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Önümüzde l:l paze.r günü 
} apıbcak olan dağcıla: bay-i rıımı içi -ı hc7:ttlıldftr devn et· 

t mcktedlr. 

1 
B vr m günü hemen Lü · 

tün ltıı'J l.çllar Uludağ1 çıkı\
ca la~ı 1 r. D"t:"ılık I; lubü o· 

, gün t.z .sıns yeni ote\d bir 
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r .,.ç ldan 
eyorlaro 

Ankara 25 (A A)- Roylerin harardan aldığı bir habere 
göre: Hab"IJ kuvctleri herbirl yirmi be~erbln kitilik üç kol ha· 
linde ilerlemektedir. 

Alruarı}nnm, İtalyan - Ha
beş anla~mazlığmn kar§ı gös· 
terdiğl tnra.fsızlıklar büyük 
bir teze.t te~kil etmek üzere, 
Almanya siyas&ııı, yabancı 
memlcketlerd«>, lü2um!uz ol
duğu kadar dn manasız olan 
bir ~uphe ve tereddüt mev

zuu olmuı bulunuyor. Alman 
giyaıası, i'glli ve mes'ul ol-

Kupa il açları 
Pazar g·· kM mQ1Ç 

yar~ a "'ahu 

ı di konuk drı şi,akedeceldr.r 

ve kendileri lı:ız klarlc:~·eni o· ı .. 

abeşlerin bir muvaffakiyeti 
iab~şler üç ltalyan tabıırunu 

hezin1te uğrattılar • 

Bu hsfta Atatürk Gtadvo-madığı bu ihtilafın boılaogı· ı 
cındanberi güttüğü innntıki, 

tam bir dürüstlük ile gizleme. 
mit olduğunn gÖ!'<', bu ferah

lık verici samimiyetin aı ka. 
sına bir su I itneti koymağa 
hakikaten lüzum yoktu. 

munda Tnyyare kupa maçla- , 
rına de vun edi!mlş ve Demir 
tcQ tıpor ile Acar spor lcarş:-

l
l lavmıQhr. Acar sporun ilk 

devrede ofsa) it den bfr gol 
l kazanmasiyle d •vre ( 1- O ) 

1 
Acarın lchtue b!tmi~tfr. İkirci ı 
devr nin 19 uncu dnkiltaaında 
Dcmlrt. ş al •yhine hoke:n bir 
penaltı verdi. F6.kat biraz 600· 

Bu mü§kul onda Almanya 
nın nldığı c!urum, bir tnraf· 
tan hukulm düvel bııkımındRn 
ıu:al ettiği özel mevkiden df. 
ğer taraftan ötedcnberl takib 
ettiği barı§ ııiyas;!.Glndan ve 
nihayet kendi uluıuna hartı 
duyduğu derin mes'uliyet h:s
lerlnden ileri gelmektedir. Al
m·anyanın Cenevrede l·arar- ( 
laştırıl n tedbirleri kabul et· { 
m~yiil, UJuslnr Soııyetc~lne 

dahil olmamasının tabii bir 
sonucudur. Alm nya, esasen 
lcendl barış si;•ı.u;.,sı nar.ama, 
bu bö.rış ıı_, lent teşkil ede
cek ve bugünkü durumu güç
leştirecek her ~eyi, kabul et
ıımmıek mecbur,yethıdedır. Bu 

seb;,L:lc Atm nye, harpten 
faydalanan clev'ct rolünü, ba
rış kaygaıuna dayanan siya. 
s siyle kabili tehf bulmadığı 

tçio, redd~tmek lüzumu kar
§ri!•r.G, le~ iroı~lır. Fakat aynı 

rn topu ceza çizgisine getir. 

mek fçin lutmağn çalıvırlar
ken top kaleden içeriye gi· 
rloce hakem ikinci bir di"tdük 
çnlerak - hnkıkatcn gol imi~ 
galıi- ilk karnı bozmuş ve 
«gol oldu p naltt demek· za. 
ten gol demek"tlr işte hak ye· 
rinl buldu. Gol oidu» demiıı· 
Ur. Demlrtaşhlar hakem llay 
rinfn bu iddiası üzerine s::\ho.· 
yı tcrketmiş\er ve oyun da 
yarım kalmı§tır. 

