel 
Mkreterllfe f..ma •! Hakkı Ka • 
raca, ıızalıKlarada Te•fik Ay· 
canla, Mehmet Oıman yazıcı 

seçtim it lerdir • 

Muallimler birliği 
kendinifeshedlyor 

Bursa İli çevresinde mev· 
cu Buraa lnegöl ve Gemlik 
muallmler birlikleri bu ıüne 

kadar yalnız yardım esası· 

na dayanan kurumlaramn 
durumunu İnceleyerek ve 
Parti ve Halkevl teıekkülle. 

rinde hızmet aldıklarım öne 
koyarak, ayot zamanda Parti 
proframındaki kavde uyarak 
kendi kendilerini feshe 
karar veıeceklerdir. 

Üstünde bıçak 
bulunmuş 

Rusçuk mahalleainden Ro. 
manyalı Ahmet ustanın yanın 
da oturan Ömer Haun ismin 
de birinin üzerinde bıçak bu
lunmuı muııadere edilerek 
hakkında muamele yapılmıı 

tır . 
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lngiliz erkanı harbiyesi nicin 
• 

İtalyan habeş savaşına behe-
mehal nihayet vermek istiyor? 

L'ouvre gazetesinden Paris· 

Bir çok mahafflde her ıe· 
yin zamanla hallini bekleyip 
İtalyanın da bu ıuretle Habe
tlıtanda yorulmasına imkan 
vermek temayülü vardı. 

Halbuki bu ~lus l Londra 
da elan fıkirlerde hayli lstik
rarsızhk mevcutken huna rağ 
men bay Edeı.'m bu gecikme
ler lehındeki görüşleri svib 
edemıyeceği muhakkak ~ır, zı· 

ra İngiliz crkfını harbiyesinin 
bu huıustakı kanaah lama 
men baokadır. Fılhakika eridi
m harbiyen' n kanaatince, sa
vaş, hemen bir an evel dur
durulmalıdır: bunun da sebe· 
bi üçtür. 

Sebeplerin birincisi, ıu ki 
savat devam eder de İtalyan 
lar, fazla :ıı ı kar surette mağ· 
lu':> olacf\k ol uı lısrsa, Aferika 
zencilerin Beyazlar üzerine 
ihraz edecekleri bir zııfer, u 
cu kolonileştirme itleriyle uğ
r&f!lD uluslara fena halde do 
~ uoacak olan znrarlı bir mi
sal tf'fkıl eder 

Netekim İngi ltere, böyle 
bir 'misal yüzünden, daha tid 
detli bir Mısır muhalefet•, 
daha kuvvetli bir Fılistin me· 
talibatı ve Hlndlıtan da büs
bOtiin yayılmıı bir dfılpllnılz · 
ilk ruhu kart ıında kalmaktan 
ziyadeslle çekiniyor. 

lkinci ıebep, sırf A vropa 
muvazeneıi bakımından, Av. 
padan İtalyan askeri kuv1;ell· 
nlo fazla azalma5mrn pek 
münaaib olmiyacağı keyfiye· 
Udir, fazla olarak ta İtalyan 
ekonomtıioin kalkınmasına ya· 
rayacak olan iıtikrazı yapa
cak devlet İngiltere olacafı 
için bu iıtikru.ın, tahakkuk 
ettirilemiyecek kadar fazla 
olmasını mucip olacak tekilde 
hareket etmekte ayrıca ma
na11z olur. 

Üçündl ıebeb te şu ki ~a-

yet son bahardan veya 19 
baılnnğıcından evvel barı§ y 
pılm1yacak oluraa, o zama 
Alamanya maddeten o kada 
kuvvet kesb etmiş olacaktır 
lngıhzlerin , İtalyan , Hab 
barıımın akdi için endi 
duyduklar1 masa üzerine t 
dirilen ') umruk •> darbesi vaıı 
t aaile Reich, hakikate-o kol 
nilerinin iadesini Taleb ede 
cek; ve bu ) u mru k darbe 
o kadar ıiddetli olacak ki bt 
Avrupa harbi ihtimeli ortay 
Çlkmış olacaktır. Neteklm ba 
zı İngiliz mehafili : 

"E&er biz, bu İtalyan-Ha 
b<'§ savaıından bir an bu o 
yunıt girmekte gecikmeyece 
tir" demektedir. 

lıte bütün bu !ebeplerde 
dolayı İnglhz erkana harbiye 
yegane müessir sankiyon ol 
mak itibarilf', petrol sanksl 
yonunuo. enk11a müddet zar 
fındB, tatbikini istemektedir. 

