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Üniversite Halk 
konferansları 

Bir f!!l nhul gazetesinin 
ikinci nyf sanı açıyorum, ora
dn şel.ir haberleri arasında 
"Üniversite halk konferansları) 
bn~lığ.nı "örüyorum ve altım 
okuyoıun1. ı· onferanslar ünf

verıılt s \lo.1unda veriliyor 
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bn h ıh("rt İ11•f'n~ıd d .nd ıkı 

lı::r ıç n lıır g1z en 1• ç er 
gi )i b z. ~ h ld ı r.T,ele ı bfzı uz 

mekt~n b şka Iıl') rırar? 
liallt konferansları denıl~ıı te ı 
yalnız İstanbul içinmidir, üni· 
verslte yalnız İıtanbuldakıle· 
rl mi aydu1htacaktır? Bu ıeh· 
rln dıtında oturan ve duyma· 
ya dlnlcmeğe ve nihayet ay· 
d.n\ may'l ihtiyacı olanlnr 
yok mudur? 

İnnnın içinden öyle geçı
yor ki bu kad..ır snyf alannı 
bın türlü dedikodnlarla dol

du·an gıızeteler yalnız kuru 
bir h'"yecan verecek şeyler 
yanında böyle hayırla tılere 
göL yummamalıdır. 

llu haber İıtanbulda otu· 
ranlar için iyidir. Onların a· 
lak.uım uyaodırabılir. Fakat 

dufütımeli ki İstanbul gazete
lerı dıd1 :ı. çok dıı rda okunur. 
O h .ldc bızım mahrum o!du
ğumuı: hayırlı bir jşt bize 

haber vermekte ne fayda ola

bılir ·ı 
Biz burada ıuna İ§ıret et· 

mek isteriz. Eğer bu konfe· 
rnnslar sadece İötanbul hal· 
kına değil de bütün memleket 

halkına f d ydalı J;o< ft.ranslar 
olacaksa herkesin bundan 
iltifadethi t min etmenin 
çaruini bulmalıdır. Unı' e ı le 

yalnız bugün okuttuğu genç· 
lerln umumi bılgılerint oülün-

ınekle kendisini borçlulutamaz. 

Cıkardığc binlerce tıdebı:d de 
bugün b!lyatladır, ça:ış yorlar, 
didiniyorlar, onlar da kendi 
lerini ey lınl tacak )•eni bir 
bilginin v ırhğını bilmek ve 
{;ğrenmelc iıteıler. Esaı;en 

konferansların der. ri de bu. 

dur. Uzun müddet çnlı§makla 
elde edile:niyen bilgileri u1-

manları tar.,f ndarı dınlcmek 

biz" birçok f'"yler kazand rır. 
Konferanslar çokç lık yazıl· 
mıı olarak verılir. Eğer yczıl· 

mad&n verıf miııe onu yazdır· 
mak da güç bir fı deği'dlr. 
O halde ıımdi ünl versitedeo 
tunları istemeğe hakkımız var· 
dır. Biz de bu halktanız, biz 
de sizin vereceğiniz konf er anı· 
lan dinlemek ve aydıniamak 
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ı~ ·ı _·daki karg·aşalık 
l)ün I(ahire'de yeniden talebe kargaşalıkları 

olmuştur. Mısır fv1illetler cen1iyetine 
bir protosto gönderdi. 
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Habeş Ordusunda Ecnebı ıabıtlcr l 
Ankara 16 ( A. A. ) Harardan ve Cibutldeu bil rildiğinc 

göre; Ogaden cephesinde Daggnburda şiddetli çarpışmalar ol
makta ve inçe teşkilatını vurmak ve baJ ınlardıın koruı:ımak 
maksadile İtalyan ileri harekatı ya vall'ça i erle ~ '.ted ... ________ ....... ...__...._ ___ .. ~-
fatiyoru:t. Verdiğfni:ı konfe· 
ran&ları memleketin her tarafı 
n.'l taşıyacak radyo vasıtanızın 
olmadığını a'lnırız, sizin olsa 

bıle bizim hepimizin bunlnrı 
dinlemek :çln henüz birer 
alıcı radyo makJnemlz yok. 
Hiç olmazu şunları yazı ile 
dağıtmnmn yolunu bularak 
daha çok hfi)trlı bir İ§ y. P· 
mış oJmıınm zevkınl tadın ,.e 
bütün memleket size baP,lnn-
1101 sızi en büyük aydınlatıcı 

bır ocak olarak bilsl o.. Hele 
halkm aydınlamaya çok susa· 

dığı iU devirde buna olan 
ihti}acımız pek büyüktür. Bu 
konferansları ayrıca memle
ketin her tarafına ulaşhrm!lk 
ltabll olmadığı takdirde gaze. 
telerin yardım•ndan istifade 
etmek :zor lıir i~ değ ldir. 

Bence üniverniteyc talebe 
ohnlard.'!n çok talebe olma-
yanlar muhtaçtır. Bunu göz 
önünde tutmak bu memltket 
için cı büyük bir iyilik ola
caktır. Bcl'um1z henÜ'Z üni· 
v ·r itenin be.~ vuruhcık bir 
aydınl nnın oc 'ğı olduğuna 

in1nmam,şt·r. Buna fnandır
m'lk gcrt"ktir. Bu ise ona doğ 
ru uz nııu ellerle o1ur. Halk• 
aydınlntıni\k için uı.ı:tnun üni-
veı site eline lıerkes ,·anin 
başln. tutunur, yü1c:seldikce, 
aydınlandıkca o,a ol m sı:ı.ygı 
ve sevgisi artur, b ·nliğini ona 
borçlu o'ur. 

Bu husust gazetelerimizi 

rle ins'\fa pğırmalc isteriz. 
Yukıırda işaret < ttiğimlz g bi 

her!ıalde dolc!urmuk mecburi· 
yetinde oldukları bir sürü 
&:\}fadan birkaç sütunluk yer 
11ynmak ve memleket he:la. 
b na ivt bir it yapmış olmak 
için bu konferanslara yapmak 

zor blr f f olmasa gerek. 

Dil<kat cdtllrde gii ü -r ki 
hemen bütür. c ı ,., 

i~in hevayilrı t rnfmdan ılcrı 

g çmek utemiyorl~r ve nnltı 
bunun} öd vl rini ' pm § 

o!u:>orbr. Gerçi çok ilklr şlı 
olmak ıosırnı sıkarsa c!a l u 
kadar bo§ f G} lerle okuyucu 
eğlendtrmeğe ve sadece gül· 

dürmeğe çahınınk btalki o 
gazetelerin karma bir ş y 

olursu da bu mem1eketin he
ıabınn bir zarar sayılmalı 'ır 
İki b şı b çun b.rb;rl ıı n s 1 
dövaüıderme, yarnladıkl r n 
hele öldürdüklerine r.ah fela 
dolusu, yazı yaz-n gaz. teler 
bu halkın sinirlerini bozmak· 
tan baıka bir şey ynpmı~ 
sayılır mı? 

Y nlnız bu konuda değll, 

daha bir \.Ok i~lerde gazete· 
lerio yopma&ı ge ekenleri ih
mal ettikleri meytland ır. 
Dü~ünmcli ki lurdde oku~u
cunun hepsi aynı şeydf'n hoş· 
lanrnaz. Türlü türlu duygu ve 
dü§üncedc Jnnnlar vardır. 
Herl<es eline aldığı bir g ze· 
te de hendısini tntm'r: u c k 
~eyleri bul ımayınco, hemen 

< lin.Jen atar ve 
Okunacnk bir ~ey yok! 

diye gazetenın bütfrn C' ek
!eTini inkar eder Ar sıra 

<ll· J!tür sayfal r » yapan ga

zel eler y ·in birk" ç yi)zıcı • 
s n n 1 ltü ünü s ttırm ıld., 
mefgul o\mııms.h. 'Kendileri 
ç n daha kolay fırsatlardan 
da istifade etmesini bılmelidır· 

Son söz olnrak univ rsite. 

d •n bu konferansı r n yapıl

ınası çarelerlnin ar nıJma ını 
gazetelerden de bunlara sütun, 
larına açmnsını dı~emek hak
lf ımız olduiunu tekrıularız. 