İ~ Q G 

rini taşia 
ı a 

irb·r e
arala-

Feyzullah Pl.lV'l mahalle· 
sinde mezar hk sokr ğında l 1 
snyılı evde oturan kurbfln lu 
zı Nuriye ile aynı mahallede 1 

oturan ko. şusu Bt• yram kızı 

Fatma aralarında bir çocuk 

tei çdrn rıl c:ı' ı-.rdır. 

rm~ ~ş se~ • 
re e i g=c;, "O aa 

Or:ncn baş uE 1ir l ri İh
Slll Öz. r • 'ıuğl \ i'ln nı;,lde· 
d lml~tlr . 

lb n Özer ö t b ~ yıl· 
dır ilim zde ça !ı m·v hnluk 
bir m_mu. du . {' <'ndis.nden 
nldığı'l.ız bir mektubu ko;ıu· 

l oruz : 

/J: yr hş 
Tarım b ltan!ığın n bu

}U"u~.l rı üzerine Mufl ı ili 
Oc-mo. n l a Q s l.re 'ı :t ~ıne la· 

ym c:ti Jdım . Aı· sonur:da işe 

bHşlan· k zoru katş11ın la her 
nrkadnşa ayrı LJyn veda el· 

mtk için rn6s (t ve.kıt bula
madım. 

Burse.d bulundu"' m rört 
s "'fıe z rfmda rr. 1 1 :,er t:cıi

nt gödüğ;m rn rke.ı ve mül
h.ık"ıl ki u ealc'.d §lnnrn~, 

tideki büyüklerime ve m .ur 
nrk,.dafl rıma ve beni st.:vcn 
dıı;er bütün arlrndaGlarn orzı 
veda eyler muhabbetlerimi 
cunarım. 

Bursa orman' b.P ş ~t"l:rc teri 
İhsAn ÔL'er 

a azan 7. n:a 'ı~O 1 ) gilı •e)'fl meaul 
olmrıdığı bir te-lum hfı.disl'lerin 

doi!ur.:ıc:?ğt nıı>tlce!erın lcurba· 
nı olm~k niyetinde de dt ğil· 

dir. 

mesele ... lnc..:n çıkan knvga so· An1mra diyrr:et iş1 er! re· 
nunda bi~b rlerini taşla brı§ isJiğinden bildlril<lıği ıe ıörc 

Tas:l Birleşik Amerika 
l rındun yaralamı~l rdır. Her r r n r?.mnzandır . 
Udd h .. hkmd kanuni mu:ı· Bunun içln camıierde ha-
m lo y~pıhnıştır. zırlı1chr ynpalmoktadır . 

ı 
1 

Ankr.ra 25 (A.A) Adisababadon bildirildiğine göre: Rasaey• 
yumun kıtoh dün Makkalenin şlmalınde üç İtalyan taburunn 
hezimete uğratmı§lardır. 

Asmnrad n bi?dirildJğine göre de Maraşal Dö bono :r.abitle· 
re madalyalar verirken k~zanılan muvnffokiyctlcre tıldanaraak 
uykuya dalınmamasını söylemi~ ve larp şlmdi beolamı~tar de· 
rniDlir. 

İtalyaya b;rçok maddelerin ithali 
yasa .. edilen ve transit dtırduruldu. 

Anftara 25 ( A.A)- Brükselden bildirildigioe gör€: Uluslu 
hul:ulmnun rnuh fn n ı ile mt ~gu\ olnn pt.rlementular koDfe· 
r .. naı İtaiyr.yn 1 ömür, demir, çelık ve bUhnc5a prtrol Hhalin!n 

l ) u 'k cdılmes\ ve transitinde mutlak surette durdurulmuı hak· 
} kmda bir kerar kabul etm:şur. 

1 

1 

ly 
r 

d benzin 
çoğaldı 

Ank~rn 25 (AA)- Romadnıı blldirildiğlne göre: ltalyada 
benzin fiyatı çok yükselmi~ ve yenidt:n blr çok otobüs hatları 

• luı.lclmlınıştır. Otomobillerde ancak fevkalade müstacel ahval· 
de plı~. bllccekl!'rdir. 

ri ~rede ( · on bin işçi evlerine 
önmek isteyorlar. 

Ant arn 2S (A. A}- Aı;maradan bildirtldlğlnc göre: Erireye 

gönderilen ot azbin l§çiden on hini muka vlelcri bitine(! e\·lerine 
dönmeler! n•,usunu göst~rmfştir. 

