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4000 hayat kur-
tarmrş bir Y.ürk 
tahHs1y,,ec1ai 

30 İlkteşri11 193 ı tarihli ı\lus
lwım' da çıkan (İ=vesliya) u.an: 

Batum Tahliılye iltaıyonuoda 
elit ıenedenberl çalıımakta o. 
lan 70 yatında Bayram oi!u 
Mehmet adında bir Türk tah· 
ltılyeclıt tekailde ıevkedll
mtıllr . Elit yıl içinde bu tah· 
llalyecinin 4000 den fazla in
Hnı bofulmadan kurtardığı 

teablt olunmuıtur. Bu biz• 
metlerine mükafat olarak 
Sovyetter Blrlill Cumhuriyeti 
Relıl Bayram oğlu Mebmede 
Kızal Bayrak niısnını gönder· 
mlı ve yerine oğlunu tayin 
etmtıtir. Bayram oilu Meh
mede aynca para mükafatı 

da verilm•tlir. 

Bir spor yürüyüşü 
1 ll&incitetrio 1935 tarihli 

"Pravcla., dan : 

Leninıra\tan bir May11ta 
uzun meaafede yaya ıürat 

yaraıına ç'kan 6 genç sporcu· 
dan üçü 31/Xl/1935 de Haba
ronk (Çin 11nmnda) ıehrine 
varmıılar ve 9000 kilometre
den fazla bir yolu 145 ıiin 
içinde geçQJ&f \erclk. Sporcular 
1000 ktlometreden fazla yol· 
ıuz bir orman mıntakaeıoı 
1alınz pusla ile 101 tayin 
ederek ıefmek mecburiyetin· 
de kalm•ı\ar ve bu yokulukta 
üç ark•daılarmı feci bir ıe· 
kilde kaybMmlt\erdlr. Baraba 
çala.ele 40 derece 11caklık 
altmdl\ ıeceleri yürümek ve 
ıündüzlerl güneı altında uyu
mak zor$da kalmııtardır. 
Vahıt hayvanların taarruz 
tehllkeline karıq birçok mın
takalarmda eiaçlar lzuinde 
ve kendilerini aiaç dallarına 
baihyarak uyumak mecburi
yetinde kalan genç ıporcular 
bütün bu engellere raime:ı 
günde vasall 62 kilometre 
yol alabtlmiılerdir. Yolcu~ukta 
her biri dokuz çift kundura 
eskıtmı,ur. Haberonktan 
ıonra Ve!ldtyovıtok f!hrine 
varmaya muvaffak olan spor
cular Sovyetler ülkeıinl en 
batı noktaıından en doğru 
noktaama kadar yaya katet
mek ıuretlyle 9,500 kilomet
relik bilyük bir yaya spor 
rekoru teılı etmif bulunuyor· 

lar. 

Atanan 
öğretmenler 

Llae Tarih öjretmenllğlne 
lzmlt Maarif Müdürü Say 
Ekrem, Kız Muallim Fizik ve 
Kim1a öiretmenlıjjae Kız Ll
eell Muavini ve Fizik öiret· 
meni Bayan Milrvet, Orta· 
mektep Tarih öğretmenltilııe 

buıusl Rehberitahıil Müdürü 
Bayan Zehra atanmıt\ardır. 

Ss.I.ib"vc umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
1 a ıldıgı }Cr. ~ursa Bizim Basımni 

Tanesi 6 Para 
(ilanlardan mesuliyet kabul edilmez] 
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Parti Başkanımızın .. 

1 
söylevi 

Yüce Baıbakanımız, sayın ıfım'z; Cumhurtyet De .. leli

ntn yapıcılık kudretini eıııiz anıtlarla batarnn yüce varlığı· 
mz önünde minnet ve tilkranla cığılu im. 

Yurdu lazımı gibi 111ğlıyan eı~rlctin'zden birini de Bur-
ıaya baAıılayorsunuz. 

