
8-1-1936 Çar1amba 

Kış olimpiyatları 
ve Bursa 

Bu yıl Almanya'da yapı· 

lacak olan 1936 kıt olimpi
yatlarına Türkiye'den ilk defa 
olarllk küçük bir kayakçı 
gurubunun ittlrak edecC'ğl 
malumdur. Bunun için C. H. 
Partisi Uludafda bir kamp 
açmıı ve 17 ıporcuyu 20 
güodenberi Muallim Her Ri
delin nf'zareU altında çalıı· 
tırmııtır Verilen ilk haber
i ere göre : Olimpiyatlara gi · 

decek kafileye lıtanbul, An 
kara ve Buna dai kulüple. 
rinden birer, Ankara Yüksek 

Ziraat Enıtltüı&nden de dört 
ıporcu katılacaktı. Yapılan 
en ıon aeçme mOsabakaaında 
derece alanlar araaında Bur
aadan da bir kayakçı bulun. 

dulu halde; İstanbul ve Bur• 
sa dan gidecekler için (masraf. 
larının vllayetlerce verilmesi) 
ıartı koıulmuıtur. Bursadan 
müsabakaları kazanan arka-

daıımız Muıa Ataı; esaı iti· 
barile kulübOaün ilk noktal 
nazarında 11rarla ulusal bir 
ödev için kayakçılık durumu· 
muzun klf ayetsizllğinl ileri 

sürerek Almanya'ya ıitmiye· 
cellnl söylemıı hiç bir teıeb· 
büste bulunmam11t1r. Alman. 
yaya gönderilecek olan ek!bi

mlz içta alAlraclarlana ne 
doınndiklerlnl bılmemelrle 
beraber diler taraftan Mual
lim Her Rldelln de ekibimiz 
ıç\o (tamam değildir) dediğini 

öirenmlı bulunuyoruz. Alman· 
yada. bir Tirk ekibinin kayak 
yanılarJna ltllrakl eler aadece 
TOrklye'de de bu ıporun bar 
lamıı olduğunu ıarp dünya· 
ı.oa tanıtmaya matufaa pro· 

pagaodaya alet olan binlerce 
vaaıta vardır. Brogürler, re
ılmler, matbuat, radyolar 
veulre vesaire •. Yok eler 
yanılarda kOçük de olsa bir 
derece almak mevzuu baha 

oluyoraa hakikaten bu ekip· 
bu tıe kafi değildir. Binaen· 
aleyh hiç olmazsa biraz daha 
fedakarlıkta bulunularak ekibi 
dlier elamanlarla takviye 
etmek lazımdır. Mamafih 
evelct!de yazcJığımız ıtbi Bursa 
daicıhk kulübünün öne ı6r. 
dGjQ (olimpiyatlara tıtirakten) 
ziyade (oUmpiyatlarda müta
bede) prensibini kabul tim· 
dilik biz.im için çok daha 
isabetli bir hareket olacaktır. 
ÇbkO: Japonlar bile vaktile 
Avrupa'da 60 metre irtifadan 
atlamalar yapıldıif sıral~rda 
kendileri 33 metre atladıkları 
halde olimpiyatlara ancak 
müıabtt ııf attle ıiderek tek
nik g6rgü ve btlıilerini artır· 

maya çalıımıılar ve bugün 
düoyanın en kuvvetli kayak· 
çıları sara11na ıtrmtılerdir. 

Hem Avrupa'da bllhaua 
böyle beynelmilel kayak ya. 
raılarına ılrenler köylO ço· 
cuklarıdır. Bunlar ilk karla 
beraber a.yaklarana taktıkları 

kaıaklarıaı son karda çıka· 

nrlar. Salabl durumlara bu 
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lmrali adasından 
kaçanlar 
yakal•ndı 

lmralt adasında Tüze ba · 
kanlıiınca bir ceza evi açıl· 

mıı ve buraya lıtanbuldan, 
An karadan ve Buraadan 
mahkümlar gönd""rilmlttl, Ha· 
ber aldığımıza göre bu mah
kumlardan ikili Adadan Kaç· 
mıılana da dün Or}\angazl 
de yakalanmıılardır. 

Ustura ile 
yaralamıt 

Suıurluk köyünden Kaniyi 
uıtura ile yaı·olayarak kolu 
nun ılnfrlerfnl keıme neticesi 
devamla Z'\flyctine sebebiyet 
veren İbrahfm oilu 15 yaıla
rında Saffet Adliyeye veril· 
mi~ ve ıorgu haklmliiince bu 
meseleden dolayı latlcvap 
altına almmııtır. 

