
23-1-1936 Perşembe 

Kaçırılan bir 
Fırsat ... 

Dünkü sayımızda ( TOP ) 
Mecmuasından almmış ve ka 
yakçiların kış olimpiyadlarma 

gidişi münasebetile yazılmış 
şayanı dikkat bir yazı vardı. 

Bu yazının ilk kısımları 
üzerinde durmak niyetinde de

ğiliz. Çünkü : Musabakalara 
iştirak edilmemesi, orada ancak 
müşahid kalınması fikrini vak. 

tile ortaya atmıştık. Binaena
leyh bu bahis üzerinde son 
sözümüzü mü:ıabakalar bittik-

ten sonra söyliyeceğimiz için 
şimdilik bu noktayı geçerek 
diğer bir cihete temas 

etmek istiyoruz : İstanbul ve 
Bursa vilayetleri olimpiyadlara 
birer ikiier müşahid gönder
mek suretile Almanyadaki ve 
hatta olimpiyadlar münasebe· 
tile bütün cihandaki kış spor-

ları durumunu tetkik ettirmek 
istediler. İstanbuldan üç kişi 
gitti. Sunadan da iki kayak
çının gönderilmesine karar ve-

rilmişken, sonradan bu kararın 
tatbiki imkanı bulunamadığı 
ileri sürülerek kayakçıların 
O"önderilmesinden vaz geçildi. 
o 

Bunun sebeb ve hikmetini 
bir türlü tayin edememekle 
beraber diğer taraftan (TOP) 
un yazdığı gibi biz de; arka
daşımız Musa Ataşın her hal
de kış olimpiyadlanna gönde

rilmesi lüzumu kaanaatında 
idik ve bunu çok bekliyorduk 

da .•. 

Çünkü: Bu arkadaşın şim. 
diye kadar yıllardanberi bu 

bahs üzerinde yaptığı neşriyat 
klş sporculuğunun yayıl01asm
da hatırı sayılacak derecede 
amil olmuş bulunduğunu şöyle 

bir tarafa bıraksak bile; asıl 
ondan, k:ş olimpiyadlarındaki ' 
görgülerini yaymak ve bu spo
run ince teferrüabnı kavraya

rak onları bize ve ilgililere 
anlatmak bakımlarından çok 
istifade edilecekti. Zira : Ar· 
kadaşımızın ayni zamanda bu 
spordaki teknik bilgisinin de. 
recesini de biliyorduk. 

ilgililer: "sanki bu tetki
kattan ne çıkacak ?,, diyecek
lerdir. Fakat biz de sorarız : 
"Acaba müsabakalara giril 
mekle bundan ue istifademiz 

olacaktır? n 

Yarışlara girmek için Al
manyaya yollanan sporcular 
arasJDdd hakikaten bir iki iyi 
kayakçımız vardır. Bunu bili
yoruz. Fakat diğerlerinin şahsi 
kıymet ve meziyetlerini bir 
tarafa bırakırsak oradaki gör
gülerini yaya bilmek bakımın· 
dan ne kendi ödev durumları 
buna müsaittir, ne de bu spor 
daki teknik bilgileri ... 

Ne yapalım; artık olan ol
muş ve güzel bir fırsat kaçı
rtlmı~tır demekten başka çare· 
miz kalmamıştır. 

Bunu; spor işlerimizi yürü
tenlerin daha iüzel düşünüb 
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Sahibive umumi Neşriyat müdüril 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim BasımeYi • 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 537 

ltalyanlar ce ~ ~· t 
kazanmamışlar ı? 
Aclisababa 22 ( A. A. Radyo ) italyan)ar cenup cephesin· 

deki ileri hareketlerinin lt. lyn kaynaklarınca bildirilen dere~ 
cede olmadığı resmen söylenmakte ve bu haberler yalanlan· 
maktadır. 

Ras Destanın kardeşi öe üş •• 
Roma 22 ( A. A. Radyo ) Somaliden gahm habe lem gö•e 

Ras Destanın kardeti Dom .. muharebesinde bir habeş müfre· 
rezesine kumanda ederken ölmüştür . 

İtalyanların idam ettikleri Habeşler .. 
Roma 22 ( A. A. Radyo ) İtalyan siie\ erkanı ; teslim ol

duktan sonra Jsyana kalkııan bazı habeılerl idam etmişlerdir . 