Bunalılarıo duyduğu minnet ve ıükran ıevinçler iyle 
dolu uyg1larını tekrarlarken kurtu\uı yc.lunda olduau g\bf, 

yükıelft yolunda da bütün varlıklarını ulu öndtrin dllcğıne 

ve Cumhuriyetin ıerefll ıeflne yürekd~n doğan inan ve itıı· 

atla baila buluoduk1armı ıöylemel'i borç bilirim. Uğurlu 

i 

, 

i! elınte temelini atan ve Bursa ya an adet ve r .. fo h bn ğ • .-

1 

layacak olan cıer bütün yurt içinde Cumhuriyetm değerJ1 
verimlerinden biri daha olacaktır. Bütün Uursa çevrut bu 

~ 
fabrikanın iltediğl ilk maddeyi hazırlamak iç!n birbiri ıle 

1 

yanı'lcak ve bu kaynaımanın doğuracağt meı'~t netice bü· 

tün yurda da refah ve saadet kaynaklarından bir bucak 

daha yaratacaktır. 

Her k111m halka it bulan ulusal benlik, ulusal ı•rmaye 
ye ulusal btlglnln dayanığı olan Cumhuriyet bu varlılın 

yarattıiı eserlerle her zaman ve istediği kadar ö~ünecektir. 

Büyük çevirgenleriml bir daha kutlarım. 

Bursa bu mutlu giln6 ylikseliı devrlaıinlo en mea'ut 
hatıralarından biri olarak aaklıyacak, terefli Baıbakan1nı 

ıükranla anacaktır. 

Yaıama temellerini en uğl.ım muvaffakiyetle kuran 
TilrR Cumhuriyeti tereddühüz ve gclt=cekden emin ol.uak 
ebediyyen yaıayacaktar. 

Var olsun onu kuran Ulu ATAMIZ .•.•• ve onun ıe
refli baıarma arkadaıları ... 

ŞEHiR VE MEMLEKET DUYUMLAR! : 
Merinos fabrika· 
sında neler yapı· 

lacak? 
Şehirhnfzde kurulacak olan 

merinos fabrikaaı müteahhidi 
N4ri demir ağaya ihale edil· 
mittir. Fabrika ondört ayda 
bitecek ve ) ,350,000 liraya 
çıkecaktır. 

Merinos fabrikasının Kay · 
ıeri fabrikaslna muadil ve 
Türklyedeki bfrlnci ııoıf fab· 
rikalarla ayni cesamette ola· 
caktar. Fabrikanın batı cephe· 
ıl 115 metredir. Bıı kısım ya· 
zıhane ile lıletmc daired ola· 
cakhr. 

Güney cebheıi fıe 2?.6 
melredir. Aııl fabrika 226 88 
ebadındadır. Burada iki katlı 
lpl&lc hane ile üç ka.th yün yı · 

kama yeri bulunacaktlr. Di
ler bbaalar tunlardır: 4 Çift 
memur evi, bir müdür evi, bir 

kantin, bir kooperatif ve bir 
re,,ır, 3 garı.j, bir yıkanma 

havuzu .•• Fabrıkanm t11al e
deceği erazi 23 hektardsr. Bu 
ernıi Drenajta kurutule.cakhr. 
ameliyata batlanmıtlır. 

Halkevinde 
gösterilen filim 

Halkevinde düngece dok
tor Triipper tarafmdan malar

ya ve Hormonlar hakkında 
bir fdlm 16ıterllmtıt1r. 

Kahvede kumar 
oynatmışlar. 

Atatürk caddeatnde çıra 
pazarı denilen mahallede kah. 

1 

vecilik yapan Cemal ve kal 
faaı Huan; mana almak sure· 

tile kahvede kumar oynattık-
ları haber ahnm)ı ve zabıtı ca 
alınan tertibat üzerıne; ima
ret iaabey mahaleıinde Mus· 

taf a oilu Hakkı ve makıem 
mahalleainde Bekfr oğlu Hil
mi; ( 26) denilen bir oyunu 

aynadıkları ve para alup ver· 
dikleri ıörülmüt 50 kuruı pa· 
ra ile bir deate lıkanbil kl• 

ğıd1 ile yakalanmıılardır. Suç· 
lular ıuçlarmı itiraf etmlıler 
ve yakalanarak baklarmda 
muamele yapılm1thr. 

