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Bursa meyva 
İhraç ediyormu? 

lstanbul gazetelerinde sık 
sık dıı pazarlara meva ihraç 
ettiğimize dair haberler gör. 
mekleyiz. Sunadan da buyll 
Mısıra şeftali sevk olunduğu· 

nu tıitmfştlk · 
Zengin bir meyva memle. 

keti olnn Bunanın acaba bu 
thracatta aldıAı mevki nedir? 

Buna dair henüz şimdiye
kadar ııarih malumat verilme

miıtlr. 

Gerçi sebze ve meyva ha. 
limfzdenİstar. bula pek çok mey 
va gönderildiğini biliyoruz . 

Fakat bu meyvaların doğ· 
rudan doğruya dış pazarlara 
satıldığını pek zannetmiyoruz. 
Bu itibarla 8ursıı meyvacıla
rıoın muhtelif dışpazarlara'.baı 
vurarak güz~I. temiz ve neff s 
meyvalaramızı oralara iÖnder
melerJ hem kendi kazanç. 
ları bakımından hemde Buraa 
meyvacılığımn gelişmesi yö
nünden çok faydalı olacaktır. 
Yenl Tecim ve endistüri oda
sı meclisi mizfn bu iıe büyük 
bir önenı vereceğine şupe

miz yoktur. Hinaen aley Bur• 
sa meyvacıhğmı inkişaf ettir
mek için hertür lüçarelere bav 
vurmanın zamanı gelmiı de· 
ili hatta geçmiıtir bile ... 

Sokak koşusu 
idman cemiyetleri lttlf akı 

Bursa mıntakaıile Halkevl 

spor koll'iteıince hazarlanan 
yılın ilk sokak ko~usu pazar 
günü yapılacaktır . Kulüpler
den girecek olan koıu taklm
lara ogüo Parti kurağı önün· 
dt n Atalürl\ün ~ö~küne kadar 
gidıp geleceklerdir • 

Kud.uz vakaları 
Uray, Köpekleri 

öldürüyor 
Son günlerde cehrimizde 

bir ıkt kuduz valc:osı görüldü· 
ğünden Urayımız köpekleri 
öldürmeye baılamıştır. Bu 
köpeklerin kısmen köylerden 
geldikleri anlatılmıştır. Bunun 
için kır bekçilerine de talimat 
verilmif ve böyle köpehlerin 
öldürülmesi tebli~ edilmfıtfr. 

Şehirde bazı süı köpekle. 
riofn veya kurt azmanı köpek
lerin batı boı dolııotıklarına 
da görüyoruz. 

Urayımızın bunlarla da 

ilgilenmesini dlterJz. 

Üzerlerinde 
bıçak bulunanlar 

Muradiye bahadır ağa mo.
halleıtnden Feyzullnh Abddul· 
lab Gelığin engürücük köyün· 
den Mustafa Süleymanın ü
zerlerinde zab\taca birer bı
çak bulunmuş ve bıçaklar 
müudere edilerek haklarında 
muamele yapılm1ıtır. 

Yağmur dün biraz 
serpiştirdi •• 

Aylardanberl kurak giden 
ha va dün nasılıa bir aralık 
yağmur ıerplıtlrmek istemi~ 

ve yarım saat kadar çisele
dtkten ıonra kesilmiıtir. Ak· 
f&ma doğru hava açmııtır. 

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

Der ic desen 
Basıldığı yer: Bursa Bizim Basımevi 
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i lıcş 
Harar 9 (A. A. Radyo ile)- Havas ajansının muhabiri Ha. 

beş kıtaatmın Gerele mıntakasını istirdat etmif, birçok yerli 
ve beya:ı İtalyanları öldürmüı ve bir telııiz istasyonunu ele 
geçirmiş olduklarım haber vermektedir. 

