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Bir milyondan fazla şehirliyi 
Uludağa getirmek için · 

Ankarau çakaa "Ulus.. arka
..._,zıa nqrlyat mildürü Nasuhi 
Baydar ul at• milJODlarca şehir
li eelbi hakkında dikkate deter 
bir JUi ,....fbr. Bu yazıyı Bur
•amw 11,u..cHnllti için aynen 
abyora. 

Fakat fUDll • ili•e edelimld: 
uluclata bir hava hattı yapmanın 
liizum. ebemmiyetiai iki yıl Cince 
takdir etmlt bulmaan lfa&etemiz ; 
arkadafUDIZ Mua At .. ın bu va
dlcleld mütead4it yalllarnu neı
retmifti. Apl umanda " Cumhu· 
riyet., arkaclafUDızda ela çikan bu 
mena tber1Heki muhtelif yazı
ludaa .,..... arkadqunaza "Hava
iyatla utraftJODJIDI " demiflerdi. 

Mamafila Buna Belediye mec
n.t ve ~et aauml meclisi IOB• 

nadan bu lünmu •&erek bByle 
bir ha•• battuna yapwlm•cma ka
,... venaltti • 

Her aecleDH tatbik edileme
J• bu karanla• •oma " Ulus ,, 
ara.p'lscla çakan JUIJ'I l'ÖIÜn
ce; metele taaki Wse ilk defa ola• 
rak ortaya atıhyormuı libi ıeldi. 
8uaa ıa...- mlhim bir menua 
tıemu edea JUIJI •fıya nakle
dlJOIU. 

• * * 
Geçen bafta Uluda'da ıe· 

çtrc1tflm yirmi Mrt ıaatla aev
ldal hl1' uaatamıyorum. Fa
kat. iUfta( ..,.... ld, yeni bir 
UlUtlal 7ölqaaa çıkmak ce· 
..,..._ •ahrumam; y6· 
d)pr• ıeçmete mecbur ol· 

İtdJO 
elen beri oralal'a kar Jalma· 
•t oldup lçbl PJ• aidtlen 
imim ,.aı kllometı'eden lba · 
retti. Kq bô .,d ıertçe olM ydı da... tepellnde atızel bir 160 
14tÇlreb1lmek tçla, belki otuz 
kilometre ılrtlmem l&zım~· 
1.cektl; ytr11emcacllm. 

Aut .... erJade Uludala 
sttm•k lı\17•ler eoruyorlar: 

- Parti ., eporlan evi. 
nln bulundulfa ıere kotar çı · 
kıbr..or mu1 -.. E••• nya otelde ka· 
,...kçılıtı aıretecek kt1111e ••r_, 

Cevab •erlyM'Um: 
Kana aslılı ıayeılnde 

bl:& kol&J Çlktık ve idman Ce · 
mlJetlerl lttıfalnaca Berlin kıı 
o11mp1,.cUanna ıaoderllmek 
üzere hazırlanan gençler ora
da bulundukları zamana raı
..... olduiumuz için de 
kanla neler yapabdeceital 

airdlk. 
Bu ıaal ye cevablardan 

aalqılacak hakikat, bizde )'e· 
Dl baılamıı olan dal ye kar 
eporlannın çabuk ilerleyip ge · 
lltmell için tetkllata lüzum 
olcl.... Bu ıtnkl ıartlar 
1'11ıde IMı eporlar lehinde ya
)lllacak propaıaada verimıls 

o\aeakı u,.nthnlmıı olan he
•ealer t&aecektlr. 

ltk it tJludai kar ıporları 
~Dl kolaflılda erltdlr bir 
ule ~•ktlr. 

ıiladafila nrar ediyorum 
çl8I ı 

Ulııdağ kar sporlarına 
tloerlf.li sahaları bol olan 
belki en güzel dağımızdır. 
Uluda~ yalnız kar 

her .lUl'lii 

dağ sporları da yapılabilir. 
L'ludağ, ya :ında gıdilip 

günlerce k.almacak Aadar 
caziptir • 

L ludağ' da şimdiden e
hemuiyellice tesisat vıicuda 
getirilmiştir (sığmak/ar, dağ 
sporları evi. otel). 

Uludağ'ın çok gerıiş bir 
şehirli sporcu lwnlenjıuu 
olabilir. 