Devletleri, hukuku düvel, si· 
ya&il ve coğrafi au. um l-nln
mınc?cın işr;n\ < lllk!cıi özel 
mevkic ve arsıulusal c'y.ua 
hakkındaH esas prenııip1 erlne 

göre kendılerfDce bır h11reket 
hattı çizdilcree, Al.manya da, 
eym bakımlardno kcn<l s:- co 
en müs_ft ve barış niyasosı 

bakımından en muvnfık ci...n 

5~;:~:n :~b~;~-=~B;şcc~7;1·~f=~;r l 
gunden, ı:u sıu. s ıl tec nı rr:u İ 

talyaya 
ayacak 

özel eforumu elmış~:r, 

Bu barış eiyasas nın en 
baıhca am:ıe;, u!uıılar nram 
münascbttleri bozoc k veya 
mevcut anlaşın~ zlıH uı geniş· 

letecek her §eyden k ·çmmak
tan ibarettir. Almanycnm bu 
sırnda r.ormc.l cl.onomık fa. 
aliyetini h r cihetten emniyet 
altında bulundurmaMtı ve fs. 

tihlak maddeleri ihtiyacmı tc 
min elmiye gayret etmesi, 
yukarıda anla§ılan cea & pren
siplere mani olm d ğı gibf, 

balta Alnıanyanın hnyati ih
tlyaçlar1 içln de elzemdir. 

I 

n sehetkrinde birçok hizu ııu Planı .. ı 
nınddelorin ntldntn sını rnu· 1 
cip olduğu için Alma oya, bil- • Bclgrat'la rıl..rm ( Prauda) 
hııss bu noHııyı gözönündc ga:eltsi beş yill k rncbislri 
b'..1!undurma.; ve memlekt'l!n ' plc1mım::; lwkkwda u:un ve 

izahi ıııalıimall /ıavi bir ma
iç tecimiot enını}et altın:ı al-
mak mecbu!i; tinı hisEctmek- 1 kale neşrtlmel;lcdir . Uu 1111-

tetllr. kalede ıl niliyor ki : 
J\lmany , H beş - ltalyan Genç Tüı k idarelerinin 

.uılflşm<zlı~mm baş nde.nbui , bn~lıca v .... Gıf rt planlarını tAt 

tam&miylf'l l.-.rııf ız k" J.ğı iç n blkte gfüterd ,feri ir de ve 
oimdl de kt:rıdı ı ;, mes'ul enerjidir . u cümledPn ol. 
o\madığ• ve ileride d m su- ıu:.k üzer be y:llık plut'mm 
liyetiui yük!enml; ceği bır ~;:ıhı b l11ngıc .1da , Türkiye· 

ihtilafın haricinde ad dl ek· ııin bu güı.c le dar mehrum 

le<lir. Al n 4 n eiyaG 8 , her bulunduğu e:ntiayı imal eden 

hangi b'r le 'birin mevzuu - Ardı lk nci yüzde -

V"'YR f13ltfi. ku bam olnnktnn siyasanın bü üo esaslnrmda 
VC CUgÜnbÜ dUfUIDUO Şiddet• ftt 'f L t k tll b ı au; t mE st r~ ı e, u 

lenmufne seb. p olucalt h~r müvki'ı! nnlıudn gfnel barı~ın 
türlü harelc~tl ıı knçınarnk, temini için elinden gelen yar-
mesultyelini ldraketmlı bir dımı ifo. ctmto oluyor. 

Ankara 25 (A. A) - Vaşinctondıın bildir:ldiğine göre: Ame· 
rllrn den'z dnvası İtn!yaya gemi satılmasını yaır:k etmi;Ur . 

~-alı 
Alini\ 25 (A.A) Yuuao inalı bu eabeh saat onda Atinaya 

vcumış ve tez:ıhuratla ka.reılnnmı§tır. 

Kahir~ e iıığ
0

lizler aleyhine 
bi .. lesilc bir cephe kuruluyor . 

Anl~ıtra 25 ( /\.. 4\) Londr don bildirildiğine: eöre Kahire-
de Lib.!ral r bu· be}anname netredcrek parlllerj egemenlik 
mücr. d" leci ne ve ı 923 kanun ese sına cönmek için fnğiltere 
aleyhinde birleoik bir cephe kurrnoğa dc.vet etmiştir. 

