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En verimli spor . m Doğduğu gibi ın 

Pazar güaü Uludatda Parti
mizin yaptıriatı kayakçılar evi 
açılırken parti batkanımız ve 
ıaylaYJmız doktor Sadi Konuk 
l'ençl't• ba a6ylevi ftnllittir. 

( Hakkın Seıi] 

Sporun bünye Gzerlnde 
olduiu gibi ictimal ablik ve 
ıahıl seciye Gzerinde m6hlm 
bir amll buhmcluia malüm
dur. 

Hele dai sporlan bu Gç 
eıatı ameli sabada karıalama· 
11 dolaylslle bllba11a mütkil· 
lerle mGcaclele etmek ve 
m6ıkillerl yenerek, yıkarak 
muYaffak olmak ıtbt aeclye 
olpnluklarıDı yaratacak ve 
büyOltecek kudreti haizdir • 

Aynca birbirine yardım 

etmek, arkadaı sevmek, kar. 
det balı yaratmak ıtbl lctt. 
mal ahllk Ozerinde en tüzel 
ve ameli tnktıaf aabasıdtr. 

Dal sporlan diler spor
lar1n hepsinin Ciıtünde olarak 
bu Yaı•flan olduran ve yara· 
tn en verimli bir ıpor tek· 
ildir • 

Cumliurtyet Halk partlıl· 
nln ıeaçllk Gaertacle istecllll 
•• aÇ11a çakmau için her 
tirli veade Ye fırtatlar· 
elan istifade ederek yüklendi. 
il çalatma Jollarında bllha ... 
.... a a.~.:·A ...... .,_ 
meydamla•. 

ileri ıldıtillllz içi• Ul 
zumlu ve ururl eaaalarclaa 
biri ele ..,..rlae ve malalte 
yardım demek olab sportif 
terbiyedir • Şahsi kudrete ve 
kendine inana clayaaaa ba· 
tarma seclJeslnt arttırmak 
için kıymetli bir Y&llla telek· 
ki ettlttmtz dal eporlarana 
batlaDı•ç olmak ve lbUyaç 
nltpetlncle teni edilmek için 
nü•e olarak 1apdan kayak 
eyi bu fld alml&d• meydana 
ıeladt ...klcik btr verimdir • 

Mtıte•u.a fakat ıporcu 
için ilam olaD ilk lıteldert 
bairmda tapran bu blnaıua 
~ükemmel olcluJunu iddia et· 
memekle beraber medeni du. 
ıumumuz cıaerıade en yerinde 
bir ıhUra.eı brıalayaD çabı 
manan ilk eteri olmaUle kıy .. 
metli bir mevki taıı .. ktaclar. 
811 eaer rabaızBurN .-chlbat 
delil yurdun her bucalından 
bura1a koıacak olan ıporcu 
ıeaçlerl batnnda ıııtacak ve 
onlara toplu yaıamak ve top
luluiun icap ettlrdlll intizam 
ye ka1tların kıymet ve zev
kini tattaracaktır • Bu ev UU11 

bir ot.el cleidclla- • 
Burua sporcuların clinle

necell bult ve ılzel tekilde 
beeleaıceil matevazı ı.- kıt
ladır. 

Bura1a plen lpOl'C:U bu 
luti••• blUln lcaplanna tam 
bir Mk•I 4it8'pltnle ballu
maya mecburdur • Bu MU'etle 
dk ki : s,.... belddlll-1& 
..,.,. 781Mca elaullL v. 
................ &ki-

Zavallı Mizahi ••• 
Adamı, yarım hoca din· 

den, yarım bekim candan 
eder, derler. 

Yaram mfzabcılar da adamı 
zeYkten edlJorlar ! 

Mizah, kl kaYYetlt zeki· 
dan ıellr; onun bir zeki 
yoksulunun elinde maskara, 
dilinde ilrenç o1uıunu ıörmek, 
kursakları yerinden oynatmak 
için yetlıtyor ! 

Aydın kadın, erkelin top· 
(andıkları bir dernekte ını. 

dürmek isterken : 
-Aman, artık ıu11a ! 

Diye, herkesi lirendtren, 
tiksindiren sofuldukta, baya 
iılıkta söz s6yliyen bir ıaç

ma - sapancanın bir de bu 
ıev!z•ltfinl bllmemeslnl. an• 
lamama11nı diiıünlln ! 