İtalyanlar galiba kısme hasta a
ediyorlar haneleri bombardıman 

H rar 9 (A. A. Radyo ile)- Mısır Kızılay Başkanı Prens 
lımail Davut Harara gelmit ve l\1ıoır Kızılay hastanesinin 
bombardımanı hakkında ıu tafsilatı vermiıtir : 

11Dagabur., un cenubu şarkiııtııde Bulalede bulunnn ve üze· 
rinde Kızılay iıaretleri taşıyan hasto.hnnemize beş İtalyan l 
bombası isabet etmiş. Uçaklar bundan sonra Bulale orduga
hını ve sonrada Amerikalı Doktor Kokmanın idareinde bulu
nan Kızılhaç hastanesini bombardıman etml~lerdir. İnsan za · 
ylah yoksa da maddi zarar önemlidir. Yeni bir bombardıman 
ihtimaline kar§ı yaralılar ba§ka mıntakaya. sevk olunmuşlardır. 
Prens, ,~ısır hekimlerinin Dagaburdaki vazifelt:rl baı:ndan 
ayrılmayacalı:larını temin etmiştir. 

italyanlarda Tayyareci aztth o m ? 
Roma 9 (A. A.)- Hava sınfınl\ mensup 1907 doğumlu 

ihtiyat subayları silah altına çnğmlmıılardır. 

General Şevkinin 
ölümü •• 

Sivas Tüm komutanlığın· 
dan mütekait General Şevki 
dün sabah Çekirge haıtane· 

sinde bir ameliyat neticesinde 
ölmüıtür . Cenazesi düo öğ. 
leden sonra törenle kaldırıl
mıııtır . 

Cenaze W>reninfn baımda 
süel lisemizin muzlkaıı matem 

havası çalıyordu • 
Arkasından süel lise ta

lebesinden bir müfreze , Jan. 
darma ve asker müfrezeled 
daha arkada bayrağımıza &1-

rılı General Şevkinin tabutu 
eller üstünde taşınıyordu. Ta
butu il bayımız Şefik Soyerle • 
Suel komutan General Sal m 
Cevat ve ıehrimizde bulunan 
bir çok mütekait subayla de
vatr reisleri doktorlnr ta kip 

ediyorludı , 
General Şevki 1878 tari· 

hinde Bosna'da doğmuıtur. 

Orta tahsilini Işıklar lisesinde 
yapmı§ ve 314 tarihinde 
Harbiyeden Zabit olarak 

çıkmııtır. 
General Şevki Balkan, 

Umumi hup ve Milli Mü
cadele yıllarında vatanına çok 
foydalı ve değerli hizmette 
ve mücadelemize emeği geç
mtı değerli bil' Genere.ldı 
Tanndan rahmet dileriz . 

-··-
Ay utuUdu •• 
Evvelki gece saat 18 ıle 

19 arasında ay tutulmuıtur • 
Hava kapalı olduğu için ha· 
dJae ıehrlmlzden görülmemi§· 
tir . 

ltt iye efradına 
çizme •• 

Uray encümn! , yangın 
ıöndürme efradına kı ılık yeni 
çizmeler yaptırılmasına karar 
vermiştir . 

Çamaşır da 
çalınır mı ya ? 
Hacıbaba mahıılles!nde 

dere !okağında 44 numarada 
oturan İbrahim Mustafanm 
evinin bahçesinde asılı bulu
nan bcı parça çnma§arm ayni 
mahblleden Şerif Ahmet ta
rafından çalındığı anla11lm11 
ve tahkikata baılanmııtır • 

Hicaz ve Irak s ı 
bir i tifa a tet· 
mişler 

ratıdel gazdesindcn : 
"Halep,, 

Kudüs - Bağdattan gelen 
kaynağa sağlam habt'rlere 
göre Irak ve Hicaz hükumet· 
leri sıkı bir ıttıfıık cktetmlv· 
lerdlr. Bu ltttfalcın esasları 

ou maddelere dayanmaktadır. 
Tedafıi ve tecavüzi bir asker· 

lik ittifak,, müşterek cefirler 
ve murnhhnslar tayini, para
nın tevhidi, pnıaport ve güm· 

rüğü ilgası, tedrisetta vahdnt, 

eş şa ve a 
bir eşüyor r nu ? 