AU ~etinkaya A~ aır da 
Ankera 25 (A.A)- Fcvzfpa~a - Dfyarıbeklr hnttmm 

törenini ycpmıı olan Bdymdırlık bakanı Aall Çetiokaye 
berindeki heyetle bfigün ıehtrJmtze dönmilıtür, 
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Beş yıllıl< Türk 
planı .. 

- Birinci yüzdne devam -

bir çok fabrikslar inşa ed.l
miılir · I 

Makalede bundan !Onra 
yurdumuzda kurulan f3brtka
lar hakkında doğru malumat 
verilmekte ve denilmektedir· 
ki : 

cc Tbrkiyede tatbik olu. 
unan beı yıllık planın otorıt 
maksadJna matuf olduğu hak
kındaki fikir yanhıtır • Silah
lanma )çin lazım olan demfr 
endüstrisinden baı'ka Türkiye. 
de sırf endüstri mahiyeUoae 
bulunan müeasHeler lı.urul
maaı bunu ispat eder . » 

« Pravda >) ya göre Tür

kiyenin endüstrilcomeei itha· 
latın azalması değil çoğalma

ımı mucip olacaktır • Çünkü 
endüstri hem refahı temin 
edecek hem de ihracatın ço
ğalmasına amil olacaktır . 

Gazete bu iddiasını J a-

,rı . K >LAY v YEN 
yeme !et y pı ı 1 , ___________ 1u 

Limonlu :<rema 
Ölçü1eri : 

Bir litre süt 
200 gram ıeker 
3 çorba ltaştğı n ıasta 
4-6 yumurta .(1} 
Yarım limonun kabu"u 

( Yalnız sarı kısmı ) 
Biraz un ıeker. 

Yapai ~ı: 
Sütten iki flncan ayrılıp 

kalanı iel .. er ve lımon k4bu -
ğiyle berdbt'r ~ aynatılır. Kay· 
namağa b~ştadığı s radı:ı sovuk 
setle ezilınjı uışa!tayı koyarak 
kar·ıtmlır ve kremamn ko}U· 
laımaaı fçln bfr dal.ika atef 
üzerinde tutup hemen kenara 
almır. YumtJrtalarm akı sarası 
ayrılır . Sıcnk krem~dan bir 
l\i katık alarak ııarılarıda be
raber çarpılır ve çabuk Çi\tuk 
karıehrm~ ı: i ne krema va 

.Jiı. ve edılir. 
Yumıırtn EıkL n (2) (Fouet) 

v .. ya çatalla. Ilt-p ayni )Öne 
çarparak - kar ha.linde sert
levtirilır. Ve nz mikdarda un 
ıeker ilave edılir. Biraz ıeker 
ve limon k.e.hugile kaynayan 
ıuyun içine kaıık katık dökü · 
lür> tutturmak için bir ltaç 
dıı ı :ı hırakıhr. Diğer taraf
ları çevrıilr. Sonra delık}i kep
çe ilfl süzerek çıkarıhr. Kom
posto t bağının ortaım güzel 
hir §ekılde yerleıtidlip üstüne 
i AZırlana krc;ma dökülür. E
' ce aovuduğu vakıt sof ray 
v .rılir. 

Not: ( 1) Kremaya 6 yu
murta. koymak lıtenfrs~ DJfllE• 

ta d~ ha oz 2--2,5 kaşık ko
nulu·. 
( z ) yumrta akı sevmeyenler 
bu kısmı yapmayıp kremayı 

sade olarak tabağa hoıaltma· 
hlır . ffo vriye 

llıııes<l ııılıis<ıı .. laı· 
B<lşııtÜ(lüı~liiğiiııdeıı: 

ponyanın vaziyetini ileri süre. . İdarenıizin !\1uradiyede deposundaki 376 1-2 
rek teyit ediyor. Gazete bun- lira bedeli keş"fli kirenıit aktarma tamiratı şart-
dan baıka Türkiyenin bet 
yıllık endnıtrı planına rağmen namesi mucibince açık eks1Itnıeye konnıuştur. 
baılıca ztraatçtlik vaafmı mu- Eksiltme ve ih~1e birirci kfır.un-935- 11 rinci 
bafaza ettigtnı, beı yıllık pia- çarşanba günü saat 15 de yapılacnğınJan S:i rt-
na ziraatın islahı da dahil . 
bulundugunu kaydediyor. u nameyi görn1~k isti yen istt.kliier her gün Baş 

