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Yarın Uludağa 
bir kafil~ çıkıyor • 

Yarın sab.h daicılar.daa 
mürekkep bir kafile otobtııle 
uludaia çıkacaktır. Kafile ye
ni otele kadar kayakla olarak 
&Jdecek n -akıama d&necek· 
tir • Dalda bit- iki qıetre kar 

··~·~ • n 

Urej-gll'Zinosunde 

dans 
d)c;ıllıo+r1•Jı1d.Mt p fenl• i'- . 

ıili \laatf rdan dlreMitfıile fÖfe :.. 
filbskik ,\y~fz1111bba • 
ldeleriDin tari.fi balumında.a ~ 
.ı..1 .. l.tı. ~ ;-!5lc1tttı Uray gaztnoıunun m6ı-
fifı8ffe'11"~1 yorml/taf.at:.bu teclrt bay Muıtafa ; ıazlno1a 
~il':!!tg r ilDJli st_1.,f{tje;_ 'bf r caz koyacaktır • Bu cazla 
ılıı6-'[A• ~ '"'"' her cumartelL akıamı ailelere 
r,ndan iç}l~ui. ~e yasak e.d"-1~ mabıuı özel bir ıuvare veri-
i'~u) pVW;W n•~•te\-i· 1: 
ji(~~!'!t !.~u .... cak kay~t,I a~ le~ktir • llk ıuvare için ıeh· 
W~tW2ifdr ııa~m 11 ~ rimlzln tanınmıı zevatı gazl-

ı ola.tıı;Hf bMM l i_ht.lkı~ ncya da vdt edilecektir . 
&meli .. ı.klao b~'"4M...Mn • K d I b. k k 
~e yapma an kenanayı~a a ın ara ıça çe en 
ica~ıg:.~~·re ·~~iuludatın . sarhoş 
.uiwjl.Ui.lı:ala~l.lkilomet• ) 
relerce uzaktan ve açıkt.n i'elti· Ctım•lı krzık k6yOna• 

• 
:rahsin t Nahid 

anltataya gidlJCW. 
it baıtar direktôrir ~eferlt 

arkada.ımız 1ahaln Nalard'dy· 
l'Ur, at netlfiltn tafifu tıleri 
etrafinda yapı\ac~1( btr konuı· 
ma için Tarım bakanlıfınca 
Ankaraya · catnlmı~ır. 

Bir tiı'tsıılık 
Dnn ıaat 1 12 d,, Vıllıe4 

ba:rtarı. Samlnln-çalıttiiı dai
re odaaın1n dı ttnd• a..,h ola• 
rak bıraktığı P.•ltQıunun ye. 
rinden aıırıfdılı •nlııtlaralt 
zabıta faili araıtırmara iuı
lamııtır • 

Hindi çalmış .. 
Yeni mahallede mekt~~ 

ıokajınds 36 numarada otu• 
ran Htdaret adındaı birini-. 
kiremitçi mahall~ılnden Ruij 
oflu Al;düİkerlme·aıt brr hin 
dlyl çalarali lJAZarda satmak 
Ozere J~n Y.ıtktalaa"'11tır .. 

SUKUT rek te~ile anm~i,,.._)aaziaedeb lamatl oıhı Rizeli vu .. f, lat!• 
d .. lllM ~ hoı olarak umumhaneye git· 
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birinde çıkacak~ ~ bir ~61'11len oraam da teWar dt ve faydala bir 1\1 ~k~r. 
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-d~deılıttBV.-td• bOMW ~bi pat- •kımmdn değil içilmiye ha~ 
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Pcmt Ain.-on firketi ta. 
~afhMlaıı Uludtidaa 1eDİ ge
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Diliyor. Yani·• •iti- .-ı-
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li' . =( ·.u:.: >f">1 92 t;J i ~ Arlkara 2~ (A.A) A'.dlıababadan bildirn'dfg_lı~ rare: yirmuı 
ıon teırtnde makkalenln ıarkında -.urNaJ.61a6 ~cMeftil Qt JQ 
harebede ltalyaolar bir alba1 iki iaUhklm ıübayı ve 300 nefer 
ölü vermiıler ve Habeıltler 2f)Q · tüfe!1~ 4 maklnah tüfenk 8000 

mermi ı•nimet al1'!ı~la~~ır 1 • , : {) , ~ 

Amerikalılar ltalyaya pet~ ;1 r-ı 
O'Önderm~veceler.~ . · ··ı c·~ 
9 J~ (J ... 