Roma 22; ( A. A. Radyo ) Ayın ytrmlsinde Doloya 380 
kilometre mesafede E~geleyi in-al edilmiştir . 

İtalyanların bir idiası ve isveçl1ler .. 
Adisabaha 22 ( A. A. Rado ) Resmi İsv~ç ç~,·enL. ;, bveç 

kızılhııç Löstanesinin bombardımanında İtalyanların meğdur ol

duğuna dair olan İtalyan iddiasının ve gösterılen d lillcrin 
kabul edilmeyec .. k şeyler olduğunu bıyderl!yorlu, he~ 'eti mu-

hafaza eden müfrc;:ze ıle hastane aras.r.da 5 O metre m-en:fe 
vardı. Böyle iken bu müfrezeye tek bir m "rmı ı ·ab"'t et.mcmiş 

halbnld hey'et binasına 100 kadar bomba düşmi.i/ür • 

İtalyan ar çoğa ı or mu? 
Roma 22 ( A. A. Radyo ) Son ishtistlkı~re gÖ"e Hk ka

nun 935 taıihindc genel nüfus 43 M.l}on 483 bine balig ol· 
muştur. 

Japonlar öldürülen bir Japon için 
bir kravzö gön ermiş o i 

Tokyo ?2 ( A. A. Radyo ) Dün Suvatoftaki Japon kon· 
soloshanesi zabıtası efradından biri Çinliler tarafından öldü· 

rülmüıtür • Japon hükumeti Suvatof a bir kruvazör gönder. 

mittir. 

Cenevrede hala uzla ma 
çareleri arıyorlar .. 

Cenevre 22 ( A. A. Ra<lyo ) Onüçler komitesi kısl bir 
toplantı yapını~ \'e konseye İtalyan - H.ıbeş vaziyetinin yEni 

bir uzla§ma teşebbü,üne müsait olmarlığmı fakat yakında 
böyle bir imkamn olacağı ümit edildiği hakkında. bir rapor 
vermeye karar vermiştir . 

Mısırda son durum .. 
Kahire 22 ( A. A. Radyo ) Besim pafa kabinesinin bugün 

istifa edece~i sanılıyor . Kral Fuat dün akşam hn bakam 
kabul etmi~tir . Bütün parti bafkanlarını da bu gün kabu: 
edecektir . Kralm bir koalisyon kabinesine t.:ıraftar olduğunu 
ve fal.at Vefd için yeni kabineyi kurmaktan istınkaf edeceği· 

ni söyliyorlar . 

lngiltere kralının ölümü 
ve Habeşistan .• 

Alsa.baba 22 ( A. A. Radyo ) Siyasal çevenler ; İngiliz 
kralının ölümünün İngiliz siyasasına bilhassa bunun Habeşistana 
ait kısmına tesir yapmıyacağı dü~üncestndedirler . 

Ye i İngiliz kralı taht~na çektı .. 
Londra 22 ( A. A. Radyo ) Kral seld~inci Edvard'ın tah. 

ta çıktıği saat onda Sen Ceyms sarayının balkqnundan resmen 
ilan edilmiştir. İlan keyfiyeti bütün Domioyonlara da ayni za
manda yapılmııtır • 

takdir edeceklerini sanıyorduk. 
Maalesef bu tahminimiz yanlış 
çtkb. 

Bir şey değil; olimpiyadlara 
gitmiş olanların oradan ede· 
cekleri istifade ve alacakları 
malumat kendilerinde kalacak; 
bundan umumun istifadesi te. 
min olunamıyacaktır. İşte en 
ziyade acıdığımız cihet budur. 

( HAKKIN SESİ ) 

Ü ıiveırsiteliler 
Geldiler. 

Sömestr tatilinden istifade 
ederek Uludağ da kış sporları 
yapmak üzere Üniversite pro· 
fösörierinden bazılarile tnlebe. 
den bir gurup dün öğleden 
sonra şehrimize gelmişlerdir. 
Üniversiteliler gece şehrimizde 
kalmışlardır. Bu sabah Uluda 
ğa çıkacaklardır. 