Adliyeden 
Çahnan Palto •• 

lcra refıliği katiplerinden 
Demirin paltoıuou belirsiz bir 

kitinin çaldığı zabıtaya haber 
verilmlı ; ılvll memurlar Ad
liye kor!dorlarmda durumu 
ı1pheli görülen bir kiıiyi ta· 
kip ederek ; etrafı kontrol 
ettijinl görmüılerdir • Bunun 
iizerlne kim olduğu tahkik 
edilmlı ve Maliye memurla· 
rıodan iken bir sahtekarlık
tan dolayı Ankara haplıane· 

ılnde beı ıene mabkam bu· 
lunduiu ve ıerbeıt. bırakılma· 
ıı Gzerlae buraya ıeldllt .,. 

AJANS TELGRAFLARI 
Başbakan İsmet İnönü'nün 

-..---a CD ccıı---

Pa:şabahçe Cam ve şişe 
fabrikasını açarken 

verdiği Söylev .. 
Ankara 30 (A. A )-- Baıbakan dün lıtanbulda Paıa bahçe

sinde kurulan Cllm fabrikasını açırken verdiği bir nutukta bu 
mt'!mlekette Cam fabrikası kurmak lçln bir ı ki defa t~ıebbCb 

• y4pıldı. Fakat her teıebbüı akıunete uğradı. i,i kurulmtyan ve 
idare edilm\yen her ltda mukadder olan akamet bu sahada 
kendini gösterm'ıtir. Fakat aaıl kusuru o devrin alyasetiode 
aramak ll-ıımd r. İmparatorluk tdareıi endüstri baymdırlı1' 
ve ekonomi tılerinde alakuızlıiı ve anlayıısı:c.lığı ile kendini 
mahkum etmiıtir. Dünya rekabeti karı111nda ihtiıa111zlık ve 

1 
ı anlayıııızlak her kurulan teıekkiilün zayif ve inkiıafından 

I mıhruın kalmasını intaç ed~r demiıtir. lı bank111ının bu fab-
rika için bir milyon liradan fazla para hucadıfın1 ve ıtmdi 
memleketin bu •~ h ıJa muhtaç o!duğu herıeyl buradan te111in 

ı 
edeceilni ve tf'c ·übelerln çok mliaalt neticeler verdiğini iıaret 
eden İsmet İn.rnü ıözlerınl töıle bltırmlttlr. 

Cumhuriyetin elinde bereket ve hazinesinde kudret vardır. 
İhtiyacı htı eder etmez vatandaı\arın ısrarına koıacak, mnm· 

1 kOn olan herıeyl yapıp çaresine bakacaiız. 

1 
Çin hükumeti Ambargo işinde 

İngiltere ile beraber •• l 
f 

J.nkara 30 (A A )- ÇlD biiküa~l Kuzey Çindekt muhta
rlye:t harelcetlne ıGel mahiyette yardana etmeılnt lcabettlren 

1 
taahhütlerini d~ğ.l aynı z:ımanda petrol ambarıoıu itinde de 
lngıltere ile beraber yürüyeceğini balyaya bildJrmiıtfr. 

Japon parlementosu denize 551 
, n1ilyon kara 'ıuvvetlerine ise 508 
\ milyon lira ayırdı 

Ankara 30 (A. A )- Japon parlomentoıu bütçe komlıyonu 
1936 -37 bütçeıtni kabul etmfıUr. Bu bütçe ile 551 milyon 
deniz ve 508 mtlyoa da kara kuvn.tlerlne aynlmaktadır. 

Macar Vf? Avusturya bakanları 
Viyana'daki konuşmalarda tam 

bir anlaşma elde ettiler 
Ankara 30 (A. A.)- Vjyanayı ziyaret etmit olan Macar 

Bllt~akıt.nı ıle dış bakam Budapeıteye dönmüılerdtr. Avusturya 
dıt b!\kanı Vıyana'dakl konuımalarda bütün meıeleler uzerin· 
de tam bir anlaf '11& elde edildiiini sö ylemittir. 