HakıkııU halde Londrada 
Pariste ve Cenerede en muh 
temel addedile ıey, ayın 2 
sinde toplanacak olan S D.N 
konseyinin, aanlu:ivonlarm pe 
rota da letmili hosuıuodak 

kare. rı hirf nci şu bat için ala 
cağı cıhetıdır. Bur.unla bera 

, ber bu tarıh.: kadar italyan 
larm yola geleceği ümit edal 
ınektedir. Halbuki biz, kend 
hesabımı~;ı buna l"> timal ver 
miyoruz. Aldığunız en r;o 
haberlere göre İtalya, Alamn 
yadan, petrol mübaaa1 içi 
donmuı kred1lerinden iıtifad 

etmek müsaadesini 
çalıımaktadır. 

Bilindiği gibi, Reich, bir 
çok petrola tasarruf etmekte 
dir. Bu petrol, Hamburg ser 
best limanından gönderilecek 
tir. 

Esasen bu muhtelif işleri 

gidl~ini yeniden mevzubah 
ededceğlz. 

Genevieve Taboulı -------------Mesleki kaynaşma ve muallimler 
DOGUŞLAR: 

içinde yaıadığ•mız yüzyıl; 
ertik (meılek) ve ihtisasa bü
yük bir önem verilmesi gere
ken bir asırdır. Mesleki birlik
ler, meıleki teaanüt ve kaynat 
ma, bu önemin doğurdRu çok 
tabii bir zaru.rettfr. Kaynaı· 
mayan ve birletmeyen mes
lekdaılar için hayatta muvaf. 
f1akiyet imkana daima azdır. 
Tamımak, toplanmak ve kay 
naımak meılekdeılar arasın
daki ~evgi ve samimiyeti art· 
hrdıktan baıka , herbirlnln 
ayrı ayrı o mesleğe karıı olan 
bağlanm da kuvvetlendirir. 

$ * * 
Buraada bu kayoaımaya 

en çok hız verenleri say
mak lazım gelirse ıüpheaiz kı: 
Bu ıayınm baıında muallim· 
lerlmlz ıellr .. 

Zaten; Atatürk neslini ya· 
rına hazırlayan bu: münevver 
kitleden ~e bundan baıka 
türlüsü beklenemez .. 

Bu bakımdan Bursa mual· 
)imlerinin topluluğa birleımeye 
ve kaynaomaya verdiği kuv
veti diğer mesleklerin yolcu· 
lan için de bir örnek göstere 
biliriz· 

Mnallimlerln bu akıam 

Belediye salonunda kendi a· 
ralannda yapacaklara bir top-
1 .oh lıte buna en güzel bir 
miuldlr • Yeterkl böyle top-
1 a ı tılar ve eğlenceler f aaılalar 
la devam ets n ve yorulan 
dimağları dinlendirmit olıun . 
Biz bu yönden muatlim\uimi
ıi ve onlara bu iml<iin ve fır. 

ıah veren değerli Kültür Oi· 
retitörümüz Fakir Erdemi 
candan tebrik ederiz. 



Sah1f ~ ~ 

1\ ııı·ıı Kalıl1<•ci 
Mehmet Ef. Mahdumları'nın 

(öl.) Sene<lenberi şöhretini muhafaza 
ettiği nefis kahvesini artık Bursalıların 
da içebileceğini yeni açdau acentesi n1fıj
deler. 