Amerikanın mutlak bitaraflığı 
Roosevelt'in son söylevi 

/, '/ndepanda11ce Belge gazetesinden : 

Amerika Cumur reisi M. Rosovlet ıöyle· 
vi ile tebelllir etm~~ olan yenl durumunu tah-

lil eden "L'İndependance Belge,, gazet~ıi &fa· 
ğıdakileri yazmaktadır : 

Amerika Bbleşik Cümhurlyetlcri hükO
metinin son olarak edindiği mutlak bitaraf

lık durumunu, Avrupa menfaatleri ve bilhu· 
83 müşterek emniyet bakımlarmdan Avrupa· 
lılara geçen yıUara nispetle daha realist 

davranmaya sevketmektl. Şimdi Amerika na· 
sıl bir Negüs devleti için kan dökmeğe çağ-

Bay Ruzvelt rılmazsa, eski kıt'anın milleileri de ayni veç • 

hile böyle bir uzak İf için kan dökmeye, boğuomaya çağrılmak 
( Ardı ikind yüzde ) 

L<ı rıtl~ııı lıe)raıı<ttı 
İtalyan matbuatr, Fransız 

Parlementosunda cereyan eden 
münakaşalar ve bilhassa La· 
val'ın Fransa clış siyasası hak
kında verdiği beyanatla rneı
gul olmaktadır. 

il Popla d'ltalia Laval'ın 

parlamentoda verdiği beyanatı 
nakletmekte ve bu beyanata 
karşı büyük bir teessür göı

termektedir. İtalyan matbua· 
tına göre Bay Laval yalnız 

Londrn tıiyasasına bet eğdik· 

ten ve bu hususta Jfızımgelen 
teminatı verdikten sonra par
amentoda güven reyi kazana-

Bay Laval bilmiıtir . 

il Popolo d'ltalia diyor ki: «Bay Laval bir kabine buhranı
( Ardı ikinci yüzde ) 

İnegöl yolundaki 
hadise 

iki gün evvelki sayımızda 
İnegöl yolunda bir hadise ol
dugunu ve Karaköyden gelen 
posta otohüsiinün şöförünü 

birinin tehdit ettiğini bize an 
!attıkları şakilde yazmıştık Dün 
posta telgraf merkez müdürü 
Ömer Melilı'den öğrendiğimize 
göre; hadise : Karaköyden 
Bursnya gelen bu otobüsün 
İnegölden de yolcu alması do- 1 

layısiyle İnegöl otobüscülerinin • 
birinin buna kızması yüzünden · 
olmuştur. 

Bir sarah mangala 
düş ü .•• 

Umurbey mahallesinden 
Zeynullah kızı 85 yaşında 
Malike; sara illeline müptela 
olan 20 yaşında hammal Ô 
meri evde yalaız bıraktığın

dan Ömer; mangalın üzerine 
düşerek mangal devrilmiş ve 
el rafa sıçrayan ate~lar yorga
nı tutuşturmu§; bu arada Ö
merde boğazından biraz yan· 
mak sureHle yaraiamıştır. A
teş söndürülmüş Ömdde has· 
taneye gö\ürü1müştür. 

Emniyet müdürü 
gidiyor. 

Emniyet müdürümüz Ars
lan Ko1 kulun kartal ilçe bay· 
lığına tayin edildiğine dair 
Vılayete tebligat yapılmıştır. 

Vi ayet idare hey· 
ati topla ısı 

Dün Vilayet idare heyeti 
yar ilbay Edib'Ja başknalığın. 
da toplanarak muhtelif işler 

hakkmda kararlar vermiıUr. 

Dıvar aşan hırsız 
Dün sabah saat 6 da mol

laarap'ta oturan ve bakkallık 
yapan Recebin evine dıvar 

aşmak suretile bir hırsız gire· 
rek tahminen 50 60 lira ka
dar parası çalındığı Zabıtaya 
haber verilmi~tir. 

DOGUŞ~R: . 
insan ruhunun 
Acaipliği .. 

Zaman olur ki : yapılan bir 
işin yanlışlığı anlatılmak için 
bir teokid yapılmak lazım ge· 
lir. Tenkide hedef olanlar, bu 
yanlışlığı bildikleri halde müte. 
essi!" olurlar, kızarlar ... 

Eğer, yanlışlık çok güzel 
bir işmiş gibi gösteri1ir ve poh 
pohlanıp alkışlanırsa o zaman 
da fevkalade memnun olurlar. 

Gün olur ki : Birisinden si· 
tayişle bahsetmek lazım gelir. 
O zaman; bahsettiğiniz kimse 
için dünyada sizden iyi iosan 
yoktur. Lakin bir de yanılıp 
onu tenkıd ettiniz mi ? Artık 
o zat için dünyada, fena insan 
t~pi olarak yalnız siz varsmız! 
Demektir. 

