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Beynelmilel 
kış olimpiyatları 
ve bizimkiler ... 

Dal ıporları kulübüne 
mensup arkadaılardan bir 
gurup dün ıabah bir hafta 
kalmak üzere Uludağa çıktı. 

Bu kayayç1 arkadaılar arasına 
bizim Muıa Ata11n da katıl· 
dıfını yazmaia bilmem ki lü
zum var mı? 

Gazetecilikte olduiu gibi 
ıporda, bilhassa kayakç,hk 
adı verilen ıporun bu kıımın · 
da da - bir derece olsun -
kendini göıtermeğe muvaffak 
olan Musa Ataım, böyle bir
denbire dala çıkııını ilk duy-

duium zaman pek tabu bul· 
muıtum. Çünkn : Son gün
lerde Uludığa yalan bol ka• 
rın Bursa kayakçılarını -
hem de hoplatıp zıplatırcası
na - ıevindtrdiiinl ıörüyor. 

dum. 

Uludajın ıöklere yükselen 
koyu yeıll çamlarını baıtan 
baıa kaplı yan, yoıunlu kaya· 
lıklarına atlaıtan beyaz örtü· 
ler çeken tabiatın bu ıahane 
manzaraaı karıııında kıvanç 

duymamak m\lmkiln mn ? 

Huıuslyle bütün bunları 
yakından gören ve bilen ka• 
yakçılaıın, karın pek mü1&it 
oldulu b6yle bir zamanda 
dağa çıkmalar1, kaçırılması 

onlar için hiç de doiru ola11-
7an böyle bir fırsattan iattfa
de çareleri aramamaları ıüp• 
bealz ki mümkün değildir. 
Ancak arkadaıımız Bay Muıa 
lleBurH ,Ankaralı kayakçıların 

bu ıon dala çıkıılarında ve 
günlerce dağda kalmalarında 
ilçilndi bir aebebln (buna se. 
bep demeyelim de bir mera
kın) imli olduiunu öğrendim. 
aAlmany•' daka. olimpiyatlara 

katılmak!,, 

Beden terbiyesi muallimi 
Her Rldeltn baıkanlıiında ve 
kııa bir zamanda yapılacak 
ekaeralzlerle bütiln dünya 
uluılarının lıtirak edecekleri 
b6yle bir imtihanda bizimki. 
ler bilmem ki ne cı~receye 
kadar muvaffak olabilirler. 
len, ne kayaktan nede kayak 
itlerinden anlıyan bir adam 
detılim. Yalnız beyaz perde 
de bOyGk bfr zevk ve heye
canla aeyrettiflm bu meraklı 
ıporun birçok ince tarafları 
oldufuna kani bulunuyorum. 
Bizlerin lıe birkaç ıünlük 
ekıeralzlerle kayakçılığan bü
tQn bu ince taraflarını birkaç 
yıl içine aıtdırıp kavramak 
kabiliyetini 16ıtereceğlmizi 

hiç de zannetmiyorum. 

Neteklm: Yıllarca devame· 
den mlltemadt btr didinme 
ve çahıma sonunda bir dere· 
ce muYaffak olan ve Tilrki · 
yemlzde ile parmakla göıte· 
rllen deierli fotbolcularımızla 
atletlerimizin Balkan olimpi· 
yatlarında aldıkları derece 
benGz batınmızdan çıkma-

Tramvay 
yaPıhyor mu ? 

Şehrimizin bayındırlık it
lerini iJgileyen bazı husuıatın 

takibi için, geçenlerde Anka· 
karaya gittiğini yu:dığımız sa-

yın ıarbayımız Cemil Özün 
bu arada Tramvay meselesi 
hakkında da Bayındırlık ba· 
kanlığı katında teıebbüste bu 
lunduğunu haber vermiıtık. 

Urayımızın pek haklı o
lan bu teıebbüsünü ıehrin 
nakil vesaiti bakımından ö-

nemli bolan bakanlık, Tram
vay meseles\ne ait projeleri 
istemif , projeler İlbaylıkça 
bakanhğa gönderilmiıtir • 

ltir kaç gün evvel Ba
yındırlık bakanlağı tarafandan 
Urbaylığa iade edilen bu 
projelerin ılmdl de buradaki 
fen heyeti tarafından tetkiki
ne baı1anmaıtır . 

Açılan yol •• 
Muradiyede, Kız Lisesine 

giden yolun daha uygun bir 
ıekllde geniıletllmeıi için 
Devdalı Ahmede alt binanın 
illimlaki urayca karar altına 
ahnmııtır . 

A ydınhğa kavu· 
şan mahalleler •• 

Davut kadı mahallesi ile 
ıehrin diger lüzumlu bazı 

yerlerine konulması hakkın

daki p;C1jenln uray fen me
murlufunca bitirilmek (lzere 

olduiu haber alınmııhr . Pek 

ynkında bu mahalleler Hal
kı da aydınlığa kavuımuı O· 

lacaktır • 

Sarhoş arabacı 
Dün sabah 62 numaralı 

körük arabac111 Mehmet, sar . 
hoı olduğu halde araba11nı 

sürerken zabıtaca yakalanmıt 
ve hakkında kanurıi takibat 
yapılmııtır . 

Seyrüıefer talfmatname
ılne uysun olmayan bu 
hareketten dolayı Mehmedln 
elindeki arabacılık vesikaaının 
da alınacaiı tahmin edilmek· 
tedir . 

Otomobilleri 
teftiş •• 

Şehrimizde iıleyen ve dıt 
ilçelere sefer yapan otomo
biller Uray seyrüıefer komi· 
serliğl tarafından muayene 
edilm fıtir. Bu mua7ene ıo· 

nunda altı otomobilin frenle
rinin bozuk olduğu görülmüı 

tamir edilinceye kadar ıeyrü
ıeferden meneltirilmiıtir. 

mııhr sanırım. 

Bu durum karımnda uzun 
bir çalııma, baıtan başa bir 
telmlk iti olduğu ıüpbeıiz 

bulunan beynelmilel kayakçı. 
lak münbakaaına hem de 
hazırlıksız bir tekilde katıl
makla alacilğımız numara 

Fırıncılar arasın· 

da rakabet mi 
var? •• 

Geçen sayılarımızdan bi
rinde, bazı fırıncıların ekme
li narh fiyatından bir kuruı 

aıağı fiyatla sattıklarını yaz· 
mı ı, ve her ihtimale k.arıı 

Urayımızdan bu itl inceleme· 
ıini dllemfıtik . 