Halkavinde Al-
man"'!a derslerine 
r•ğbet •• 

Halkevimizde yabancı dil 
derslerine ıon zamanlarda bü· 
)Qk bır önem verilmeye bar
lanmıı bulunduğunu görüyor. 
Ve bu IOzumlu ve faydalı it· 
ten çok 1evinlyoruz • 

Jialkevlmtzde verilen Al· 
mf\nca deraleri bilha11a çok 
büyük bir rağbet görmeye 
batlamıttır . Bu derslere bir 
çok bayanlk doktor, muallim 
•• melle• 1ahtbl J•tlı ba._,ı 
zevat ta devam etmekte· 
dir. Almanca deralerlni Bav· 
yeralı Her Frlç Bames ver
mektedir • Bu zat ıehrimizde 
sempatik bir ıahılyet ole.rak 
tauınmıv ve sevilmit bir Al· 
mandar • 

Mektep kasketi 
modamı oldu ? . 

Pirinç hanında kavala mu· 
hocırlarından Demir kıran fı
mlnde biri mektep talebeıi 

olmadığı halde mektep kH!<e· 
ti ıeydiği Gstelık birde bıçak 

taııdıiı görülerek hakkında 

hükümet emrine muhalefet 
maddeaile takibat yapılmııtır 
lcliUye mahalleıinden Ban. 
dırmalı Ali Kerim de mektep 
talebesi olmadığı haldr. talebe 
kuketi ıeydiflnden hakkında 
muamele yapılmı1hr • 

itlere fevkalade m6ıaittlr. 
Binaenaleyh orada bile bir 
Minlhlı, bir Berllnli gibi tehir 
çocukları köy inler kadar yOk· 
aek derece alamazlar. 

Olimpiyatlara gidecek olan 
ekibimize ıelJnce : 

Bu ekip hem teknik ba
kımından hem de adet itiba
rile bu it için tam ve müceh
hez deilldlr. Bu kifayetaizllğl 
bize kamptaki durumdan al· 
dıtımız intibalar göstermlıtlr. 

Bize kalıraa bu ıporu Türkl · 
yede genit ölçüde Y•Jmak 
için kıt sporları yapılan her 
mıntakadan layık olan senç• 
lerl almak ve onları ohmpl· 
yatlal'a harcanacak para ka. 
dar bir para ile AlplerdekJ 

- Ardı lklacl 71lze -

Yakalanan kaçak 
tütün •• 

D6n çalı köyünden Halil 
Ali adında biri ıatma.k üzere 
ıehrimize 6 kilo 400 gram kı· 
yılmıı kaçak tütün getlrmft 
zabıt~ca tütünler yftkabn!tr k 
hakkında muamele yapılmıı

tır . 

970 istintak 
evrakı .• 

Ôfrendiğlmfze göre g,çen 
yıl Bursa adliyea!.ndeki lkt is· 
tlntak dair a·ne 1000 den faz. 
dava evra.141 ge mit bunlardan 
ancak 39 k drırı Lu y !~ d«!V• 

redilmfıtir • 

Şuhale göre 970 dava ev· 
rakımn ınuamelui ikmal edll
miı demektir . bu vaziyetin 
alakadarlar tarafandan mem· 
nuniyelle karttlanacufına fÜp· 

he yoktur. Sorgu hakimleri· 
mizl tebrik ederiz • 

Vazife halinde 
yaralan muhtar •• 

Tuzaklı köyü mubta;ı Meh · 
met ayni köyden Salıh ve 
Halil taraflarında çoban ücre · 
U meıeleainden dolayı vazife 
halinde iken bıçakla yaralan· 
mıı o!duiu için ıuçlulardan 
Salih ıorıuıunu m&teaklp ad· 
liyece tevkif edılmtıtı , 

bir köylüyü bey-
1 ninden yaraladllar 

l~t kiy araaadald -b&' •
nır kavıa11nd•n 6Ulr0 KaJapa 
köyOnden Hüaeytr,, Orman· 
dan odun keserken bu orma· 

nın Kuruçeıme köyünün ımı· 
rma ait olduğundan bahisıe 

Kuruçe;melller Hüıeynio üze. 
rine hücum ederek beyninden 

taıla ve odunla yaralamıılar
dır. Sorgu hakimliğince yapı· 

lan tahkikat ıcnunda Kuru 

çeımeden Salih, Mehmet, 
Eaat, Hamit, lbrahim, lımail 
ve daha hüviyetleri anlaıtla

mıyan üç beı arkadaıla Hü· 
ıeyni yaraladıkları tesblt edil· 
mit ve Hüaeynln bu yara 

