
- --- ---
----~-.z--~- . ------

Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

erviş Edesen 
Barıldığı yer: Bursa Bizim BasımeYİ 

'f anesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

11-1--1936 Cumartesi: ( HERGÜN ) Bursad::ç:kar,Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkı;ı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 527 

-----=-~---~~--=-=~-=-~~~--_...-..---~-~~=-~---=-=--~o=a==--=-=_.,---:ı-----~~---~--iiiiiiii----!!li~ . -ni- -~- .. ~·ni ltalyanlar hala hastahaneleri A manya'ya 
• • • ç ngı m yor ? Üniversiteden Homzabey ::.:al~ealnde bombardıman ediyorlar • 

350 kişi geliyor ·· oturan Hakkı Ahmet isminde Adisababa 10 (A.A. Radyo ile) Arsıulusal kızıl haç delgeeat .. 
Birkaç gündenberi eş dost 

benden şunu soruyor : 
- Almanyaya neden git

miyorsun? 
Kendilerine sebebini söylü 

yorum anıa , ismim Alman -

yaya gidecek olan ekibe seçi
lenler ar sında gazetelerde de 

geçmiş olduğundan bunun 
sebebini gece gazetelerle an-

latmak lazım geliyor: 

Evvela ben 3~ yaşınduyı . 
kayağı 3 sene evvel öğrendim. 

Eskiden Hr sene kadarda buz 
pateni yapmışhm. Ekibe seçil. 

mişsem bu ya bir tesadüftür, 
yahut da bu spora büyük bir 

ilgi ile bağlanarak dikkati~ 
çalışhğanıdandır. 

Bilhassa Muallim Bay R" 
delin tekni' yarışı olan Sl ... lon 

(yani bayraklar cra ınd n 
geçmek ) için beni yctiştir-

m "ş olması da bu seçime sebep 
olmuştur. Fakat buna rağmen 

kendimde 18 yaşında bir 
İsveçli veya N"rveçli ile yarı
şabilmek gücünü görmiyorum. 
Uludağ çıkıp kampta kalışı
m1za gelince : 

Bu bir zaruretti. Önceden 
Bursa daf; ·1lık kulübü adma 
bir .. porcu istemişlerdi. Ara 
mızdan esasen en gencini seç"p 

göndermiştik. Fakat bırkaç 
güu sonra Ankara'dan, Fede 

rasyondan gelen bir telgrafta 
kampa her kulüpten üçer spor

cunun gönderilmesi bildirili
yordu. Par i Başkanımız ve 

saylavımız Doktor Sadi konu
ğnu Başkanlığında idare heye· 

timizin yaptığı toplantıda, 
bu kadroyu tamamlamak za-

ruretile ve bu sporun buglin 
için önde görülenlerinden ku · 

lüp başkanı Saim Altıokla 
beraber ben"m de kampa git-

mekliğim tensip edildi. Bizza · 
rure çıktık. 

Netice itibarile son seçim
Cle Almanya'ya gidecek kad-

roya ismim alındı Fakat istan
bul ve Bursa kulüpleriad n 
seçilenlerin yol masrafları men· 1 

sup oldukları vilayetlercc veri

lirse şartı koşuldu. Bu şart 
benim işime pek uygun geld.t 
ve fırsat bu fırsattır diye işin 
içinden sıyrılıp çıktım. 