FAHRİ DALSAR 

l uslnr sosyetesi top n.J h. nde ve mu1 .. l haslar m ıc"an Cemal Hüsnü 
l ı k·tra 16 (A. · Kdı reden bıld rtldığtne göre Vefd 

pn ti"i dün toplan l .. v r ümay şçılerfn hü'<ü'llet tar.,fmdan 
şı detl tenkil edıt n s"nl fi n knrş b•r teca"üz sayarak 
key iyeti milletler c m yeti r. 2l-indc prolo!'to c tm şt r. Mısır 

tnl b mecli te mı e · r c m 'cin" M sırın c urumunu ve 
, , in: izah için bir ht.'~ t scç'T şlfr. Bugün fehırdc yenid~n 
t 'ebe kargaşalıkları olmuslur. -- ·------------..-----...... ı e 

ltalyan ordusu baş 

General 
Dü on o 

v araşa.. r ·· besi 
le ge~ri çağ·ırıldı .. 

Ankt<rn 16 A. A. Bu g;Jn 
Romadan , iman oo haberlere 
n 1nu· İt. l n Hü iimeti Ha 
b_ i bndaı i ltalynn orduları 

baş komutanı D:.> Bonoyu ma · ........ .., ...... 
raşal rutbesiyle g ri çağır· 

mıştır. 

anı 

General Dö Bono 

1 le1·(~e Sonıali 
b -~ o ·dusuna iltihak etmek 

rı- ,, ~e o n i "'" n zrlarını geçtiler· 
in r. lG (.\. A )- Ro}ler aj nsının bildirdiğine göre 

bin1erc .. Somali Habeş o Jusuna iltıhak etmek üzere Frnnsız 

ve It •} nn somdı!eri sınırlarını geçmektedirler. 

A a yada harp gereçleri 
· ı·acı yasakh. 

11..ara 16 ( t\. A ) Almany ... d"' d"' mlcn itibaren her tüı
lıarp ge ç·n·n i r ç ve ithali yasak edilmiştir. 

K z0;y Çii1 eg4 eme liğini ilan etti 
J\nk~ a 16 A A. Alman haber alma brosuunun Pekin-

den bil~in "' gör : Ku .. y Çin Nnnkin hükumetine karşı 
e tın nlığıni ( i t.~·lt "ni ) i.; tmi tir. -

Ulud ığ·d ı kar vazıyetı : 
D regözü . •tn. gınn kadur otobüsle çıkıbbilmektedır. 
De-r<' öı.ün en itibaren otele kacJnr kar vardır. Kayakl• ' 
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ve kııyo.ksız olar.ık da gidılebilir. 
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Doğduğu gibi: 

Yolumuzh. 
Atatürk eşsiz utkularını 

(r.eferlerini), yüksek ruhun· 
daki erdeme (fazilete) daya. 
narak baıarmıttır. 

Türk uluıu onun benliğin 1 

uran sonsuz erdemle kurtul
muıtur. 

Atamızın karakteri, doğ· 

ruluğu, iyiliği, güzelllA-i yalnız 
arıyan değil, onları yaratan 

bir kaynakhr da ... 

Bu millete kurtuhışun, er

k·nl!ajin zevklerini işte bu 
karakteriyle tattırdı, o •. 

Erdem. onun ruhunda ya· 
nan ıonrasız bir att"ştir. 

Yüksek bir insanın, olgun 

bir insanın, en temiz sanı, 

aıfah olan erdem atamızda 

ıon olgunluğunu bulmu,tur. 

Türk ona bunun için : 

- Atam .. 
deyor. 
O, çok kuçükken derjn 

bir özgeçi içinde ya~amış. 
büyümüştür. O, hiç bir devir . 
d~, hiç bir zaman asığcıl 

(menfaatperest) olmamıştır. 
Bütün çıkarını, asığım (men
faatanı) kamuğasıda (umumi 
menfaatta) aramıştır. 

O, Türkü kurtarmak için 
atıldığı kutarıı savaşımı cüel 
ereceıiof ( Askeri rütbesini ) 
atarak baılamı§lır. 

Kurtardığı uluı onc. so.ygı 

ve se~aıiden işlenmiş utkunun 
eüneı tacım geydirdiği zaman 
da: 

Ben sana bir fert ola
rak hizmet ettim, utkuların 

ünleri ıeniudir, ulusum ! .. 
Demiıtir. 

Bütün malını, her feyini 
büyük devrim parlhine ba. 
ğıılıyan odur. 

YüL yıllardan beri, ferdi 
asığcılar elinde bir aömürge 
h&lini alan bu yurt, onun bu 

erdemi, bu özgeçiıi (feragati) 
güzeyinde (sayesinde) özgenli
ğe (hürriyete) kavuımuşlur. 

O, yalnız madde dünyasında 
önder degiJ, ruh ve vkdan 
evreninde de ulu bir örnektir. 

Cumurluğumuz ferdi asığ. 

cılar eliyle kurulmamııtır 
Onların elinde bugünkü dere -
ceıioe yükselmemiştir. 

Onu atamızın temiz eli 
kurmuı, ulu vicdanı, ulu ruhu 

Şehir eşe i 
ve dile 'ler .. 

Pınarbaşı taraflarmda bazı 
su yollariyle köprünün bozuk 
olduğunu ynzmtştık, Urayım1z 
neşriyatımızla ılg •lennıit ve bu 
köprü ile di ğer su }o\lurını 

yaptırmııtır. Te~ekkiir ed~riz 

Sebz a ~ E 
yıkık duvarı 

Sebze halinin eskiden ya
pılıp vonradan yıkılan dıvart 

hala aynt vaziyette ve yıkık 
bir halde duruyor. 

Kış gelmeden bu dıvnrm 

yapılması rol üzerindeki fena 
manzarayı ortadan kaldırmış 
olnc!!lktır. 

Ek e e 
ihiikarmc var? 
Çarııdaki bazı dük"anlar

dn ekmek Urayca honan 
narhtan fazla fiyatla (bir ku · 

ru§ fazla olarak) sutılıyormuı. 
Urayımızıc muhtel frlt rle il· 
gllenmesiol dileriz. 

İki komik ya~ya a 
Bir aydanberi Şafak Sine· 

masanda temsillerine br.şlıyan 

Fahri Gülür.ç ve arko.daştarı 
tarafından verilen temsillerin 
büyük bir rağbete mnzhar o1-

duğu an~ılmaktadır. Hnikın bu 
derece rağbetini gören Fahri 

lstanhulda bulunan diğer ho· 
mtk uk:ıdaşlariyls.da anlaşmış 
Şehrimizde tıınınmış olan ko
mık Ahmedin de Bursa)'a gel
mesini temin etmiştir. 

f ki komiğin ayni s:ıhnede 
oynamaları görülecek bir man· 
zam te§kil edivor. 

yükseltmiettr ve gene onun 
diliyle bize inamlanmıştır. 

Cumurluğuml!ZU bir düzü
ye yükseklerde tutacak biziz . 
Kamuğasıyı (u"tlumi menfaa tı) 

ferdi faydalanmalardan her 
vakıt üstün göreceği:1.. 

iliz bu toprnğa çıkarıyia 

değil, lrnnımızle, canımızla, 

vicdanımızla ba~lıyız. Bu 
toprak, bu ulus bizimdir. 

Asığctların değ J.. Yolumuz 
Atatürk yoludur. 