Uludağ, en kıymetli ltı. 
rizm mınlakamız oları Bur· 
sa' dadır. 

lylce bilindikleri içuı ilk 
dört nokta üzerinde durmu -
yorum. Son ikialne gelince: 

Genlt manaaiyle spor 
ve bunlar araıında da dal 
ıporlarlyle daha çok ıehlrliler 
utraıırlar. Maıa batında ça
lı tanlar için ıfioün, haftanın 
ve Bvranalar gibi yı
lan muayyen zamanlarında 
spor yapmak bir zarurettir, 
1oku ba eketaizlik medeniye· 
tin öldilrOcil bir cizyeıl olur
du. 

Şimdi, ıebirUJer, ıose, 
demir ...,.._ J'Ol&.rtrle Uluda· 
la ballı oı.ll A-"ara-41taa
bul araı ada cltier biti• ~ 
takalardan çoktur. 

Ankara, Eıkifeblr, Htle · 
dk-, lamlt,btaubul ye Buna 

~ 
Ula Tilrkiye nifuıunun yOzde 
16 ıına yakındır • Bu altı vi· 
liyette ıebirlil«h' ıayısı bir 
milyondan ziyade, yani bOUia 
ıebirll nilfuıun içte biri ka • 
dar.dır • 

Kııın evlerinden pek u
zaldaımayan bu kitleyi ha· 
rekete ıetlrmek için yer yer 
yapılacak teıebbüılerlo fay· 
dalı neUceler vereceihıl ı n · 
mamakta haklı oldufumu U· 

marım, Ufudat Ozertnden le k· 
ılf edilecek faaliyet, 

Probaganda, 
Garenek, 
Moda, 

yollyle her tarafa ılrayet ede
cek ve kıt ıporlara bizde ele 
ıeliıecektir • 

Demir ve deniz yollarını 
ellerinde tutan idarelerin el· 
btrllll etmeleri ve tik ıı ola· 
rak Burea'dan Uludata bir 
hava hattı (teJe~rique) ko
durmaları ilamdır • 

Buraa beledlyeıinde Bur
ıa Uludai bava hattı için iki 
proje bulundulunu biliyorum. 
200 ·350 bin llra1a hakikatle
.. btlecelt tahmin olunan bu 
iki projeden her hangi biri 
vera bir yenlıl, ilgili idare
lerce tetkik ettirilmeli ve tat· 
blkl 1 çln de llzumlu tetblrler 
d6tüntllmelldtr . 

Yapılan tetkiklere g6re ti· 
cari randıman da alacak olan 
bu bava b•tb yapılır yaptl· 
maz Ulud 1 l"Dlt bir mınta
kanın kıt ıporlan ıalıaıı ha
line ıelecek ve Buna"da yep 
yeni endüıtriler doiaeakt1r. I· 
pek •• merinos memleketi 
ol• , kıt ıporları 1l1lmlnde 
~ ... _.,ld doadeWllr. Bur-
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Amerikada 
Sovuklar 

şiddetli 
başladı 

~--------~--------__;;;:; 

M~ktepler tatil, trenler durdu, 
Donanlar çoğaldı •.. 

Ştkaıo 23 (A. A) Odeon bölgeılnde Dlrtjende 16 kadem 
karın altında yığılı kalan bir otobüıGn içinden 100 mektep ta• 
lebeal çılcarılrnıotar. Bu hadiseye sön zamanlarda bu havaliyl 
fıtf li den sovuk dalıaaının aebeb oldufu ve f acıaların çofal
dıit b ldirllmektedtr. Amerikanın 13 eyaletinde h6kilm ıüren 
ıovuk dalıaaı ıtmdlye kadar 17 kitinin canına kıym11tır. Bir 
çok mektepler yolların kap•h olmaaından dolayı tatildir. Trea 
ler, k r yrl Dlarını açamayıp oldukları yerlerde kalmıılardar. 

Buna mukabil Loı aoceloı da bir bahar haYa11 Yardır. 
Plajlar tamamen doludur. Şıkagoda ıovuk çok tlddetlenmlttlr. 
Se>kaklarda uzun milddet oöl>et bekllyen polııler ıovoktan u
yuımaktadarlar. 