Ye.ptaAımız tahkikatta: u. 
rAym bu itte sıkı bir t~kilde 

alfıkadar olduğu, noksan fiyat
la satılan dkmeklcrin fırıncı

ltır arasındaki rekabetten ile· 
ri geldiğin;, ekmeklerin hali-

taaındıı ise bozukluk olmayıp 
talimatnameye uyeun olarak 

çıkartıldığım öğrendik . 

Halkımızın menfaatim da· 
ima göz önünde tutan gaze · 

temizin nefriyaUle pek yakın· 
dan ilgilenen sayın Şarbayı· 

mız Cemil Öze tefekkürler 
ederiz . 

Ekmek fiyatların· 
da tenzilat yaplldı 

Bu~day ve un piyases: nın 

inmekte olduğunu göz önünde 

tutan Uray, dünden itibaren 

ekmek fiyatlarından yirmi 
para tenzilat yapılo;aaını ka· 
rar altına almıı, Urayın bu 
karara fırıncılara da tebliğ e

dilmişti r. 

Yakalakan et 
kaçakçısı 

Muradiye çar§ısında afçılık 
yapan a:ıamet oğlu Mecidin 
kaçak et sattığım haber alan 
Uray zabıtaıı kaçırdığı etler· 
le birlikte Meddi yakalanııo 
hakkmda kanuni takibat yııp· 
mııtır. 

Bekçilere maaş 
Bayram münasebeti le 

mahalle bekçilerine peşin 
maaı verebilmek için Urayca 
ıimdlden hazırlığa baılanmıı-

tır . 
ÔğrendlAimize göre aym 

yirmi betinde be"çilere para 
tevziatı yapılacaktır. 

Fakirlere 
kömür verilect'k •• 

Belediye encümeni fakir 
ahaliye odun ve kömür dağıl· 
mak için lazımgelen tahsisatı 

ayırmııtır • Tevziat ftine pek 
yakmda başlanacaktır . 

Işıklara giden yol 
Işıklar süel lisesine gi

den yoldaki toprak kayması

nın günden güne artmakta 

olduğunu gören Uray, bu yo. 
lun ktt bashrmadan yıtptml· 

masanı karar altına alnmıı ve 
bu hususta bir an evvel lazım 

kar1111nda - ne diyeyim
uluıal ıeref ve hayıiyetimlz 

acaba liyıkıyle temıil edlle· ı 
bllmiı olur mu ? 

D. EDESEN 

gelen tertibatan alınrnasını 
fen heyetine bildirmlıtir . Bir 
iki güne kadar yolun ioıasına 
encümen azasından Hayri 
Turgayın gözcülüğü altında 

baılanacaktır . 

Hava durumu 
Bir kaç ıünden beri ka

palı ve hazan yafmurlu olan 
hava dün açılmııtır • 

YURTDAŞ 1 Blrlkmtı paralarından en çok ıellrt, De'flet tahYillerl alarak aalb1a blbrlla • 

Habeş - İtalyan arasında gralta 
eyalinde mühim çarpışmalar 
Ankara 18 ( A. A. ) Adiaababadan bildirdiğine göre Ha

beıistanın timalinde Takazze nehri kıyılarında Aduanın 60 
cilometre f imali garbislnde aksum civarında Maka ilenin ıtma· 
linde Tembi'en mıntakaaında ve gralta eyftletinde mühim mu
harebeler olmaktadır. Bir k111m seyyar hastaneler De11iden 
ıtmal cephesine hareket etmtılerdir . 

İngiliz-Fransız tekliflerini proteto 
ve yunanistanda yeni seçim 

Ankara 18 ( A. A. ) Yunanistanda milli asamble feah
edilmfttir . Yeni seçim bu ayın yirmi alt111nda yapılacaktır . 

İngiliz İfçi parliıinto milli konseyi aldıiı bir kararla mil
letler cemiyeti paktını ihlal ve Habeı milletine karıı bir iha
net teıkH eden Paris tekliflerini protesto etmekte ye Hülui· 
meli seçimden önce vadettiği siyasaya dönmeie çaiırmakta. 

dır . 

İstifa eden Çekoslavak Cumur Başkanı yerine 
dış işler bakanı Benes seçildi 

Ankara 18 ( A. A. ) Sıhhi sebeplerden ötürü istifa eden 
Çekoslavakya Cumur Baıkam ~ua%arıkın yerine eıkl dit ıılerl 
Bakana Benes s< çılmiıtlr 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 18 ( A. A. ) Kamutaym bu aünkü toplantısında 

Ankaranın içme suyu tılerile Bursa ovasının aalahına alt itle· 

rin bltlrilmeal için tahsisat verilmesine dair kanunları ikinci 
müzakerelerini yaparak kabul etmiıtır. 

Tasarruf haftası dolayisiyle 
Başbakanımızın teşekkürleri 

Ankara 18 (A. A.)- Baıbakan İımet İnön(i Tasarruf haf. 
tası dolayısıyle memleketin her tarafından aldıkları telgraflara 
karıı teıekkürlerini bildirmeğe ajansımızı memur etmittlr • 

Kültür· bakanlığı okullar için 
30,000 kilo üzüm alıyor.: .. 

Ankara 18 (A. A.) - Kültür bakanhtınca muhtelif okullua 
dağıtılmak üzere bu yıldan ittbaren her yıl için otuzar bin 

kilo üzüm alınacaktır. Bu huıusta Türk ofisin lzmlr ıubealne 
emir vermlttlr. 

•••• "••••••••••••••••e•••••••••••••••• .. •• .. •••••••••••• 
Ne Olursa •• 

1 E 

Sen de haklısın ! 
--~4 .. .._. __ _ 

Laf l 'lfı açar, der~er. insanlar konuştukça, görüttükçe neler bulur ve 
çıkarırlar. Yalnız işde değil düıüncede de kollektif olmak vardır. Eaueıa 
bir mr.mleketin kafasını ölçmek için oradaki fikir hareketlerine bakmak 
kafi geliyor. 

Bursa lstaobulun yanıbaşında olduğu için midir, nedir, fikir hareket
lerini çokçahk İstanbul gazetelerinde izlemekle zevkini tatmin eder. Bu 
Lahsı sonra konuşalım . 

Bursamızın haftada bir çıkan ve değerli yazıları toplayan "Yenifikir" 
gazetesinde birkaç sayı önce bir '1yabancı kelime» görüşmesi oldu. Dok. 

tor T. Edebey benim bu köşede yazdığım bir fıkra etrafında uzunca 
bir yazı yazdı . Ben de g'ne orada yeni baştan duyduklanmı yazdım. 
Bizim bu yazılardan sonra gazetenin direktörü, «Satdıç" arkadatımız, 

çok haklı olarak daha Önemli bir noktaya dokundu. Hakikaten bu,aa 
öı. Türkçemiı.i bir kıyasta yazamıyoruz. Ben de o yazımda buna biraz 

dokunmuştum. Bunları düzeltmek bizim için bir zaman meaeleıidir, enin
de konuod11 bu i' yoluna girecektir Biz dışardan gelecek kelimelerin 
kııpitolaııyon kurmamalarını çekiştirmittik. 