San,yorum kt, bunu dOı«· 
nOı bile sizi çileden çıkar• 
mıya klft gelecek! 

Mizah ince, an, temta 
baluılarla okuyan~, dlnllyenl 
ıGldirmell. Bu, ıllOte bay. 
ranbk yoldaı olmaladır. 

Mizahta kabalak, çirkinlik 
kadar yeni& 4o,ayor. 

Ptflzabçı oka,an •er• 
dhıllıeulerl ince, akman zevk· 
il yQkaek ruhlu, duru, duy• 

sulu bir •iltimcle ı&mek 

mlıll(DÇt 

kale .... , diline pek sQzel 
çeki, dlun Yermeılnl bilecek· 
Ur. 

- G&ldilreylm de na11l 
olursa olıun!.. D01Gnct11111•• 
uzaklatab oa beı yıl oldu. 
Artık kel Hasanlar, dizıtnıtz 
meddahlar denini yaıamıyo· 

ruz. Soysal enende tlttb 
Tirk yolundayız. Bayalılaitn 
en 16z yumulacaiına dahi 
dayammız yoktur. 

Akai, AtatQrk rejlmlae 
baymlık olur. TGrk 1011etell, 
bir lath soıyetedir. TOrlr 
s09yetealncle arılık, llllllk 
(Nezahet) ayırmaçlar (Farika). 

Toplal_,. kar,., alldGrme 
yolu,.da dahi sa11111z, MDll 
benli ola••Jlz. 

Mtzahı yanlıı anlıyanlana 
aaladıklan anlamda blle olsa. 
onu k•dl temiz karakteri• 
mtzle kayaqacalr bir Yar
bi• 16tlrmelr hepimi•• borç-
tuı • 

TAHSiN UYGUR 

ıGçlWerle çarpa ... ma ••· 
dtll HYkJ filea ıw.n.lt ola
calaz. la latek Ye ...W. em 
kapıaam açar .. •. Gen~ 
ye yurtla a ... olıun • 

Bu em bmmuacla .,. .. ,.llDID ,.... ... .... illa 
mtlanncla taıımak albl ı•
klrhk dereçealnde hl•meU ... 
cea arkadaıluımıza parti .... 

mraa caadan tet•k~lrlertml 
'""ar ye ba çalaımalaruaın 
ae-t eserile laer saman iYi· 
aeblleoelderbal tekrarlanm • 

Dr. MDi ltONUK 

-..ı• ..,.." 

Karısını yüzün
den kesmiş 

Demlrtaı köJOnclen Halil 
oflu Mehdi aclanda bld, karı· 
11a1n bir baıkallyle milnaae· 
bette bulunduiundaa fGpbe 
ederek kendlılni yatırarak 

kesmek latemlı ve burnuyla 
kulaklarını keamtftlr. Mehdi 
yakalanarak birinci IOfl'U 

baktmltltne vertlmlı sorıu 
bakimi tlıllilerln if aclelerlnl 
alarak euçlu1u tevkif etmlıtlr. 
Kadın ytldl g6zft knil•lı bir 
halde hastahaneye ka ldınl• 
mııtar. 

Elbise çalmıt 
lıtaobul l!Gyilkdere ma• 

hallesfade lııklar sokaf111d" 
oturan Mehmet oflu Arif a
dında blrf; Kay anda fınncı 

Şabanın fmnında bamurkir 
Mehmet ollu lbrahlme alt 
bir ceketle bir pantalon bir 

Habeşler kuvvetli müdafaa 
mevzileri hazırlayor. 

Ankara 10 (A. A) B'r Adiaababa haberi İtalyan uçaklarının 
cenup cekbeslntle muhtelif merkezleri bombardıman ettikleri· 
nl ve Habeılerln harar yolu Gzertncle önemk ltlr Sevldllc.yı 
nokta11 olan Daıabur b ... valllfnde kuv•etll milclafaa me-.r.ıller 
bazılamakta olduklara btltlirtlmektecltr • 

Şiddetli bir muharebede iki 
taraf zayiat verdi 

Ankara 10 (A. A) Royter ajaa11nm AcllaabalJadan bilcltrcltll
ne ıöre: GOaey cephesinde dolu kuse1iade Habeılerle rerll 
ltalJ•D kuYw~tlul ara11ncla ıtddetll bir muharebe olmııı 
Y!t Hab .... r 850, ltal,atlar da 700 zayl&t vermlılerdır. iki ltal. 
talran tankı Habeflerln eline ı~ttUr . Gene apl ajaD11a 
Londradan blldlrildtihae 16re ltalyanlar ıtmal cephealn~• ı.u· 
ruz bazarbklarına devam etmktedlr. 