C. H. P. Genyön kurul toplantısı 
ve sari salgın hastalıklar bakımı 

Ankara 30 (A. A )- C. H. P. Genyön kurulu bu aabab 
toplanmıı partinin iç işleri üzerinde görüımüıtür. 27 ıon ter 
alo de toplanmı~ olan yükaek sıhhat ıurası bu toplantı devre· 
ainde kendisine tevdi cdılen· itleri bitirmtı ve dağalmııhr. 
Ş6ranın yurdun lml~t k ve ulgın hastahklar bakn;.ındftn olan 

ı 
durumunu dd inceliyerek bu durumun norm~l oldu~u ve ibti• 
mam ile kontrol edilmekte ve kafi tedbirler ile kar11lanmakta 
bulundu~u nelicesine vardıiı bildirmektedir. -- - - .,__.,..,...__,- __,,.,..-.. ........ ---·_,.--.-----
.uesile ıehreküstü mahallu1

-

ne yerltı•lğı; altı aydan beri de 
boı gezdlğı hnlaıılmııtır • 

H ıklmlikten alınan ka· 
rarla evinde yapılan aramada 
geçenlerde çnlıoan Baytar 
Samiye ait palto bulunmuı 
ve dJıer paltoların nereye 
ve rtldlll araıtarılmaya baılaD• 
mııtır • 

T'"'r Y T T ........-T"T"T' T"T' y-, 

Yurtdaşlar 1 
fılre ve zekatınızı T. 

hava kurumuna veriniz. 
Bunlar T. hsva, Kızıl 

ay ve Çocuk eıirgeme 
kurumları aratında kar
daıça paylaıılır . 

...................................... 

Orta okul Muıiki öjrelme· 
nl Bay Mehmet Baha Kara 
Kız muallim okuluna, kız 

Kız ..-ualUm okulu Muıiki öi
retmenl BaJ&D Eatma da Or· 
ta okala etlrllmlılerdır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



fFw n:t gör··ş·· 
e ~z 
Ötedenberi °F-cok,, ismi nltın· 

da batıda yaşaynn ve "Meden ., 
soy adını d:ı :ıl:ın im:anlarm dof;u
daki memleketleri oldu u gibi 
d ğil de b:ı~lca türlü görme't nl • 
kan'ıkfan vardır. los n b ın ı ü Ü 

nürse; ncayip şey, nasıl oluy r d 
b:r türlüyu ba ka turlü g"ruyo. -
lar ? diye aklına g~liyor 

İşte size yeni bir m' ... :ıl: B ikı 
} ıllarca İstncbuldıı oturnn bi f gi • 
liz gazetesinin habercisi veya 
ndnmı bir ay önce yaptı• ım .ı. 

nüfus sayımı işini; hiç de boşuna 

gitmiyecek şekilde gaz tc ine 
yaımış. 

Bunn gerektiği biçimde k rş lık 
veren Ulus gazetesi ba yazıcm 
F. D. Atayın yazıımıı gdrdünüzse 
meeele yoktur 

Fakat ben şuracıkt işaret 
etmelt istiyorum : Niçin frcn •• 1er 
bizi oldugunı:.:zdan başka görür ? 
Olduğumuz gibi görmekle ne 
zarar vardır ? 

Medeni olduğunu ileri süren 
insnnlnr iç'n bundan daha tabu 
ve doğru ne olabilir ? Aca :ı 
bunlar bizi kıskan•yorfor mı: acn
bn korlmyorlar mı? 

Hayır.. Ne kıskançlık ne kor
ku • Sadece kendilerinde göreme· 
dikleri garip ve tuhaf şeyleri 

başkalarıoda oluyormuş gibi gös
tererek merak uynndırmak . Eğer 

bu adam yazsa ki : Burada da 
saat gibi işlıyen b:r hayat vardır, 
yoUar, trenler, okur yazar bilgin 
in anlar, şehir ve medeniyet .. 
Bunu okuyan bir Avrupalı ne zevk 
alır? Fnkat bunların ht'psinc göz 
yumarnk çarşaflı ·adından, vııpunı 
resimde gören in.. nl rdan, cadde· 
lerde dol şan!ımn yüzde ellisinin 
dilcnçi olduğundan bah eden bir 
yan elbette daha meraklıdır. Ge
çeıı yılın "Almanak Hıışetn ini 
karıştırırken bir sayfa gördüm : 
Dünyanın en g:ırip şeyleri! Bun
ların arnsındn ne görsem begenir· 
siniz : Haliçte, Eyup mezarlığında 
ağlnyan bir kadınla kucağında bir 
çocuğu! Düşünun artık bu işin ne 
k dar çıkmaı olduğunu .. 

