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Kış Sporları Aldı Yürüdü .. 

Uludağda Bayram .... 
Uludağdan intibalar : 

Bayram ve Yılbaıı tatilleri 
münaıflbetiyle l!ludağ, ıimdi · 
yo kadar görülmemlt bir ıpor 
hareketine sabne oldu. Anka· 
radao, 1stanbuldan ve Bursa· 
dan Uludağa çıkıp inenlerin 
eayısı yüzleri geçli. Araların· 

da genç, ihtiyar, kadın, er· 
kek, talebe ve her çeı!t mes· 
lek adamı bulunan bu eporcu 
kalaLaltr, ına Uludağda yeni 
yapılan tesisat da kafi gel· 
medi. Hatta C. H. Partlelnln 
yaptırdı~ı yeni otelde 85 klıt· 
lik yer olduğu halde 120, 
sporcu ye.tmlmıık zoru haaıl 
oldu. Sporcuların yerleıtiril· 
mesi için Dağcılık federasyo
nu Genel sekreteri İlyaela 
Buna Dağcılık kulübü Bar 
kanı Saim Altıok büyük bir 
gayretle çalııtılar. Eski Ulu. 
dağ otelinde de bir kitilik ya. 
tacakyer kalmamııtı.Bu otelde 
Tarım bakanhğl müıteıarı 

Atıfla lıtanbuldan gelen bazı 
zevat, Alman profe111örleri 
ve Alman mektebi talebeti 
vardı. fartinio sporcular ote
linde ise lıtanbul ve Buraa 
Da ğcıhk kulüpler ine mensup 
sporcularla Aokaradan tdman 
cemiydlerl ittifakınca Uluda
ğa gönden len Ankara lisesi 
talebesi, Ankara gücü ıporcu
ları ve muallimler vardı. 
lstanbul sporcularJ arasında 
Vali Muhiddin Üstündağm 
kızı Günseh'de bulunuyordu. 
Ayrıca bazı meraklalarm da 
yaya olarak metrelerce kaim. 
lak teıktl ~den kar tabaka. 
ları üstünden eankl aııfalt 

Yeni bir deri fab
rikası yapıhyor 

Murat Atike isminde mü· 
tcıebb!e bir zat tarafından 
mezbeha bltiflğindeki . böcek
liğin deri fabrikasına çevrile
ceğini öğrendik. Murat Atike 
bu huıusta ıtmdlden lazım 
gelen hazırlıkları yapmaia 

bıılamııtır. Alınan tertibata 
göre bu fabrikanın ilkbahara 
doğru faaliyete getirileceği 
ıöyleamektedir. Fabrikada 
A vrupadan gelen derilere 
benzer. Deriler yapılacak, 
güderi eldivenler imal edile· 
cek. Fabrika Buream1zdakl 
deri lhliyacını temin ettikten 
'baıka dıı vılayetlerimize de 
buradan deri gönderebilmek 
çarelerini elde etmeye çalııa
cakhr. 

Bize kalırsa, Bureamız için 
pek lüzumlu olduğuna füphe 
olmayan b'Byle bir te1iso.tın 

vücuda getirllme&i ~memnuni
yetle karıılanacak bir mese· 
ledlr. Bununla beraber, ııhhi 

bazı mahzurlar dolayısıyle 
tabakhanelerin ıehlr ~ dııına 
atıldıiı bir sırada ipek it, 
kamıarn fabrikalarının 

•• •.at1n1..-tterı 

MUSA ATAŞ 

yolda yilrilyormuı gibi iıkar· 
plnlerle Ufudağa ieldlklerl 
görillüyordu. Bilha11a bir Ba
yan mantoeiyle ve ıehir kıya
fetiyle Uludağa yürüyerek 
çıkmııtı. Oteller el varındaki 
ekse-reiz yerler' · hakikiğ bir 
bayram yerini .andırıyordu. 

Kayanlar, düıenler, gülenler 
ve bu manzuayı otellerin 
balkonlarından eeyredenler 
hadsiz hesapsızdı. Dağ tam 
manasiyle ıenlenmifti. Her 
tepeden her dereden bir en 
duymak ve buralarda kayak 
izleri görmek artık çok tabii 
hallerden olmuıt"u. Bayramın 
ikinci günü ilbayımız Şefik 
Soyerin kızakla UJudağa çık
maaı sporcuları büsbütün se
vindirmiı ve hükumetin bu 
ıpora verdiği öneml bize bir 
kere daha anlatmııtır. Spor· 
cular, kıtın ilk defa vaki olan 
bu meıut hadiıe dolayıılyle 

bayramın ikinci geceıt parti
nin otelinde tlbayımız için pir 
toplantı yapmışlar ve geç 
vakte kadar eğlenmiı\erdlr. ı ... 