Ankara 22 (A.A.) V'ıtn,ronil'ab ı:mlü-\iaıvrarrkörel~nm '4 -

met petrol enafsf6rilerJflt ~tıUfa)ta ~))ıtipıliiai.JlW-.J61aBlwti8Ra 
kendı&e,inddn keıune)'e d~v,et ~1baft!ir ., 'J 

İtaf yaôa zeeri•4:eclbi'~lete-kr~ı~. J 
koymak içılı rno·' --~rı.t~ 

Ankara 22 (A.A) R<fmada0- blldlri!dc'K.~öre: Zecri tedbir· 
lere kartı koymak üzere endjıtürl ve zlra"ta çalıımak için 
halen illah alhod&: bUluna11 bu .. abil;b~ lli'1~ · 1'~J... yüa 

. .binµte üç ar lsift'. vert{IJIJtti•"' 

İngilizlerin miSırd~ stfe)rl' '1~~~1 
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Anksra 22 (A.A) Kahtredell' ıbilliirtldlai~·tgqtg~ ~ffil~ha 
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Ankara 22 (A.A) Nankinden bildlrlldlf'ne höre: KD\'mttoı 
kongresi Cumhuriyetin daimi temel yasuım kabuldijj" döte 
bir çin milletler kongreıinl toplam•Jf.IJ ~ ""'~fttto q_ ı 

Kahirede çaııpışR.ıalar~. 
Ankara 22 ( A. A. ) Dün Kahirede bir çok hadiıeler ol• 

duAu ye P,oJiı .. ile •im•Jitçiler ATHf~• bir{~ s;~Jİmalar 
vukubulduju Londradan blldirllaı~ıefllr1 J f · , ·~ 

Peştede Y q.huHi aleyltcld~flffJ rı 
Aakata 22 ( JA.. ;A. ~ Peıt~en l>\t ~irllÜttml 16re , ~ıtdAt 

ale1htıldekl nfc\matitt.b ""tttk9e alır bil\ llldlysd,:t ..... ctw 

Alman 'liarsr.Jlarind , 1--, 
Y.aliaililer-if-~ . r • , r: " :: iı, 
~flln 'f2 \ A. A . rArman •wononli""maôiii'ıtAfman•rot 

ıalarıo~akl yahudl m9a r aünden Ufbaren itlerlfl 
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Sahif~ 2 

As ... ~a. Al. Komisyonundan : 
Arpa 

Bursa,~tudanva ve Bandırm t Garnizonlara 
I 

için 478 tapu Arpa satın alınacaktır. Tahmin 
edilen bedeli beher ldfosu beş kurusdan 2:~900 

liradır. Şartnamesi satın alma komsiyonundan· 
dır. E ~csiJtme 27-11 - 935 Çarşanba günü saat 1 () 
da Bursada tophanede satın alma komsiyonu bi 
nasında olacaktır. Eksiltme kDpalı zarf usuliledir 
~1uvakkat teminat 1 i93 liradır. Bursanıo ~l8S. 
l\tludanyanın ı-.5 ve Bandırmanın 45 tondan iba 
ret arpası ayrı ayrı tal•plere de ihale edilehil ir. 
Teklif mektupları 427- l 1-g~{5 ~;:ırşanba gü nü 
saat 15 şe kadar satın alma komsuyonu başkan . 
lsğına verilmiş olacaktır. 