: neticesi olarak dill tutulmuı 
oldugundan hastahane heyeti 
11hhlyeıl den alınan rapor 
ve tahkikatın verdıği netice 

üzerine müddeiumumllikce 
yazılan iddianamede suçlula. 
rın tevkifleri ve Ağır ceza 
mahkemeaine ıevk olunmaları 
istenmlıttr. 

Rezalet yapan 
sarhoşlar 

Bara köyünden Yuıuf 
Mustafa ile Avdancık köyün. 
den Raif ıarhor olarak reza. 

let yaptıkları zabıtaca ıör61· 

müı ve yakalanarak bakla· 
rında muamele yapılmııtır. 

Gazino halkını 
taciz eden sarhoş 

Çeldrieden Hüıeyln ibra· 
blm adında biri dün gece 
Tophane gazinosunda balkan 

huzur ve rahatına kaçıracak 
ve ınkd~ett ihlal edecek 
derecede ıarboı olduiu ıöril· 
lerek zabıtaca baldwacla ka· 
nul muamele ıapalauıtar. 

Tecim ve Endüstri Odası , 
Başkanlığı seçimi yapıldı .. 

Yeni oda baokanı Rüştü Ege 

Geçen hafta yeni oda 
meclfıl seçiminin yapıldıiını -
blldirmiı ve raporları neıret· 
mlştik . Yeni oda meclisi ev-
v Jki gün ilk defa toplanarak 
baokanhk seçim\ni yapmııtır • 

Birinci baıkanlıia 

Fabrikatör ve eski Bursa HY· 

la"ı Rüıtü t>ge, ikinci başkan
lığına f, Baakası direktörtı 
Hüseyin Ha.ki . baıkan vekil• 
liğlne de Sigortacı Saffet Yıl. 
mazla Fabrikatör Sait Etem 
seçilmiılerdlr -

Yeni meclise ve yeni 
baıkanlara Buraanıo ekono
mik iılerlnde baıarıklar di· 
lerlz . 

Ajans haberlerimiz 

Ajsns Genel dlrektörlüill tarafından her akıam ve
rilen Ajans telgrafları bµndaı.ı ıonra telgrafla verllmt
yecektir. On beş yirmi gündenberi tecrübeleri yapılan 
Radyo tenisi muvaffakıyetle netlcıelenmtı olduiuudan 
bundan ıonr Ajanı haberlerini Radyodan alnrak vere· 
ceilz. Yarından itibaren bu yeni servisle haberler ver· 
meie beılayacafız. Bunun için dünkü ve buıiink\l 
nuıbalarımızda. Ajans haberleri konmamııtır. 

Okuyucularımızdan özür dileriz. 
HAKKIN SESi 

DOGUŞLAR: 

iki nokta fakat imli noktaları 
değil ... 

Değerli ve sevgili arkada• 
ıım Derviı Edesen, ben Ulu· 
dağda iken ıayın Bursalıların 
çok eski ve içten bir ertle
rlne el atmış ve Eleıt..tri!< tir· 
ketinin durumundan - hem 
c;e derin bir görüı ve vukufla 
- bahıetmlı.. Beo, arkada
ıımın bu kıymetli yazısını 
okuduktan ıonra sayın ve 
cidden çok deierli Bayındarhk 
bakanımız Ali ÇeUnkayanm, 
bakanhia geldiği gündenberl 
yaptığı pek büyük işleri birer 
sinema kurdelası gibi gözleri· 
min önünden ve kafamın için
dt::n geçirdim ve Kemalist 
Türkiyenin her alanda olduğu 
gibi bu tekntk it!erdekl ener• 
jlk ve yüksek kabiliyetini 
anlatan ~lerleyiıloe bin blrlnct 
defa bir daha hayran oldum. 

* * * ikinci nokta : Bizım ıu 
meıhur Uludağ ve dağ spor
ları hikayesidir. Eski ilbay, 
timdi saylav Fetin, Uludağ, 

otelini yaptırdıktan ıonra 

(Uludağ) hakkında en çok 
yazı yazan ve en çok malü. 
mat veren, Kıyasiye propa-

ganda yapan hemen hemen 
yalnız b~n oldum deıem biç 
de yalan deitldtr. 