"Sağdıç., arkada,ımızın şu yazısı fileıof hocanın bir hkrasını hahrlattı: 

Bir gün hocaya b'.risi gelmi~, batkasından şikiyet etmit ve hak istemif. 
Hoca : Haklısın ! demiş. biraz sonra şikayet edilen gelmiş, o da haklı 

olduAunu ileri sürerek hak i"temiş. Hoca buna da : Haklısın demit· bu 
sırada H'.>canın yanıoda bulunan ve olan şeyleri dinleyen karısı dayana. 
mamış : bire Hoca, demİi. Sen haklıya da haksıza da hak verirsin, bu 
ne biçim itdir ? deyince. Hoca gene başını sallamıt : Sen de haklaıml 
demiş .. 

Şimdi bunları düzene koyacak insanların ağızlarına bakıyoruz. Herkes 
ıöyliyor, söyledi ve söyliyecek. Fakat bunlara en dotru yolu gösterecek 
olanlar bu iti üzerine alanlardır. Yeter ki sabrımıza o kadar yormuaalar. 

Dagı 

( Uluaal Ekonomi •• Artarma Kurumu ) 
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Stalilinin 7 5 dil
de basılmış 116 
milyon eseri 

"İzvesltya,, ya:,elesinden: 

Stalinin eserlerinden bazı· 
)ara '/5 Jtsana çevriJmif ve 

Milyonlarca nusha net redtlmlı· 
Ur. Bilhassa Leninfzm Mese-

leleri adındaki kitabı yalnız 
1934 de 17 lisanda 6 milyon 

nushadan fazla baaılmıılir· 

J 933 de bu kitabın Urejı 2 7 
milyon nusha idi. Stalintn 17 
nci fırka kongresindeki nutku 

50 muhtelif lisanda 14 ,5 mil· 
yon nusha olarak bat ılmııtır. 

Yeni durum ve yeni ekono· 
mi bayındırlığının vazifeleri 

isimli eıer 39 lisanda 12 mil· 
yon nusha olarak çıkmııtı. 

Parti Merkez Komitesinin bir 
f çtimaaında verilen söylev, 24 

liıanda 11.5 milyon nusha 
basılmııtir . Hula!a 15 yıl 

içinde Stalin tarafından 160 
muhtelif eser, etüd ve rapor 

yazılmıı ve. bunlar 75 lisan· 
da 116 milyon nusha olarak 

neırolunmuıtur . 

Yeişehiı· Evkaf 
Müdürlüğünden 

evkafa ait yeni~e
hirde kadınlar pazarı 

me"kiincle altı parça 
dükkan ve bir adet m
escit arsaları mülkiye-

ti satılmak üzre açık 
artırmaya konmuştur. 

İhaleleri 1 O-l-!J3H 
çarşanba günü saat 
l&. de yenişehir evkaf 
idaresinde yapılacak-

tır. isteklılerin o gün 
yenişehir memurluğu
na müracaatlari 

ıfi-19-~7--28 

~ 
E\'kaf a ait yenişeh;r 

kazasının derbent kö
yünde dere yolu mev
kiinde bulunan altı p
arça ~eytinlik mülki-

yeti satılnıak üzre açı· 
k arttırmaya konmuş· 

tur ihaleleri 10 1- 93(} 
çarşanba günü saat 

1~ de veni~ehir evkaf 
.1 

idaresinde yapılacaktır 

isteklilerin o gün yeni
şehir nıemurluğuna 
müracaatlan. 

·J a-1 H-2'~-28 

Bursa Şclr ba yhğından: 
intizam mAhallesinde B· 

entbaşı sokağında Bekçi A· 
liden alman 12 No. Ju ev, 
acık artırma ile kiraya ve
rilecektir. Muhammen aylığı 
Tamir ve masraflar kiracı

ya ait- 2,5 liradır. şartları 

anlamak için Uray muhase
besine ve 2. J .936 perşenbe 

günü saat 15 te teminat ile 
Uray komsiyonuna müraca
at edilmesi. 

HHkkın Sesi 19 Birinci ld1nun 
ıa:===zzıc c:zg 22Elill! -

Milli Emlak Di- 1 1 
rektörlüğünden: YURDDAŞ !. 

~la1iye dairesıle şu- l 12-18 Kanunu evvel 19J5 U!us ıl .hiriktirnıe il Jtasıdır. 
be]erin odun ihtiyacını r Şimdiye kadar milyonlarca vatandaş ı~ 1 ankasın<la bir kumbara 
temin icin beher· kilo- hesabı açtırmışlardır. 
su 30 para. tal;min ki- Si! de bu hafta içinde bir hesap açtr~ -'rak tasarrufa başlayınız! 
ymetli 40,000 k\!o ku- Bankadaki hesahınız sizin en vt:falı :~ara gün do~tunuz sizi refaha 
ru ğürgen odunu şart- uJaştıracak en kıymet l i arkadaşınızdır . . 
name::;i muci i"ince 5. Halkım1zı tasarrufa tt"şvik iç!n Tür ki ye iş Pankası kumbara h ~-
l "2-93'5 den itibaren on sabı sahiplerine senede ~0,000 lira il<ranıiye dağıtrnaktadı . 
beş ğün n1üddetJe açık ı \ Haziran, t Telnmuz, t Eylül, 1 Ka nunu evvel, ı Şubatta ikişer 
eksiltmeye konulmuş· 1 

bin ve 1 Nisanla t Teşrini evvelde de heşer bin lira dağıtıyor . 
tur. ~O -12-935 günle 
n1ecioe raslayan cuma 
ğünü saat 15 de m·t li
ye <lairesin<le ihalesi 
yapılacağından istek
lilerin şartnan1esini g 
örmek ve pey sürmek 
üzere yuzde yedibuçuk 
hesabile ten1inatı mu

vakkate akçesi olan ~2 
lira 50 kuruşu hamilen 
n1illi em lakın idaresi. 
ne ve ihale gününde 
de adı ğeçen dairede 
rnütesekkiJ eksiltnıe k-. 
uı-uluna ınüracaatJarı. 

i -19 

Bursa Şarbaylı
ğından: 
Buz fabrikası hissesi satışı; 