Borsada Bahar .• 
-·· Buyıl kıııu orta11nda oldu· 

lumuz alde havalar IJali a
çık,,_ berrak ve bahar giinlerl 
gibi geçmektedir hatta oka· 
darki: Evelkl gün yollarda 
paltolarını ç kararak gezenler 
bile olmuıtur. 

ffay nın bu ıekilde ıhk 

ıttttltnl ~en zayallı •l•çlar· 
-.. "'1 ~· to•urcildu.ctık· 

tan baılra timdi çiçek açma· 
yada batlamıılardır. Dün Ata. 
türk caddesinden araba ile 
geçen bir bıtyan; kucagında 

kocaman bir afaç dalı glli· 
rlyordu. Bu dalan Gttlade 
mervanın çtçeklertde vardı. 

1 
Taı.tatıa bu ••rlp ctlt'ealne 
hayret etmemek milmkOn de· 
ıtl. 

Yeni kral babasının tabutu önünde 

Bulgaristanda 
Makidonya komitası f eshedili 

Sofva 23 (A.A. Radyo) Zabıta; miltl Makidonya komitaıını 
feshetmfıtir. Emval Ye em•i.klnl müıadere eylemtıtlr. Bundan 
böyle ancak düzgOn teıkilitı olan Makldonya ceml)'4!tlerlade~ 
baıka tetkillt bulundurulmlyacaktır. 

lngiliz kıralının cenase ala;yı 
Lonclra 23 (A.A. Radyo) Cenaze alayı kilçilk klllıeyi terk 

edere~ lıtaıyona dofru yo1a çlkmııbr. Yeni kral, kral bayra
lına nrımıı olan beçlnci Jorjun tabutunu hamil top araba11-
nı taktp etmıttlr Kıratın arkasından kardeoleri ve eniıteal ge
liyorlardı. pretıeıler düıes1cr arabalara binmiılerdl • 

Mısırdaki kabine buhranı 
Kahire 23 (A.A) Havaı muhabirinin haber verdtftne göre: 

Vefd eller dün akoam hl ç bir bildirik neıretmemielerdir • iyt 
haber alan mehaftl vefdcilerin bir koalisyon kabinesi kurmayi 
ilzertne almaktan katlyen istinkaf -=ttiğlat temin etmektedirler. 

Muallimlerin 
balosu 

Şubalıa ilk haftaıı ıonun • 
ela ıehtrlmlzdeki muallimler 
adına bir balo verilecektir . 
Bu balonun h"zarlıklarına bat· 
lanmııtır. 

ıa dokumaları, 8ur1a modala
r~ Bu11a kayaklera' Burea kı· 
zakları ••• bu bir hayal delll· 
dır • 

Hatırda tutmak ıerektlr 
ki, turizm bakımından, bu vl
liyetimiz, otekllerl lmrepdlre .. 
cek '* Jattkbal~ eh aamzeWr 
ıaw.a.,..~~---· 

Naaimt ~-

Pazar günü yapı· 
lacak lik maçları 

Ôniimüzdeki pazar aGnü 
ilk mıçlaı.na devam edilecek
tir. Bu hafta acar idmanla 
muradı ye ıpor ve demir tatla 
akın spor birinci takımları 

karıı laıacalardn·. 

Acar idmanın çayı 
Ônümmdeki hafta içinde 

acar idman kul6bel; kul6pler 
erkanı araıında tanıı11ta te
mini mabadile bir ~F .. ,.. 
cektlr • Buçaya llba.rı8"sla 
parti ve mıat.ka. ..... Ye 

lm16plerla ttla• heyetleri C'i· 
tal..W.rdar. 

Güretler niçin 
yapılamalnıt? 
Akın apor ulonanda yapı· 

lacak iken tehirtıdilen mınta· 
ka gDreı tetvlk mGeabakala· 
randan bahsederken acar id
man ıüretçllerinln ıelmemeel 
dolaylıtle mtlıabakaların tehir 
edildtilnl yazmııtık. Din a
car idman kulilbG erklnmclan 
öirendlllmlze göre: Acar ld • 
man ıllreıçllerl nizamname· 
nln bir maddeelnln tatbiki ha· 
linde mGıabaka yapacaklannı 
bu madde tatbJk eclllmeae 
mGsabakalara ııremeyecelde
rlni btldlrmlıler ve bu madde 
tatbik edilmediil için aflreı · 

l lere 8',tmemlılerdlr. 
Vlliyet •eiyet 
memurıuıu 

Villyet mecllıl azaıından 
Bay Ahmea'ın oğlu Hukuk" 
mennlenndan Aai.h; Vtl&Jet 
maiyet memurlupna taJID e
dilmitllr. 