Çünkü; mensup olduğum 
Bursa Dağ sporları kulübü 
olimpiyatlar ışı üzerindeki 
teklif vaki olur olmaz bugiın 
için bu işde kifayetsizliğimizi 

öne koymuş ve bunu icap 
edenlere duyurmuştu. Binaen 
aleyh Uludağdaki kampa sırf 
resmi cepheden formaliteyi 
tamamlamak için - hem de 
işimizden fedakarlıkta buluna 
rak çıkın ştık. knmpta iyi 
derece alan fara1a ben olma, 
saydım da kulüpten herhangi 
bir arkadaş bu nahı almış 

bulunsaydı kulübün öne koy
duğu davayı müdafaa ve mu· 

Ünivcr&itedeu someatr ta- biri zabıtaya müracaatla ken· uçaklar tarafından bombardıman edilen haıtahaeler hakkında 
ttlf mjnıu betile profesörler- dl ini, tnnımad•ğı t»r şahsm mute!!f sua.llrr kar§tsında milletler cemiyetine bir rapor gön· 
den ve talebeden mürekkep dolandırdığını iddia etmiş; dermiştir. Hu rapora naznran bombı:.ı-dımanın Arsıuluıal harp 
350 kiş ilk çok kaiabahk bir z ht mız tr:.hklkntn başlamıı· knnunlarına karıı İtalynnların tamamen muhtelif bir ıurette 
kafil" 9 gün kalmak Ü"'ere tsr. hareket ettikleri tebaruz ettirilimlotir. 

uludağa gelecektfr. u d er viz Musolininin nufuzu 
Üoivereitelil r için An· Ç 1 iŞ Londra 10 (A.A. Radyo ile) Musolinlnin Habetlıtanda her-

korad o federa ) onca ka~al· hangi muve.ffokiyetszili~e uğraması takdirinde İtalyanın Avru. 
Kuruçe .me mah llesinde tS 

ve sair malzeme uönderlm,.k· padald nufuzunun ne ıuretle muhafaza edileceği yolundaki fi-
t. Kenar ol .. 1 "'ı da ?aznrcı 

tedir . Hu hafile ayın on be- kirlerin İngiltere efkarını meşgul etmeye başlamıı bulunduğu 
( Yakonun g?re,.iz.lerın:; Kire- ı k d 

cinde l&tanbu'dan Qehrimlze görü me le ir. ı: ı: mıtçi w h Hesinden Udo • 
gelecektir · Muhnrrcm ismtode biri çalıp talyanlar neler kaybettiler? 

arı mz -
hastalıklarla ınücadele 

Tarım bakanlığı öteden 
beri dutluklanmızda görülen 

Dfyeı;p's h t lığı ile müca· 
de ley' ln s<. fer çok 1 t'J şe· 

kilde oon rr lrmt k k r rını 
'erm şlir . H ber n!dığımızn 

göre müc ö l ,.~ ku· et!en
di me • içi ı /. ' rad n t u 

c del ,.ub si di. ektorü b ' 
Recep yenid n luzımge n dt 

rckllH ri le. l. hrimıze h 
re ket et mışt r . 

e i e 
gaz·no_ .ıında 
d s ı çay ar 

Beledıye gazinosu sahibi 
Bay Mustafı:ı; Gaz nodnn oıle• 
leı in de istif adc etmeleı l için 

her hafto. salı g~nlerl öğleden 
sonra saet üçten beşe kadar 
salonu dnnslı çaylara tahsis 

ede'- ktlr. Şehrimiz fçln ha
kikaten bir ihtiyaç olan hu 

işın alcsamadan devam etme· 
sini dil riz. 

ş ! 
Uçak snldırmc.hmna icat 

~' en iyi korunma tedbirı 
"izlenme olduğundan bu o 
m çta VıJfıyetimizde 15/l/ 
936 tnrihine nısl yan çnr

tamba günü gececi 20 do 
kikn sürmek üzere saat 
tam 20 buçukta ışık mas 
kclcnme~i denemesi yapıla· 
caktır . 

Deneme hnkkındcı dnğı
tıl n b y rn m 0 leri dil.kat
la oku ve bu r.Unün öne
minı bilerek bu ö 'eve ha

zırlan • 
Havnya karşı koıuma 
K. Başkanı Durna Va· 

lısi Şefık Soyer 

hafaza yolunda bu ekipte şüp

hesiz o da yer alamayacağını 

öne sürecekti. Zira: Bugünden 

b~lli olan bu sonunç: Memle

kette yeni başbyan ve halkın 
1 büyük bir sevgisi~i toplayan 

bu spora karsı olan semp tiyi 

kıracak gibi görünüyor. 