Ctdde- İboissuut hükumeti 
Irak ve Türkiye hüL umetleri· 
nin bir teklifi karşısında bu· 
lunmaktadır. Bu teklıf Hicaz 
hükfametinin Türkiye, hak. 
lran ve Afganistan nrasıoda 
imzala.nan ademi tecavüz ve 

iyi komşuluk ittifakına gir
mesidir. Bu ittifak şarkda 

sulhun bakası ve istlklulfn 
muhafazası kaygusile yapıl

maktadır. 

Hac olu y i 
üttitak üze ine 
değ~ştü mi? 

Kudüs - Hicaz ile Irak 
arasında aktedllen yeni askeri 
ittifak üzerine Hac yolu de
ğiımekte ve Suriyeden geç· 
meksizin Bağdat - Necit -
Hicaz tarikini ihtiyar etmek
tedir. Bu tebdil hacıl rın 
artık Berut ve Suriyeden 
geçmelerine meydan vermiye
ceği cihetle Lübnan ve Suriye 
için iktisadeo Zararlı olacaktır. 

Dağcılara: 
Cumartesi günü öğleden 

sonra saat 13de otobü~e 
dağa çıkış ve.rdır. Gece 
dağda kalınacaktır. Pazar 
günü dönülecektir. Dağcı· 

l 
lardan baıka isteyenler de 
gelebilirler. 

Fazla malumat almak 
fçtn Telefon numarası 130 
a mQracaat. 

Kulüp Genel ıekreterliAi 

·ngiliz eri ovye lere ikrazatı 
Londra 9 ( A. A. Redyo ile)- Kronik gazetesi İngiliz hü • 

kumetinin ya kısa vadeli rediler açmak veya Moskova hükıi
metıne ikrazatta bulunmak surctile logiliz - Sovyet münase· 
batını geolıletmek tasavvurunda bulunduğunu yazıyor. Şehir 
me.hf ellerinde sovyetlere f kraz edilecek paranın (20) milyon 
lngıliz lirası kadar olacağı cöyleniyor. 

ingirz ona ma ının y i ana raları 
Londra 9 (A. A. Radyo ile)- Deniz bakanlığının selahtyetll 

bir rüknü ana l urt donanmasının evelce ima edildiği gibi Ak 
denizde değil Atlas denizinde manevralar yapacağını blldtr
mişttr. Manevraların Atlas denizinin hangi noktasındıı yapıla
cağı tavzih edilmemiıtir. 

Paris 9 (A. A )- Deniz bakanlığının selahiyetli bir rüknü 
tk.nci Fransız filosunun h rekelile bugbnkü arsıulusal durum 
arasında hiç bir münasebet olmadığını ve lngiliz Fransız Genel 
hurmay arasındaki müzakerelerin bu işle alakası bulunmadıiını 
söylemittir. 

itada y kal n n ita yanlar 
Malta 9 (A. A. Radyo ile)- Royter ajansından: Polis, ek

eerlsi İtalyan ve ikisi İngiliz kadını olmak üzere 14 kişinin 
evlerinde araştı ma yaptırmıştı. Bunlardan sekizi isticvap ıo· 
nunda tahliye edilmf~lerdir. İtalyan olan diğer altısı bugün 
sürüleceklerdir. 

Venizelistler af edildi .. 
Atlna 9 ( A. A. Radyo ile ) Kral 1935 Martında vuku bu

lan Venize1ist isyanı üz rine iılertnden çıkarılan memurların 
yerlerine iadelerine dair olan kabine kararını tastik etmiştir. 

i\ı ak;donyah mahpuslar serbest bırakıldı .. 
Sof)•a 9 ( A. A. Radyo ile ) Hükamet, pek büyük cina

yetlerle müttehem olanlar müstesna olanak üzere bütün Maki· 
donyalı mahpusları serbest bırakmıotır . 

İngiliz - Fransız Anlaşn1ası .. 
Parıs 9 ( A. A. Radyo ile ) Gazeteler İngiliz - Franıız 

genel kurmayları ara m nf l mü:t: l:crelerin bazı Londra gaze
telerinde görüldüğü Ei bt tld devlet filolerının akdenizde müı
terek harekele geçmeleri g,bı bir m nayı tazammun etmediğini 
ve anlaşmaların esasta önemsiz şeyler olduklarını yazıyorlar. 

• an çe ışen • 
enız onferansı .. 