Tatarlnrdaki buz fabri
kası bina ve arazisinin 42 
sehimde Uraya ait 10 seht
minin mülkiyeti satılıktır ve 
açık artırma müddeti on g. 
ün uzatılarak 30. 12,935 pa
zartesi günü saat J 5 te üs
termesi olacaktır. Muham-
men bedeli 4500 liradır. İs 
tektiler. bütün şartları an
lamak için her iş sa~tmda 
Uray muhasebesine ve üs
terme saatından önce de 3· 
37,5 lirahk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka 
me1;tubu ile Uray komsiyo. 
nuna gelsinler. ı _ ı 

§ 
Gübre satişı ilanı; 

Mer,a mezarlığmda top
lanmış olan ve iki bin ora
ba tahmin edilen ve beher 
arabası beş kuruş kiymet 
üzerinden pazarllkla \'e pe
şin para ile ve masraflar 
alıcıya ait olmak üzre satı
lıktır. istekli olanlar, 23. J 2. 
935 pAzartesi ~ünü saat 15 
te Uray dairesinda Üye N
izamettin Temiz ile pazar
lığa gelsinler. 

§ 
Arsa sat:şı iUlnı; 

İsteklill caddesinde ar
pacı Hüseyin evi ile Rem
ziye arsasının yanındaki U· 
ray arsasının mülkiyeti, a
çık artırma müddeti uzatı
larak 30. 12.935 pazartesi gü. 
nü satılacaktır. muhammeni 
beher metro murabbaı 5 li· 
radır. istekliler bütün şart
ları anlamak için Uray Mu· 
hasebesine ve üsterme saa
tmdan önce 16 Hralık mu
\'akkat teminat makbuzu ile 
Uray komsiyo~una gelsinler. , 

Şar Jçf n otomotik bir dü. 

Artırma ve tutum haftası 
müııasebetile : 

l)<ıı·<ı lıiı·ilıtiı·ıııe flii8iiıı-
v 

cesiııiıı g·t~lişiıııiuıe )"ctı·-
,11111 etıııek f.tı·zıısıııı(la 

lııı l ıı ıı<lll 

Osmanln Ban~ası 
1906 Scıııcsi l(le kııı·ı ııış 
••l<ltığıı .k ıı 111 lıaı·•ı ıısıılii
ıı ii tCklc(ll• )rİiıeİİfllllC)-C 
llilŞl<tflığ~ı;ıı S<l~rııı lıalka 

b i 1 () i ı· i ı-- • 
Bu iş hakkında bilgi elde et
mek isteyenler ; 

Osmanlı Bankası 
kişelerine baş vurabilirler . 

AAAAA4\e.AAAAA 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

~·. 

Muayenehane : 
Biz.im fllntbaa karşuıı No. 30 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

•wwwwwwwwwww 
~......-TT-..,.-Y-TT...,.......,.......,.. 

· Yurtdaşlar 1 
Fitre ve zekatınızı T. 

hava kurumuna veriniz. 
Bunlar T. hava, Kızıl 

ay ve Çocuk esirgeme 
kurumları arasında kar
daıça paylaııhr . 

~.4...4...A........._.......__....~ ........ ~ 

dük altnscaktır. düdüğün s· 
esi, sakin havada 8 km. den 
duyulacaktır. Satıcılar, ka
talog ve kat'i fiat ile 10 
gün içinde Uraya haber ve· 
rsinler. 

Bursa Tapu f\1üdürfü
ğ 1inden: 

kanun seni 336 gün ve 44 
sayılı tapu belgesile 72 pa· 
ydan : 7 payına malik na im 
kızı sadlye işbu payının te· 
scilini talep etmiştir. bu b-

elgeye ait olan tasarruf ka
ydırıın evrakı müsbitesi m
evcut isede kaydı yanık ol
duğundan bu gayri ':'lenkule 
bir tasarruf iddia eden va· 

, rsa tarihi ilandan itibaren 
' 10 gün zat f rnda ellerindeki 

belgeler ile beraber tapu 
idaresine müracaat eyleme
leri i:an olunur. 

§ 
eursamn canbazlar kö· 

yünde şar kan hacı mehmet 
vere~eleri şimalen ali on
başı garben ismail çavuş 
cenuben heşim oğlu nuri t 
nrıasiJe ç evrili far!a hal il 
amuca oğullarından halil -
ğlu ismaiJin babasından ka· 
lnıak suretile uhdesinde bu· 

,.-'TTTT~T"f TTT., 
1 İş B!irosu ' 

Fahri Satıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 

l 
Sigorta Acenteliği 

4-150 
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DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peoembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş ı 
1A,A,t>AAAA4&eAA,A ti 

Diş rahibi 
Edip Rüşdü 

Sethaıında 

lunduğundan bahsile ifrazen 
ahara ferağı talep edilmiş 

ve tapu kaydı da bulunama· 
mış oktuğundan tasarrufu. 
nun tahkiki için 5-1-936 
gününe müsadif pazar günü 
mahalline memur gönderHe
ceginden bu tarlada alakası 
olanlar varsa tarihi ilandan 
itibaren on gün zarfında el
lerindeki belgeler ile bera
ber tapu idaresine ve ya· 
luıt mahallinde bulunacak 
memura müracaat eyleme· 
leri ilan olunur. 

J Bir Düzeltme 
il 21-11-935 perşenbe ve 

1 
486 sayılı nushamızın 2 ci 

l sahife ve 5 inci sutunda 
sulh hukuk mahkemesi ilA· 
nın muhakeme tarihi 13 - 1-
936 olacak iken yanlışlıkla 
13-11-936 olmuş Düzelti
riz 
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20-12-935 Cuma 

Er ·ğe saygı 
T AHSiN U .VGUR 

Yalnız erltge (mesleğe) 

değıJ, bir eritgln ayrı ayrJ 

her branımıı saya•, değer 
vermek :zorundayız, 

Bugün soyaallık dünyasın. 
da görülen baıarıkların hepsi 
her uı.manın (mütehaaıııaın) 
kendi el moda daha çok Her. 
lemesl ile elde edilmitUr. 
Eğer böyle olmasaydı, herkes 
her havayı çalmak hakkını 
kendisinde görseydi soyaallık 
alanında bugünkü tansıkları 

(harikaları) , bugünkü güzel, 
iyJ geyleri göremezdik ! 

Yeryüzünde, bugün (her 
ıeyi bilen) , iç ve dıı bilgile
rinde uzman ! ol&n adamların 
luymetlerl yoktur. Kıymetli 

bilgin ona derler ki, kendi 
ertiginin, hatta yalnız bir 
kolunda, tam anlamıyle (uz_ 
mnn) ola!... 