Gazetecilik aleminde sık 
sık bu manzaralarla karşılaşır 
ve insan ruhunun bu acaipli
ğine hayret eder dururduk. 

En son misal : Şu bizim 
Alm:ınya hikayesi de böyle ol
du. Vaktile; musabakalara iş~ 
tirak edilmesin; bu, bizim için 
tena bir sonunç verir. Sadece 
istifade için müşahid göndere• 
lim dedik. Atakadarlar naza-
rında biz fena olduk. .. 

MUSA ATAŞ 



Sahife 2 

Amerikanın bitaraf lığı .• 
• ( Birinci yüzden devam ) 

tehlikesi karıısında bnlundurulmamaladır. Amerikan Cumhuri· 
yelleri kendi memleketleri dahilinde kafi derecede silahlı bir 

halde bulunuyur; hiç bir devlet, onları deniz ötesi yurtlarında 
yaralamak arzusunu taıımadığı gibi, böyle bir vaziyetin icbet
tirdiği askeri kudreti de haiz değildir. 

Fakat Avrupa milletlerinin vaziyeti Amerikan Cumhuriyet
leri hükumetinin vaziyetl gibi olmatan çok uzaktır. 

lıte bu husuıi durumdur ki, Avrupada kollektif emniyet fık. 
rinl doğurmuıtur. Ne Londra ne de Paris bu fikri timdlye ka· 

dar asla reddetmff değillerdir. İfte yukarıda bahs\ g~ çen bir 
Avrupa genel harbi :tehlikesini, MıHetler Cemi) etinin ideali · 

ne karıı izhar olunan ndakattcn doğmaktadır. Sonra bir de 
ruhi bir mesele vardır; Avrupa lnt'asının haı p sonu bu hüku
metleri harp mesuliyetleri dolayiııile, amme efknrlarının ken 

dilerine nereye kadar refakat edeceklerini bilmemeleridir. Far
zedelim bir Avrupa harbi oldu. Bu harbin yalnız deniz dövüş· 

melerfoe münhuır kalacağını düşünmek cinnettir. Belç.ka ba· 
ıını böylece bir İnglliz c<Offensive» ini muhtemel telakki edi · 
yorsa da, Fransa için böyle bir ıeyl asla düıünmemektedir. 

Yalnız bu kabil bir durumda Avrupanm nazarlarının 1-litler 
Almanyasına müteveccih olacağını unutmamak lazımdır. 

ingiltere o vakit ne yapacaktır ? Bu suale cevap bulmak 
aıüçlür. Mevkilerin bir müstahkem hnle sokulmasına amme ef. 

karı mani olan Belçika nasıl kedisini koruyabilecektir ? Bütün 
hatıra gelen tehlikelerin kökünden önüne geçebilmek için bir 
tek ıey vardır. O da kollektif emniyet fikrine zafer temin et. 
mektir. Tarihi Fransız - Belç ka-İng\ltz poiltlk tesanüdü her 
türlil afetin önüne durmaya kafidir. 

Lit \'ill:iıı lıc)raııctf ı .. 
( Birinci yüzden dev om ) 

nın önüne geçmek için Londranın, Moskovnmn ve beynnlmilel 
mason ıosyal demokratlığının önünde baş cAmek zo•ımda kal
dı. Bay Laval nutkunda İtalyaya karşı muhtemel bir berri, 
bahri ve havai teıriki mesai için Fransız ve İngiliz erhauıh r
biyeleri arasında yapılan uzlaşmaları ff§a etmiıtir. 

Binaenaleyh Hay Laval'ın barıt 
klymehlz kalmaktadır. 

hnkkında verdiği teminat 

Bu durum karf11ında bJr kabine buhranı zuhur etmesi daha 
ıayinı tercih idi. Çünkü bir kabine buhranı Franunm dıı ıi 