Bunlar benim şahsi kana

atlerim clmakln beraber men
sup olduğum Dağcılık kulübü 

noktai n· zarının da bir ifade
sidir. 
Dağcılık kulilbü Genel sekreteri 

MUSA ATAŞ 

se.tm\§ olduğunden hakkındn Adimbab 10 (A.A. Radyo ile )GonBhaya 50 mil meıafede-
takibata b ~laumı§tır. iti mevldde vukubulan muharebede İtalyanlar 6tank ve 9 mit

Ü 
ç c a 

an 
para 

.Cü' r,ec s 
r.n L'I Ş lı 1 tt n 
l sın.le 5 
dıı 

~nlihi 

t bE ş sula· 
p .p m hal· 

ı C:ükld\c

n S l<erci 

kouı~ult rı 

nın b h · .r l n tllH'.,1 1~ GU 

ret P \C c, hm 

d r rl ır l z 

g . ç 2 il' , nt p tı. \' -

mu ur. 

Po!i n\,.murl ı 

ar~\sında 

Komiserlik için 
i t· a 

Üçüncü ko Gc.' '< lçln 
ün öğleden sonra vilnyctte ' 

Pol s memurları arasında bir 
imtihan yapılmı§tır. lmtthan

da Mektupçum z Şe ket, 

Emniyet dırektörümüz Arslan 
Kor ut da bulunmuşlardır. 

a a ge e açı~dı 
Evell.d ~ün biraz 

mur serpfotirdlkten 
.lkcama doğru bulutlar 
m §i dün gene tnm bir 
har güneşi çıkm1ştır. 

ir 

lar 

yağ. 

sonra 
dağıl· 

ilkba· 

Hnber aldığımız'l göre 
Şubatın ille haftasında şehri

mizdeki bütün Muallimler 

bir toplantı yaparnk kendi 
aralarında eğlence klcrdir. 
MuaUimlerl birbirine tanıt

mak ve yakls§tırmak bakı-
. mından bu ~ekil kaynaemalar 

yap•lmasır1 tn~d rle karşılarız. 

y ··tüpane · •• 
Ur y mız memurlnrı için 

urayda bir kütüphaue e çmıı lt 
kararını vermişti. Bu kütüpa· 
ne 936 yılı bütçesine konacak 
tahsis t ile açılacaktır. 

1 n alıl rl 
ı Aym O::b~f inde 

onum 
Tecrübesine 

Hazırlanınız! 

ralyoz ile pek çok mühimmat kaybetmlılerdir. 

İtalyanların yavaı yavaf Habeolere kaptırmaya baılad,kları 
tanklar .. 

Habeşistanda muallim mektebi 
Adtubaba 10 (A.A. Radyotle) lık defa olarak Kırallçe ve 

birçok zevat olduğu halde ilk muallim mektebinin ... açıhı Uire· 

nl yapılmıştır. 

0oGUŞLAR: 

Yoklukta kazan. lan büyük zafer .. 
Dün; ikinci kanunun onu ... 

Büyük bir zaferin yıl dönü-
m\i idf. 15 yıl önce lnönünde 
böyle güneoll ve ılık bir ba-
har havası içinde kahraman 
Tür le ordusu yokluk içinde 
büyült bir zafer yaratıyordu . 

U zaman henüz yeni ku· 
rulmaya bnşl~nmış olan mun· 
tr- zam ordunun başında mira• 
lay ismet bey ( Bu günkü 
blf bakan General İsmet İnö. 
nü ) vardı . 