Bugünkü btlaıl, metoda, 
uzuğa (ihUsası>) en yüksek 
yeri verJyor. Tekrar edelim 
kf, soysalhk evreninde yüccl
meler hep bu sayede oluyor. 

Bizde, henüz birçok ertlk
te, ihtiyaçlarımıza yetecek 
kadar (uzman) lar yetitme
miıtir. Bunun fçlo, aöz gelimi, 
bir mühendisten, yo1, köprü, 
demir köprü, apartman , ev, 
okul planlarını isteriz. Bir 
doktordan, göz, kulak, mide• 
ba.nak, ciğer,• yürek, ılnir 
hastahklarınm tedavilerini 
bekleriz. 

Bunlar, yerine göre, ihti
yaca göre doğrudur. 

Lakin, mimarın bulunduğu 
bir yerı..ıe bir apartmanın 

planını bir yol mühendlıtne 
yaphrmağa, ctğer hastalıkları 
uzmanının bulunauğu yerde 
bir operatöre baı vurmağa 
kalkarsak Jıte o zainan bu 
hareketlerimiz bizim uzuğa 
(ihtisasa) saygı vermediğimizi 
gösterir, l·i bu bizim kafamı
zın geriliğinin belgesidir. 

Vaktiyle bir arkadaı bir 
göz haatahkları uzmanından 
mideıindeki sancının teda
vilinl istemltti· Göz doktoru, 
kendisinin de ban!l.klarından 
rababız olduğunu söyledt ve 
o arkadaıı da alarak mide, 
banak hastalıklarından anlı . 
yan bir baıka doktora gitti. 

Birde bu ftin ters yi1:zü 
vardır. Bir mimarın yol mü
hendill, bir operatörün Sinir 
haıtalıkları uzmanı, bir hay· 
v n doktorunun hububat uzma 
nı, bir üzüm uzmanının bir 
hayvan doktoru olmalarına ilk 
bakııta ellerindeki diplomıı ,ar 
müsaade etm~z. Fakat, ıu dn 
gerçektir ki, kendilerini, ken
di ertiklerlnden ba ıka ertik
lerde, kendi branılarınd11n 
baıka branılarda aatanluda 
vardır. Halbuki, ulu orta, 
yolsuz yurdamıız Felsefe kt
taplarmı okuyan bir adıımın 
özlü bir felsefe doktorunun 
yanında böbürlenmesi ne ka· 
dar gülünç olursa ötekilerde 
o.yol tekilde gülünç olurlar. 
Bunun için,. ayni zamande, 
her branı uzmanınan da ken· 

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldıgı yer : Bursa Bizim Basınıevi 

Tanesi 60 Para 
(ilanlardan mesuliyet kabul edilmez} 

( HERGÜN ) Borsada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Te!efon No 130 Üçüncü sene No. 511 

r#lezbahada asri 
tesisGt yapıhyor •• 

Belediye , mezbaha itle
r inin daha aııri ve daha fen
ni bir düzene konulması içiıı 1 

baytar Alinin gösterdiği sıhhi 1 
noksanların bir an evvel ta- jl 

mamlanmaaı karar altına al- l 
mıştır. 

Mezbahaya akan suyun 1 
sıhhata elverişli olmadığı dok· \ 
tor rnporlarından anlaıılan bu 
tıu yerin~ , gene o civarda 
bulunan diğr bir kaynak su. 
yunun demir borular içtnde 
mezbahaya akıdılmaaı on ı y
lanmıştır . Hayvan bnrııalda
rile işkembe ve sairenin te-

miz su ile yikanmasını müte· 
akıp ş ehlre nakli i şi de ewsa 

itibıırile kabul edilmittir. Mez 
bahada ayrıca asri tesisat 

vücuda getirilecek, kesilen 
hayvanlar baytar muayene
sinden btr gün ıonra ıatıja 
çıkartılacak donmaya bırakı
lan ellere ayni günde damga 

vurulacak , mezbaha içinde 
çalııan kesicilerle tıçiler her 
ay baımda belediye doktor· 
lara tar~fıodan aıhhi muaye. 
neye tabi tutulacak , zaif et 
ıetmak için uraydan müıaade 
alıp ta ayra dükkln açmayan 
katl\plara bu gibi zaif etleri 
aatmak müsaadesi verilecek, 
uray işyarları tarafından ya. 

kalanacak kaçak etlerin mua· 
meleal mezbahaca tekmil el· 
tlrllecek ve mezbahadan te
hir dahilinde aatııa çıkartıla· 

cak boynuz, deri, kemik, bar. 
aak ve tırnak gibi ıeyler için 
mezbahaca sağlık raporu ve
rilmedikçe bu gibi ıeylerin 
Urayca satalığa çıkarılması 
me.nettirilecektfr . 

Bunlardan baıka Uray 
zabıta memurları her gün 
nbahtan akıama kadar ıehir 
içindeki faaliyetlerini müte· 
addit raporlarla mezbı.ha ıcf· 
liğlne bildireceklerdir . 

Bir Tayin 
Şimdiye kadar vekaletle 

idare edilmekte olan Uray 
nafiası baş mühendlslfğine 

Manisnlı Nuri Çil oğlu tayin 
edil:niıtir. 

dl branı\na olduğundan daha 
çok baıka ertik, baıka bran~ 
nhip1erine de ıevgl ve saygı 
ile bakması bilgi eğitimi 

icabındandır. 

Bunu göz önünde tutma· 
yan bir ertik, bir ıanat sa· 
hiblne vurulacak ilk damga 
bilgisizlik, haddint bilmeme:z
lıktir. 

Yeni Türkiye'de prensip 
olarak crtikletin, uzmanların 
p >k büyük değeri vardır. 
Eğer çokluk yönünden böyle 
olmasaydı birçok alanda gö
rülen yükselme, iluleme 
eserlerini, varlı ki arını göre· 
mezdik. Bunun için : lıı eh
linden erinden istemek bir; 

l 

hangt itin eri, ehli oldufumu-
zu bilmek, iki.. 

Bunlar kafaların olgunlu-
ğunu gösteren iki soysal 
vaaıftır. 

rn KARAB :.P CUK GÖZÜ İLE 

Vah! Vah! 
Hasan dayı! 