Dayı 

•• oz asa 
•• 

rı u e 
İst'kli:I caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi e i ir. 

~ ~'1 c-eç fü 
Ölçüleri : 1 Li?o iyi cim; Ayv<l 

1 ,, Kesme Şeker 
Ynpıl: : 
Arv lnr yıkanır. Genişçe 

dı)imler ayrılı Ortal n te 
m z nir ve k b.ld rı 60 ulu· 

1o malar ş 1-11.ıd 

dogr.ınır S ya t 1 r. fleps 
tnman l n nen süzerek reç"l 
t ne ru ne r.lmır. Ü tüne 
çıkıncn) a kad<ır coğuk ııu 

konulur. K p cını ·örtere-ic 
pı§m ğe b.rolrılır. Ayvrılar 

yumgedığt vakıt su~unun faz
lası çıknr:hr. Tencerenin 
kıyısından şek .. r ılüvc edilir. 
Eriyinceye kadar y vaş ateote 
tutulur. Sonra daha hızla 

kaynatılır. Koyulaoıp reçel 
kı' amına gelince indırilir 

Köpüğü dıkkatle alınarak 

soğuduktan sonra havanozlar 

t o§altıhr. Ü~tünü ince b'r tel 
veya tulo,,.ntl ört rek birkaç 

gün k pnğı açık bırakılır. 

Not : Uzun müdd t vakla 
mak istenilen reçel ve turşu. 
ları kapakları Jüstıkle sıkıştı· 

rılan husuf.i ka. vnnozlnra ko · 
ynrok yahut üzerlcrioe Para
fin dökerek hava almıyacok 
btr fekılde kapatınak lazım
dır. Bunlar yopılamnzııR ka
vanozun a.ğzınn göre kesilmi§ 
bir yağ kağdı koyup üzerine 
su veya rnkıyle ıslatı'mış 

daha büyük bir l(fığıt örterek 
kenarlarını knlın ipekle sıkıca 

bağlamak suretiyle l flp:ıt la
bılir. 

Reçele renk vermek lçl:-ı 

Ayvn çekirdeklerlnı temiz bir 
beze b ğhyaralı:: ~ valaı l" 
beraber kaynatmalıdır. 

HAYRiYE 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. t 5 
Her türlü hastalıl.lnr muayene 

ve tcd;&vi o unur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ah hmize bir hizmet 
olm k üz - p zn rte l ve 
peş mbe güolt r mu 

ne ucrcti : 

~ -15-ı-----M~.------ı= =~ 
1 Roman 

1 
A. Turgut 1 

ve acele fşi olc.nlar gibi telfıtla 
yürüyor, oeri adımlarla iler
liyordu. G&l t sar y önünden 
tepeba ı cadd .. sin sepmca 

a.dımiarını biraz daha cçt1 ve 

sıklnotırdı. Şehir tiyntrollu 
önünd n aym sür tle g çti· 
Sonra Aşağıda sol tarnfta.d 
sokağ sapınca yavaşladı. 

Adom h Ilı pe•indeydi • 
köyedeld tütucüden bir dal· t 

sigara nldıktı:ın conrıı ayni so· 
lrnğa saptı. Bir müddet yürü· 
düler. Sonra gerıç kadın dört 
katlı bir npartm\nn girdi. 
Adam duraldamı§h. Bir l pu· 

ya birde apartmanın icatları

na baktı. Mütereddit vnzl)'et_ 
lerle düvündü Bir iki ad m 

·- &-~---IC-
ilerılemelt istedi . Vazgcçtt . 
Apartmana girmekle girme· 
mck erasrnd.. bucalnyordn. 