Bir gün evvel Gediz ta
rnfındn · çer kes Etem hainini 
takiple meşgul olan mensup 
olduğum yetmişinci Bardanyol 
alayı 90 ktlometrelik yolu 
geceli gündüzlfı yürümek su
retilc eoarak Alayoııd'a var· 
mış, ayni gün trenle lnönüne 
yetiştirilerek nyağının tozile 

h ~rbe glrmi~ti . 
Sayın Başbakanımız Ge-

nemi ismet lnönüoün kuman
dnıı altında dü~mnnla arslan
lar gibi dövüşen o günkQ 
Türk askerlerinde kıhfsız sün
güler , süngüsüz ve fiocklerf 
birbkine uymayan tüfekler de 
vardı . Çok defa , tüfeğinin 
ucundan süngüsü düşen koh-
ram nların, düşmana tüfekle
rinin n mlılarını sApladılda

rı görülmü§tü . 
Dü~ma11la eöz birliği yn

pan hnin Etem en nazik bir 
zamanda ihanette bulunmuı 

ve dabn teşekkül halinde bu
lunan muntazam orduyu böy
lece iki hatta üç ateş ara-
11nda bırakmaya sebep ol

muıtu. lıte bunun için dır ki: 

lnönü zaferini paralan 
bu günkü başbakanımız 

( İnönü ) hakikaten zaferleri· 
mlzfn bir altın etlAI olmuı

tur • 
Yokluktan varlık yarat· 

mak , hele bu varlığı zafere 
ulaıtırmak her kula müyeuer 
bir şey değildir . 

O günün durumunu bl· 
lenler uferin büyüklüAünü 
derhal hatırlarlar . 

Darlık, yokluk \"e bin bir 
mütkülat içinde böyle parlak 
bir zefl!r yaratan ismet lnö 
nüne f§te bunun için bütün 
milletin } üreğinden kopan bir 
ietekle ( İnönü ) soy adı ar
matan edilmiıtir . 

MUSA ATAŞ 



Sahife 2 

Karacabey Ha
rasından: 

Haranın İkibin yediyüz 
doksan kilo kıvırcık ve ys· 
rımkan Yünlerin aleni artır
ması 23 kanun sani 936 pe
rşenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. muvakkat te
minat olarak Yüz yirmi lira 
alınacaktır. muhammen kıy
meti beher kHosu Elli dört 
kuruştur. İsteklilerin temi
natlarile birlikte artırma 
günü Harada bulunmaları 
ilan ol un ur . 

6-11 - 16-22 
~ ~ 

Harada yetişen 1934 doğum· 
lu dört baş safkan ingiliı 
tayanın aleni artırma usu· 
Jile satışı 23 kanun sani 
936 perşenbe günü saat on 
beşe uzatılrnıştır. teminatı 
muvakkate olarak (Yüz yet· 
miş) lira alınacaktır. istek· 
ıilerin teminatıarile birJikte 
satış günü Harada bulun
maları ilan olunur. 

6 - 11-16-22 
§ 

Haranın ihtiyacı olan 
bin liralık defter ve evrakı 
matbuanın baskı ve tecl idi 
aleni eksiltmesi 23 kanun 
sani 936 perşenbe günü sa~t 
on bire uzatıımsştır . Temi· 
natı muvakkate olarak yet
miş beş lira al anacaktır . 
isteklilerin teminatlariJe bi· 
rlikte ihale günü harada 
bulunmaları Han olunur. 

6-11-16-22-
§ 

Haranın İsmet paşa me 
vkiinde Bin dönümlük pirinç 
ortaklama ekimi aleni iha
lesi 23 kanun sani 936 per .. 
şenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. teminatı mu
vakkate olarak üçyüz lira 
alınacaktır • i~teklilerin şa
rtnamelerini İstanbul Bursa 
Baytar Müdürlüklerinden 
alabilirler. taliplerin temi
natlarile birlikte ihale gü
nü Harada bulunmaları iUln 
olunur. 