Çünkü ; Ankara, iıtanbul 
ve Bursa da ki gazetelerin ko
leksiyonlarını karııhrsanız Ye 

bu gazetelerde raıtlayacafıaız 
yazıları santimle ölçtenlz mu• 
hakkak ki : bu bahlıte dGnya 
rekorunu kırl"ııtımdır. 

Garip bir tecelli olacak: 
Bu iıde yaptığım propagan· 
danın boyu kadar geride ve 
son planda olarak ıtllk kal· 

dım. Buna raimen enerjim· 
den bir zerre kaybetmedim. 
Bilakis bunu yaymak bah11n
dakl kuvvetim, llteğlm bir 
kat daha arttl. 

MUSA ATAŞ . 
Tarım müsteşarı 
gitti 

Bir muddettenberl ıebri

mizde bulunan ve tatilini 
Uludağda kayak ıporları yap· 
makla geçiren Tarım bakan· 
lığı müıteıarı Atıf d4n ıehrJ. 
mizden Ankaraya hareket 

etmlıtlr. 

Bursalılar 1 
Bu ayın onbeşinci günü akşamı 

Işık Söndürme 
tecriJbesine hazırlanınız •• 
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ış Olimp·ya ar 
- Birinci yüzden devam -

teknik okullara göndermek 
çok daha isabetli ve hayırlı 
bir iş olacaktır. 

Uray vey~ hususi idarele· 
rin yardımına dayanarak etü 
diyen ııfatile Avrupaya bir 
k iti göndermek de bu i~ler 
için verimli bir şey değildir. 
Bu fedakarlığı göze aldtktan 
ıonra disipline dayanan teşek· 
küllerin güçlerini artırmak 

yolunda ilgili katların alıika

ıını çekmek ve beraberce 
incelemeler yapılmak da ha 
verimli ve faydalı bir sonunca 
varır. 

Buraya kadar durumu sa· 
dece yarı§lar ve olimp,yatlar 
bakımından tahlil ettik. Lakın 
bir de İ§in önemli diğer bir 
cephesi vnrdır. Türkiye'de dağ 
sporları için en mükemmel 
bir scntral otan Uludağ Bur
ıanın yanıbaşındadır. Dağda 

birçok tesisat yapılmıştır ve 
bu li mütemadiyen göz karnr· 
tan bir süratle ilerlemektedır. 
Şu halde Bursanın dağcılık 
bahsında önde ve önemli bl r 
yeri vardır. Sivil dnğcılak 

1 
burada doğmuotur. 

Bu bakımdan Alm nyada. 
daki kıf sporları durumunu 
tetkik ve takip etmek, orada· 
ki tesisatı ve yarı§ları gör• 
mek Bursa için lüzumlu bir 
ittir • Bu itibarla Almanyaya 
giden Türk ekibinde Buuadan 
kimsenin bulunmayı~ını hay
(lce garip bulmamak mümkün 
değildir • Zaten konuıtukla
rımızın hemen hepsi bize ilk 
söz olarak bunu söylemekte ve 
bu ite hayret etmektedirler. 

HAKKIN SESi 

Sovyetler birliğinde 
Önemli sun 'i ilkah 
tecrübeleri .. 
( Pravda ga:etesinden ) 

Sovyetler birliğinde hay
vanlarm i&lahı için ıun'i ilkah 
tecrübelnri ve tatbikatı pek 
ıeoit sahada tatbik olunuyor 
tabii surette ancak 100·200 
ineii telkih edilen bir avılan
ması imkaoı elde edilmelıte

dir . Tabii surette 30-40 ko· 
yunu aıılaya bilen bir koç.tan 
da sun'i olarak 1500·2000 ko
yunun a~ılrnması ve bu mik
tar kuzu nlmması kabil ol
maktadır . Bu rakamlar şlm · 
diye kadar yakılan tecrübeler 

Bu sual, bu istifham onu 
büsbütün çileden çıkardı, çtl· 
darth .' Vicdanın derin azapla
rile kıvranarak karyoladım 

fırladı. Onu günaha namus. 
ııuzluğa bütün her§eye sevke. 
den bu fettao ve ıeytan ka · 
dından uzaklaşmak ve kaç· 
mak istiyordu. Oda kapıınna 

doğru yürüdü. Kapıyı açtı. 