Mısırda k•r&•fahklar devam •diyor. 
dünkU çarpıfmada bir çok talebe 
yaralandı, Mısır lstiklilinl istiyor 

Ankara 10 (A A) K.ablrede yeniden 6nemll bn11khldar al-f anlJl, bir bohça çalıp kaçtlfl 
haber elınmıı Arif bu e11a 
ile birlikte yakalanıp Adliye
ye verllmtıttr. 

• muıtur. Zabıta ile çarpıımalarda blrço~ t•lebe ,.aralaamıttar. 

ÖAretmenler 
arasında 

Mudaa1amn yala çtfltk lj
ntmmlH*'4 ...... ~.._,. 
.... km~ 81nt•allllne; 
MfHbolu 6petmeni SClreyya ' 
dı yala çtfllk öiretmenllltre 
t&JID edilmtıUr, 

Bay Mu•• •l•ta 
Cuabuıiret .-.......a1aı 
~ •kk••• , ...... ,. ltlr ,.-. .............. .. 
c1er1s ................. . 
lerde ..-cut olalııdnı •• •• 
billa .,.. ......... ... 
tahtalara eftlce ( lftk) ........ 
difladen " batta ....__ 
evelce ( Jy&qıler .,,_) •· 
aule bir de Plfl ......... 
belleecllr.....-. 

E•et ; Ka_... TGrldala 
254 inci .. blf ...... ·~= 
kOfaD, acal. .... ; ·---= 
kOf1Mk .......... ,hl--.. ... , ... ..,, . .ı... 
t11 = acil. •mık. hlııla:;: 
acullalr Lıf'p f p J ia 
(l.tk = •at 
Glll ........... k ... .. .......... 
'ult •• 
l.&61'tlllrtadf-• ......... 
tanf ....... .. 

hcltıtttt=,... ..... 
••• f '"· c.. ......... .. .. .. • rt••·· ..... ....... . ........ _ ......... . ...... ,... ........... ... 
u • .. ı<s•ı lraftlll ••• ............... .. .............. ..._ .. ...................... ~. 
ndald t&rffaMe ..... b,ak 
...................... t ... 

pelllta IYlk ol ... • •JAMD 

Diln akıam ıeflt,ln btlylk bir kıımı "arapkta kalmııtar. Mıaır 
naıtyoaalietlerl ver•dderl bir arlae de kır~ldan 1923 temel 
yasH111a ruca edllmealal ı-.tıler, M11ır feYka.llde komlMrl• 
ae bir heret ,a.derllenk 1930 ualaım•ıı •• t4t1ırqa tıttldtll· 
D4D tan•nmallDI utemefe karar vermlılerdir. 

TUrk tarihi araıtırme kllrul11nu11 
fa•llyetl 

Abkara 10 {A.A) Tlrk tarihi araıtırma kurqlu ~\il aclua19• 
clakl çandarb kalalDla tamlrlae bat\anmııtar • .................................... _. .............. _ 

Dla .. ..,. ........ __ .,.,_ 
DUMa tatil .... .. 
nal ,., ... ,,. ........... . 

.,. ................ ,. -----· 
lıtlJor • il• ba- •• ••llel 

Lltf• un, ..... bu ......... -
aalaaak •.• 

.. ,, ... Ylıl--· .•.•. ,.,..' 
.. .... blDıW.•• 

Aıbdatlarmme ~ ,..... 11t1ı...ıs .............. ......... , .. ,.... 
_ ............... 1 •••• ,....... 11111111111 il •1111111 il il il 

.. o ...... 
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Sahife 2 Sesi 

Bursa Kadas -
ro Direktör[ ... 
ğünden: 
Gün Doğusu: Araba
cılar sokağile tuz pcı.
pazarı cattesi . 

karlar H .nıamına ka 
dc:lr olan en yolu. 
Güu batısı bekarlar 
hamamından b.rtşlıya
rak çekirge caddesin
de daiıni teınirat ku
lubesi ve an<l· n çekir
ge dağ yolu . 