T okvo 9 ( A. A. Radyo lle ) Gazeteler deniz konferansı
nıu muhakkak olan inkıtaından bahsetmektedirler • Bir gazete 
loglltere , Amerika ve Fransanın hüsnü niyetleri olmadığını, 
buuun için can çekl~en deniz konferansını canlandırmaya 

imkan olmadığını yazıyor • 

Bir ransız Bankası iskontosunu indirdi •. 
Paris 9 ( A A. Radyo ile ) Bnnk Dö Fransın iskonto fl

l'tı s•üzde beıten dörde fndfrilmfşlir . 

Ha eş· standa şiddetli yağmurlar .. 
1 Adisabnba 9 ( A . A. Radyo ile ) Habşistnnın muhtelif 

yerlerinde bulunan Royter njgosı mub birinden gelen baberler, 
memleketin hemen her tarafında. ıtddetli yağmurlar yağmakta 
olduğunu bildirmektedir . Harardn bir hafta mütemadiyen 
yağmur ynğmış ve çamur yüzünden münakalat inkıtaa uğra-

1 mı§th • Bulutların çok alçakt n geçmesi ve etrafı gör-
mek imkanının azalması her türlü müessir hava faaliyetlerine 
mani olmakta ve otomobillerle yapılmakta olan nakliyatı 

güçle~lirınektedlr • 

DOGUŞLAR: 

azeteciliğin Cilveleri .. 
Günün birinde kaı§ınıza biri çıkar size bin bir dil dökerek 

der ki : 
"~Birader ! biz böyle bir ~ey ku uyoruz . Bu işin gayesi 

çudur . Mlik~adı budur. Kuzum allah aşkına bunu adam akıllı 

yazıverin ! t nıtın ! olmez rıı? " 
Stz, bu ivtn önemini kavrayarak, göz nuru döküp kafanızı 

yorar k hah'lrnten bir şeyler yazarsınız ... 
Fak t günu bfıi gelir, o i~ meyva verdiği znman sizi ona 

çağ11mak §Öyle dursuo , üstelik u uttuklarmı bile 
söylerler ... 

İyi amma ıv·n başında iken acaba neden göz önünde bu. 
lunuyor ve unutalmuyoruz da eı pişip kobrıldığı zaman ça

ğırılmıyoruz . 
f vte gazeteciliğin ezelden imlan ve ebede gidecek olan 

tuhaf bir cilvesi budur . 
BtJnun adına ( unutulmak ) mı desek, yolua Haydi 

orasını biz söylemeyelim de sayın okuyucular takdir elllnler. 
MUS~ ATAŞ 
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Askeri Satın 
Alma Komsiyo
nundan: 

AS. Jise için 1771 adet 
mintan satun almacaktır· 
tahmin edilen bedeli 2213 
lira 75 kuruştur. şartname 
ve numunesi satun alma 
KO. dadır. eksiltme 16-f-
936 perşenbe günü ~aat 16 
da Tophanede SA AL. KO 
da olacaktır. eksiltme &ç1k 
olarak yapılacaktır. muva
kkat te'minat 166 liradır. 

·26-31-5-10 
§ 

Bursa garnizonu için 
20,00o kilo yoğurt satun 
alınacaktır. tahmin edilen 
bedeli 2400 liradır. şartna

mesi satun atma KO. dadır 
eksiltme 14--1-936 sah 
günü saat 16 da Tophanede 
SA.AL.KO.da olacaktır. ek· 
siltme açık olarak yapıla

caktır. muvakkat te'minat 
180 liradır. 26-31-5- JO 

§ 
Bin lirahk b:ıttaniye 

satın alınacaktır. beher ba· 
ttaniyenin tahmin edilen 
bedeli sso kukuştur. şartna
me ve numunesi satun alına 
Ko. dadır. eksiltme 13-1-
936 pazartesi günuü saat 
16 da Tophanede SA.AL KO. 
d:ı olacaktır. eksiltme açık 
olarak yapılacaktır. muvak· 
kat te'minat 75 liradır. 