6-11~16-22 
§ 

Karacabey Harası 

ihtiyacı için(sekiz b;n 
dörtyüz)kilo zeytin ya
ğı ile) Dokuz bin altt 
yüz)kilo zeytin danesi 

Buı4sa İkinci hukuk 
~lahkemesinden : 

1378 Bursanın üç kuzu. 
tar mahallesinde halil kızı 
burhan karı"iı şefika .tara
fırıdan kocası mic;i l.anye
sf nden mustafa oglu burhan 
Eleyhine ikame eylediği bo· 
şanma davasının davall bu· 
rhanın mahaili ikameti me
çhul bulunduğundan gıyabı 
nda yapılan muhakeme so
nunda :davalı burhan evlen· 
menin kendisine yüklediği 
vazifeleri ifa etmemek ma· 
ks2dile evini terk ettiği \'e 
yapılan ihtar dahi semere
siz kaldığından 132 ci mad
de mucfoirıce davacıda~ boş 
olmasına ve kabahath oldu
ğundan bir sene evlenme
den memnuiyetinize kırar 
\e 19-12-935 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan 

müddeti kanuniyesi zarfır
da itiraz ve temyiz edildiği 
takdirde hüküm kespi kati
yet edeceği tebliğ makamı
na kaim olmak üzre ilan 
olunur . 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Set başında 

----WllSi:a,3; -·-··· 
kapalı zarf usulile ek
siltn1eye konnınştur. 

eksiltıne günü 17 ka
nun sani 936 cuma gü 
nü saat on beştir. ten1 · -

na tı n1uvakkate 'evlin 
J 

yağt için üçyüz lira ve 

zeytin dacnsi icin iki
yüz eJJi lira oiup zeyt in 
yağının kilosuna kırk 
beş kuruş ve zcyt in 
danesinin k\losuna otuz 
üç kuruş muhan1men 
ki 11net takdir edilnJiş · 
tir. isteklilerin s:ırtna . 
m~si ni Bursa İstanbul 
Baytar nıüdirlerile ka-
racabey Harasından 
meccanen alabi lirler 
taliplerin teminatlarile 
birlikte eksiltme günü 
Harada bulunmaları 
ilan olunur. l 1- 16 

------... ~-----.--
·ı 1 s u K u T 1 Yazan ı 1 
1 

Roman ı I A. Turgut ı 

---------------.--10---
- Nasıl olur Vedia .. Ora. 

ya o eve ne yüzle, ne sıfatla 
girebilirim. Hem sonra, iki 
gencin bir evde yalnız haşhaşa 
kalınası dedikoduyu mucip 
olmaz mı ? Alem ne demez ? . 

Genç kadın Nüzhetin göğ· 
sü üzerine yaslanarak hırçın 
bir sesle haykırdı: 

- Kim ne dene desin 
Nüzhet.. Bana alem lazım 
değil.. Sen lazımsın Nüzhet 
sen.. Yalnız sen.. Anla yor. 
musun. Zira aen benim ruhum, 
hayatım bütün her şeyimsin .• 
Ben senin için yaı1yorum ve 
senin için öleceğim. 

Titreyen ateıli dudakları 

Nüzhettn ıararan çehresinde 

raııt gele dolaşıyor, ah!§ler 
saçan gözleri gittikçe süzüle

rek kapanıyordu. • . . • .•. 
. . , . . . . . . . . . . . . . . . 

Son kampana yırtık fer· 
yatlarla birbirinden ayrılanla -
rın kalplerinde derin akisler 
bırakarak sönerken, Nüzhet 
vagondan atağı atladı. Vedi -
anın bulunduğu pençerenin 
önüne geldi Genç kadın va· 
goo pençereslnden uzanmrı, 

kızaran ya§lı gözlerile ona 
bakıyor, sönük ve niyazkar 
bir sesle haykırıyordu. 

- BeklJyectığim Nüzhet .. 
Doğru Bursa ya gel. 