Acı ve dondurucu bir soğuk 
kızaran ve ter içinde kalan 
çehresini yalarken durdu. V az 
geçti. Dolaşık adımlarla ka
napeye geldi. 

Genç kadan hala sakin 
ve müsterih nefeslerle uyuyor, 
aralık kalan dudaklarından 

anlagılmaz kelimeler dökülü-

s e ,.i ~atı 
ima omsiyo- l 

nandan: 1 

Bursa, ~·udaı1ya, 

Bandırına garnizonla
rı İçin ~ ı 000 kilo bul 
gur satun alınacak n·. 

tahnıin edilen bedeli 
76JO l ;radır. şartn<tn1e 

ve numu nt si SA AL. 
1{0 da dı r e l·.siltnıt: 

9--1-936 p~rş:ır ''e gü
nü saat 16 ela Bursada 

1 
I'ophane<le SA AL I{O ı 

<la yapılacaktır. eksilt- j 
ıne kapalı zarf usulile 
olacaktır. nnıvakkat 
ten1i nat 5i 4 liradır. 
teklif mektupları 9-1-
93(3 perşenbe saat on· 
beşe kadar SA.AL.KO 
na verilmiş olacaktır· 
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Nasulıpaşa Hamamı 
sokağı No. ı 5 

Her türlü ha!ltalıklar muayene 
ve tedavi olunur . 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahe.limize bir hiLmet 

olmak ÜLere pazartesi ve 
pe§cmbe günleri muaye

ne ücreti : 

ve ratbikııt ile elde edllmiftfr 

1935 de 5 mtlyon koyun ııuni 

surette tP.lkih edilmf ştir . 

İllrnh için bir htasyonda elde 

edilen 8(1ının 100 kilometre 

sımf kurunda bir salıal1a can 

lı olarok gönderilme&i kabil 

olmugtur • Çünkü bu 8§1 iki 

saat hayatiyetini mu haf aza 

edebilmektedir . Bu f ute en 
el verişli ve en ucuz nakil vu· 
sılasının güvercinler olablle 
ceği anla~ılmaktadır . Bunlar 
tıaat 50 k:lometre uçabilmek- r 
tedirler . 

yordu. 
Oh .. Derin bir nefes ala

rak oturdu. 

İçtnde fırtınnlnr kopuyor. 
Vicdan azabından tıkanıyor

du. Ne yapm•ştı? Niçin, niçin 
bu vicdansızlığı , bu namus
suzluğu , bu ahlaksızlığı irll· 
kap etmiotı?. Namus ve §erefi 
uğrunda ölen ak saçlı ve 
muhterem bir ndamın kendi

ne değilse bile , ruhuna niçin 
hürm t etmemi§ ve bu alçak· 
lığı yapmıştı ?. 

Oh .. Gördüğü rüyanın 

dehoetlnden henuz kurtulan 
dimağı , timdi vicdanının öl
dürücü azaplara arasında 

zonkluyordu. 

Türtiye 

• 
ş 

Banhsı 
/f~//ı 

•• 

arın cek • 

ı«ı ·~ ) rll ı, ·a < taıı kiiçiik el, 
efı er· e imza atan büyük el olacaktır •. 

ursa Vakıflar 1 

Direkt<>rlüğünden : 

Evkafı n1ülhaka
dan 1-IaliJ Hayrettin 
paşa val~ f ından i~nik 

kazasının çakın~a köy 
hududu dahilinde kara 

sn deresi ve n1alumül 
hudut n1ensabından 

balık avlan1ak hakkı 

1- ı ·-93() kanuosani
den U3S mavıs sonuna 
kadar iki sene beş ay 
müddetle icarı arttır
rnaya konmuştur. J 4 
kanunsani ~3fi salı gü -
nü saat 15 te Bursa 
Evkaf idaresinde yapı
lacaktır. isteklilerin o 
gün ve o saata kadar 

Evkaf idaresine mura· 
caatları ~6-8-H)- l 2 

§ 
Camiikebir, zeyni

ler, başcı ibrahiın B. 
ına haJleleri udeki n1es
cid ve tekke arsalarile 

Sefil ve serseri .. 
Evet .. serseri .. ne fatln 

vardı ? Belki bir sefil , bir 
seneri ondan daha yüksek bir 
vicdana snhlpti .. Belki her 
fenalığı yapan bir sefil böyle 
bir günahn girmez çekinirdi. 

Oh .. içinde fırtınalar ko. 
puyor . Baıı dönü) or • beyni 
kavruluyordu . Daldı . 