1müdiriyetimiz rnuhaschesire ve ihale güt~ü rn{"Z--ZJ9jjiÇE'a 

Bursa Nafıa su işleri 
müdürlüğünden : 

kfır saatta ~üzdc yedi buçuk teminat akçel~rile 
1 
yine B, şrnüdiıriyetımizcle nıüteşel<kil konısiyona 

liı6 İkirı cİ Teşrin 
!LZ2 as _, _ J Cff A a 

Karacabey Harası müdürlüğünden 
Hcıı ar.ın 31 teş· ini evvel - 936 tarihine ka · 

du· bir seoelık l nek ve manda sütlerine talip 
cıknıadığıridan bir ny içinde pa~arlıkla satılaca· 

1 ktır· isteklilerin her gün tenıinatlariie birlikte 
Hıra Müdürlüğü~ıe ınüracaatları ilan olunur. 
l 2a-28 

Sıı)rll1 Yııı·ttaş: 
Erzurum-Sivas de-rıiryo?u ödürç tahvillerinin İkinci se

' risi de geldi. Yurdun her bucağmı, her türlü Kaygıyı kar
i şılıyacak şekilrle b'.rbirine bağlıyan denıiryollarımızdan 

1 
en başda ve en büyü~ü o!an bu hat yun u l müdafaası ba
kımından da şarkla garbı birbirine bağlamaktadır. 

1 Cumhuriyet Devletinin yepılacak kudretinin ve Türk işçi-

ı
j liğt nin san'at ve fen yönünden en üsstte bir örneği olan 

bu dc:miryotunun meydana gelmesinde senin de şerefU bir 
hissen vardı~ · 

Devlet bu his~eni aimaklığm ve bu şerefe kablmakhğın 

1 
için r-ana en münaasf p ve yerinde bir fırsat vermiştrr Bu 
ğünden iytlbaren Milli bankalarımızda satışa çıkan hisse 
senetlerin Jen Bursa için isabet eden miktarrnP, bir Yurt 
borcunu ödemeye katılmış olmak ve paranın ~n güvenli 
bir iyradı olarak al ve paylaş .. 

Unutmaki ; Cumhuriyet Devleti halkın ödevine bağlan· 
dığı kadar, halkın f aydasım da en önde ve başta tutar. 

Erzurum-Sivas demlryoJu tahvilleri fyratıarın en sağ· 
lam \'e devamlısıd1r Çünki, Türk milletinin bekası ve ha
yata ile aUikalrdır. 

Hem yurdun ve hem de yuvanm selAmeU için bu en 
güzel fırsattan hisseni al. ve medeni milletler arasındaki 
yerimizi sağla ... 

C.H.p. 1-Hursa Tapusıodan: 
kAnun sani - 337 ve 

Bursa Sulh hukuk 
J4.Birinci kAnun.935 cu

martesi günü saat ı J de 
Bursada Nafıa bakanı ığı bi· 
rinci daire su işleri bina
sında eksiltme komisyonu 

miirncdat' n 2G ~7- 28- 20 i ll9 ve 120 121 ve 122 sa. 
yılı dört parça tapu belge· 
leri mucibıııce hüseyın oğlu 
hnydara ait bulunan kara 

l\1ahkemesinden: 
1 935-323-! w' TT , 'EV:tMi?* 

w.==:-e 1 

Kültür l,irektölüğünden: 

tarafından ( ı 5931 . 56) lira 
keşif bedelli ( Nilüf~r çayı 
feyezanına karşı muvakkat 
tetbirler inşaatının ) kapalı 
zarf usulile eksiltmesi ya 
pıiacaktır. Şartname, proje 
hulAsai keşf iye parasız O· 

larak su işlerı dairesinden 
verilecektir . Muvakkat te
minat ı 194- lira 86 kuruştur 
İsteklilerin teklif mektup
ları ve en aşağı yirmi bin 
liralık işi muvaffakıyette 

yaptığına ve ehliyeti fenni· 
yesi olduğuna dair vecika
larını 14 Birinci kanun 935 
cumartesi günü saat 10 a 
kadar birinci daire su işle· 
rl müdürlüğüne vermeleri 
IAzımdır • 