Atatürk caddeei postane karş?ımda No. 30 

Mudanya Ev kal 
Direktörlüğünden : 

1- TiriJya nahiye .. 
sinde marmara mevki
inde Evkafa ait 1 No 
11 No kadar zevtinlik ., 

parçalarının ınülki)·e-
tinin Satışı için kapalı 
zarf usulü ile artırma
ya konulmuştur 
~- bu zeytinlikler bir 
nıevkide ve 5353 ağa .. 
çtan ibaret olup mu· 
hammen bedeli 7151 
lira 10 kuruştur 

3 · ihale günü ~.2.93() 
pazartesi günü saat 15 
te mudar.ya Evkaf da .. 
iresinde yapılacağın

dan Taliplerin buna 
ait şartnanıcyi görnıek 
isteyenler memurluğa 
mflracaatı 

4 Taliplerin ihaleden 
bir saat evvel kapalı 
zarflarının mahalli ko 
msiyona gonderilmesi 
iltın olunur. 
25-'J.i-30- 1 

bursa Kültür 
Direktörlüğünden : 

flbaylık pansiyonu
na lüzumu olan azami 
7500 kilo ekmeğin iha
lesi 7 -2-936 Cuma 
günü saat 15 de encü
n1eni vilayette yapıla· 
cağından isteklilerine
ncümene ınüracaatfarı 

Bursa ASoSA. 
AL.KO. dan: 

(;i22) ton arpcı sa
tun alınacaktır. tahn1İn 

1 edilen bedeli l 5~~J5 li 
.radır. nunıune ve şart
namesi bursa SA. AL. 
l{Q. Lbdır. e.ks11trne 
17 şubat 9!3ü pazarteşi 
günü saat l ü da huı -
sada Tophanede SA.
AL. KO.da olacaktır. 

eksiJtn1e kapa 1ı zarf 
usuliyle olacaktır. mu 
vakkat teminat 1147 
lira 13 kuruştur. ttklif 
mektupları l i-2-9:-lH 
pazartesi saat onbeşe 
kadar SA. AL. KO na 
verilnıiş o 1acaktır. 

1-~ -11-16 

(200) ton yülaf sa
tun alınacaktır. tab. 
n11n tdilen bedeli 9000 
liradır. numune ve şa
rtoarnesi bursa SA.
AL.KO. dadır. ( ksilt
me 1 i şubat 936 pa
zartesi günü saat l G 
da but snda Tophane 
de SA. AL KO da o
lacaktır. eksiltme ka
palı zarf u ulİ) le ola 
caktır. muvakkat t(

m;nat 6i5 liradır. te
klif n1ektupları 17-'2 · 
D36 pazartesi saat on
beşe kadar SA. J\L. 
KO. na verilm:ş ohıc 

r--,----S U ___ K_U_T ___ ı' =:ı1 
1 Roman 1 A. Turgut 1 
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Nüzhet ya~ııça firenlerl 
sıkarak durduğu zaman göz· 
lerl gurup arasında bulunan 
bir çift lacivert gözle karı•· 

laımıfh . 
Cavidan he) ecanla ona 

bakıyor, mütebessim bir çeh· 
re ve m6'tefit nazarlarla gü
Ulyordu • 

Şaıkın baıını ÖilÜne eldi 
Kadınlar bir anda otomo· 

bilin etrafını sarmıılar ince 
ve körpe seılerile haykırıyor
lardı : 

- Eller yukarı .. haydi 
bakalım ne varsa çıkaran . 

Hakim bu tehdide uzun 
bir kahkaha ile mukabele e
derek dofruldu . Sonra elle-

rlnl yukarı va kaldırarak ce · 
"V~P verdi : 

-Teslimiz .. teılim .. si
zin gibi tık, kibar ve bllhaa· 
sa güzel eıkiyalara cııo kur
ban .. Söyleyin emredin .. Ca
nımızımı .• Malımızmu • N" 
bteuenlz ? 

Kalınla inceli bir ıilrü 
kahkaha ortalılı çınlatırken 
tu:e ve körpe bir ıu yüksel· 
di : Hakimin genç kızı Güzin 
haykmyordu 

-Evvela altınızdaki oto 

mobili: malürnya .. bizde gez· 
mok isteriz . Saniyen Nüıhet 
a~abey .. Ôyleya lıizl gezdir· 
mek için o da lazım .. 

Hakim ikinci bir kahka-

H~kkın Sesi 

r"T~ T T Y T T T'T"T, 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Ko:ıahanı No. 22 l Telefon 95 

Ticaret, komisı:or.cululc ve 
taehhüt işleri her nevi 

maden kömürii satıtı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği 

29-150 
ı....A......._....._ ............ ......_A...A..~..........., 
wwwwowcııowwww 

DOKTOR 
Ahmet Selami 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

1 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 1 

Sayın ahalimlze bir hizmet 

olmak ilzere pnzarteıl ve 
pt>fembe günler! muaye_ 

ne ücreti : 

.... ~!>-~!~~ ..... ! 
ktır. 