TAHSİN UYGUR 

fue 
lstanbul gazetelerin mü· 

tcmndıyen <.?!emek buhranından 
b:ıhs edip duruyorl6r. En Ö· 

nenıl ı d ı tl•rımi:ı:den biri olıın 
hu ı 11 • hı.lk lehine b.r son 
ve mek ıç:n İstanbul Ura yı 
f ev ~ ali1de d enecek bir şekilde 
Ç Cl lışmnkta.dır. Rursamıza ge

lince: Turkiye piyasasını elin· 
de tutan İ:stanbuJdn böyle bir 

Gıl ınhnın baş aıösterdlği ve bu 
sır&da tiehrfmizdede ekmek 
fı yntınm yalm~ bir kaç kurut 
üzerinde oynnması bu:-adada 
ekmek buhranı mevcut oldu. 
ğunu iddia eden bo:ı:1 kimse 
lerln bu iddınları.ım doğru ol
madıgı merkezindedir. 

Yalnız odun ve kömür buh 
ranı vardır! diyenlere hakve
rebiliriz. Orman idaresince ve. 
rilen müGaadeye roğrrıen §İm· 

diye kadar şehir ihtiyacını bir 
derece ohun temine t(üfı de
recede odun ve kömürün gel
mesi uu ışte bir takım muh

tekirlerin p~rmaklıı.n olduğu 

ka.nantfni verir ğıbi c.uyor. 
İ l gili makamlar krş basmadım 
bu işe özen ve önem vuırlefSe 
bu günkü odun, kömür sıkın
tısının ortadan kalkacağt mu
htikkaktır. 

Şe '"rr ba dosı.rı 
llursada bi:- ş ehır bando· 

nunl\ ihtiy~ç vardır. Ulusal 
bayram günlerinde bu banclo
nuo ödevinı süei lisemizin ban· 
dosu yapıyor. Etimi:ıde inkf. 

şef ku\übünün bir bandoııu 

vard ı r . İlbnylıkla liallcevi mü~· 
terek y rdımlari~ le bu bo.ndo
yu olsun canlandırmaya ç ıht· 

salar fena olmıyac k. 70 bin 
nüfuslu Burs ıs; M. Kemfı!pa şa 
ile Mudr.nya İlçelerinden de 
geri kalamn:ı: y •• 

ray gazS os~n a 
bir ·---ün 

Dün geceUray gnzınoııun

da bir düğün olmuştur. Ev. 
\•elkl gün ntldıh törenleri U · 
raydıı yapılan Namazgah oku· 
lu öğretmenlerinden Mahmut. 

la öğretmen bsyan Naklyenin 
düğünü yapılmıştır. 

T ebrlk ederiz. 

Bursa Spot" Mmtalrnsının 

Uçak kup sıimo.çlarına bugün 
' Atatürk Stadyumunc? oğleden 

sonra devam edilecektir. 

Otomobil altında 
kalmış 

Asri kaplıcanın önünde bi
ri; oradan geçen bir otobfaıün 
altında kalmıfsada hafıf ~e ya
ralanmak suretiyle büyük bir 
kazadan kurtulmuştur. 

Kefen Süzen mahalJesinde 
oturan 4 sayılı körük nraba· 
cısı İbrahim gece saat birde 
t5arho~ olarak bağırıp çJğndığı 
görülerek yr.kalnnmış v1;: bu 

sunda polis memuru Fuat'a 
hakaret etmış olduğundan hak 
kında kanuni muamele ya• 
pılmı§tır. 

Ça .... ·ç e başn1a vu
rarak a~amış ... 

Pmarba~mda serviler soka. 
gmda l O seyıh evde oturan 

Mehmet Ali oğlu Nalbant İs. 
mail isminde biri, ayni ma 

hallede oturnn. kardaşı ibra· 
hım ile aralurında çıkan l•avga 

sonunda çckiçie ba~ına vur

mak curetıyle yaralamıştır. 
Hakkında takibata batlan
mı~lır. 

Mud ınya 
akim iği 
İzinli olan Mudanya asli· 

ye halrnnl Mehmet Alinin ye 
lic::? s~lahiyetle muval{katen 
müddei umumi mu.ıvini Ferıt 

bu vazifeyi görmeğe gitıniıtir. 

ayy re 
Si S"uıda 

Tayyare smer.ıa ı yılın en 
güzel filimlerioi getirmeğe 

başlamı~tır. Sinema, dünden 
itabu.ren (Avk f .. adrili) ismin
deki çok güzel Alman fılimi· 

ni oynutml\ya başlamı~lır. 
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S111: J ~~~~;ıı~·ıyıır~ .ı.l<\z~~·l~~:·ı ttıtu , ıı-
yor yı şıl gnzlerıııiıı ııilı . ıyc.ısiz 

--------------- _ O hal Je lı :wd i bakalı ııı 

Sonrn ciir'etkfır biı· lı:ırr.
ketle genç kızı kolları :urı~ın. ı 
alaı·ak kencliııc rlo;rrn t;ı>kıi : 

( >lı: Nermin hir ~"latıjr 
~·ılı:;-1yn!'ııın. Çok YLll'ııldıırıı 
neni dinlendirecek bir rıı~eye 
öyle ihtiyacım ,·ar ki .. 

~errnirı ovııa k bır tavıda 
kı.:ndiııi kıır'la;ınak için ç·tl,.1-
ladı. i\I ıın ffak ol:imadı. O 
~amaıı ellcrılc clııdakl ırıııı 
k:ıp:ıyarak ı.;ır pıııdı : 

- Y:q>rna \'ed ıt.. Yara
mazlık yok.. Usltı otııı·al'ak
• aıı ne ala .. Yııksa giderim. 

Ki"ıçiik .. Ufocık .. 
- Olmaz. 
- t )f i\eı·ınin. t;ı)k 

::ıız.:;ııı .. Bir· saattir fır~a 

inı:nf. 

s.ılla-

. ~imdi i~ baı:;ıııa .. 
~ '$ ~ 

- u.. Anrı iıı5 ·ıf':-ız:-;m 
' yuru m. Çok 
mı : 

yoruldum. l\nl:ıy · :\cınıııı. l)ııı· lnlrnlıııı ıki sn-

ikinci biı t a aı 1111. y.ıpınak 
i:-le li. :\'eı min hııdcıı biıo sil
kıııdi Vt) klJl'lıılı!u : 

- Ço"ıık olııy01.:.un Ve
daı. Uslır otııı· . Y:ı lıiri ı ge· 
lirse~. Bizi lıu vaziyetle gore-
cek olur sa ne deırıt;z:. 

Kim gt:"lr.rrk:1 

Uma ı :ıtriye . ı leı lı,ın· 
gı bir ıni"ı~tcı i gclehiliı·. 

S:ılım:ı, hdki.. F:.ıkat 
lmıay.ı kiın •} giıenıı"z. 

- l)bıın. 

- Peki peki uslu u in o-
lı ı l'Cl('rl ıiı ın. 

" ~ermm şulı Ye nıiitel>ec-
. im biı· çelıııJyle \"edadı bcık- ' 

ltık ııefrs :ıl.ıyım. 

-- Suur.ı t iıı le ııiı siıı . H ls
miıı az katiığ11ıı soyl·•yrırciıın. 
l3İI 37. rr,1 \'ret CI O la hit'>İll I"' • 

- Soıır:l.. Soııl':ı ne ola· 
cak • 'enniıı! 

- Hı·c ;s• 

I) ·ı 1 ıesinı \'ı1SI \ il l)~l)I' \'ü 

s "\)I lıer ~ü ıı bıı rayı g 1 lıyoı -
tlun .. Bıı vesile d ı ıırı:ıd.m 
J.:; llrnr a o zaın-ııı rıo ohrak1 

- Bilınoırı. 
- . .:\ı tık Sl"\ııı g- ırcrnıyt•-

cek nıiyim. 
- Kim hilir. 
- Oh er nıııı. Lıınu diı-

~ünıııek bile f>ııa . 
:\cı miıı çupkrn bil' tcbes-

rlııl'iıılıklP ı ' İıırl · ~ ı:ıyıaın lıir te
hJ-.. ljrıı ıblgılrııııyonlıı. 