26-31-5-ıo 

Bursa Vakıflar 1 

Dire:ctörlüğünden: 

l~vkaf ı mülhaka
dan Halil Hayı ettin 
paşa vakfından i?.nik 
kazasının çal<ır~a köy 
hududu dabi!iodc kara 
su deresi ve n1alumül 
hudut n1ensab1ndan 
balık avlan1a k bakl,.ı l 
- ı -936 kan nsani-

den 938 ma\ ıs sonuna 
kadar iki sene beş ay 
müddetle icarı aı ttır
maya konmuştur. 1_4 
kanunsani 33fl salı gü -
nü saat 15 te Bursa 
Evkaf idaresinde yapı
lacaktır. isteklilerin o 

gün ve o saata kadar 
Evkaf idaresine ınura· 
caatlurı ~6-8-10-12 

Bursa Nafıa Su İşleri 
L\ılüdürlüğünden : 

14 ı .ci kftnun 935 tari
hinde eksiltmeye konan 
Bursa yakınında nilüfer ça· 
yı feyaznnına karşı nmvak· 
kat tedbirler inşaatının mu 
vakl(at ihalesi fesholuodu
gundan kapah zarf usulile 
yeniden eksiltmeye konmuş. 
tur. 

ursa Su.h Hul .... uk 
Ma hl< en1esi nden : 

936- 1158 Setbaşında 

kurt oğlu sokağında 3 No 
ıu vde oturan eskari teka
ütlerinden şevl·et ihtiyar ol
ması hasebiyle işini ~örme· 
kten aciz olduğu sabit oldu
ğundan mı maileyhin harici

yl tesviyei umuruna oğlu 
belediye memurlarından ma
hruut meriçli vasi tayin olu
nduğu iJAn olunur. 

§ 
936-1062 Burs:ının be· 

ledi yaniç rnchallesinden 
olup akıl hastalığından do
layı ıstanbut emrazı aı<liye 

ve a~abiye hastahanesinde 
tedavi ol un makta otan hacı , 
ismail oğlu decatinin hac
riyle tesviyei umuruna ve 
davaya mezun olmak üzere 
mumalleyhin dayısı posta 

ve telgırnf baş rnüdüriy ... ti 
hesap işlerinde memur. me 
hmet veysi vasi tayin olun· 
dugu ilan olunur. 

Bursa Iü Bnyındırhk 

l)ircktörlüğüoden: 
Beton Arme Köprü İnşaatı 
Ekslitme iH!nı 
Nafıa vekaletinden : 

Bursa Vilayetinde Bur
sa Karacabey yolu üzel'"inde 
(60 2oO) Lira keşif bedeJli 
Karadere ve hanife köprü 
leri inşaatının kapalı zarf 

usuliJe ek~iltmesi 27.l 936 
tarihli pazartesi günü saat 

Bursa Evkaf 
J)irektörlüğünden : 

6- ı -936 da ihale 
edileceği iJan olunan 
hacıilyas, Hüdavandi
ğar, hacıseyfeddin, m
ürekkı;pçi, n1es'uduma
kremevi, ve hacıbaba 

mahalleierirıdeki vak
fa ait arsaların ınülki
yetinin satış arttırma
sı 16-t-936 perşen · 
be günü saat on beşe 
uzatılmıslır. isteklile-

Keşif bedeli ( t 5931) lira (56) 
kuruştur. 

Muvakkat temi not ( 1194) 
lira (86) l uruştur. 
22 2.ci kanun 936 çarşanba 
günü saat onbirde Bursada 
Nafıa Bakanhğı Birinci Da· 
ire su işleri Müdürlüğü bi
nasında eksiltme komsiyonu 
tarafından eksiltmesi yapı

lacaktır. 

' 16 da Nafrn Vekfileli Şose 
ve köprüler reisliği eksilt· 
me komsfyonu odasında ya
pılacaktır. 

. 
rin şartnanıeyi gör-
mek ve tafsilat almak 
üzre Evkaf Müdüriye· 
tine müracaatları. 

Şartname, proje ve diğer 

evrak parasız olarak su İş· 
leri daiı'esinden verilecek
tir. İsleklilerin eksiltme me
vzuu olan işe benzer ysp
dıkları işlere dair vesiknla. 
rı 21 2.ci kanun 936 sah 
günü saat onblre kad!ır Bi· 
rinci Daire su İşleri Müdü· 
rlüğüne göstererek Müdür
lükten alacakları fenni eh
liyet vesikalnrım dış zarfın 
içine koymaları ıneşrufdur. 