1-5--11-16 
• 

Bursa, l\1udanya ve 
Baı d ıTtl:l g rnizonla
rı İçın (~193) ton un sa· 
tun !:nacaktır. ta h-
min edilen hedeli 
(830z0) liradır. rnuhle-
lif garnizonların unla· 
n ayı ı ayrı talipfeı e 
ihale olunabiliı·. şart-

nanıesi Bur sa SA. Af...J. 
[~0 dadır el<siltrne 
20-2 - 936 perşenbe 
günü saat l & , da bur· 
sada AS. SA. AL KO 
bina'iında oJ caktır. 

el<siltnıc Kc p.ıla zarf 
usuliyledir nıuvakk<1t 
t e nı i na t G 2 i 6 1 i r a 6 Ll 
laın.:ş'ur. isıtklileıin 
tica ı t t odasında kay t
h olduğuna dair ,.c~i ka 
gö.;terrneferi Jazımclır 
teklif mf k t p1 arı ~0-
2 -93G p •rşt>nbe sa?.t 
15 e kadar SA. AL 
K(). r a veı ilmiş olaca· 
ktır. f- 6-1 l - l t; 

ha fırlattı : 
- Demek bize metelık 

veren, rağbet eden yok ha •. 
Vay hıyanetler .. Alacağınız 

o'sun • 
Hakimin f'em3n kaı ıı 

haykırarak 11öıünü kesti 
- Ben varın', brn ... se. 

nl kimselere vermem . 
Kalınlı Jn:eli bir ıüıü 

kahkaha fırladı : 
- Y ~şa br. karıcıAım . 

Kör aatıcının, bör alıcı11 de. 
filmi .. Yaıa .. gene senden 
fayda var .. Ne kadar olsa 
eıkl göı a ğrıst .. 

Gnlüıtülüer . 
Güzin gene atıldı : 
- Haydi bakalım Nüz 

het ağabey; sıra biz m .. Bi~
de gezmek fsterız . 

NQ ~het cevap vermek ü

z re iken hakim mühim bır 

ıey hatırlayanlara mahsus lir 
tavurla haykırdı . 

- Durun . Telaıta unut. 

'-2-1936 
Mi Q r .... ,,_] 

Bursa Birin~i Sulh ı Bursa 
Hukuk l\1ahkemesin- Ş b / ., d 
den : ~1:Hj-2n!'i 1 ar '!Y ıgı~ an: 

Muhammin ücretinden 1 Ataturk caddesınde Ho· 
rniivtkkili idarenin matlubu catabip aralığı başında gO 
b~lunan <696) kuruşun ma- M2. arsanın temliken satışı 
hkerne masrafı ve vekalet 13-2-936 perşenbe günü 
ücretile birlikte hhslli ta. saat 15 te açik artırma ile 
lebile davacı bursa inhisa· yapılacaktır. muhammen be· 
rlar baş müdürlüğü vekille. deli 2671 liradır. istekliler. 
ri avukat Zekeriyn ve 1<4- kroki ve şartları anlamak 
mran tarafından bursamn için her iş saatında Muha· 
araba yatağı köyünden 929 sebeye ve artırma saatm. 
!'enesf tütün zürraından Ba· dan önce 2ot llralık muva· 
yram oAlu Ömer ve şeril<i kkat teminat makbuzu ve · 
meh111et aleyhine açılan da· ya banka mektubu ile Uray 
vanan bakılmakta olan mu - konısiyonuna gelsinler. 
hakemesinde: davahlardan 
ömt. re gönderilen da\'a er· 
zuhalinin nıumaileyhin dört 
sene evel köyünü terk ede 
rek semti meçhule gittiği 

beyanile bila tebliğ iade 
edilmesine mebni davacı 
vekilinin talebile 1.'e bir ay 
müddetle it4nen tı:bligat 
ifasına ve muhakemesinin 
9-3 - 936 tarihine fl'Ü -;adif 
paznrtesl günü saat l i da 
bJrakılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan 

mu-?yyen gün ve snatta nıu· 
maileyhin mahkemeye biz· 
zat gelmediği veya tarafın· 

dan musaddak bir v kil gö· 
ndermedigl ve aksi takdir
de muhakemenin gıyabında 

bakılacağı davetiye maka· 
mına kaim olm k üzere 
iHln olunur. 