23-24 -26·-27 

Bursa Necati Be\' Kız Enst:tüsu için ı :-iOCıO 
"' 

ki o senik meşe 15.000 kilo senıl gi,rgen odunu 
ile ~.000 kilo n1angal kömürü (m ş0 ) 1 ?> gün 

1 müddetle açık tks hıniye ko.;ı h 1uştt r. 
Ş ırtnan1csini görn1 .... •< ist1yenL·r her gü 1 kü;H11" 
direktö ·füğüne gitmeli iirler. Bu işi ) ül,J .ııJH k 

listeyen!erinde 5-t·ı -l9ı~a p~:ş nb~ günü saat 
16 da kültur direkıö,.Iügflııde torla·1acak kom
siyona 27 Jirahk n-ıuvakkat ten1in :ıtlı 'ı veya kre
di tn. ktup m:ıriy!e geln1el 0 ı i hiJdıriJir. ı:ı!~ -26 

§ 
Erkek lisesile Kız öğretmen okuluna Hizunm olup 22 

1 ı.935 günleuıecinde ihale edilmek ücere aç1k eksiltmeye 
konulmuş olan 150 şer bin kiloluk lrnru giirgen odununu 
af mağa istekli çıkmadığından 2- J 2 935 günlemecine rasla
yan pazartesi günü saat on dörtte Bursa Kültür daıresinde 
ihalesi yapılm1k üzere Bçık eks'ltme müddeU uzatılmıştır. 
İsteklilerin fazla izahat a!mak üzere müracaat eylemeleri 
Han olunur • 24-28 
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1 Yazan • 1 
kolm.ya getireyim. Açılırsın .. 

Ve dolaıık adımlarla dı· 
ıu• çıkh. O merdıvenden a
ıağı inerken, Haydar da ayfl· 
ğa kalktı . Yavaf yavaı so. 
baya yaklaıh . Bir an içinde 
mevcudiyetini urun ve harap 
eden o kaAıt pc.:-çasını soba
ya fulath . 

Roman 1 A. Turgut 1 
1 1 1 1 
_.._._ ...... _________ _ 
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-Ne oldun Haydar?. birden 

bt•e ne oldu sana?. mektupta 
fena bir fey mi var ? .. 

Bardaktaki ıuyu IOD 

damlasına kadar içen Haydar 
derin bir gö~üı ıeçlrerek 

doğruldu. Sonra sayıklar gibi 
ölgün bir ıeıle cevap •erdt : 

-S:kıldım ve fenalaıtım. 
dlmaflm ve ıinir)erim . · yak 
ıa ... 

Durdu . Gözleri önünde 
dolaıan muciz bir hayali def 
etmek ister gibi çehresini bu 
ruıtu:rarak gözlerfnl kapadı . 
Bir kaç saniye bu vaziyette 
kaldıktan ıonra ayni kıı>k ıes· 
le ili ve etti : 

-Mektubun ne te1lrt O• 

labilir? bir arkadaı mektubu .• 
Bilmem nedc111 ~ birdenbire 
tıkandım .• O kadar .• 

Haydsrın hakikat süsü 
vererek ıöylediğl bu yalan 
V dt yı tatmin etmemiftl .. 
mütereddit naza.rlarla bir 
mektuba , bir de Haydara 
hakta • Mektupla feoalaıma 
araıında bir münasebet , bfr 
ıehep arayor , bu sebeb!n 
kendisi fç1n bir felaket olaca. 
ğından korkuyor gibiydi. He
yecanlı bir ıule mlrıldandı: 

-Rengin o kadar ıarar. 
mıı ki .. Adeta korktum • 
Sonra kocasının uzattığı bar. 
dalı alırken ilAve etti : 

- Sana biraz eter va 

Kızı tarafından lik stç· 
larma leke sürüldüğünü bU
diren bu kağıt parçasını Ve
diaya göstermek ve bıldir

mt>k iltemtm §ti . Ayni aileye 
menıup, kar111 ve pek y1tkmı 
olduğu halde utanmıı ve ha
ya etm;ıtt . 

Bir nz sonra Vedia f;fe 
lerle içeri girerken o da kö
ıeıine döndü. Ve oturdu. 