6 -I0-14-18 
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ıözftn onun üzerinde baıka 
bir teıfr yapacağını dü
ıünerek sustu . Sonra ağır 

adımlarla kanııpeye gelerek 
oturdu . 

İki gecedir misafiri olan 
Vedia bu akşam altı kırk beş 
trenile gidiyordu. Oodan hiç 
ayrılmak iatemiyen genç kadın 
bütün arzu ve emellerine 
erişmişti. 

Nüzhet bu iki gün ve iki 
geceyi pek büyük azap!ar 
içinde geçirmiş, bir taraftan 
ihtirasın sinirlerini tutuşturan 
ateşile yanarken, diğer taraf 
tan vicdanile pençeleşmişti. 

Lakin genç kadın onu kısa 
bir zaman zarfında mağlup 

etmekte gecikmemişti. Bir 
Jibzacla , benliğine , iradesine 
bütün herşeyeine sahip olmuştu. 
O dahikadan sonra Nüzhet 

bir kukla gibi ruhsuz ve 
şuursuz ona tabi olarak her 
sözüne boyun eğmiş ve her 
arzusunu yerine getirmişti. 

Onun büyüliyen sözleri, şuh 
etvarı, derinliklerine sürüldiyen , 
siyah gözLri her şeyi her şeyi 
susturmuş ve elinden almıştı. 

Şeref, namus ve vicdanı bu 
füsunkar siyah gözlerin büyü
liyen nazarlarile bir buz gibi 
erimiş ve yok olIQuştu. Bu ' 
kudret, bu kuvvet ve bu 
tesirin ne olduğunu bilmiyor
du. Yalnız derin bir teslimi-

Eksiltme şartnamesi ve bu· 
na müteferri diğer evrak 
(301) kuruş mıılrnbilinde 
Şose ve köprül~r reisliğin
den alınabilir. 
Muvakat teminat (4260) Li
radır. 

İsteklilerin yapmış oldukla· 
rı işlere ait vesikaları ek
siltmeden en az sekiz gün 
evvel göste, erek Nafıa ve
ltAletinden ehHyet vesikasJ 
atmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27.1-
1936 pazarte i günü saat 
(15)e kadar Ankarada Şose 
ve kö'lrüler reistiğiııe veril· 
ruesi Hizımdır. 

4-10-16-22 

yelle ona tabi oluyor, anla
şılmaz bir hisle her saniye 
biraz daha ona bağlanıyordu. 

Bu neydi ? Ne olabilirdi? 
Aşk mı? Hayır .. Aşk olamazdı. 
Buna emindi. Zira kalbi boş 
ve lakaydı. O halde ? Bir arzu. 
Sinirlerden doğsn ateşli bir 
arzumu? Kim b:lir •. 

Nüzhet derin mülahazalcr· 
la bunları düşünüyor ve hala 
bir neticeye varamıyordu. 

Şuh ve oynak hareketlerle 
tuvalet yapmakta olan Vedia 
kirpiklerini boyar.ken sordu : 

- Kar yagarsa yağsın, 

Ne zararı var. Bizi yayan 
yürümekten men etmez ki. . 
Geze geze giderdik.. Hem 
düşün ltü .. 

Nüzhet yorgun nazarlarla 
yüzüne bakarak sözünü kesti: 

- Üşürsin Vedia.. Üşü
türsün kendini.. Ankaranm 
sovuğu Burs3ya benzemez. 