ZAU EL 

Habeşler taarruzda 
500 ölü, İtalyanların da 212 

ve 29 yaralıları vardır . 
ölü 

Atı kara 19 ( A. A. ) Resmi ltalyan tebliğine göre ıimal 
cepheı;inde Habeıleıin son taarruzlan durdurulmuıtur. Muba. 
rebede Habecler betyüz ölü İtalyanlar da zabit ve nefer 
iki yilz on Jkf ölü ve yirmi dokuz yaralıları vardır , 

Büyüklerden b1rine dünyada 
en güç ıey nedir? diye cormuı· 
111.r : Sözdür demlf, anlntma- f 
sı da güçtür. Anlaması da , J 
Doğruıuya buna hepimiz çok 
kere rastlarız . İtte size buna 
dııf r güzel bir fıkra : 

ı ltalyan tebliğine göre Eritre 
cephesinde b!r hadise olmamıştır .. 

Knraboncuk ~ekercılık ya 
puken dükhanının karşısm· 

<lakı bir k onftkta bulunan u
fHlc hemen gün geçmez K nra 

boncuğun clükkanırıa gelere c : 

Ha sno da yı! konaktan 
ıelu.~r istiyorlar , rtçel istiyor
lar, §Unu iatiyoılar. Bunu fs
tiyorldr ... Dermit. Fakat her 
defasında haraboncuğa Haaan 
dayı diye hitap edermiı. Ka. 
raboncuğun ise adı Hasan 
dayı olmadı~ından uıağm bu 
yolda kendisin~ hilfıp etme· 
sinden ı inlrlenirmiı ve birçok 
defolar : Arkadaı benim a. 
dım Haaan dayı değil kara. 
boncuktur, beni karaboncuk 
diye çajır ! Dedlaede uıak 
ya öylemi Hasan dayı ! Affe· 
denin bir daha sefere öyle 
derim der gider fakat erteıl 
güo geldi}lnde g'ne Hasan 
dayı diye seslenirmff. Bu 
tenblhlerin para etmediğini 

anlıyan karatf •!ıcuk baıka bir 
çare dOıOamilı 9e dOkklnda
ki çarakları yanına toplıyarak: 

- Bu uıağm dükkanına 
geldiğini görünce da ha o ağ .. 
zını açıp da bana Haaan 
dayı demeden sizin her biri· 
nlz blr bahane ile mesela 
karaboncuk bu ıekeri nereye 
botaltalım ? Karaboncuk oca· 
ğa odun atalım mı ? Filan 
gibi baiırarak bana karabon· 
cuk diye seslenin. Taki bu 
adaman kulağına karaboncuk 
sözleri girsin de t,atırlaanf ve 
beni Hasan dayı diye ça{ ı •. 
maaın! diyerek 11kı sıkı ten
bihte bulunmu§. Araaı çok 
geçmeden Ufak görünmüt ve 
derhal karaboncuk çırakları 

etrafına toplam1f, haz.ır olun 
geliyor demi§. U§ak dükkanı
na girer girmez çıraklar va· 
zlfelerini yapmıılar. Bunların 

bağrı~malarına hayran hayran 
bakan uıak duramamı§ : 

- Kuzum Haaan dayı ! 
Bu çıtaklar neye böyle bağ

rıfıyorlar ? Hiç böyle yaptık 

ları yoktu ! demiı. Bu tedbl · 
rin de fcyda etmediğini gören 
fakat sinirinden, hiddetinden 
çatlama derecesine gelen ka
raboncuk gene sabır ve sükün 
göııtermiı ve konaktan ne is
tedılclerfni anladıktan tionra 
tJfağa : 

- Çırnklar ~ckerlcri, şu · 

rupları hazırlayıncaya kadar 
gel de seninle biraz yarenlik 
edelim di yere it üıağı karııaı· 

na olurtmut ve birer de kah
ve ıamarlamıı, cıgaraları da 
tellendirmiıler. Uıak bu tek· 
liflere karıı da gene pek ala 
Haaan dayı demekle cevap 

(Ardı ikinci yhcle) 

Ankara 19 ( A. A. ) İtalyan harp h:bliğine göre Eritre 
cephesinde kayde değer bir hadise olıımııtır. halyan uçakları 
Takazze vadisindeki Hab~ı tecemmularına bomba atmıtlındır. 

Kızıl haç hastanesinin 
bombardıman etrafında 

Ankara 19 (A. A) Anı ulusal kızıl haç teklifatım De11le 
bombardımanı hakkında yaphğı tahkikatının neticuinde .mil
letler cemiyetine telle blldirmfılir . Tahkikattan ltalyan uçak
larının kızıl h ç iıaretlf haataneye iki isabetli bomba attıkları 
anlaşılmı §tı . Milletler cemiye konıeyl dün Habeı ihttlaf ı hak
kında Fransız İngiliz teklifJerfnl görüımek üzere toplaumııtır. 

Bu toplantıde neden barıı tekliflerinin evveli. miller cemi
yeti tarafından tasvip edilmek tartına bağlı kaldıklarını ve bu 
teklıfler iki tarafça ve milletler cemiyetince kabul edilmedt
diği takdirde İogiltereoin israr etmtyeceğlnl ıöylemiıtlr • Ll· 
val de bu tekliflerin konseyin muvafkatine bailı bulunduiunu 
beyan etmiıtir . Royter ajansına aöre lnailiz Fran11z teklifine 
suya düımüı nazariyle bakılabilir • 

Afgan veziri Feyiz Mahmut han 
memleketimize geliyor .• 

Ankara 19 ( A. A. )Afganistan hariciye veziri Feyiz Mah
mut han memleketimizi ziyaret etmek üzere bu ayan ıonunda 
Ankaraya gelecektir • 

Herria Radikal Sosyal parti 
başkanlığından istifa etti •• 

Ankara 19 ( A. A . ) Frans1z devlet baıkanı Herrla Radi
kal SCJsyaliıt Parti Ra~lanlıf( ndan tatifa etmiıtlr. Bu istifanın 
ıiyual akisler ycpacağı tahmin olunmaktadır . 

Samuel Hor istifa etti 
Ankara 19 ( A. A. ) lugiliz dı§ ııleri Bakanı Samuel 

Hor Is Ufa etmittfr . 

Hisar nahiyesi 
yeni binasına 
taşındı 

Geçenlerde yıllık kongre· 
ıinl yapan C. J t. Partisi hisar 
nahiyesi idare hey' eti baıkan · 

l ı ğına Uray meclisi üyesinden 
arkads ı mız Fuat Onalın se• 
çlldiğini öArendik. 

Uray mecliıi üyelerinden 
S. FUAT ÜNAL 

Birkaç gün evvel Htaar
daki yeni binasına taıınan 

nahiye idare hey'etl üyelwıy. 
le arkad•ıımıza muvaffaka· 
yetler dileriz. 