9~.) ()i5 

uk 

Kuzeyi . cumhuriyet 
caddesi. 
Gün Batısı : istiklal 
cattesi. 

güneyi çekirge ı 1ura- ı 
diye dağ yolu ve dcın-
ir kapu cad S

0

.) 'e ç -
vrilip ve l ad stro nı 
ahalle hudut tabd;diı -
de 28 inci daıre ıldını 

alan gazi akdenıir, 
hamza bey bahard.r 
ağa ve kismen mürek
kepçi ve elvan bey nı-

meclisi idare vil yet 
lcararı ile orman t lim tna· 
nıesinin 13 üncii maddesin
e tef Jkan tah kkuk retdin
den 4856 kuru"un mahkeme 
m sr fı ve ücred 1el alet 
ite birlikte tahsili talebi 
davacı bursa orman ide .. esi 
vekili avulcat scıdık tahsin 
efe oğlu tarafından halen 
bursamn cun huriyet cadde· 
sinde fırıncı mehmet aley
hine acıtan davanın bakıl
makta olan mahkemesinde 
davahya gönderilen dava 
arzuhalinde füametgtUu me
çhu I olduğu beyanı ile bilii 
tebliğ iade edildiği anlaşıl
masına binaen davacı veki
linin tal bi ile kendisine 
bir ay mühlet verilerek ila
nen tebliğat ifasına ve ma · 
hkemenin ı6-I-936 tari
hine müsadif perşerıbe giinü 
saat !O da bakılmasına m&· 
hkemece karar verilmiş of· 
duğundan mueayyen gün 
ve saatda davalJJarın bizzat 
veya musaddak bir vekil 
göndermesi aksi takdirde 
mnhkeruenın gıyabında ba· 
kılacRğı davetiye makaa ına 
kRim olmak iizere iUin olu· 
nur. 

Güneyi : Gazi cattesi 
ile çevriln1iş ve kadas
tro Mahalle tahdidinde 
4 Numarayı Alan ve 
uzun carşı kısnıen Or. 
han, tuz pazari, tavuk 
pazarı, can1i i kebir 
mahallelerini taşıyan 
Dairenin kadastro tah. 
dit ve tehrir işleri bit
miştir. 

26 t 3 numaralı kadast
ro ve tapu tahrir ka
nununun 2?> inci nıad .. 
desi mucibince bu da
ire içinde bulunan ta
şıtsız malların planla
riJe mal sahihlerini G
österir cedveiler 1 ka. 
nuevvel 935 gününden 
itibaren ulu caminin 
Gazi ı~aşa caddesi üze
rindeki parmaklığına 
konan Askı dclabıoa 
asılı olup ilgililerin bu 
Askıda malJarının ta .. 
hdit ve tesbitile bun
dan döğan harç ve re· 
sim mikdarını görüp 
öyrentneleri ve bir di· 
yecekleri varsa iki ay 
içinde kadastro kom. 
siyonuna baş vurmala -
rı gereği ilan olunur. 

§ 
Gün Doğusu Dem-

ir kapu muradiye de
resi Yağcılar pınarı 
deresi. l{uzeyi Muradi
ye istasyonundan çe 
kirge istikametine be-

a ha1Jeieri i taşıyan d
airenin kadastro tah
dit v tahrir ş!eri b · t-
mişdir ~6 3 numaralı 
kadastro ve tapu tah
rir kanunuu 25 inci 
maddesi ınucibiuce bu 
daire içindeki taşıtsız 
malların pf anJarİle Sh • 

h\blerinin isimlerini g. 
österir cedv.eller 1 k<i
nunevvel 935 günün 
den itibaren I\ uradiye 
belediye bölge memu
rluğu odası önü deki 
askı doJabıı a as lı olup 
ilgilerin bu askıda nı 
allannın tehdit ve tes
bitile bundan do"',.an 
harç ve resiın mik a · 
rını görüp öğrenmele-
ri ve bir diyecekleri 
varsa iki av zarfında 

"" 
kadastro komsiyonuna 
baış vurmaları geregi 
ilan olunur. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşı ı No. 30 , ........ 