Kıı sporlarının memleket· 
teki durumunu ıutık (almıı 
yürümülltür) demekle ifade 
etmenin zamanı gel mittir. 
Yalnız bu spor iç\n Uludağda 
yapılan tesieat gene noksan
dır ve kafi değildir. 

Almanyaya gidecek spor· 
cuların Kamptaki f aaliyett 
devam etmektedir. Muallim 
Her Rldel hergün bu kayak· 
çalara eksersizler yaptırmak· 

tadır. MUSA ATAŞ 

Yllbaşı piyangosu 
Tayyare cemiyetinin yıl 

baıı münasebetiyle hazırladıiı 
piyangonun büyük blr rağbete 
mazhar olduğu görülmektedir. 
Buraya gelen biletlerin çoğu 

eatılmııttr. Şehrimizdeki mü· 
· e11eseleı de çalıılln birçok 
kimselerin ortaklama olarak 
binden fazla bilet aldıkları 

haber alınmııtır. Bu arada 
Uray memurları da vardır. 

Uray memurlarının yokıullar 

evi için ayrıca iki bilet aldık· 
ları ve bu biletlere isabet 
edecek ikramiye doğrudan 
dofruya Yoksullar evi hesa
bına geçirilmeelnl kararladık
larını öirendtk. 

Galatasaray 
izcileri 

Bayram tatili miloasebe· 
tile Galatasaraylı izcilerle Al
man okulu talebelerinden mü· 
teıekkil iki gurup tehrlmlze 
gelmSılerdir. Bu talebeler ıeh
rln ıayanı temaf& yerlerini 
görmüı , eski eserler üzerinde 
tetklkatta bulunmuılardır. 

yakın amele, böyle bir fahri· 
kanın ortalığa neıretmeal 

melhuz kokudan müt•e11lr 
.almı1acaldar ma acaba 7 cllr• 

İl bayımız Uluda ğda 
Sayın ilbayımız Şefik Soy 

er de Bayramın ikinci aünü 
Uludaia çıkmııtır. llbayımız 
orada bulunan kayakçılarımız 
tarafından karıılaomıı kızak

la otele kadar Çlkmıılardır. 

Urbayımız 
lstanbula gitti 

Dan ıabah Urbayımız Ce· 
mil Öz birkaç gün kalmak 
üzere İslanbula gitmtıtlr .. 
Urbaya üyeden Eczacı Ah-
met Tevfik Ôber vekalet et
mektedir. 

Liseler cemiyeti· 
nin Balosu 

Bayramın ikinci günü 
Bursa li1e5foden mezun olan· 
lar tarafından Uray salonun· 
da bir Balo verilmiıtlr. Balo 
neıeli bir halde g~çmiı ve 
sabaha kadar devam etmiılir. 

Ayni gün Muallimler tara· 
fından da ıar kulüp salonun
da danılı bir çay verlldf ği 
haber alanmııtır. 

Osman Şevki 
Bursayı 

temsil edecek 
Turist tılerl etrafında 

bazı görüımeler yapmak 
üıere Ankarada mühim bir 
kongrenin toplanmak üzere 
bulunduiu haber ahnmJfbr • 

Toplanacak olan bu kon· 
grede ıehrimizl temsil etmek 
üzere bir murahhısın gönde
rilmesi belediyeye bil clirjlmit· 
Ur. Urayımız, ötedenberl yaz . 
dığı eeerlerile Bursa tarihine 
!tarı• olan bilgisini göıtermit 

olan Konya Saylavı Doktor 
Oımaa Şevki Uludai'an ıeh 
rimizt temsilen kongreye itti 
raklni kararlaınıı, bu hususta 
ayrıca kendisine bildirerek 
kabulü rica edllmlıtlr . 

Malüllerin balosu 
Bu ge:e sayın ilbayımız 

Şefik Soyerin himaye ve 
baıkanlığı altında harp ma-
lüllerl tarafından yokeul tale· 
be menf aa tına bir Balo veri· 
leceal haber ahnmııtar. 

Doğu Afrikası
na sevkiyat .. 

Ankara 30 ( A.A. ) İtal
yanın dofu Af rikaeına eevki
ya tı devam etmektedir . Ge
çen hafta fçlnde harp leva. 
zımatından baıka on bin üç 
yüz kırk altı Sübay ve asker 
üç bine yakın ifçinln süveyt· 
ten geçtiği bildiriliyor • 

Irak hükümeti 
torpido 

ısmarlıyor •• 
Ankara 30 ( A.A. ) Irak 

hükümeti lnıiliz tezgahlarına 
1936 utbayetlnde te1lim edil· 
mek üzere dört torpido ıı· 
marlamııhr . 