Buraa lisesinin yetftUrdtlt 
bu deterli ıe11cl tebrik eder 
nauvaff•ltt;etler dileriz • 

Ankarada ulud•i 
gecesi 

Ekonomi bakanımız Celil 
bayarın t91ebld ile Ankaf'•· 
da bir uludal aecal ,..p11.
calını bıldtrmlttllc. DGn bele
diyeden aırencllttml:ıe slre: 
Ankara hıest mldGtlqıbre 
ü.1.ln edilen lieembln _.. 
* ...................... 
da bir he1et &iiı için ça~-
mıı ve bir çok hazırhklar

yapmııtar. Bu Pazar ıecell ya
pılacak otJ.a- ul.Mlal ._.-t_ 
ttrn te1ilrlmizclen yemıı. •• 
ipek, reılm ve dller mamaat 
ile uludal filimi ve muhtelif 
yerli elblteler ı&nclerdmtıtır. 
aynca Bursalı Bekir hoca ile 
Oıman pehllYan oıece lçla 
Aakaraye 16Dderllml1tlr. 

DOO~AR: 

Vakitsiz bahar ! .. 
Bu yıl tabiat da lnıanlara 

olduiu kadar afaçlara, çiçek· 
lere •e meyvalera oynakbk 
ve kaytaklık etmeye bqladı. 
Sahte ve aldatıcı havatlle; 
kurnazların ufdilleri a•ladık· 
lara ılbl; dlnyadan bihaber 
olan za•alh tomurcukları 
vaktinden eTvel açalıb uçıl• 
mı ya ıGrlkledi ... 

DOn, bir bayanm ehnde, 
entkunu çiçek açmıı bir mef· 
va ağacının dalını 16rGnce, 
ikinci kanun ıonlanada olda
iumuzu unuttuk da bir, DIMD 
güniinO yaıayoruz ıanclak.,.. 

Ba1anın elindeki flpW.e 
bakdım; bakdım. NdMpt ha 
zavallı ve ıaftl ~ aca
maktan baıka btrt•J yapama. 
dam. Şimdi kim temin eder ki: 
yarın öbtr ,On bir kara kJt 
b.ıllrCDtJ•cak ? Ve o zama 
~ ıhellm çiçekler Taktloden 
evnl mahTolmıyacak l lt~e 
ıafil avlaomaeın eonu ... 

insanlar için de bu aldbet 
mukadderclir. Gafletla '"8 
dılma hierantbr. 

MUIA AT+i 



Sahife 2 

Bursa Sull Hukuk Ha
kimJiğindeıı: !}36-187 

Müekkili orman idare
sinin usulsuz kesilen odun 
stbel)i ile hukuku şahsiye
si olan 4856 kuruşun mah-

keme masrafı ve vekalet 
ücreti ile birlikte tahsili ta
lebi ile davacı bursa orman 
idaresi vekili avukat sadık 
tahsin tarafından bursanın 

Cumhuriyet caddesinde Me
hmet aleyhine açılan dava
nın davalının ikametgahı 

meçhul olmasına binaen gı· 
yabında icra kılınan mah
kemesinde davacı vekili iş· 
bu iddiasmı bursa su\h m
ahkemesinin 936-187 nu
maralı dosyasında mevcut 
zabıt varakası ve tahdidi 
mücazat raporu ile isbat 
edeceğini beyan ve meskur 
dosyanın celp ve tetkiki 
icin mahkeme 2-3-936 ta
rihine müsadif pazartesi 
günü ~aat 14 de tayin edi
lerek davalıların ikametga
hı meçhul olduğu anlaşıl
masına binaen kendilerine 
bir ay mühlet verilerek ihl 
nen gıyap kararı tebliğine 

karar verilmiş olduğundan 
usulen itiraz etmedikleri 
ve mahkemenin bırakıldığı 

gün mahkemede bizzat ve
ya bil vekale hazır bulun· 
madıkları takdirde vakıala
rı ikrar etmiş sanılarak bir 
daha mahkemeye kabul ed
ilmiyecekleri gıyap kararı

na kaim olmak üzere ittin 
olunur. 