§ 
Has egmek 

Bursa Garnızonu için l ~15.000 kilo has ek 
mek satın alınacaktır. Tahnıin edilen bedel ıa:i-
2a liradır. Şartnaınesi satın alma kamsiyonun
dadı. Eksiltme 26-1 t-935 salı günü saat 16 da 
Bursada Tophanede satın alma kom5uyonu Bi
nasında olacktır. eksıtrne kapalı zarf usuliledir . 
~1uvakkat teminat 1 l G5 liradır. Teklif mektup
Jarı :l6 -11-9~{;) salı günü saat J 5 şe kadar sa 
tın alma kon1suyonu başkanlağ111a veriJmiş o!a 
caktır. 6 - ı 2- 1 i - 23 

Araba ve koşum takım1 

( 10) adet çift atlı araba koşum tak1mı satın 
alınacaktır. tahmin edilen bedel arabanın l 100 
koşum takımlarının 750 liradır. Eks1Jtme 2:> - 11-
935 pazartesi günü saat 10 <la toph~nede satın 
alma komsiyonu binasında olacaktır. Eksiltn1e 
açık olarak yapılacaktır. ı\1u,·akkat ten-ı\n~'t aı·a
balar için 2,5 lira koşum takunlarının ~iG lira 
2t) kuru':-tur. 6-12 - 17 - l~~ 

Bursa Zıraat Bankası 
Direktörlüğünden: 
aded 
1-Fordson traktörü 
ı -24 lük diskaro pulluk 
1-çif t lengerli pulluk 

kestel .çifiiği sahibi I\1üteveffa l\llulıtar,ın ha
zineden aldığı traktör bedeli borcuudan dolayı 
haczedilen ve evsafı yukarda yazılı traktür ve 
tef errüatı mezat kaimesindeki ş3rtlar dairesinde 
on beş gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

1-Haddi layık bulduğu tukdirde ihale 11 İlk 
kunun ~3:> çarşamb. günü saaı onda kestel na-

: ·ı-,---S U-K-~U-T ___ 11 =~· 
1 

oman 1 A. Turgut 1; 
1 1 i -------------.. -

---sı---
Onun mini mini ayakları. 

nı dizleri üzerine ftldı. Titri
yen parmaklariyle rugan ıa
karpinlerlni ve bf'j rengl ipek 
çoraplarını bir dadı ihtima · 
mıyle çıkardı. . . · . . • . •. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bir kahkaha .. Tiz .. İnce .. 
Çılgın sfirekli bir kadın kah
kahası. Sonra bir hıçkırık .. 
Ve Nerminin hırçın ıeıi: 

- Nüz1'et!. Nüzhet!. Aıkt 
ve gururu ile oynanarak izzeti 
nefıl ayaklar altına &lınan bir 
kadın; intikamı için her fe· 
dakarlığı yapar Nüzhet .. 
Günahını unutma !. 

Madam Surpik bir hafta 
ıonra Nerminl ikinci defa ola· 

rak ayni odaya, fakat bu 
defa Vedatla değil tanımadığı 
esmer bir gençle birlikte 
misafir ediyordu. 

"'** 
Sokak kapısının zili yırtık 

feryatlarla koridoıun kalın 
duvarlarına çarparak kırılır
ken, kalın ve tok bir erkek 
sesi yükseldi : 

- Posta!. 
Yukardaki odada kocasly· 

le karşılıklı gazete okuyan 
Vedia , müvezzıio gür 
sesi üzerine heyecanla doğrul. 
du. Sonra, sevinçle gazeteyi 
yere fırlatarak a~ağıya ko~tu. 
Kapıyı-Açmak üzf!re giden
Hulbeye vakıt bırakmadan 

~~:l kk 1n S esi 

l3ursa Şar aylzğından: 
4 ;' 3 2 1 I< i 1 o arpa e 1< si lt ı nesi . 

Uray Temizi ik işf eri hayvanarının bu ~en ki ihtiyaçla~ 

rı için 43321 kilo :ırpa ,qçık eksiltme ile alınaca l\tır. bir 
kifoı;;unun muhanmeni 5 kuruştur. eksiltme ve iistennesi 2, 
12. 935 pazar test günü saat 15 te yapılacaktır. istekliler· 
şartları arılamak için her iş günü ve saatından önce de 
IG3 liralık muvakkat teminat makbuz uveya banka mektu. 
bu ile Uray komsiyonuua gelsinler. 17-2l-24-28 