Cezaya çarpılan 
Lokantacllar 

Osman ve Rifat adında 
iki lokantacının Urayın tayin 

ettiği liste haricinde müıteri· 

lerlnden fazla para aldıkları 

tesbit edilerek tutulan zabıt 
varakası üzerine Uray enen. 

menine onar lira para ceza· 
sıyle tecziyeleri karar altına 
alınmııtır. _ _. __ 
Voroşilof şehri 

" İ:.uesliya,, ga::etesi11de11: 

Don havzasında bulunan 
Voroıilofun doğmuş olduğu 

Lugansk tehrinln ismi « Vo
rnilsf Grad Vorotilof ıeh · 

ri •) adını almıştır' Bu müna
sebetle bu ıehrin Şarbayı 

Moskovaya hususi bir heyetle 
gelerek şerefli bemıerillk be· 

ratını ve ıehrio albGmünO 
Voroıtlof a takdim etmlıttrr 



Sahife 2 
:cz: 

(Birinci yüzden devam) 
vermit Karaboncuk küplere 
biniyor ama ne yapsm gene 
dltlni sıkarak aöze baıla •t : 

- Bak dinle 1 demiı, Len 
de herkes gibi bir anadan 
ve babadan dünyada geldim. 
Doiduğun üçüncü günü ba
bam itte böyle kulağıma eği· 
lerek (aynı zamanda utağın· 
da kulağına bağırarak) kara
boncuk ! Karabonculf ! Kara· 
boncuk ! df )"e bana Karabon · 
cuk adım koymuı. 

Bunu dinliyen uıak ey 
so:ıra ? demit • Kara· 
boncuğun sözlerine devam 
ettlğl müddetçe uıak da ey 
ıonra ? ıözlerf ni tekrarlamıı 

ve bundan karaboncuk adının 
artık uıağıo kulağında yer 
ettiğini ıanan karaboncuk da 
ıöisünü gere gere anlatma· 
sına devam etmlı : 

Bursa Birir.ci Sulh H 
ukuk ~1ahken1rsinden: 

ölü kocam Behcet yeti
mi kızım mesrurenin emHik 
banka&ından aldığım nafa· 
kası için kullandığım (Fat· 
ma) ruühürümü kaıaen zayi 
eyledim. 
bu kerre dfger mühür aldı· 
ğımdan eskisin"n hükmü ol . 
madıgından ilftn ederim. 18· 
12-935 
Hacı Yunus mahallesinde • 
aptal sokagında ölü Behcet 1 

karısı ve mesrure velisi F
atma 

K 1 z 1\1 u a ili ın oku 1 u D i .. 
rektörlüğündl4n 

Aşcı aranıyor. 

H<l klnn Sesi '20 Birir ci l«inun 
==== 

Türtiye 

• 
iŞ 

Bantası 
~/lı 

- Ben günbegün büyü
dükçe babam anama, anam 
babama : Ay karaboncuk gü
lüyor, aman karaboncuk ağu 

diyor diyerek ıevinmiye baş

lamıılar, nihayet mektep za· 
manım gelince beni mektebe 
verdiler. Hoca bana adın 

Yanıağı kendisinden ol· 
ruak üzre ayda elli lira üc
retli bir aşç1ya lüzum var 
isteklilerin görüşmek ve a 
nlaşmak üzre kız muallim 
okuluna muracaatları ifan 

Bıı g·iiıı kııınlı~ıı·ı1y<1 llaı aı <ll<ııı kii~~iik el, 
j Yarın çek def terine imza atan büyük el olacaktır •. 

nedir dedi ? Karaboncuk ! de· 
dim. Senin anlıyacatın f ıte 
ben karaboncuk ! Mektebe 
devama baılıdım. Çocukluk 
buya! Aruıra ben karabon 
cuk çocuklarla kavga eder· 
dim. ilk önce Hoca kulağım· 
dan tutar. (Karaboncuk da 
uıaiın kulağından tutar) ve 
karaboncuk nedir bu senin 
ettiklerin, kulafına ne vakıt 
ıöz girecek diyerek baıımı 

böyle ıağa sola sallar ve 
üzerine iıte böyle iki de 
tokat yapııtırarak artık kula· 
iıoda bu küpe kalır ioıallah 

derdi. lı bununla da kalmaz. 
Akıam olunca benim yara· 
mazlık yaptığımı duyan 
babam da beni böyle iki 
kulağımdan yakalar ve kan 
çıkarırcasına ezip çimdikled ik
ten sonra böyle iki tokat da 
o vururdu. 

Mektepte az çok okuduk
tan ıonra ben karaboncuğu 
bir ıekercinin yanına çırak 

olarak verdiler. Ustama da 
adımı karaboocuk! diye söy· 
ledim. Anlıyorsun ya ben 
karaboncuk ! Burada da ara· 
ııra dükkan çıraklariyle kav· 
ıa ettikçe uıtam da hocam 
ıtbl benl kulaklarımdan itte 
böyle yakalar ve ıuratıma 

d'a tokatları itte böyle yaptf · 
tırır. Akıam olunca babam· 

olunur. ~0-22-24 
,........,.-T ""! T T T "T Y Y "T T ~I 

iş Bürosu 1 

Fahri Batıca 
Kozaham No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü aa tııı 

On yon 
Sfgorta Acenteliii 

4-150 
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dan da gene fıtc böyle kulak 
ve tokat terbiyesi elırdlm. 

Gel zaman git zaman büyü
düm. Şe erclliği öğrendim. 

Komıu u~talar ustama artık 
karaboncuğu, anltyoraun ya 
beni, kalfa çıkaralım dediler, 

kalfa oldum, nihayet usta 
oldum ve geldim. Burada 
ıekercl dükkanı eçlım ve 
kapıya da ıekerci karaboncuk! 
diye koskocaman bir levha 
astım. İtte bu karaboncuk 
benim, artık anladın yı1 be. 
nim adım~ icara boncuk! tur 
demesine kartı bunları gözle· 
rint dört açmıı da dinlermfı 

gibi görünen ve çimdikten, 
tokattBn kulakları, yanaklan 
kızaran uınk ne dese beğe· 

niralniz? 
- Vah! Vah! Hasan dayı! 

Baıından neler gelmif geçmfı! 
Demez mi?. 