936- 123 Müekkiileri 
idıareoin usulsüz kesilen O· 

dun sebebiyle hukuku şah

siyesi olan 171 kuruşuu m· 
ah keme mahkeme masrafı 
ve ücreti vekalet ile birlik
te tahsili talebi ile davacı 

bursa ormag idaresi vekili 
avukat . Sadık l"ah~i2 efe t 
oğlu tarafmdan halen Bur· 
sanın zeyniler mahallesin
den Ali ogtu Ahmet aleyhi
ne açılan bakılmakta olan 
mahkemesinde davnlıya gö· 
nderilen dava arzuhalinde 
ikametgahı meçhul olduğu 
beyanı ile bi!a tebliğ i~de 

edildiği anlaşılmasına bina
en davacı vekilinin talebi 
ile kendisine bir ay mühlet 
verilerek ilanen tabligat 
ifasına ve mahkemenin 6 -

2 936 güı üne n·u ::ldif pe· 
rşenbe günü S""t O de bı 
rakılmasma mahkemece ka
r&r verilmiş olduğundan 
muayyen gün ve sa· tda da
vahlarrn bizzat veya ruusa-
ddak hir vekil göndermesi 
aksi t~kd'rde mahkemesinin 
gıyabuıda bakılacagı dave
t ye makamına kaim olmak 
üzere ifan oıunur. 

§ 
936-129 Müekkilleri 

id~renin usulsüı ke ilen o· 
dun sebebiyle l uku:rn şah· 

siyesi otan 4400 kuruşun 

mahkeı:ne masrafı ve ücreti 
vekalet ile birfikt~ tahsili 

• 

talebi ile davacı bursa or. 
man idaresi vefdli avukat 
Sadık Tahsin efe oğtu ta~ 
rafından halen yenişchh Jn 
marmaracık köyünden veli 
ve mustafa, osrnan, Hüseyin 
Mthmet, Ahmet, aleyhine ' 
açılan bakılmakta oian ma· 
hkemesirıde davahfa dan v· 
eli, Mustafa osman, Ahmet, 
Ahmet de gönderilen 
dava arzuhalinde lkametga· 
hı meçhul olduğu beyanı 
ile biUl tellliğ iade ediJdiği 
anlaşılmasma binaen davacı 
vekilinin talebi He ı.endisi· 

ne bir ay mühlet veriJerek 
ildnen t€bligut ifeirna ve 
mahkemenin 6-2-9' 6 gü. ' 
nüne müsadif perşenbe gü
nü saat ıo de bırakı1ma~ına 
mahkemece karar verilmiş 

oldugundan muay~'en gün 
ve raatda davaı ılar.ın bizzfit 
veya musaddak bi.- Vf'kil 
gönderme i aksi ta1{di.rde 
mahken esi in g1yahrnda b
akılacağı davetiye n tıkami· 
na kaim olmak üzere i1an 
olunur. 

Ah~~et Se mi 
[KARABONCUK] 

Nasuhpa~a lfamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıldar muayene 

ve ted.ıvi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Snyın a!;ı limize bir hizmet 
olmok üzere pazar esi ve 
pe§embe günlc:ri muaye

ne ücreti : 

•ı -ı-·--s uMH·K·-u..-1--·eo----,=~:~ 

1 
Roman 1 f A. Turgut; 

1 i M ________ ,,___~--~--
-Eksik olma teıekkür • 

ederim. 
- Evet muazzep oluyorum. 

İstiyorum ki sen de diğer ar
kadaıların gibi yaşa . Evet 

ıensin, neıelfsin .. Gnmsızsın. 
Fakat bu baık,darı fçin ... 
Baıkalannın sathi gören göz· 
lerl \çin belki ... Fakat seni 

bir ağabey bir baba gibi tıe· 

ven gözler için değil .. Gözle· 
rin hal ve tavrın bütün harici 
gösterişlerini tekzip ediyor • 
Sen &\kılıyorsun ve üzülüyor
sun . Bu muhakkak . Fakat 
istemi§ olsan kendine daha 
baıka , daha güzel bir bağ , 
daha kutsi bir eylence bula. 
btlinln . 

Nüzhet bu karış k müb. 
hem sözlerden bir şey &nla
yamıyor. Merakla hakime ba· 

kıyordu, bu ey! oce, bu kutsi 
me~ l lle ne olabilird:? be.yret
le sordu : 

- Kutsi eylence mı?. Na· 
&ıl ve ne ıekllde ? 

- Öyleya .. Niçin evlen. 
mfyorsun? 

Hakimin bu su ıli Nüz
heti ~a~ırtmışti . 