\'cı.1:-ı t lıiraz ttılı:ı ~ermine 
ya1\i a ~ıı ellerini anıçl.ıı ı aıa

sına aiJı. Tilı e rnıı dw!:ı:d:-ııı
ııı bıı giin Jııı lmı;uk (•llcıdt3 • 
dobştıı dı : 

- Sı'ıyk· ~uı·rııııı. ~içiıı 
sıı~ııyı)l''illll! r:ııbiın le fıı lı· 
ı.:'llcır korn,.dıktaıı. Benı llŞkı

ı·ın ııçııı urnlar ına siirükledik. 
tt•ıı soıır.ı tcı k ı'lmek in afsız
lık d~ğ imi ~erınııı .. 

\"ed<1L kı\'J,mıyor seı;;i p.ır. 
de pr,ıde kısıhı·:ık titrc\·oıdıı. 
Aırş gibi yaııan b.ı~ı l\crnıi
ııİiı o•nıı1.11 ü1.el'iııe diı':'LıiğCt 
z·ııırın a~layaıı lıiı· sesle ~.\L)l'

du: 
:-)övlı~ l\ 1 1 nıiıı. ~ı ·ıyle 

g •lerekbln ywe gd1..ı.;t.ksin de
ğilın i. 

Neı nıin güldıi. Unıı dalıa 

J i İkiı c! l'"rşri:ı 

Ne Olursa .. 

Kadırıı budu 
Yeni Fikir gazetesinın son çı

kan sayııımdıı bu başlık altında 
bir yazı vardı. Çok saygılı bir ar
kadaşın lokantada garsondan "Ka
dın budu,, nu nasıl istcdığini an
lattı~tan sonra Türkçede böyle 
hoş görücmiyecck olan isimlerin 
dütel.ılmesiniu lüzumundan bah
setınektedir. 

Evet, gönül ister ki dilimiz her 
türlü hoşa gitmiyen şeylerden uzıık 
olsuc. Fnkat bizim dilimiz için ol
duğu ~ibi hiç bir dil böyle ş~y
lerden kurtulmuş değildır. Hatta 
gün geçtikçe böyle daha garip 
kelımder dof:maktadır. Sununla 
berabt:r bu kehmelt:r öyle bır ~ey-
dir ki zamanla ifade ettiği değil 

delalet ettigi mana ile kıymeti 

değişiyor vt: iasanıu aklıua birşey 
gc!ıyor. Türkçede bn kabil keli
meler pek çoktur. Denebilir ki bi
zim kitap dilinde kuJlandığımız 
bır çok kel.meler balk dılinde böy 
h: bır kaç kelimenin birleşmesiyle 
ıfabe edı•mcktedır. 1~1esela: Kulagı 

delik, tabansıL, eli uzun, gözü kör 
agzı açık, ensesı kalın, yolunu şa
ııırmış. . Gibi yüzlerce manalı iı.im
ler bulunabılır. ~unlar yerinde 
kullanıldıkları vakit hiç bir zaman 
akla gelmelerin dogru manası get 
mez. 

tlir lokantada garsona : 
-ilır Kadın budu! 
Denildiği vakit, orada kimsenin 

aklıo<lan koftcdeu başka bır şey 

geçmez. Hde ht!rkesin uzun yıl-
1ard4n bıırı alışugı bir şeyı, deger 
verdi~i bır ısmi hiç koıkmad:ın 

kullanmakta endişe yoktur. 
Lohantada garsonun kulağına 

eğilerek. ltötcnen bir şeyin ne oldu · 
ı;unu herkes merak etme~e başlar 
ve nihayet geten şeyin ne oldug u 
goruluuce bu nezaA.etin neden ileri 
geldigi aıı1aşılır. t:söylelıkle büsbü
tuu nazarı dıkkatı çekmiş olur. 
tiöyle hır merak uy:ındırmnktansa 
gay~t tabiı olarak köftenizi adyııe 
ut<'yebilırainiz. Sizin aklınıza b1ş
ku şeyler gelse bile etraftakiler 
pek farkında olmazlar. Hele böyle 
oır şey lokanta<la olunca kimsenin 
aklına bir şey gelmez. 

Bu isimler akıllıca düşünülür~e 
iyi degildir, kadınlarla ilgili olma
sı daha tuhaftı:-· Fakat yınen bir 
tatlının, ısırılan bir köftenin ve
rccegı Levkı anlatmış olmak için 
kadının biı· çok değerlerinden is· 
tıfade edilmiş olacaktır. Hu ise 
kadınlar heı:abına bir iltifattır. Ne 
dersiniz? 

Dayı 
,.. -

Zehirn; gazler 
Zehirli gazler bahsini 

yazan arkadaşımız Niza 

me<ldin birkaç•:gündenberi 
evinden çıkm1y4cak dere· 
cedc rahatsız olduğundan 
bu yazıyı koyamıyoruz. 

Özür dileriz. 

fazl.ı Cı1.ıııek islemedi. Omıızıı 
üzeı iııc dii~ım ha~ıııııı yııııııı
şak . ·ıçlanııı paı ·maklaı ile ıa
ı ·iıı ' gibi okşayarak reYap \'er
di: 

- () za ıı ıan sı!ll i ~t ırınrk 
içiıı ~cliriııı \'edat. 

- S.ılıiıni i\eı·min. 1 lcıi".!
ı ııınıı sl'ıyl yii ıı·:mn. 

- EYct. 
- Olı lıcııinı gı'izol Ncr-

ıııiııiııı. S •ııı .r. hibeıı ne kadar .. 
{ :iımlc;si:ıi ikmal edemedi. 

Zir:ı dudaki.ıı 1111. l\enniııin 
atı·~lı ı 111.!aklan bpaım15tı .. 

... 
( · · · ) Bal'ın bpı ındnn 

llı~·ırıya çıkııklal'l zanıarı vakir 
lıa yli jJeı iemi~ıi. ll:ıfıf lıir 
yaJıııııı· ~iscliyuı· Süı·t lıir ri"ız .. 
g.iı· c_.'P,lıı ı:lcri kaYııı :u·ak valı· 
yurdıı. · 

Vı~ıl:ıt kıl~e ba~ıııda h(•klc-
yeıı ıılorııohillenleıı bir isiııa 
s.a·dC'ud i, a ı·a b::ı ,.:ı ıı:\~l ı. . ~ 

- Bitıncdi -
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Bayanlar Burasm Smzin için 
•• :az SEL&! &±! 

Bekar Erkekler. 
Derlerki "bekarlık ıultan· 

lıktı.! ,, fakat bu lultanlıjıo 

hududla rı neresidir, onu kim· 
se bilmez. Bu ıöı çok zaman 
erkekler içtn kullanılır. Hava· 
yiliglnden ve Hr kar"rda 
durmamuından buna layık 
olmuıtur. Daldan dala uça
bilmek erkekleri kadınlardan 
ayıran birinci noktadar. Ka. 
dınların da tarihlerde ıultan
hk ettikleri yazılı iıe de ken
dt kendilerine sultanlık ellik
leri pek azdır. 

Her bekar erkeğin içinde 
bir türlil heyecan vardır. Her 
bekar erkek ıevildiğini bil
mek için yaıar. Kim olursa 
olıun, beklrlar en küçük bir 
kadın iltifata kazanabilmek 
için elinden gelen fedakarlığı 
yapmaktan çekinmez. Genç 
bekarlar kıztarda olmayan 
bar mıbçupluk hayatı yaıar

lar. Çok zaman kendilerine 
kaııı yapılaa iltifatlkra kar
tılık v .. rrn:emtlerl bu mah
çuph:nten ileri gelir. 