Seri bir nazarla ıu~klu· 
bun yok olduğunu gören Ve-

• dla birdenbire bozuldu • Kııl
bindekl tereddüt ve ıüvheler 
fazlalaıtı . Endfıeli nazarlarla 
kocasını ıGzerek ıtıehtrl uzat-

ağac bağlarında dört kttada 
16 buçuk dönüm tarlanın 
satışı talep edilmiştir. bu 
belgelere alt olan tasarruf 
kayıtlarının evrakı miisbi
tesi nıevcvt isede kayıtları 
yamk olduğundan bu gayri 
menkullerde tasarruf iddia 
edenler var ise tarihi ilAn
dan itibaren on gün zarfın
da ellerindeki belgeler ile 

, beraber tapu idaresine mü· 
racat eylemeleri H~n olu-
nur. - --; 

Satılık hane 
Setbaııında Akdemir ma

hahallesiiıde 6 oda mutbah 
terkoı ı.uyu ve elektri41 havi 
hane ss.hhktır. Talip olanlar 
Tahta kalede Kereıtacl Meh· 
met efendiye müracaatları. 
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tı. Sonra üa kek adımlarJa ka· 
Dapeye geldJ ve oturdu • 

Odayı , derin bir ıü~ unet 
kaplamııtı. Sobanın hazin cı
z1rt lari bu sük\ind fçtnde 
kulakları okıayor. Batan eter 
koklayan Haydarın kesik ne
feslerile kucl'kla11yordu . 

Vedia dalgın; gözleri bir 
noktada sabit olduğu hald~ 

düıünüyor , gelen mektubun 
kime ve ntıye nft olduğunu 
keıfetmeğe çalıoıyordu • 

Haydar aç 1 lmııtı. İlk be-
' y .:can ve tesirle altüst olan 

mefkurni , timdi daha sakin 
daha kuvvetli müliı.haza.lıırla 
çalıııyor ve düıünüyordu • 

Ona bu mektubu yaza· 
rak kendini gizleyen bu ar
kadaş kimdi ? yazdığı bu lre· 
itmeler hakikot mı idi ? Ner
min bu k{\dar dütmüş bu ka
dar alçe.lmıı mı idi ? hayır !. 
Her baba gibi bunu kabul 
etmiyor ve kalbi itiraz edt. 

1 
1 
1 
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Yeşil mahallesinde öıü mu. 
stafamn kızı 1333 doğumlu 
adilenin velisi olmadığın

dan evlenmesine izin ver
nıek üz~re yeşil mahalle
sinden dayısının oğlu necip 
vasi tayin oıunduğu llAn 
olunur. 

Zayi 
Bursa Ticaret odaıınan 137 

ıicilli ticaret numarasında ka· 

yıth ve tatbikU M. Naci lm
zaamı zayi ettim bu defa ye 
nisini alarak 25 teıtlnıanl 

1935 tarihinde ticaret oda11-
na tatbikini yaptırdım 24 teı• 
rinıanl akıam üzerine kadar 
olan evvelki imzanın bükmn 
slmadığmı ilin ederim. 

Bursa inebey çarıııında 
Kuru yemiıçi M. Naci 

yordu. 
Hayır , Nermin bildtil 

Nermfnıe bu namu11uzluiu 
irtikap edemezdi . Yalan .•• 
İftira ... Fakat .. Bu lımlnl 
saklayan adam niçin yalan 
ıöyliyordu ? yalan ıöyleyerek 
kızını lekelemekte makıadı 

ve menfaati neydi ? ne ola
bllirdı? mecbul!. D6ımalıkmı?. 
kim bilir •. Fakat , niçin ?. 
ne ıebeple? acaba hangisi ? .• 

Bunu mutlaka öğrenmek 
ve halletmek lazımdı. Evet 
öirenecekti. İıtanbula gitmeli 
ve halletmeliydi. Bu meçhul 
arkadaı tarafından bildirilen 
buıuıun hakikat oldufunu ıö· 
recek olursa o zaman ölmeli, 
fakat; namuıunu lekeleyen o 
kahpeyi de sağ bırakmıyarak 
gebermeltydi. Bu en dofru bir 
hareketti. 

Son mülahaza üzerine dur 
du. Cebinden bir defter çıkardı. 

- Bitmedi -