' 

De1'1l;ndcn beri bin dere. 
den su g .tiren h .. iti d mek 
bunu söylemek için u~raşıyor 
ve bocala yordu • Ne tuhaf . . r 

Güldü. 
Hakim ayni ciddiyetle 

devam ~diyordu : 

H "J ki ın ~PSİ 

As. Sa. Alma 
kon1isJ1onunda 

24-1-1936 

AS; li:e ;çin 4Gt1:4i0 
n<l~t kap 1t uikti, ıle 
cekti:-. ldhtnin ~difen 

hcddı hd er kcıput un 
450 kur\'ştan (~ 115) 
liradır. ş:ırtnamc ve 
nu 1unesi ~A.AL.KO. 
da ·. ek'liltcne 3H- l- U g 

111n kumbarasına para ataıı 
~G:~Gdp rTş ·n le g~dn~_ı ~·:rlt küçük el, l' arın çek defterine imza 
ı a o ... 1ant \..: :J ~.- ' o• ••k [ J k TÜRKİYE İŞ 
\L KO. d.1 olacaktır. ataıı bUJ1U e o aca tır •. BANKASI 

olarak t·k~ · hıüe acık 

J"pdacc.ıl ır. 
~at t ,m1ı at 

n1uvak-
1 

158 lira 
Hi> l·ı ·uştur. 

~9--~-!9-14 

bey ı e-
• • • r1 os etıst:rme 

' 
Çı liği11dt.~n : 

Yün satışı • 
~1!erinoı:; yet rşt i ·nıe 

çiftliğı hayv' natına 
ait l ~08 kılo ınerinos 
yü .ü f> ş ı,~t 93G tari 
h;ne lnÜs'4..lif çarşanha · 
g·h nü sa-· ton beşte Bu 
rsada Ba~ tar n-·ü<lür-
1t1ğü dair·esindc açık 
eksiltme suretile satı 
1 a cağı d ı l 1 ali p 1 ı in 
şözü ge\ en gunde 70 
Jira 1.1uvat~· at tcm\ı ~ · 
tla lnur .. 1c atları. 
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; ..... ursa 
Şarbaylığından: 

Yangın ııö& di.irme müs
tahdemleri içio 27 çift çizme 
açık eks'ltmeye kouulmu~tur . 
Ehiltmc ve üstermesi 19-2 
gJô perıernbe günü saat 15 te 
yapılacaktır • Beher çiftinin 
muhammen bedeli 13 liradır. 
İıtel l..er , nümvne ve ıartna 
meyi görmek içfn her ig sa
tinde Urny muhasP.beeine ve 
eksiltm:;, saatindesı öııce 27 
lira'ık muvakkat Lmınat mı: k 
buzu veya b;ııoka m&ktub 
ile Uroy komisyonuna ge. 'r.-

l•r . 24-29-4-8 

~ 
Ur~y kur\Jlunun 22 inci 

top1antırı 1 Şub3t 936 cumar 
tesi günü ôğled~n evvel saat 
10 da Uray aıı.lonunda yapıla ' 
caf' i!an olunur . l - 1 

vekilde gönd~s·mcm ş oldu· 
gmıdan hakkında gıJap ka· 

936 - f6 Mudanyamn is· 
metp şa mahaHesinden nb· 
dü 9" nar kızı Atllimiye tR· 
rafından lwcası Eskişehirfn 
yeni mahalf esindeu A i oğ· 

lu Ömer ale ·hine açtığı bo 
şana davası ıdaa ötürü Mu· 
danya asliye hukuk mahke· 
m siı e yapı mrkta olan 
muhakemede dava.il Ömer 
na mu rt yazdan da .re tiye u
sul n Han edilaiğt ba1de 
m hkemeye g lnıed"ği gibi 
taıı:-afından rnusaddalr bir 

. rarı yazılmasına ve bunun
!a ilanen teb iöine ve mu
haV.em?n ıı 27 -2- 936 per
şenbe günü saat 1 O a bıra-

- Btr yuva kurm k ve 
bu yuvn ile uğra~moktan da
ha b:-yük bir zevk ve eylen· 
cc olabilir mi ?. temiz ve ıHl

miıni bir yuva .. Sonra mini 
mini nevimll yavrular .. Oh .. 