yasasını daha açlk bir surette tebellür ettirirdi. 1 

H::-kkın Sesi 

Kültür Direktörlüğünde. • • 

muakkat tahmini 
teminat bedel 
lira lira adet Cfn~,evsaf 

675 1 ı metre uzunluğunda iş alabilen 
demir torma tezg~hı 

775 1 1,5 metre uzunluğundn iş ala· 
bilen demir torna tezgahı 

113 5o 1 20 - 25 santim kutrunda Ame-
rikan aynası 

Bursa bölge San,at okuluna gererken yukar
da cins, nıikdar,tahmini bedel ve evsafları yazı-
1 ı iki torna tezkahile iki amerikan aynası 17 -1-
~Hj gününden başlarnak üzre on beş güo müddet
le açjk eksiltmeye Lonulnıuştur. Eksiltme 3-2-
936 pazartesi günü saat on beşte İlbaylık bina
s1nda kühftr direktörlüğünde yapılacaktır. istek .. 
)ilerin 936 Ticaret odası ve~ika1arı ve yüzde 7 ,?> 
muvakkat teminat ınakbuz veya n1ektuplarile 
yukarda sözü geçen gün ve saatda kültür direk
törlüğünde toplanacak konısiyona şartnanıeleri 
görn1ek istiyenlerin her gün sanat okuluna baş 
vunnalaı·ı ilan olunur. 18-21--2 .;-25 

izım Bnsımevi 

Müşterilerinin istediği üzerine 
güzel ve şılc işler yapar • 

Bursa : Defterdarlık arkası No 22 
Telefon - 130 

=============f Bursa elediye-
sinden: l 

,,...,... T' .,... y....,......,,.- T' v ..... ...,....,,. ...... 

iş Bürosu 

( 
Fahri Batıca 

Kozabanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliil 

21-150 
., .4. 4 .4 4 A .4. A .4. ~~ 

Kayıp l\1ühür 

Bu gün kumbarasına para ataıı 
küçük el, Yarm çek defterine imza! 

b ,. "k / f kf TÜRKİYE iŞ 

4060 tane muhteHf am

pül açık eksiltme ile alına
caktır, eksiltme ve Üster· 
mesi 6 2.936 perşenbe günü 
saat 15 tc yapılacaktır. mu
hammen bedel 1818 liradır. 
Şartname için her iş günü 
ve saatında Uray Muhase
besine ve üsterme saatın· 

dan önce 137 liralık muva· 
kkat teminat makbuzu veya 
banka mektubu ile Uray 
koınsiyonuna istekliler gel
sinler. 21-23-25-27 

Zati miihüriimü kaybet
tim. yen'sini çıkaracağımdan 
eskisinin Hükmü yoktur. 
Mudanya yiirük yenice kö ( 
yü ihtiyar heyetinden İbra
him atan uyu e o aca ır • . BANK Ası ı 

. ,--ı---s u ___ K_U_T ___ 
11 
=~ 

1 
Roman ı I A. Turgut ı 

----------------;---7s---
İztlr~p içinde, hicran için· 

de o daha mesud<Ju. Çünkü 
onun herıeyl fztlraptı. 

Ruhu .. Kalbi.. Dlma~ı bü. 
tün her yeri ve herıeyi .• Ve 
dudaklarından fırlayan her 
ıöz her gülünç kelime iztirap
larından kopan bir parçaydı. 

Bunu. Bu hakikatı kimse 
bilmeyor ve anlamayordu .• 
Gülüyorlar .. Gülüyorla . . O 
kelimelerin hakiki manalaı in· 

da saklanan göz 
yaılarmı görmekten aciz, bası
yorlardı kahkahayı .. 

Evet; kimse bllmeyor.Kim· 
ıe görmtyordu. Onu tanıyan 

onun hakiki hüviyetine kalbi
ne belki vakıf olan yalnız 

bir§ey vardı: 

Çangırı ve sül<ün 
Bu buru§uk yüzlü ihtiyar 

ıehirin; tozlu topraklı yolları, 

viran evleri, tenha ve sakin 
muhiti i:rhraplarına ortak o· 
lan en yakın, en candan bir 
arkllda ıtı. 

lztirap içinde yaşamağa 
m,hkiım ina n\ar için ne sa
mimi bir arkadaı, ne bulun· 
maz bir diyar. 

$ 

• • 
-Otomobilin cidden çok 

ıık ve güzel.. Kaça mal oldu?. 
Kaıtomoni ~osesinde llgaza 

doğru ilerllyen CJlomobll 
"AAyan,, köy yokuşunu bir 
yıldırım hızıyle tırmanırken 

hokim yam ba§ında büyük 
bir dikkat ve maharetle dı. 

rekı!yon kullanaıı Nüzlıetten 
ııoruyordu. 