§ 
Kiraya verilecekler: yıllık mhammenesi 

Tcferrçte tarla 200 kurüş 
Tatarlada bahçe 2000 « 
Acemlerde tarla l300 11 

Mera yeri ,. 1000 « 
Uraya ait yukarıqa yazılı bahçe ve tarlaların kiraları 

ı-ı 1-935 tarıhirıden itibaren üç yıl müddetıle ve ayrı ayrı 
olarak acık artırmavs konulmuştur. Artırma ve üstermesi 
2-12-935 pazrtesi günü saat 15 te yapılacaktır. istekliler, 
şartnameyi görmak için Muhasebeye ve üsterme günü 
belli saatından önce yüzde yedişer buçuk muvakkat temi 
nat makbuzlari.Ale Ura Y komisyonuna ğelsinler. 

l:Sursa Nafıa su işlen 
n1üdürlüğünden: 

l4·Birinci kanun-935 cu. 
martesi günü saat 1 l de 
Hursada Nafıa bakanhğı bi
rinci daire su işleri bina
sında eksiltme komisyonu 
tarafından (l 5931 . 56) lira 
keşif bedelJi ( Nif üftr çayı 
feyezanına karşı muvakkat 
tetbirler inşaatının ) kapalı 
zarf usuJHe eksiltmesi ya 
pılacaktır. Şartnamr, proje 
huUlsai keşfiye paras1z O· 

larak su işleri dairesinden 
verilecektir . Muvakkat te-
minat 1194 lira 86 kuruştur 
İsteklilerin teklif .mektup
lan ve eıı aşağı yirmi bin 
ıiralık işi rnuvaffakiyette 
yaptıgına ve ehliyeti fenni
yesi o!duğurıa dair vecika· 
ıarını 14 Birinci kilnun 935 
cumartesi günü saat 10 a 
kadar birinci daire su işle-

ilan 
Hırdavatçı Abdullah ifJas 
idaresinden : 

Tuz pazarında hır .. 
1 davatçı Abdullah ala
caklıların ikinci topla
ıımast 17 - 1 ~ - 9 0 ~ gü
nlemecine rastlayan 
salı o·ünü saat 1 () va ô .1 

tensip ediln1iştir. o gü -
n ve saatta evvelce 
alacakları kaul edilen 
alacaklıların Hursada 
koza hanınJa "1~ 1 nu
n1aralı yazıhanede ha
nede hazır bulunnıa)a
rı ilan olunur. 

ri müdürıüğüne vermeleri 
Jfizımdır • 

23 - 24 - 26--27 
-- . 

hiyesinde y~1p1lacakt1r. Sürülen p~yle haddi Ja-
yık görülnıediği tdkdirde bir hafta temdit edile
cektir. 

2-İhale bedeli pfşindir. ~1üzayede)·e girmek 
isteyenler n1ezat kaiınesinde yazılı nıikdarda de· 
pozito verece1<1erdir. 

ü - ·rraktör ve teferr uatı ihaleyi müteakip 
rnahallinde n1üşterisine tt.slim edilecektir. 

4-Tellaliye ve sair nıasraflar müşt<::riye aittir. 
5 - l)aba ziyade izahat almak isteyenler Ziraat 

bankasına ve traktörü görmnk iste)1erıler Keste) 
de muhtar veresesi ne her gün müracaat edebi~ 
liı ler. 

kendi açtı. 

Çoktan bul Nüzhetten 
mektup almamııtı. Merak içln
deyai. Hergün mektup bekli 
yor, hergün postacının yolunu 
gözliyordu, 

Müvezziln uzattığı zatfı 
kaparcasına aldı. Seri bir na· 
zarla zarfıo üzerindeki yazı. 
)arı bir hamlede okudu. Bir· 
denbire. bozuldu. Mektup ko
casına aitti ve tanıyamadığı 

bir yazı ile yazılmı~ta. Kızdı• 

Her inkisarı hayale uğrayan• 

lar gibi meyus : 

- Oh, dedi; ben de on· 
dan sanmııtım . Sonra isteksiz 
adımlarla yukarı çıktı. Salona 
girdiği zaman kocası merakla 
haber bekliyordu. 

- Sana ait bir mektup. 

- Bana mı ait? Kimden? . 