Ne zevk n"' oaadet . • Evlen
mellsf 1 Nüzlı ·t .. Der he l bir 
yuva kurmalıs.n .. 

f Ü. bet " p crı kEsılmişti. 
derin bir göğüs geç;rerek ce
vap verdi : 

-Güzel .. Doğru . Fakat .. 
Ben C\'lt:neınem. Z1r .. 

Sustu . Sebebini t1öyle· 
mehten sarfı nazar derek 
beDını rnl tarafa ç~v;rdi 'e 
muhavereyi değ ~tirmek, boş
ka hir mcnua geçmek için 
sık ağnçh güzel bir sırtı işa

ret elti : 
Oh .. Şura~a bakın .. Ne 

güzel del;>1lmi . Şurada bir 112 

ottmıak. 

Ve makineyi yavaolattı. 
Hakim ısıırnu§tı • TekU. 

lf. imasına k•ır~ r verilmiş 

oJduğm dan ~rakti n1ezkurde 
bizzat veya tarafır.dan n.ıu· 1 
saddak bir vekit gönderme. 
dfği takdirde hakkındaki 

rnahkenıenin gıyaben devam 
oluncc ğı iJatı o1uı,ur. 

finin derin Lir samimiyetle 
kal:-uJ edilmesini beklerken 

menfi C~\ rıplıı kar~ılaşnıası 

acnmcr.g ı afailııtm1ştı . 

İtir ?.. e-lerek haykırdı : 

-Oturmağı fılan btrak .. 
Sen sorduğum sözlere doğru 
cevap ver .. niçin evlenemi· 
yorsun baknyJm? sebep ne?. 

Nü:...het, uyni menua gi· 

ren hakime canı sıkılmıt Lir 
§el(ilde bnkarnk de in bir gö. 
ğüs geçir.dı : 

- Evlenemem .. çüakü 
evi n r:::em bedbaht olurum • 

Malmn gııyri ihtiyari bir 
kahk ha fırl ... ttı : 

- he bnht nıı ? sen ba
k\kl\te n · nlr.~ılmaz bir ço:.uk· 
rnn Nüzhet . r1.ç'n bedbaht 
oluyormu§mn? ~imdi}~ kadar 
ktnı bed~aht olmuı k; ıen 

b•dbaht olacaksın r ha huıus 
aeu ,. Şuna kat'ıyetle eminim 

kl : Kuracağın aile yuvaamda 

ursa Evkaf di
reki:örlüğünden 
Evkafı mülhakadan 

Halıl Hayreddin paşa 
vakfından İznik kaza
sının çakır köyü budu 
Jn dahilinde kara su 
rnenbaınd~n balık av
lama hakkına istekli 
çıkmadığından 20 - ·t 
036 dan itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla 
verilecektir . f steldile
ri n şartnameyi görmek 
ve taf siJat almak üze· 
re her gün evkaf nıü
düriyetine geJn1eleri 
·1-1 § 

Haca İlyas, mes'udu 
ınakramavi, hacı baba 
rnürekkepçi ve hüda
.venu7gaı" mahalleJerin 
deki vakfa ait arsala
rın mülkiyetleri t 6--1 
936 tarihinden itiba
ren bir ay icinde pa
zarJıkla satılacaktır . 
Görmek ve tafsilat al 
ınak isteyenlerin bu 
n>ü<ldet içinde her gün 
evkaf idaresine gelme 
leri . 1 .-1 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setba§ında 

bundan daha neı~ll , daha 
mesut bir hayat geçirecekıin • 

Güzel bir eş, ruhuna, kalbine 
bütün her ıey&oe uygun bir 

hayat arkadaıile insan bed
baht olurmu? oayet evlenmek
le bedbaht olunsaydı; bu gün 

o~ sen, ne ben ben hiç biri· 
miz hayatta olmazdık izdivaç 
her zaman için saadet doğur 

duğu gibi insanı da bir kat 
duha hayata bağlar. lıte Nüz· 

het bu rabtt~ bu bağ, en bü
yük bir meşgale, en büyük 

ve kudai bir zevktir bu zevk· 
ten mahrum olanlar için ha
yatsa tahammül edilmez bir 
azap, dejmi bir iıkencedfr. 
Gel Nüzhet itiraz etme de ıeni 
de evlendirelim. Ve kabul 
edenen bu Jıt ben deruhde 
edeyim. 

Hakim ıuıtu. Merakla su· 
alinin cevabım bekliyordu. 

- Bitmedi -