Burnlum ve bu okağm 

y .. baııc sı olduğu halinden b(>I· 
liydi. r e diyccektı? Ne diye 
glrecektı? Bir \'e.,tia arayor, 
bulamayordu. Bir müddet c!ü . 
şundü. Sonra geri döndü. 
Tnm yürüyeceği sıradn naz1.ır· 
lan. Sokoğın alt köı sinden 
kendh;'ne b kan yaolı bir ma · 
damın na2arll\rlle 1 ıırşılavtı. 
Kar?ın dıJ· d,tc bakıyor, onu 
ba~ta.n aş ğıyn kadar sü:ıi}' or

du. Bakıft i lr .. Bir iki belki ' 
beş saniye.. Sonra 1. dın yı
lı ık bir tebessümle ona doğ

ru tlerilemcğe bs§ladı. 

o ne . 
er 

. 
"'1 

efiv 
'ne Kez-

3' İU:teşrin 1935 tari'ı!i 11.'r.lv
dn., dan: 

Sovyetlc-r A rlığlnin 1 B ııcı 
yıldönümü clo!ayısiyle Ukr.\n· 
,. n n bütün ~ hir'e fnde şlm-

t: kadar }aln z Od .. s ~n 

mevcut olduğu ŞP. ilde bir 
rougl <I a et{eri ve O\ uncak 

rnerk :zi nç lacnktır. Bu mcr· 
k zf 'e ht. türla mu~iki 

~ 1 tl •ra ıle het çeo1t oyuncak 
"por e§yası buiunnclık ve bun-
1 r mektepl re genç birlikle· 
riae ve çocuk yurdJarmn 
meccanen ve muvakkotcn 
göne rilecektlr. Bu suretle 
hu nıue Gese!er muhtaç olduk-
1 rı mudki nleileri ile skor 
vn .... ıtolı::rını ve oyunC'.akları 

ıhtiyaçları olduğu zo.man bu 
merkc:ıierden alucek ve sonra 
gene merkeze iade ederek 
leni alotler itıtiyecelderdtr. 

r i>·ef ve Odesa<lalti bu gibi 

1 

umba ikramiyelerini 10 
liradan 20,000 liraya çıkar 
ir mi li daha arttırdı .•• 

bin 
rak 

Erzurum Sivas demiryolu ödünç tahvillerinin ikinci se
risi de geldi. Yurdun her bucağını , her türlü Kaygıyı kar
şı!Jyacak şekilde birbirine bağı.yan demiryollarımızc!an 
en başda ve en büyiiğü olan bıı hat yurdun müdafaası ba
lcımından da şarkla garbı birbirine bağlamaktadır. 
Cumhuriyet Devletinin yepılacak kudretinin ve Türk işçi. 
liğinin san'at ve f~n yönünden en iisstte bir örneği olan 
bu demiryo1unun meydana gelmesinde senin de şerefti bir 
hissen vardır. 

1 .. 1erkczlerde 1500 den fazla 
musiki aleti ve ayrıca her 
birinde 500 den fazla oyuncak 
ve çocuk spor vasıtalnrı, 1000 
den fazla pJnlr, kokla tlynt
rosu levazımı , muhtelif kCl.;fik 
sinema cıhazları bulunmakta.- • 
dır. Şehir d ~ ndalt:t ltöy ve 
kasab l rın çocutdarını ve 
gençlerini de bunlardan fstıfa. 

de ettlrm k için hususi oto• 
mobiiler dolaş caktır. 

Devlet bu his~eni aJmaklJğın ve bu şerefe katılmaklığın 
için sana en mürıaasip ve yE::rinde bir fırsat vermiştir . Bu 
ğiinden iytib!lren Milli banlrnlarım1zda satışa çıkan hisse 

1 senetlerinden Bursa için isabet tden miktarım. bir Yurt 
borcunu ödemeye katılmış olmak ve prıramn ~n giivenJi 
blr iyradı olarak al v~ paylaş .. 

DOKTOR 

CEVAT TftHSiN PEl<SUN 
Röntgen Mütehassısı 

----
M.ua} cne'nnne : 

Bb:lm M:ıtb 1. k:ırşliı No. 30 

Hastalarını hergün lrabul , 

eder . Telefon 64 

AŞ 
Devlet t hvilleri nlarsan 
yüksek foiılle kendine, 
yap lnclk bnymdırlik işle-
r yle de l urde. hfzmet 
etmto olursun. 