Hastalarını hergün kabul 

eder . Tele fon 64 

--------~---··----.. ı 
1 Roman 1 s u K u T 1 A.v~:~ı ı 
------------------

6lrnz & 1 
- Evet. neti parçalıyor, camları kam· 
- Amcam nerede ? çıhyarak acı acı uluyordu. 
Bu son sual üzerine genç 

kadm durakladı. Ne cevap 
vereceiini ıaıırmı~tı. Yarasına. 
dokunulan mecruhlar gibi 
irkildi. Mütebeuim çehresi 
sapsarı kesilerek yutkundu. 
Yorgun ve sönük bir sesle 
bir ıeyler mırıldanmak istedi, 
muvaffak olamadı. Baıını 
önüne eğerek ıuatu. 

Bir iki saniye ortalığı de
rin bir sükunet kapladı. Bü· 
yük duvar saatinin muntazam 
tık takları sobanın hazin çı· 

tırtılarına teopo tutarken 
ıabahtanberl hala hızını ala· 

an rüzgar bu derin ıük(i · 

Vedinnın bu tavur ve bu 
muannit sükutu ıdım hiç bir 
mau çıkaramıyan Nüzhet 
merak ve heyecanla sualini 
tekrar etti : 

- Amcam beraber gel-
medi mi? 

- Hayır! 

- Niçin? 
Vedia gene biraz evvel 

ki gibi şaşırdı. Yutkundu. Bu 
sualin cevabını verebılmek 

için söze nereden b tı1ıl aca· 
imı bilemiyordu. Derin bir 
gö~uı geçirerek ayağa kalktı. 

Bunu &EiD ıakln ve 

tenha bir 1erde anlatacaJım ' 

§ 
935--:2984 

Bursada hoca yunui 
mahallesinde uçkurçu so
kağında ı ı kapu numaralı 

evde 26-9 934 günü ölen 
Osman kızı Fatmanın uhde· 
sinde bulunan ezkfir rna
luıllede 522 ada ve 15 par
sel nuıı atalı oir evi olup 
mezkur evin hazinC! namına 
t sçilini hazine vekili tara· 
fımıan isteniinıe ine ve ba
kılan muhakernesınde Ölenin 
mirasları olduğu haıde t -
rihi ilandan itibaren tiç ay 
içinde vareset s nediyle 
beraber Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesine gelmeleri için 
gazete ile i aorna k rar ve· 
rilmiş oldu u dan b rrnuci· 
bi karar ölenin n r scıJarı 
varsR tarihi illh dan itibaren 
üç. ay içinde ,·eraset sene· 
dile beraber Bursa Sulh 
Hukuk rnahkem sme ge me
l eri ı anunu wedenhıin 534 
düncü maddesi mucibince 
Han olunur, 

Nüzhet. Hele ~imdi gidelim. 
- Gidelim mi ? Nereye ? 

Dur baltalım daha henüz 
geldin. Bir z dinlen. 

- Dinlenme mi bırak. 

Sen kıolada mı yatıyorsun ? 
Hayır. Pan iyondo. 
- O halde pansiyonuna 

gidelim. Or da dnha scıbe t, 
daha eakin gör··" bilir z Z ra 
sana anlatılacak birç k m se· 
leler v r. 

Nüzhet mernlda Ved'ay4l 
baktı. Genç I< d n giı ü ördu. 

- .. efd g'dd'm. Yalnız 
bu gün nöbciçiy·m. Nobett 
ancak saat 13 de teslim ede. 
bilirim. Bınaenale h bu müd
detten evvel kıol d n a.yrıl • 
marn. Eğet crzu edersen eeni 
emirb r neferimle eve gönde· 
reyim. Ben de öğleden sonra 
gelirim olm z mı ? 

- Pcld ! 
Nüzhet garsonla emirberi· 

ni çafırttı, biraz ıonra eelen 

'?umb r i ramiyelerini 10 biıı 

lir dan 20, 00 liraya ç k rarak 
b · misli d ha arttırdı ••o 

lia)'ındn ık Bakanlı 
ğından : 

İst ~kti çıkmadığmdan do
l yı ihalesi yapılmamış o
lan Bursa Karaköy yolu da 
57nci kilometı e iizerind ki 
40000 lira keşıf bedeı be
tonarme köpı ü inşaatı ka
palı zarf usulile eksiltmesi 
18-12-935 çarşamba gür.~i 
saat 16 da Nafıa Veka tı 

Şose ve köpdiler reisiiğt 
eksilme komisyonu odasıı.
da yapılacaktır. 