Hursa ~r •. pusınch rı : 
Mart 304- yoklama 279 

280 ve haziran 295 gü'l ve 
25 Num:1rah tapu bdg leri 
mucibince Ali oğlu mehmet 
Necip namı diger beh r ne· 
cioin uhdesinde bulunan B 
ursanın kara r.ğaç nıevkfin 

tuk ılze Nüzheti tsklim ede
yim . f le~ bizfmldler tan şır 
ammft, fçfnizde tarıımnyanlar
da vnr sonra bütün ciddiyeti 
n\ takınarak iki tıırafıda yek· 
d ığerlne takdim etti : 

- Kıymetli &r ke<feı1a. 

rımdan Nüzhet . 
Bizim Kasımın refık ıun . Kızı 
Güzlce1 l•t-za küçük kızı 

, ( avidan • 
Nüzhet mahcup, hepsinin 

ayrı ayrı ellerini ıakı~ or ve 
küçük re\'eranslarla hepsini 
ayrı ayrı ıelamlıyordu . 

Sıra Cııvidaoa gelmltti . 
Genç luz ürkek ac'ı nlarla 
yaklaıtrğı zaman Nüzhet kal· 
binin ani fılmaz bir heyecan
la çırpındıa{rnı his edfyori:lu 
bo11 ô:ıunde olduğu halde, U· 

utılan eli yav&§Ç& 111kh • 

Bu i<üçük ve yum~ak el 
at~ı g bl yanı) or ve tatla ra
ıelerle .titrcyordu •. 

Takdim merasimi bitince 

27-30-2-5 

Acele Satıhk Ev 
Bursada Daya hatun 

cadde ve mahallesinde dört 
göz oda bir geniş sofasile, 
aş evi, ahır ve geniş bahce 
ve meyvalarlle terkos ve 
pınar başı suları ve müşte
milAtı sairesile (57) sayılı 
ev acele satılıktır. Almak 
isteyenler Pirinç ham cıva· 
randa istiklal caddesinde 
Berber Muhsine Müracaat 
et~inJer 

25-28-31 -2-5 
Qfi WJ191'!1'P' 

de iki buçuk Dönüm tarla 
ve ayaı mcvk 'de iki dönüm 
bağ yerinin intikal ve aha
ra satışı verese tarafından 
talep edilmiştir. bu be•ge
lere afd tasarruf kayıtları 
mevcut olmadığından tasar· 
rufıarının tahkiki için Jo-
2-936 gününe müsadif pa. 
znrtesi günü mahallinde ta· 
hklkat yapılacagından bu 
yerJerde aJAkası olanlar 
var ise tarihi ilanından iti
baren on gün zarfında tapu 
idaresine ve yahut mahal· 
linde bulunacak memura 
müracaat eylemeleri iJ4n 
olunur. 

Güzin tt-krar ısrara baıladı : 
- Haydi bakalım artık .. 

Yapılacak bir it kalmadı . 
İhtiyar haktm itirazla kı 

zınıu ıöıünü kesti : 

- Yok bu kadar yapıf · 
kflnlık olmaz . Hem sonra bir 
ıki kişt olsanız ne iıe .. Bak. 
una maşaallah bir ordu l<adar 
varaınız . . çocuk arabflsına 

hanginizi alsın ? doğru deiil
mi Nüzhet ? 

Nüzhet cevap vermedi, 
gülerek hakime baktı : 

- Üçer, ikit •r bincfr~ıek 
gezdıue bunada vakit müıail 
değil.. nerede Jıe ortalık ka 
raracak . İyisi bu sevdadan 
vaz geçin . 

Güzin mü&tehzi kükredi : 
- Ôyle ya .. ıiz gezdi· 

nlz dolaıtmız .. Bize gelince 
ortalık karardı delilmi ne ali. 
Öyle yama yok .. Erkeklerin 
otomobilde ne tıı var . onlar 

-BitmetJi-