Ve titrek sesi, rayhr üze· 
rinde kaymıığa baılayım te-1 

Bursa 1~apusından : 
Bursanm ada köyünün 

koca kara su mevkii 1de şa
rkan kestelli osman gar >en 
hayriye şimalen Hüseyin kt· 
zı hikmet ve mehmet oğtu 
hüseyiı1 cenuben yol ile çe· 
vrili bir kıta tarla babasın
dan kalmak suretile 50 se · 
nedenberi salih kızı Filna
tın uhdesinde olduğunJan 

bahasla teselli talep edilmiş 
ve tapu kayd:da bulunama-

~ mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki için 21-1-936 
gününe müsadif sah günü 
mahalline memur gönderile
ceğinden bu tarlada alakası 
olanlar var ise tarihi ila
nından itibaren on gün zar
fında tapu idaresine ve ya· 
b11t mah~llinde bulunacak 
memura eilerindcki belge
ler ile beraber müracaat 
eylemeleri HAn olunur. 

§ 
B•Jrsanm çah köyünün 

köy detununda sağı ahmet 
arkası müezzin ahmet vere· 
seleri solu ahmet dükkam 
önü yol ile çevrili ve halil 
oğlu ibrahimin 45 sene ev· 
vel sülcyman kızı tatmadan 
h::tricen iştirak etmek sure
tııe uhdesinde bulunduğun· 
dan bahsile tesçili talep 
edilmiış ve tapu kaydı da bu· 
ıunamamış olduğundan ta
sarrufunun tahkiki için 
20 - I - 936 gününe müsadif 
pazartesi gitrıü mahalline 
memur gönderHeceğinden 

bu evde alakası olanlar 
varsa tarihi ilandan itiba
ren on gün zı.rfında tapu 
idaresine veyahut mahallin· 
de bulunacak memura eJie
rlndeki belge1er ile bera-
ber müracaat ·eylemeleri 
ilan olunur. 

WOO'OllWUE!"WW'CJ'WW 

DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamcmı 

sokağı No. 15 

Her türlü liastalıklnr muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hlzmel
1 

j olmak üzt"re pazartesi we ı 

1 

pefembe günleri muaye
ne ücreti : 

50 Kuruş 
AAAdltıA.di\.,OU~ 

kerlerln uğultularına karışı
yordu. 

Nüzhet dalgın, gözlerAle 
uzaklaşan katarı takibediyor, 
hala mendil sallayan Vediaya 
§"pkasile mukabele ediyordu. 
Biraz sonra süratinl fnzlalaı
tıran tren ve birazı dönerek 
gözden kaybolunca Nüzhet 
cğır bir yük altından kalkan
lar gibi derin bir nefes aldı. 

* * "' 
Nüzhet terhis ediJdıkten 

sonra bir hafta kadar Anka· 
radan kalkarak eski memu· 
riyetine tayin için uğraştı. 

Dört gün sonra İstanbula ta
yin edildiğl~t öğrendiğ• zaman 
hiç de memnun olmadı. Va
tanı olan bu büyük ve tirin 
diyarı rnhu kadar sevdiği 

l halde bu haber onu sevindir. 
memi,ti. O, lstanbuldan uzak, 
kendi elemlerile baıba~a ka · 
acak eeHlz ve sakin bir köıe 

11-1-1936 

Kumbara ikramiyeleri 5 bin lira
dan 10 bin liraya bir misli daha 
arttırılmıştır • TÜRKiYE İŞ BANKASI 

Bursa Kültür Uirektörlüğünden : 
!
Muvakkat 
teminat tutarı mikdarı cinsi 
Lira KR. Lira KR. 