İçinde bir hayal yaıatma
yan bekar olamaz. Bunlar 
ıfnemalarda geçen vakalaran 
içindeki kahramanlara benzer. 
Kendlıint mesut edecek hir 
ıenç kızla buhıımak için Hl
tüo varını vermeie razı olur. 
Hele çok genç yaıta bekar 
erkekler gendllerlnde yenil
m!z bir kuvvet oldufunu ıa. 
narlar. SeYdiklert birisine 
kırt• nff tarafını vermemek 
için bazan akla gelmeyen İf· 

ltre baı vurur, becerikıtzllil 
duyulduiu dakikada kendlıloi 
uhk hayatta yafayamsyacak 
kadar haksız görür. Böyle 
zamllnlarda çocuklarmı idare 
ed~rneyen ana ve baba l:a· 
zan önüne geçilmez vakalar 
karoısmda kalır. 

Erkin bekarlar arlık mah· 
cupluğu atar, kuvvetini kul. 
lllnmıfa baılar. Bfr vakitler 
konuıtuiu bir kızın karş · ıın

dıt gözlerini yere eğerken 

timdi yanından .ıeçenlere ıöz 
atar, konuıtuklarana ka rıı 
hakim bir poz alır. 

Fakat her bekar erkek 
az çok derbederdir. Hayatın· 

intizam yo"tur, nerede kendi 
~rzuları yerine gelirıe orada 
kalır. 

Yirmi yaımı henuz geç· 
miı bekarların ilk aşklf'rı on
ları çok ıeı rtar. Vi'zlyetlerlni 
hıç düıüomeden sevgililerine 
hemen evlenm~k teklıf eder
ler. Eler kendiıi gibi toy bir 
ıevgllfıl de varsa ve bunlar 
evlenirlerıe çok zaman bed· 
baht olurlar. Yirmi iki yaıına 
geçlrmif bekiılard'l artık 
hayat en< 11,leri baılıır . Ev. 
lenme itinde bir çok ıeyler 
dütünürler. Sevgi bahsinde 
ıinde boı durmazlar. Tam 
saltanat ıür~cekleri zamlndır, 
hazan birden fazla •evglliyi 
idare ederler. ihtimal bunla
rna bu çağdaki idarecilik ka· 
biliyellerinden dolayı bu un
van verilmiı olacak. Yirmi 
beı yaıındaki erkekler artık 
aösterlıli bir adam olurlar, 
sevdilderlnden daima ıunu 

dinlerler : 

- Evlenelim!. 

Fakat erkek bunu du1ma. 

mıı gibi davranır ve çokçalık 
sudan cev11plarla sevginin de· 
rfnllğfne gömülmek ister gibi 
l[Öslerir. 

Az zamanda çok sevgt ve 
•ık hayatı yaşayan erkekler 
kolay kolay evlenemezler. 
Yeterki evlenmek mecburiye
ti karı•sında kalma11nlar .. 

Bekar erkek sevgilisini 
hep dıı hayatile gördüğü fçln 
ondan kolay kolfty bıkmaz. 

Eğer ıevgide laübalilik baı. 

lamazsa hazan yıllarca sürer. 
Bu ıırada bekir bütOn kuv
Ule ıevdiğlnin iç yüzünü öğ 
renmeğe çalııır. Sevgilisi için 
en gizil ıeylerin ne olduğunu 
bilmek isler. F 1 !r ger.ç kı:ı 

sevgilisinin bu arzusunu y~ri
ne getirmio olmak iç\n onun 
fradealz vakfolmak ist~diii 

ıeyleri "ç·ğa vurursa erkek 
çokcahk yövaı yavaı ıoiu· 

maya b"tlar. Bir bekar için 
ıevgi ve ıevgilı bir çok giz· 
lahlderden ibarettir, kenditıi 
de bunları öğrenmek ve an· 
lam ak iç!n sever. Gayesi ne 
varılouı bir ıevgl arlık yaıa· 
yabilir mı? Mesela bir erkek 
bir kadının dudaklarını boya· 
masanı bile merak eder. Dı· 
ıarda hep boyalı gördüğü 

kadının bu iti na11l yaptığını 

bilmek ister. Bir veya iki 
defa bunu görünce kadına 
karıı olan ilgisi hır noktadan 
çö.1.ülmüı olur. 

Bekir erkek her halde 
çok dikkd\ltdir, sevdliinln 

bütün eksiklerini görmeğe 

çalaıır. Fakat daha evlenme 
hayatına girmeden bunları 
ıörmemezltle gelir, ıankl 
sevgi bunu affettirir. Eğer 
bunlar evlenirlerse, yani ıev
gl resmi bir bağ halini alırsa, 

artık kafa düıünür ve bütün 
kuıurlan orlaya çıkarmaya 

çalı~tr. 

Bekar erkeklerin evlenr 
meden bit çoh macera ge
çirmeleri doğrumudur ? Hu 
ıual kadınlar için de sorula
bileceği gibi erkeklerin bir 
çok macera geçirmeleri bir 
taraf tan iyidir, bir taraftan 
fenadır. Yukar~da dediğimiz 

gibi erkek hiç bir macera ge· 
çlrmemtıse ilk gördüğü ve 

onunla evlendiği kadının sır· 

lar.na vakıf olduktan sonra 
yeni heyecanlar aramnk zo
rile çabkınlığa baı\ar ve böy• 
le ailelerde EOOt adan bir çok 
btçimıılzlikler olur .. Eğer ka
dın idare etmesini bilirse bu. 
nun k·ımen önüne gt'çmek 
mümkündür. Aksi halde de. 
diğfmiz gibi olur. 

Macera geçiren bekarlara 
gelince bunun iki fay dası var. 
Birincisi kadm hakkında e
saslı bir fikir sahibi olur, on
lara tahlil eder, iyi v-' fena 
taraflarını bulur, ileride ev
lenmek lıtediii kadını bu ba· 
kımrlan inceler. İkinct faydası 
kadın denilen eırarh mah1u · 
ka kartı fçlnt epeyce tatmin 
etmit o!ur. Bir çok kadmların 
hemen hemen ayni hayali 
sevdiklerini &; olar, e9lendlğı 
vakit yeni maceraya atılma 

hevesini duymaz. Bunn için
dir ki otuz yaıını geçirerek 
evlenen erkekler evlerine ve 
çocuklarına daha çok baih 

olurlar. 

Yapma İnci 
Bilirsıniz ki incilerin hepsi 

lahici defildir. Parası çok o'• 
mıyanlan da süslemek ıçın 

incinin de y~pmasım mevda. 
na getirmlılerdir. Bu it büyük 
fabrikalarda yapıhr. Fakat 
elinizden iş gelir ve biraz 
becerikli lsı:-niz 8izde bu inci-
lerden yapabilirsiniz. Ynlmz 
bunun için renluiz boncuklar 
bulmak lazımdır. Dediğim gibi 
bu i~ biraz kolay değıtcHr. 

~alıkl11rın sırtım örten pul 
ların bir kısmı tamamen le
kesfzdfll. işte bunlard"n bir 
mlktrr Pide ettikten EOD ·a bir 
fir caT'\ içine koy;\caAın·z amon 
yağl\ cıt.ııız ve halloluncaya 
kadı.r 

Ka.dınl.ır için çok mRcera 
geçiren er\ce'.<lcre t.carıt sora
cakları bir ıey vdrdır: Aca.ha 
bu kftdnr m;ıo•ra "' l'l.'ltndl\ e.r 
keğln gönlünü çahn biıisl 

)·oknıudur; günün birinde ona 
kaçm.ıtzmı? 

Ve ynhul ben onnrı kal-
bini do'dur.A bılirmiytm? 