Bu vaziyette ne kadar 
kaldığını bilmiyordu .. Yalnız 
titrek ve hazin bir ses üzeri
ne doğruldu . 

Sabah ezanı okunuyordu. 
Oh bu ıes .. temiz ruhlara 
lehesiz vicdanları tatlı nüva
zlılerile okıayan bu ilahi ses ... 

içinde fırtınalar koparan 
hisleri ·oparan hisleri büsbü
tün kamçıhyordu. Dfm ğı ka
vuran nteıt büsbütün körük
lüyordu . Mabudun azametini 
bildiren bu ilahi ses ona rü. 
yadan fazla tesir etml§U . Bu 
teılrle duydu~u vicdan azabı 

1 

1 

~ 
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iş Bürosu 1 

Fahri Batıca 
1 

Kozı:ıhanı No. 221 Telefon 95 
1 1 

1 

Tic ret, komisyonculuk ve ! 
taahhüt Ioleri her nevi 1 

maden kömürü aatııı 

yon 
Sigorta Acenteliği 

15-150 

kö5eler, doğan B. altı· 

parmak ishakşah, ko

canaib, bayazidpaşa, 

babazakia, çukur, da-

yahatun, eşrefiler, ve 
f eyzulJahpaşa mahal· 

lelerindeki vakfa ait 

ev arsalarının mülki-

yetinn satışları 6. ~ . 9B6 
cunıa günü saat on 

dörtte Bursa evkaf ida

resinde vcı pılacaktır. 

görmek ve tefsilat al· 

n1ak üzre ist~klilerin 

evkaf idaresinde mü
racaatları . 
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ve korlrn gözlerinden bir ynı 1 
halinde dökülmeğe baıladığı 

zaman heyecanla titreJı. Ken
di benllğ!nden , kararmıı vlc 
dl!nmdıın, kirlenmfı ve leke
lenmit ruhundan Jğrt>ndf. 

Ağlıyordu . . Bir çocuk 
gibi .. boğula boğula •. , Ve 
hançeresini yırtıırnk fırlayan 
hıçkırıkları odanın kalın dı
varlarına çarparak kmlıyordu 
uzaktan uzaia akıedan ııabah 
ezanınm hazin nağmeleri!" 
kucaklat1}·ordu. . • . • . 

. . . . . . . . . 
Agladı .. lvtediğl güna

hın azameti karıısında kalbi 
nedametle cızlaya cızlaya 

hıçkırdı . Sonra ani ve seri 
bir kararla ayağa l:alktı • Bir 
hırsız gibi korkak ve seuiz 
hareketlerle acele geyindf • 
Onu bir lahza içinde en bü
yük vicdansızlığa sevkeden 
bu günahkar kadını odada 
yalnız bırakarak dııarı çıktı • 

Bursa 'f apusır.dan : 

Bursanm çekirge maha-
11 esinde izzet sokağında sa
ğı taşlık yerden imar edi· 
Jerek bu evin yapıldığından 
bahsile tapuya bağlanması 

talep edilmiş ve yapılan te. 
tekikatda tapu kaydıda bu
lunamamış olduğundan ta
sarrufunun tahkiki için 

18-1 - 936 gününe müsadif 
cumartesi günü mahalline 
memur gönderileceğinden 

bu ev yerinde alakası olan .. 
lar varsa tarihi UAndan iti
baren on gün zarfında elle
rindeki belgeıer ile bera· 
ber tapu idare~ine ve yahut 
mahallinde butuuacak me
mura müracaat eylemeleri 
ildn olunur. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·-
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karşlll No. SO 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Bir mecnun gibi rastgelen 
ııokaia atıldı • 

* * * - Satılmıı , git bir takıl 
getir . 

Nüzhet oda kap11ından 

emirber nefe•ine seslenirken, 
ayna karımnda baıını düzelt· 
mckle mefgul olan Vedia 
geri dönerek sordu 

- Otomobile ne lüzum 
var Nüzhet ? 

.-Niçin? 
-Öyleya , İstasyona ka· 

dar yer .. Yayan gldebtllrlz • 
-Bu sovuktamı ? 
- Ne zararı var . 
-Olmaz .. Hava çok sert 

ve sovuk .. baksana kar da 
ıerpf f tiriyor . Hem ıonra .. 
Durdu • Vediaya bakarak 
yutkundu • 

- Trene geç kalariz . 
Demek için açılan du· 

dakları tekrar kapandı • Bu 
- Bitmedi -