El<siJtme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak 
200 kuruş mukabilinde Şose 
ve köprüler Reisliğinden a· 
Iınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 
lıradır • 

isteklilerin, yapmış ol
dukları işlere a ·ı vesik Jarı 
ihaleden en az 3 gün ev\rel 
göstererek Nafıa V ka!etiıı
den ehliyet ves1kas1 ahn
ması lazımdır. 

Teklıf mektupları 18-12 
936 günü saat lSş ~ kadar 
Anl·arada Şose ve köprüler 
Reisliği e verilmelidir. 

15 11-7-3 

• 

Göz hasta ı la 
~ı m .. te assısı 

İstiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

emirber nef rtyle birlilde 
luşta lrnpısmd n dışarı çıkan 

Vedia ıuh hır ta vırln Nüz.he· 
tin elini 11ıkar cen : 

- Çok geç kalma Nüzhet 
beni bekletme . 

Diyordu. 
Onlar uzakla~tıktan sonra 

Nüzhet dalgın ve dü~ünc li 
bir tavır ve sakin ad mlarla 
bolük oda11na döndü. Muin· 
zım Kerim mnnalı neızarlarln 
ona bakıyor ve gülüyordu. 
Nüzhet bu naz rls. m farkın· 
dn değildi. Bın grçtl 
oturdu. Dü§ünüyordu Ac ba 
Vedia n1çin gelmi~ti? Bir 
gene kadının yap yalnız e · 
yahatı, bnhusu Ankarn'ya 
olan bu seyahatı ne ıebebe 
mebni tdı? Daldı. 

Demindenberi rr.erak için· 
de kıvr nan (erim bu vazi
yet karv11 nda dtıyanamadı : 

- Yahu gelen annenmtı 
öylemi ? dtye sordu. 

ursa Şarbaylı-
~ 

gı, n: 
Yer satışı: Muhammeni 
210 lira 

İstikUll caddesinde Ar
pacı Hüseyin evi ile Rerr
ziye arsasınm yanındaki çı
kmaz aralık tem liken satı -
hkdır. Açık artırma ve üs· 
termesi 16. J 2.935 pazartesi 
günü. saat 15,5 ta yapılaca
ktır. istekliler, biltün şart-
hırı anlamak için her iş sa. 
atında Muhasebeye ve üste· 
rme gfinü belli saatından 
önce 16 liralık muvaltkat 
teminat makbuzu veya ban· 
im mektubu ile uray kom· 
siyonuna gelsinler. 
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VVWOöKTöR ...... I 
Ahmet s lemi 

[KARABONCUK] 

Nasuhpaşa Hamamı 
sokağı No. 15 

Her türlü hastalıklar muayene 
ve tedaYİ olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ah limize bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş ........ ,.,.0 ..... 
atıhk tarla 

Samanla köyü ile İımetf .. 
ye köyleri deli çr&y kenarında 

50 dönüm münbit ve mahsul. 
dar arazi satılıktu·. Almak Is· 
teyenler tomruk çarşısında tfi. 
fekçı Osmana baı vursunlar . 

Nüzhet sönük bir sesle 
cevap verdi : 

- Evet ! annemdi. 
Kerim gnyrl ihtiyari bir 

kahkaha fırlattı : 
- Olur §ey değil.. Ne 

kadar da t ze nnnen var 
y hu. Şaıtım. Hant hntırına 
bi · oey gclmetıin ama, bu 
körpe anne ben'm biraz 
midemi bulandJrıyor. 

Kerimin bu müstehz.i kah. 
k has•, bu manalı kelimelarl 
Nüzhetio bütün sinirlerini 
kamç1lamıvtı. Asabiyetle doğ
ruldu, sert bir se'1e : 

- Ne demek fıteyorıun 
yani?. 

Diye haykırdı . 
Kerim ayni mfitebeaslm 

çehre, ayni snkin sesle cevap 
verdi : 

- Yok.. Hiddet etme ço
cuğum.. Demek iıtediğim ıu 

ki : VakUle annenin ölmilı 

- Bitmedi -