Genç kadın çapkın bir 

Kumba11 a ikramiyeleri 5 bin i a
dan 10 bin liı ya bir misli daha 
arttırılmıştır • 

u•sa Kültür 
Dircktör1ügün<len : 

El siltnıeye konulan 
iş: Bursa san'at okuh1 
kaı şısındaki a.r'='ada ya
pılacak toprak tesviye
s• ameıiyesi tahnıini 

bedel (700)liradır. Bu 
işe bağlı evrak : keşif-
nanıf, f cnni hust ~~ .' .. -
rtıanıe. mukavelenıne, 

eksiltn1e kaimesi . Yu 
karda yazılı toprak te· 
svi )'e anıel iye: si i .1. 9j6 
gününden başlamak 

üzre on beş gün nüd
detle nçık eksıltmt!ye 

konıılou1ştuı·. İhale 
~~ı-ı--9aG çarşanba 

günü saat on b .. şte İl 
ba hk binası içinde 

kültür direktörlüğün
de ) apı1acaktır. istek· 
Jilerin "3() ticar€t oda
"s ı vesikası ve yüzde 7 ,5 
ten1inat n1ektupları ile 
tayin olunan gün ve 
saatta kültür direktör
lüğüı.d · toplaca k ko · 
n1siyona daha· fazla 
rnaJumat alo1ak iste. 
yenle "'İn her gün san, 
at okulu yönetgesine 
baş vurma]arı ilan olu
nur. 7-10-llı-17 

tebessümle elindeki fırçayı 1 
mı::ısanın fü:erinc bırakarak 
Nüzhete yaklaştı. Orıun ateş 
gibi yanan ellerini avuçları 

arasına alarak cevap verdi : 
- Senle, seninle beraber 

olduktan sonra üşünür mü. 
Nüzhet?. Kalbimi kavuran o 
ateş .. Kara, sovuğa butµn her 
şeye siperdir. 

Sonra durdu, ateşli dudak 
Jarını Nüıhetin ellerinde gez
direrek sordu : 

- Terhis edildikten sonra 
doğru Bursaya geieceksin 
değil mi? 

Nüzhet Manyatizma ed1l
mişlcr gibi hissiz ve ruhsuz 
sönuk bir sesle cevap verdi : 

- Evet. 
- Söz söz ... 
- Evet. 
- Bekliyeceğ'm Nüzhet. 

Hem nasıl bilsen .. Dört gözle. 
- Geleceğim .. 
- Terhisine daha bir ay 

TÜRK.lYE İŞ BANKASI 

····-······· DOKTOR 
Ahmet Selami 

[KARABO~CUK} 

1 

Nasuhpaşa HamamJ 
sokağı No. 15 ı 

Her türlü ha,,tabklar muayene 
ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahnlimize bir hızmet1 

olmak üzere paza rtui ve 
peşembe günleri muaye-

1 ne ücreti : 

L .. 22 .. ıs~ıı 
r<rY-Y-'T~"T,.........."T"T-, 

iş Bürosu 

: Fahri Satıca , 
1 Koıabanı No. 221 Telefon 95 

1 Ticaret, komisyonc~luk ve , 
t:anhhüt itleri her nevi : 

1 maden kömürü Hlıf l 
1 Ün yon 

Stgorta Acenteliği 

17-150 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -· ~ 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

1 ·-

Hastalarını hergüo ~abul 

eder . Telefon 64 

ı\1 uradi ye spor yurdu 
idare şefliğinden : 
Yurdum .zun yıllık kurul

tayı 11-1-936 Cumartesi 
günü saat 19 dn yurt kurağm 
da ynpılacakhr. Gelmenizi ö. 
nemle dilerim Başkan 

i _ 9 A. Ülvi Baysan 

var değH mi. Ah bu bir ay. 

- Ne çıkar. Gözünü açıp 
kapayıncaya kadar gelir. 

- Öyle ama. Bir de bana 
sor. İntizar dakikaları bana 
bir yıl kadar uzun ve ıztıraplı 
geliyor. 

Nuzhet ellerini kurtararak 
doğruldu. Demindeoberi dima
ğını kavuran düşünceleri öy
lemck için kendini topladı. 
Sesine canlı bir ahenk vermeğe 
çalışarak sordu ; 

- Bursaya geleceğim, fa· 
kat munasebet alır mı ? . Ora 

da senin yanında .. 
Genç kadın hararetle sö

zünü kesti. 

- Amcan ve kimsen yok 
diyemi? 

- Öyle ya .. 
- Ben varım Nüzhet, Ba-

na geleceksin ve benim için 
geleceksin. 

- Ditmedi -