Nüzhet dik bayırı bir an. 
da tırmanarak makinenin vi. 
tesinl değiıtirdikten sonra ce. 
vap verdi : 

-Bin tkiyüz elli lira !. 
-0 . ., Pahttlı . . Fakat gü. 

zel makine ne marka ? 
-Ford .. 933 modeli. 
-Çok ıık.. Makine kul-

lanma~ı nerde öğrendin ? 
-Burada. 
-Yok canım. 
-Evet .• Ne yaparsın can 

ııkmhsı .. Burada, bu küçük 
ve sessiz muhitte bundan da
ha güzel daha alAka uyandı

ran bir eğlence bulamadım ki 
• her gün ayni ıekilde geçtn 

yeknesak hnyat insanı sıkıyor. 
Bu sebAble bu gibi §t:ylere 
rağbet f azlalaııyor. Uaoi ma• 
kloc de imdadıma yetlımemlı 

olıaydı. • 
-Dir cihetten doğru. Fa

kat insan isterse ne eğlence· 
ler bulabilir •. Mesela : 

- Bol bol gezmek, oL u 
mak, düıünmek ve çile dol· 
durmak değilmi ? Bu küçük 
ıehırae baıka ne eğlene~ ola. 
bilir ?. 

-Çok Nüzhet .. Hatta öyle 
mühim ve güze) eğlence'er 

var lu... En mühimi. .. 
Hakim durdu. Söze nasıl 

devam edeceğini bu mühfm 
eğlenceyi nasıl ıöyliyeceğini 

düşünüyordu. 

Nüzhet merakla sordu : 
- Mesela en mühimi ?. 
Deminden beri bu mühim 

meseleyi söylemek için fınat 

arayan, söz açan ve kıvranan 
hakim, maksadını açıkça izah 
etmek fırsat ve zomanmın 

ıeldlAlni hlasetmi~ti. Bütün 
ciddiyetini toplayarak devam 
etU. 

23-1-1936 

Gemlik Hukuk Hakim
liğinden : 

Gemligin umurbey kö· 
yünden Süleyman kızı Ha. 
ticenin kocac;ı davala oköy
den Elazizli Süleyman aley
h ıne aştığı boşanma dava
sında kocası iki seneyi mü· 
tecaviz bir zamandan beri 
evini terk edip halen avdet 
etmemek suretiyle vazifef 
zevciyyeti ifa etmediğinden 
boşanmalarını istemiş veda
valmm ikisene evvel köyü
nü terk ederek nered~ otu
rduğu bilinmediği davetiye· 
si meşruatından anlaşıldı

ğından usulün 141 ci mad~ 
desine göre davacının iste
ği üzerine il!lnen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve 
duruşmanın da 5-2-936 
çarşanba günü saat 1 re 
bırakılmış olduğundan ogün 
kinde cevap vermesi aksi 
takdirde duruşmanın gıya

bında yapılacağı tebliğ ye· 
rine ilan olunur. 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN. 
Röntgen Mütehassısı .. ..., 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 --

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

.ı············ ;: DOKTOR L 

I 

Ahmet Selimi , 
ı {KARABONCUK) 
1 

Nasuhpaşa Hamamı , 
sokağı No. 15 

ıı Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 

'iSayın ahalimize bir · hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye-

ne ücreti : 1 

50 Kuruş _______ .. ___ _ 
Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbaımda 

- Nüzhet bilJrıin ki seni 
bir aiabey, bir baba gibi çok 
ıeverlm. Ama ıade ben mi ? . 
Hayır .. Benim gibi bütün Çan 
kırı halkı ıeni sever ve sayar. 
Bunıı eminim. Tatlı dilin, gÜ· 
ler yüzün, doğru ve dürüst 
ahlakın herkeıin kalbinde M· 

na karoı bir hürmet ve mu
habbet uyandırmııta, 

- Bu Çankırı balkının ve 
memur arkadaılarımın temiz 
kalblillği ve teveccühleri ..• 

-Fakat yerinde ve ada· 
mına Jrnrıı.. Meseli bt':n •. Reo 
kl öyle olur olmaz herkesten 
hoılanmam. Bilirsin .• Doğruyu 
iyiyi ve temiz kalbi çok ıe

verim. Ve zaten ıeni de bu 
sebeple sever ve sayarım .• 
Bunun için, senin böyle yalnız 
baoına ynıadığını, sıkıldıiın•, 
üzüldüğünü gördükçe bir aja. 
bey bir bab.l gibi muazzep 
oluyorum. 

- Bitmedi -