1 ULUSAL E. ONOMI 

]
VE ARTTIRMA f' URUMU 
.....AA. A.A...A. _AA...A....L...4...l 

ebi • 
ış 

..... dip 

Ad m saşırmıştı. Bu kadın 
ldme ve neye gülüyordu? Ar· 
kasına baktı. Sokr.kta kendi· 
ninden ba§ka kimseler yoktu. 
Her hı:tlde bu iradın , genç ka
dını t~ktp ettiğini görmüş 

olacaktı. Bu yılı~ık vebu ser· 
best tebessümden bu nnl ş•lı· 
yordu 

Oda ilerledi. Bak ştıl:ır. 
Madam ayni tcbezsümle yanı· 
na sokulnrnk boıuk bir er
menni şlvcsile sordu: 

- Herhalde yabancı ola_ 
ccluınız 4'.anedersem'? 

- Evet mııdam ! 

- Nasıl bcllidit. Acep so· 
kaktn şo~1rdanız? 

- Hayır madam. ~okğı 
şaf rmadım aınmn .• 

- E B korum, hıp diye 
yolda durmu~ ettin etrafa nn -
znr edorsun . 

- Şey m'\dam .. Hani.. 
Madam çlrltirı, adeta hıç· 

kırığa benzer bir kahkaha fır. 

Unutruaki ; Curuhuriyet Devleti halkın ödevine bağlan. 
' dığı kadar, halkın faydasını da en öııde ve başta tutar. 

Erzurum-Sivos demiryolu tahvilleri iyratların en sağ
lam ve devamlıs1dir Çünki, Tiirk milletinin bekası ve ha

' yatı ile alakahdır. 

Hem yurdun ve hem de yuvanın seUimeti için bu en 
güzel fırsattan hisseni al. ve medeni milletler arasınd&ki 
yerimizi seğla ... 

C.H.p. 

o • 
iZ asımevı 

iti·· şterileri in istekleri üzerine 
şık ve güzel işler yapar • 

ursa defterdarlık arkası 
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le.ttı. Sonra manalı bir nazar
la tuhaf bir şekilde gözünü 
kırptı. Ve opartmnnı işaret 

ederek sordu: 
- Yoksaın seni bunda gi. 

ren gız fiB~ rtmışhr he ? 
Ya;!h adnm sahte bir te · 

be sümle güldü. Madamda is
t if adc edilecek bir çok şeyler 
bulunduğunu anlamıth Ayni 
tebessümle cevap verdi: 

- Ah, çok anlayışlısınız 

maılam., Nasılda bıldiniz .. E · 
vet doğru .. Bu kız . 

Durdu. J~ı:ı söyleyeceğini 

söze nysıl ve neşekilde de\•am 
edeceğini ı;aşırm ştı. 

l\1adanı tcl,rar bire z evel 
ki şüpheli nazarh.r onu bırda.

ho !Üzdü. sonra onun itimod 
edilecek bfr te.hıs olduğuna 

kanaa t getirin\!e kulağına doğ. 
ru eğildi ynv ~ bir s~sle; fısıl
dadı: 

- Buda güzeldir yavrum 
nmma, bizde dah ne sızlar 

vardır. Ne gızlar vardır. He 
d rsen ardımdan gel bir ke · 
ret o apartmana girelim .. Bir 
nazıu et.. Bak neler var. 

Kadının sonsözlerl adamın 
çehresinde bir kamçı tesiri 
yapmıotı.. Sendeledi. Reogl 
s:ırardı. Fenalıldar geçiriyor· 
clu. Sönük ölgün bir sesle cc· 
vap verdi: 

- Tetekkür ederim. ma
dam. Knbul ediyorum yal· 
nız bir şartla. 

- Bir fart ilan mı? 
- Evet 
- Nedirkı? 
- O kızla beraber kalmak! 
- Peki madRmn söyle-

rim. . 
- Madam da kim? 
- Patron. 
- İiıni nedir? 
- Madam Sürpik. 
- Peki g idelim. 
Erkek, heyecanın son mer

tebesine varmıftı, Kalbi bur· 
kuluyor , gözleri kararıyor , 

- Bitmedi -