But un iç n hiç c ndi6e et
meyin. B .akaıl11 r ne kadar 
severse •evsin onun kalbi bir 
kadın k"lbine l et.zPmez. En 
son oraya kim girmiose kalp 
onunciur. Yalnız onun fste· 
diklerini bılmek ve eıkl ha· 
yatım aretmamak gertkllr. 
Evindeki hayattan memnun 
olmayan erkek evelce yaıadı
macera hayatına yenid~n baı· 
layabilir. O, bu bayal!n yol-
1 aranı pek ala bildiği için ev-

deki karısı ne kadar dikkatli 
otursa olsun o gene istediği 

gibi dolaplar çevirir. 
Fakat bekar erkekler bu 

l;eyecan ve kararsız hayatla· 
••ndan dalma tikayetçtdirler. 
O .ılar da gerıç bir nkek ve 
ona uygun bir kadınla ve 
yanlarındaki mini mini bir ço· 
cuğun neı'eli b;ıyatlarına im· 
renirler. Onlar da böyle bir 
yuva kurmak arzusunu taıır· 
lar. Hatta bunun için ince u-
zun düıünceler bile. Çünkü 
eninde sonunda varılacak bir 
hayat olduğu için onu.1 da 
kendisine göre bir çekmesi 
vardır. Bir hekilr için evlen· 
mek de sırlı bır ıeydlr. Bu 
hayatın da ue alduğunu öğ 

renmek ister. 
Gençliilnl boıu boıuna ve 

bin türlü macera ile yıpratan 
erkekler bu yolda ezıh:cekle· 
rinden de korkarlar. Sazan 
böyle düıünenler evlenmeyi 
faydalı bulurlar. Bekarhk öy
le bir ıultanlıktır ki bunu 
idare etmek her kula nasip 
olmaz. Bekarlık betan bu ız· 
hraphrına rağmen geride kal 
mıt tatlı bir rüya gibi are.ııra 
gözlerin önünden geçer. İn 
sanlarda tuhaf bir du~gu 

varc'!•r, gördükleri ıeyl~rt hep 
mukayese etmek ister bunla. 
rın llrhirine tercihi ise onları 
rın vereceği alakaya bağladır. 
Evlilikte mes'ut veya bedbaht 
olmak iıte budur. 

YILDIZ ABLA 

DOKTOR 
1 A. Adil 

1 Göz hastalıkla 
rı mütehassısı l 
istiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
I' ve tedavi edilir. 
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İyi sirke : 
Sokaktan geçen sirkecile

rin yaptıkları sirkelerin iytli
ğinf, kötülüğünü anlamak her-

kesfn kara değildir. Artık on

ların foufına bırakarak aldı. 

ğımız sirkenin kötülüğü vana 

vucuda oldukça zarar verir. 
Bir çok ıirkeciler, odundan 
çıkarılan sirke ruhu ile kilo
larca ıuyu ıirke haline gdi. 

rebilirler. Bunların vucut için 

hiç bir f ayduı olmadığı giLl 
bazı rahatsızlıklara ve hasta. 
lıklara da ııebep olurlar. 

Eğer e\•inize ve yiyecekle· 
rinize meraklı iseniz kapıdan 
aldığınız sirkeyi muayene edi· 
niz. Sirkenin yalnız rengine 

ve tadına bakmak kafi gelmez 
Bcnuo için gayet ko'.ay bir 
usul vardır. Mutfağın bir kö-

ıesinde bir mavi kopya kale
mi bulundurursunuz. Sirkeci 

kapıya gelince bir kaç damla 

ilteultıiT, elinize aldığınız sir· 
ke ö!çeğine kalemin ucunu 

hafifçe batırırsınız. Eler ka
lt'!min mavi boyası birdenbire 
1eıtl renk veriyorsa hemen 

ölçeği bırakıp kapıyı ltf,J>ayı· 

mz. Eğer gene mııvi reı,glndts 
kalırsa anlayı 1 ki ıirke iyidir. 

Bu tecrübe çok kolayC:ır. 
ihmal etmemek lazımdır. Yf. 
dıklertnizin ne olduğunu bil. 

1 
mek 11hhatınız ve yaıamanız 1 
içln fa) dalıdır. Sazan bir yan 1 

1 

hılık ve aldanma inıanm ha - ı 
yatma mal olur. 

ELE S&E!M &!SE 

Alüminyum kapların 
kötülüğtil 

Son zamanlarda mutfak 
ftlerinde çokca kullanılan kap
lar alüminyum madfnlnden 
yapılmaktadır. Çok hafif olma 
ları ve pallanmamaları bunun 
de~erini arlırmatadır. Sefer• 
taıları da bu madenden ya
pılmaktadır· Birçok kullanıılt 
iyiliklerine ragmen bunun da 
bir kusuru vardır. Alümin• 
yumlu kaplar, içindeki ff!yle
rfn cinsinden korkmaz. Yani 
baknlarda olduiu gibi ııÇbk
lık» yapması korkusu yoktur. 
Ekti ıeylerden kat'iyen bozul· 
maz. Yalnaz bu kapların içne 
tuz ve tuzlu maddeler koymak 
doğru deglldir. İçine tuz kon• 
mıı bir alüminyum kabının 
bir iki gün ıonra delik deıik 

o~duğunu görmek insana hay
ret verir. busebepten bunlarm 
içine böyle ıeyler koymama· 
ya dikkat elmelfdlr. 

Alüminyum kaplar için 
korkulu olan bir ıeyde bun. 
ların yıkantttdar. Evl~rde ba-
yanlar yıkadıkları kapların 

biraz daha temiz ulmaıı için 
sıcak suya ıoda karı§dırırlar. 

bakır ve diğer madenler fçfn 
faydalı olan bu madde ala
mioyum kaplar için tehleke
lidır. Bu da tuz gibi alümin• 
yumda delik d~tik o:masma 
sebep olur. 

Ne yapalım ki her güze
lin bir kusuru olduiu gibi 
bununda bu kusuru vardır. 

Bunlara dikkat eder.eniz 
bir alilmlnyum kap uzun müd • . 
cet birfey olmadan kullanılır 

ve bir ıeycik o1maz. 

Bursa Tecim ve Endüstri 
Odasından: 

Bursa Teciın ve Endüstri odasınıc birinci df
r .. cede SlCİm işi lG Birinci kanun 935 pazartesi 
günül.;aat 9 da başlayacak ve ogün saat 17 de 
bıtt c-:ktir. S.:çin1 yeri Ufu carni yanında Tecim 
ve E dü~ı ri odasi salonudur. odalar nizamna
mesinin 26 ıncı ıuaddesinde) '17111 evsafta ·rec:m 
v.: endüstri cr1eriyJe şi' ketler ve · nıüesseselerin 
re /!erini vern1' k üıre yukarda ye:tzıJan gün ve 
s:ıalte gö~teril~n yere gdmeJeri ve helli başlı ye
rlerde nsı!ı sicil defterleri bu seçimde esas tutu• 
1 c ığınd..ın o Ja~·a ka)'ıtiı olduğu halde bu sicil 
deftei kriııde adı bulunn1~van teciın ve endüstri 

,J 

erlerı!l' ş :,.~et ve n1üessese!eri ı işbu ilan günün-
c..~en b:tş'ayarak bir içinde oda seçiın kon1siyonu
na 111üracaatla it;ı az haklarını kullanmaları. 
-

!(aracabey Harası 
direktörlüğünden : 

Hıra nın rnart ibtidasına kadar lıa,ıl olacak 
koyun süt!eı i acık artırnıa suretiyle 2H-1 l - ü3~ 
l'arihinc lllÜ..,'tdİf ("·ılı) günü saL.t 1 a de satıla
C'l ktu·. istek 1 ilerin terni nc:ltlari vle Hara J\lüdürlü
ğü ne n1ür:.ı c.:ıa t lan ilan olun~r. 10- 14-18- 22 

8J ~a t~.ptı~ı ıdaı: 
Ağustos 315 gün ve 193 
sayılı tapu belgesi mucibi-
nce dört pay itibariyıe iki 
payı mahmut oğlu ali ve 
birerden iki payı kızları 

hüsniye ve haticeye ait bu
lunan cumah kızık köyün · 
ün çukur dağ mevkiinde 
kain kestaneliği n ahara sa· 

tışı talep edilmiştir. bu be· 
lgeye ait olan tasarruf ka
ydının evrakı müsbitesi me· 
vcut isede kaydı yamk ol 
duğundan bu gayri nıenkule 
tasarruf iddia edenler var 
ise tarihi ilandan itibaren 
on gün zarfında ellerindeki 
belgeler ile beraber tapu 
idartsine müracaat eyleme 
lerl ilan olunur. 