KARA90NCUKOGLU ı 

Askeri satın al-
ma komisynun· 
dan: 

Bursa, ~1udanya, 
Bandırnıa garnizonla
rı için 5 l 000 kilo bul 
gur satun alınacaktır. 
tahmin edilen bedeli 
7650 liradır. şartname 
ve nuınunesi SA AL. 
KO. da dır t:ksitn1e 
9- l-93ıl perşenbe gü 
nü saat 16 da Bursac.la 
1 ophanede SA.AL.K· 
O. da yapılacaktır. ek
siltnıe kapalı zarf usu
livle olacaktır. muvak
kat teminat 5i4 lira· 
dır. teklif mektupları 
9 - ı - 936 parşenbe sa. 
at onbeşe kadar· SA. 
AL. KO na verilmiş 

olacal"tır. 
~0-~5 -3 -8 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaoında 
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R 1 1 - Asla erim iye hay-

ı oman I 
1 

A. Turgut 

1 
kırdı, asla, yanılıyorsun. 

Kerim manalı bir tebt ı-
____ _.. _________ _ 

· ınmle : 
- Ktm bilir .. Belkt... . ---sz---

olduiundan bahıetmlttlk de .. 
Şimdi ortaya çıkan böyle 
taptaze bir annenin mevcu
diyeti tuhafıma gitti.. O ka

dar. 
Sonra sol gözfinü kırpa

rak ilave etti : 
- Bize de mi Lolo küçük 

Bay? 

NOzhet Kerimin fikirlerini 
anlamıttı· Bu hususta çocuğun 
hakkı da vardı. Kendisi de 
o mevkide olıaydı kim l 1 lr 

ne fikirlere zahlp olurdu. 
Salcinleıti. Kerimin fikirlerini 
deiiıtlrmeıl için onu tenvir 
etmeyi münaaip gördü ve 
izah etti: 

- Ne demek iıtedlilnl 

anlıyorum Kerim .. Fakat me- Diye gülerek dııarı çıktı. 
sele bildiğin gibi defli.. Bu O bitap masasındaki san• 
kadın amcamın ikinci karısı • dalyaya çöküvermlıtf. 
Una övey kızı de, ben de 1 *** 
anne deriz. Vekıa bu hilfet T i d Tanrı - anrı u u ur ... 
ona yakıımaz ama.. I d o u ur .. 

Durdu, gülerek Kerime Hacı bayram camii müez· 
baktı. Kerim - kıımt'n §Üphe~ zinin ilahi notalar üzerlnd., 
lerl zail olmakla beraber- dolaısn titrek ıu gecenin 
gene kanaatini açıkça söyle- derin aessizliğl fçlnde perde 
mekten k•ndini alamadı : perde alçalıyor. Tatlt bir 

- Olabilir. Fakat; ne de ihtizazla etrafa yayılıyordu. 
o1sa yengenin 1&na karıt Sabahtanberi ortalığı ka-
takınmıf olduğu tavır ve far- sıp kavuran tlmal ruzgarı ke· 
)attığı nazarlar, sana bir ı ıilmit; iri parçalar halinde 
yengeden daha baıka hlı1erle ' dökülen kar lımet paıa ma• 
bağh olduğu zannı veriyor. halleainln dar sokaklarını be-

Nüzhet bu sözler üzerine yaz bir çarıafa ıarmağa bat• 
ıon ıayretini ıarfederek ken· lamıttı. 

Tarım Bakanlığı Karacabey H
arası Merinos Yetiştirme çifliği 
Direktörlüğünden: 

Adet 
20 Büyük yemUk 3 metre uzun 
20 Küçük yemlik 2,5 metre uzun 
15 Divar yemliği küçük kuzular için 
15 ı> » Büyük 
50 Büyük bölme 4,50 uzun 
50 Küçük bölme 3,0o >> 

15 Kuzu otluğu ve yemliği bir arada 3,75 uzun 
30 Büyük yemlik ve otluk 3,75 uzun 
50 Bölme 4,50 uzun 
20 Bölme 2,00 » 
35 Bölme 1,10 

21)0 Kazık demir başlığlı 
3 Divar kenarına aabit yemlik ve otluk 
2 Su tenekesi 4,00 uzun 
8 Su teknesi 3,00 
ı Üç gözlü yem sandığı (4-,oo uzun J,00 yüksek 

~1erinos çiftliği için yaptırılacak müf re
datı yukarda yazılı (16) kalem kereste ve a
ğaçtan inıal edilecek ağ.I malzemesi (numu-. 
ne resin1leri çiflik idaresinde n1evcut) açık 
eksitme suretile yaptlacağından taliplerin ~5 
kanun evvel D35 glioüne müsadif çarşanba 
günü saat onbeşte Ha.rada müteşekkil meri
nos yetiştirme çiftliği mubayaat komsiyonu
na ınuracaatları ilan olunur. 

Sokak üzerindeki odanın 

köıe pençe resinde ot uran V c· 

dia, okunan yatsı ezanını 

derin bir vecit içinde dinle
dikten sonra doğruldu. Büyük 
bir üzüntü ile ılgara paketine 
uzandı, bir sigara çıkardı ve 
yaktı. 

Hali Nü~heti bekliyor, 
kııladan buraya geldiği da
kikadanberl onun yolur u göz· 
lüyordu. Bir saat ıonra gele
ceğini ıöyliyen Nüzhet henüz 
gelmemitti merak, üzüntü ile 
featlerce beklemtıti. Bu inti
zar onu gündüz o kadar 11k
maımıtı. Dakikalar bu kadar 
ağır gelmemfftf. Zira meıgul 
olacak vakıt geçirecek bir 
sürü ff, bir suru meıgale 

bulmuıtu. Odayı ıüpünnüı, 

yatağı düzeltmff. yemek ma· 
sasmı hazırlamıo. Velhasıl 

periıan bir vaziyette olan bu 
bekar, oda1101 bir kadın eli 
bir kad~n zevkiyle ıüıllyerek 
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muntazam bir hale ıokmuı 
ve avutmuıtu. 

Lakin bu itleri bitirip 
pençere baıına oturduğu za -
man fntlzarıo öldüriicü azabı 
kalbini kavurmağa batladı. 

İntizar ve merak .• 
Bu iki kurt dimaiını ya

kıyor ve ruhunu bir cendere 
gibi 11kıyordu. intizar ne ile 
ne .. Fakat merak .• Bu hepsin· 
den acı idi. 

Nüzhet nerde kalmııtı ? 
Bir saat ıonra geleceğini 
ıöylediii halde, bili. niçin 
meydanda yoktu ? Babuıuı 
onun ıeldiilol ve müaaflrl 
oldufunu da biliyordu. Peki 
böyle neye ıeç kalmııta ? 
Kıılada değildi. iki defa emir 
ber neferini kıtlaya göndermlt 
orada olmadığını, dııarı çık· 

tığını öğrenmtıtl. Nereye ıt

der, htç tanımadıfı bu diyarın 
nereılnde olabilirdi ? 

- Bitmedi -