18 Oo 240 Oo 15 takım Harici elbise 
4 ı 40 552 Oo 60 da ne Kısa palto 

Bursa Bölge San'at ol<ulu talebelerine gerer
l<en yukarda cins, ınikdar ve tahmini tutarları 
yaz1lı iki kalem eşya 10-t- 936 gunünden baş· 
latnak üzre on beş gün nıüeddetle açık eksiltme-
ye kon.ulmuşt ur. Eksiltme ~7-1-936 pazartesi 
gönü snat onbeşte llbay11k binasında kültür di,.. 

l rektör1ü~ünde yapılacaktır. isteklilerin !t36 Ti
caret odası vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat te· 

1 nıinat . nıektuplarile yuka~da sözü geçen gün ve 
1
saatta kültür direktörliiğiinde toplanacak koın-

1siyona şartname ve nüınune1eri görmek istiyen· 
ı~rin her gün San, at okulu) önetgesine baş vur-

ı rnalaı ı ilan olunur. ·ı 1 -13-15 - 17 
§ § Orta Okullar Pan-

İ lk tkulJara lazım 
olatl 150 bin ki'o kuru 
g ü l"'gen odununun ek
slltme günü '2fi-1- 1936 
tarihin ~ 1 kadar uzatıl· 
mıştır. istrkliierin o ta 
rihte saat 15 te İ!bay
lık encümeninde hazır 
bulunmaları . 

17-15-13-11 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -· .. 

Muayenehane : 
Bi:ı:lm Matbaa karşısı No. 30 -.... 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

lstemfştf. Belki bu suretle 
kalbinde açılan yaraları iyi 
edecek ve dakika neksehnek 
tehlikesinden kurtulmuı ola· 
caL tı. Hal bu ki; vekaletçe iyi 

bir not almıı ve iyi tanım10 
olma11 bu arzusuna mani ola· 
rak onu İstanbulda bırakhr· 
mııtı. 

Ertesi günü ilk trenle yeni 
vazifesioe hareket etti. 

İstanbula çıkar çıkmaz 
nereye gldeceğini tayin ec!e
medi. Sirkecide rast gele o· 
tellerden birinde btr oda 
kiralayarak etyalarını hırakta 

ve dışarı çıktı. Anlaı•lmaz 

bir his, şeklini tayin edeme 
diği bir kuvvetle sürüklenl· 
yordu. Eminöoüne kadar dal
gın ve düşünceli } ürüdü. 

Köprüye geldiği zaman 
gayri ihtiyari Boğaziçi iskele
ıine doğru ilerledığinin farkı· 

na \•ardı. Durdu. Nereye gi
diyordu ? Birkaç saniye mü· 

siyenuııa ]azım olan 
t a0,000 kilo odunu [l 
eksiltme günü 24-1-
936 tarihi 1e kadar u .. 

zatılmıştır. İsteklilerin 
o tarihte saa 15 te il. 
ha ylık encümeninde 
haı;ır, bulunmaları. 

11-13-1?>-17 
ı'VYY't'YYTYYY "f' '1 

. iş Bürosu 1 

Fahri Batıca 
Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

ı maden kömürü satııı 

1 

Ün yon 
Stgorta Acenteliği 

1 .. ;~-;s~ • .......................... ' 
tereddit düfündü. Sonra bir 

sevki tabii ile kirel'e yaklattı, 
Beylerbeyine bir bilet aldı. 

Bütün bir ailenin namu1 

ve ıerefini ayaklar altına 
1 

almaktan çekinmiyen o vefa 

hırsızı düıünmemeğe, hatırla· 

mamağa, onunla alakadar 

olmamağa abtetmlt olmasına 

rağbet anlatılmaz bir hiı ve 

kalbinde fırtınalar koparan 

bir merakla Beylerbe1ioe ıü· 

rüklenlyordu. Ona öyle geli • 

yordu ki : İtittiği bütün vaka · 

yi birer maaal, uydarulmuı 

birer yalandı. Bunu hal etmek 

gözü ile görmek ve itilmek 

için behemmebaJ hala11na 

gitmesi 1a-ıımdı. Onu bir ıevkl 

tabii ile ııürükliyen kuvvet 

bu olacaktı. 

- Bitmedi - · 