Sahif ~ 4. 

As.Sa. Al. komisyonuııdan. Mud..ınv:1 Sulh f·l11i{ıık 
.J ,.~ursa Şarbaylığından: 

Bursa garnizonu için 1:10 ton ''uLf Satun 4 :i3~1 kit,> aq1:.ı eksihınesi, 
1 1 t T h · d'} b <l ı· t•3-- j' d No: 93'1 :~ Miistncırnl:i 

iVIa h kenıe~i ı H ien: 

a ınac i ır. a n1ın e ı en e e ı ·' 1 ::1 ıra ff. Uray Tt-miz!ik işleri ımyvanJ:trın111 hı ~eneki ihtiyaçla 
S · · A f 1 · ;ı l El · ı diyoş olması hasebiyle• t .. .... artnan1es1 ~. . A .J · conısıyonunuac ar ... <St tnıe rı için 43321 kilo :ırpa açıl\ eksiltme ıle alınacaktır. bir 
~2-1 l-H35 cunJa i!'Ünii saat 16 da toı>hanede kilosunun muhaumeni 5 kuruştur. eksiltme ve iislermesi 2 . 

rekesine vazij et olunan Mu 
...,. . danyanın Halil paşa Maha-

ca t!ın alma konı~1yonu binasında olacaktır . ek 12. 935 pazartt=sl günü saat 15 te yapılacaktır. istekliler, llesinden ölii yaşar zöhtü-
·ı J 1 f d' şartları anlamak için her iş giinü ve suatından önce de 

sı tnle 'apa 1 zar usuliJe it' • 1 163 liralık muvakkat teminat makbuz uveya banka mtktu- niin malJannm bilmüzayde 
1'1uvakkat teminat 703 lira l 2 kurpştur . Tek,if bu lft! Uray komsiyonuua gelsınler. 17-2t-24 - 28 . atılın sına karar verilmiş 

ı ı > 1 1 () 3 •• - o !dugundan Mudanyada zi-nıe <tup arı :. t- -. ucun1a günü saat 1 t> şe - - -G - i 1- I ---~ı -~ ı ~ d · .... . . .. . . . ~nı ı ( c r a n ~ınur ugun an: gra mevkHnde şarkan pati-
kadar S A A L kornsıyo'1 reıslıgınc verılrnış Mü lğa eytam idaresine izafdıe Gemlik Hazinei maliye- J<a garben evekl! tahşildar 
olacaktır . 1 sine 29 lıra 12 kuruşa borçlu umuroey köyünden ~ofta oğ-1 Ali ~ımdi Nufus memuru 

~ ı rn Ahmet kızı Şnziytnin ipotekli bir kıta zeytinliğin satıl- ismaiJ şimalen ııesfüe ce-

üçbin çift yün çorap satun alınacakt tr. T ,l l ması . mu~ar:er k~ryei ml.!~ldirede ak b~~a Oer~~indt! şa~k nuben kunduracı Tahir ile 
1 · d·ı bedel· • ·•uo J • i S t l an hısseı mufrezı Hasan Garben sarı huseyin şımalen tarık mahdud 280 zeytin , ğ ~c1-
1n1ın e ı en . ı • ~ ıra<. ır . .ır nanw~ı ve . - ı h · 1 N . t I k . '>d 

0 
cenuben Hdtıce ve ay~e ve kısman sarı huseyJn Ue mah- ı m avı ve ıer farafında 

I ... un:ıunesı. ~~ un rl ~1_a ·omsıy~nu~ı :i ır · ! ıınt bir dönüm zeytinlıge yeminli 3 ehli vukuf tarafı ıdan seyrek bir surette bağ kii 
bk~ıltme 2Ll-l l-93b paz:lrtesı gut1u saat 1 G da elli lira kiymet takdii olunmu~ ve mezkür ze j tinl ik a.!ık tüklerini miiştemfl 350 lira 
1 ophanede A-:;kec i satun anıa kooısiyonu bi ua~a- 1

1 ,l : :tırnıa v~ peşin paı·a ile satııacttktır · 1 kıyuı:::ti muhanıoıccıeıi ve ı!l 
nda olac::ıktır. Eksiltnıe açık olar a l{ yapılac.i l{ ı !poteıc sahibi \'t aıa_caklılar ve diger aıQkadarJann irtı· 1 dönıı 11 zeytınlik ile! Yf'rli 

t lr• l\l tn1a kl<a t l<' lllt n~ t ~l () I • radı.... '.!, 7 ;~ ı O i -; f ı.li h<lkkı St!hıp ı erinin işbu g'1yn mtııkul Ültrinueki hak- haglur llll'"\'ldınde ştırknn 
J ruıın husmsıyıe tu 7. ve rmısr.1fn dair o 1an idd i aları işbıı 1 T~dik. ı\h· t. ulıt· 'e Ab c• -

· t · h · d · · · · ·· 1 111ıı Zt!ytiıılıqı yarht:n Arrıı -
1 

ııan art rrı en ıt b;..rcrı yııod guıı ıçınlk cvr:il{ nmsbiteıe-Bursa birinci erkek lisesi 
ı riy e icra dairesine b ı l dtrnıc erı ak5t lrnl:ııde hul{lar 1 tdpu vut og .u n.u:-.tafa ve d~mır 

Direktörlüğün.den .· sıcıııe: ıvıc subit oımndı l~ça ~:ılış bt!delin"ıerı ı·c p"1yJ qşma· yolu şınıHlt:'n Ak küyii ib-
rahim cer>uhen denıir yt>l u 

llaziran ve Eylül 1 D35 ulgunluk su a darında ! dan hariç kalacah:tı. _ . . ile mahdut 3o' I zeytin nÇıa-
- .. . . ~ - Artırma şartnamcsı Gemhk ıcr:ı nıenmrhıgn Odasn d.:ı 1)" t tın ) d f f l 1 t 1 l ı c ı m v c ı o c1 ı ı t ve 2ll0 :ı u et " gurup ar an nnı va a <: o up a yan ız l i f .şbu ilan tarihindet1 İtibt.ren on gün miiadetıc her kesin 

1 

trng lrnı ii Ji nli mtişiernil 1 :~ 
dcı s gurubundan nıuvaffak o!nıay."lnlarla t'ski 1 gör:ııesi için açıktır. .. .. Göııiim nııl(tarırıda ve :uo 
taliınatnatnc gükiin1lerinr göre Jjst> n1e:z ıJ niyct :i - l~a.ıe ~~ l .~.-?'ı5 tdrihine ra~t geien cn.ma gunu saat lira değerinde bultınaan zt•· 
imtihanlarına girınekte olopla bı"ıt ü:ı g,· t r upiar I Ondortte G~m~rn ı~ra ıuemurl.ug.ı od.ısında ıcra •uıınacak . , ytinlik bilmiiz~yide sutııa-
d ff l ld 1 1 1 l , ı I • l tır. şu kadarkt tP.yın olncıaıı ışhu zanıathta artırma b~deli C"g· ı·ıdan Talı'p • er'ın 10 1., an mu va a { o u { arı ıa uc )'a n1z nı r , er s . .. . . '.':.. ' · c ••• ..' 0 -- c 
r • . • , • • . .) .... · . . gayn menkulun muhnnoıen kıymetıuın yuzd~ yetmış beşı mb çarsarıha gunu saat 14 

g ~ruhundan l~a_zcl na 1111} a nf arın ıkındı tc ş ı 1 n <1} ı ı ouımadığı tal~llirdc soıı artı rruanm taahhudiı baki kal malt açık artınuaya çıkarılrc ı -
ıçilıd~ bu yıl ıçın hır defa daha olgunillk ,.e ıııt - ı üzre artJrmanın on!>tŞ gün daha tenıdıt edilerek 4--1-936 ğından tdiplerin vakti 0 e
zun i yet sına vJars na gi rnıd·•nn~ K.ü ltfl r hal.:a n- tarihine rd~t g :ıen cumartesi günü saat onda üt?mlik icra zkO.-da yiizde "i ı50 d.-po a < 
ığtnca izin vcrilnıiştiı-. 1 nıenıurıuğu oaası!da 228ı..l No.ıu kanuım tevfikan teklıf OJu· ça~ını hamilen rnahl<eme 