- Vallahi bilmem. Tanı· 

yamadığım bir yazı.. Zarfı 

kocasına uzattı. 

Bay Haydl\r alnına kaldır• 
mış olduğu gözlüklerini gözle
rine yer1cştirE-relc mektubu 
aldı. Bakh .. Acaip?! . Hakika· 
ten tanımadığı bir yazıydı .. 
Evirdi çevirdi .. Mühre dikkat 
elti.. İstaobuldan g~liyordu .. 
Nermir.den mi? Hayır.. Bu 
Nerminin yazı sı değıldi. İkb ıd 
den mi acaba? O da dt>ğil .. 
O halde .. . 

Merakla zarfı yırttı. Mek· 
tubu çıkardı. Vedia sönmek 
üzere olan !Obayn birkaç o
dun daha .. tcnken o da keo. 
dislne hitaben yazılan bu 
mektubu bir hamlede okudu : 

Aziz karde~im Haydar; 
Çok eski hukukumuz beni 

bu sııtırları karalnmağa sevk 
etti. Seni çok seven ve senin 
namusunu kendi nıımusu bilen 
bu arke daşının ikaz yolundn 
yazdığı bu satırları seni ren· 
elde etmesin. Rencide etmesin, 

Bursa ikinci hukuk 
ına hken1esinden : 

935 - 1328 Davacı Bur· 
sanın köseleciler mahalle
sinde ışıklar mektep soka· 
ğında 5 numarada Mehmet 
Ali k1z1 Raziye tarafından 
mahalli ıkameti mechul bu
lunan çelebi mahallesinden 
Ali Osman oğlu Hüseyin a
ıeyhine ikame eylediği bo
şanma davasının Hüseyinin 
giyabında yapılmakta olan 
muhakemede davalı karısı 

davacınm iaşesini temin et
mediği ve her daim dövüp 
hakaret ve işkence ve eıa 
cefa ettiği davacı tarafın

dan iddia ve getirdiği şa · 
hitler de davacıyı kocası 

Hüseyin darp hakaret ve 
fona söz sarfettiğini ve altı 
aydanberi semti mechulde 
bulunduğu karısı davacı ile 
geçinmelerine imkan kal
madığına şahadet eylemiş

lerdir • Davalı mumaileyh 
Hüseyin yapılan ilAnen da
vetiye üzerine gelmediğin· 

den beş gün içind~ hakkı 
itirazını kullanmak için mı. 
nen ve il~akan gıyap kara
rı tebligine ve muhakeme
nin 16- 12-935 saat t 1 e 
talikine karar veriımiş ol· 
duğundan bermucibi karar 
beş gün içinde hakkı itira
zını kulanmaz veya tayin 
olunan günde bizzat veya 
tarafınızdan bir vekil gön. 
derrnediğiniz takdirde hu
kuk usul muharemeleri k2-
nununun 405 ve 408 inci 
maddelerinde münderiç hii
kümleri tatbik olunacağı 
tebliğ makamına kaim ol· 
mak vzere ilan olunur . 
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rı mütehassısı 
İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
il ve tedavi edili:._I 

Diş Tabibi 

Edip Rüşdü . 

zira; yazacağım kelimeler pek 
ağır ve pek acıdır Haydar .• 
Lakin ne çare ki; birer haki· 
kat .• Keıki ben bu hakikat· 
Iara ıahit olmasaydım. Keıki 
bu arkadaıhk vazifeıi bana 
düımeseydi. Ve keşki ben bu 
hakikatları itirafa mecbur ol
masaydım.. Fakat heyhat!.. 
Buoları gizlemek itiraftan da
ha ağır, daha mes'uliyetli ola 
cak ve 11eni çok seven bu ar
kadaşını daha fazla muazzep 
edecekti. 

Y aZlnağa mecburum Hay
dar. Blr aile ıerefini, bir ar· 
kııdaı namusunu, nihayet uçu 
rum kenarında dolaıan bir 
kudeı k1zını kurtarmak için 
yazmalıyım. 

Ner minin 'eziyeti çok teh
likeli karde,ım • O kadar teh 
likell ki .. 

Ona 11k ıık Beyoilunda 

- Bitmedi -