.. ,- .. I . . .. t . nan bedd yeminli üç chlı vukuf tarafınddn takdir olunan baş katibi HÜSe)'i ı GiH e 
Yazı h ve soz u sına\. gu~ erı n 1 go' cn·n çızel· ı kıymetin yüzde yetmiş beş; bulmadıyı takdirde ıhalesi ic:a müracaatları ve yüzd\! 75 

ge okulumuz soloı,unda asılnııştır. kılmacal<tır. tJulmadıgı takdirde s:ıtış beş sene müddetle tt: şini bulmadığı taktirde en 
Sözlü olğunluk sınavlarının aşagıdaki grH.lcr 1 mdit edilecektir. s?n artıran~n tcaı~ütı.~ri bfı-

de yapılacağını önenıle bildiririrn. -4 Arttırmaya iştirak için gayn menkulun Muhammen k2· kı kalmak uzre l::> gun da 
., 9 I Ç) 3 - - - 1~ I ı t:'' ymetinin yüzde yedi buçuk nisbethıde pey akçası veya mi· ha temtıd edilerek 3- f-936 
., - l -1" D cun1a gunu: .oeen \Oıunun r ı· ili banka teminat mektubu t~vdi dmeleri lazımdır. Alıcı cuma günü saat 15 de me· 

zj k -Kim ya ve RiJa't.l ye; E.dt biyat kolu uun F el . artırma bedeli haricinde olarak ihale karar pulları ve yüz· l:kur iki parç_a zeytinlik en 
scfe- L;tinıaiyat. "'e Edebiyat gurnplan. de iki buçuk della\iye ı·usumu ve tapu ferağ harcı vermeğe ~ok a~tırrua ıhale! icra kı-

30-1 1- 1935 Cunıartesi günü: Fen kol unun nıecburdur. Daha fazla malumat isteyenler 935 - ı ıo No.Ju ~ın1acagı ".eh dıellaklıye ve rc-
r)"" h' .... 1. 1 Ed b' l 1 'I h d . l . t . . d b·ı · J ım er \le ı a e arar putu a 11 1 ım er ve e ıyat <O unun tarı 1 gru u. osyasıy e memurıye ımııe rnuracaat e e ıcır er. e ihale- veharcı tezkere ve f ~ııağ 

fi- 1 O- 14. 1 ~ den beş gün ~,onr~j tesçil içiu tapuya teskere yazılacağı harcıarı nıiişteriye afd ola· 
1 ilan olunur. 

-~-s~.-~-a~.-~~,.~~~0-~~~-~~o-n-~~n-~-a-n~.-.~~ ~- ; - caöı ııan otunur. 

Bursa bölge Sanat okulu d·rektörlüği en Aıpa 

Bnrsa,Mudanya ve Bandırm • Garni1.01lar1
1 

f\11u\•akkat ·r~ahnlini 
için 478 tapu Arpa satın alınacaktır. Tah ııin tenlinat s utan 
edilen bedeli beher kilosu beş kurusdan 239001 Lira kuruş Li· a kurus !\ıikdarı cin~i 
liradır. Şartnamesi satın ::\lnıa komsiyonundan- ,---------------·--·-----------·----
dır. Eksiltme 27-1 1 - 935 Çarşanba günü saat 1 ü 
da Bursada tophanede satın alnı:ı konısiyonu bi
nasında olacaktır. Eksiltn1e kapah zarf usuli ledir 
Aıluvakkat ten1inat 1 iO~ liradır. Bursanın !388, 
l\1udanyanın 4-5 ve Bandırmanın 45 tondan iba
ret arpası ayn ayrı tal1 plere de ihale edilebilir. 
Teklif nıektupları ~7 - l I --935 Çarşanba günü 
saat 15 şe kadar satın alına komsuyonu başkan. 
lığına verilmiş olacaktır. 

~ • 
Has egnıek 

Bursa Garnızonu için 1 ~3G.OOO kilo has ek
ınek satın alınacaktlı-. Tnbnıin edilen btdeJ ı:>:i 
2~) liradır. Şartnanıesi satın alına kaınsiJonun
dadı. Eksiltn1e ~6-11-935 salı günü saat IH da 
Bursada Tophanede satın alma kon1suyonu Bi
nasında olacktır. eksıtme kapalı zarf usuliledir. 
~tuvakkat teminat l 165 liradır. Teklif mektup 
ları 2 G -1 1-9;3!) sah günü saat 15 şe kadar sa· 
tın~1lma kon1suyonu başkanlığına verilnıiş ola 
ca k t ı r. - 6 - l 2 - 1 i - 2 3 

Araba ve koşum taknnı 

(10) adet çift atfı araba koşum takımı satın 
alınacaktır. tahmin edilen bedel arabanın 1 l 00 
koşu•n takın1ların1n 750 J;radır. Eksiltme 2:i-- I 1-
9:.35 pazartesi günü saat 1 O da toph~nede satın 
alma komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltme 
açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat ara
balar için 2,5 lira koşum takın1Jarının ?l() lira 

9 ... 
42 
H·> 

ın 
•)() t.' ,] 

100 çift 
t :lü (( 

Tiı·e çorap 
yun » 

G 
~9 
1 () 
2-t 

5H 
b4 
87 

~7 
... .., l 
.) .., 

00 
00 
fJO 
2f> 

1 i.J adet 
1 ~H> çift 

kısa kollu ten fani lası 
iskarpin 

50 {( postal 

1 

~25 
B:!~ 

17 50 
140 (( 
175 adet 

beyaz ayakkabı 
1\1endi l 

:j 15 lı ~ 11~0 « İç donu 
Çt 90 1 J2 l 1 O « Harici gön1lek 
1 12 15 GO « Yüz havlusu 
ı.. 20 fj(j 140 (( C( (( büyük 
o 7't 63 11,.0 « A ·Jet fani na lası 
1~ 00 lGO 100 « Yün tanila 

8 44 11 ~ fiO öOO « n1e1re Anıerikan hczi (yerli) 
Bursa bölge San'at okuluna girerken yukarda cins,n1ikdar,tahnıin i 

bedelleri yazılı on dört kalen-ı eşya HÇtk eksilttneye l"onuln1uştur. Eksilt· 
ıneye ko:ıulrnu~tur. bk~iltn1c 2:)- 1 l-H3:i pazartesi günü saat onbeşte 

İlbaylık binasınd~t kültür. direkti>rlüğ-ü )'Önetgesind · ~·apılacaktır. Ek
siltıneye girc:ctklerin n3f> ~rıcaret oda::ıı veikaları ~ircegi el,siltmeye ye
ter rnuvakkat nıcıkbuz •veya banka teminat n1ektupları ile muayyen 
gün ve saatta l<onısiyon::ı gdn1eleri. nunıuneleri görmek istiyenlerin her 
gün san'at okulu yönetgesıne nıüracaatJan ili\n olunur. H-10-1 ~·-18 

Bur~a Şarha)·hğından 
Satılığa çılcarılan ankazlar yeri en 

-
Sebat yurdu biiıasının ankazı Aıtıpaamak caddesi 
Hal il ve İbrahim fırını )) Zafer » 

u "'cu Rasim dültkilnı » )) )} 

/\fahallebici Bekır dükam » )) )) 

Süleyman pehHvan evi Eski balıkhane yani 

ayrı olarak pazarlık suretiyle . 

muhammeni 

400 lira 
ıoo 1) 

30 » 
50 )) 
80 )) 
21 - ıı-935 