Yunanistanda 

Habeşler ilerliyorlar 
Ankara 30 (A. A.)- Bir Habeı ordu1U cenubi ıarblden 

ilerlemekte veRas Seyyumun kuvvetleri de Af gag adan Abtdl 
A ddlyf) kadar yüz kilometrel!k bir cephe üzerinde İtalyan 
ordusunun cenahına hücum etmektedir. Kabileler halyanlaran 
Makkale ilo olan münasebetlerini kesecek bir vazt1ete almıı· 
(ardır. 

Habeş hükumeti ltalyayı 
protosto ediyor 

Ankara 30 (A. A.)- Habeı imparatoru bugün Milletler 
cemiyetine bir nota .:ındererek Temblen ve Şire'den ıerl 

çekilmekte olan İtalyı.nların mütemadi surette harp kaideleri
ne va hukuklarını çlfoe:liklerlnden ötürii protoıtoda bulun· 
muıtur. 

( Radyo ile ) İtalyanlar geri ç~kllirken klllıelerl yakmakta 
ve sivil ahaliye pek fena muamele etmektedir. ltalyan'u, tik 
defa olarak 23 kanunu evvel tarihinde bazl cephel•rde zehirli 
gaz da kullanmıılardır . 

Habeşler üç koldan 
taarruza geçtiler .. 

Adieababa 30 ( A. A. ) Royter ajan11 aytarının öirendi· 
ğine göre Sayundan gelen Ra1I Maniketanın ordusu Makkale 
üzerine dofru ilerlemiıtir • Rıu Seyyumun kıtaatı ile Raı 
Ka11anın kıtaatı lıe azıaıaya 60 mil mesafede kain Abbi 
Abdide balyan cephesine karıı bir taarruz yapmaktadlllar • 

Habeşli bir Doktor 
Yunanistan' a kaçmış 

Atina 30 (A. A.)- İtalyanlar tarafından eılr edilmlt ıolan 
Habeı ordusu Askeri doktorlannclan Baysen V asllova Yuıoı· 
lavyaya kaçmıı ve oradan da Yunaalıtana gelmııt.tr. 

italyanlar zehirli gaz da 
kullanıyorlar 

Ankara 30 (A. A.)- Adlıababa'dan btldtrlldlilne 16re 
ltıılyanlar Takkaze cephesinde zehirli gaz da kullanmıılardır. 
İmparator bu gazların kullanmasını da ıtddetle protosto et· 
mektedtr. İtalyan uçakları gene Havas ajansının Adtsababa'dan 
bildirdiğine göre Habeıler Gthlkle Makkaleyl tlaha.11kıtt111rette 

abluka etmektedirler. 
( Radyo ile ) Ôlrenildiitne ıöre , İtalyan tayyareleri Ha· 

beı katılarına ıaz'ı havi bombalar atmak ıuretlle bombardı· 
mau etmiılerdtr • Fakat, Habeıler çok aiar zayiat vermelerine 
rağmen mevzilerini muhafaza eylemtılerdir • İtalyanlar aıma. 
radan mühim miktarda yardımcı kuvvet getirmektedir . 

Beş ltalyan uçağı bomba atmış •. 
Adiıababa 30 ( A. A. ) Beı İtalyan uçaiı bu aabab bir 

Habet ıehrini bombardıman -=tmlıUr • 

Musolini kabineye izahat verdi 
Roma 30 (A.A) Royter azanıından: Bay Musolini Parlı 

sulh tekliflerinin ltalyanın asıari ihtiyaçlarını ve bilhassa hu· 
dutların ve İtalyan tebasının emniyeti bakımından olan ihti
yaçlarını tatmin etmemekte olduiunu kabine erkanına blldlr
mf tUr. 

ingliz g~zetelerine göre Fransa 
Londra 30 (A. A.) - İogliz razeteleri Bay Lavalin Dıt ılya· 

1& hakkındaki beyanatını kaydı ihtiyatla telakki etmektedirler. 
Gazeteler Bay Lavalin Avrupanm Milletler cemiyeti ve lnıltere 
ile if birliil edeceği hakkındaki sözleri iyi bir ıurette kartı· 
lamakta iseler de nutkun esaeı Utbarlyle iç siyasa kaplarına 
iÖre bazıılanmıı olduklarını kaydediyorlar. Burada çıkan bir 
gazele (Say Lavalın lngllteıeye yardım ta:t.hütlerlnde bulun• 
duğu fakat lngliı g'milerlne karı' yapılacak hilcum kar1111nda 
Franıızların müdafaa tedbirlerine lıtlrak edip etmlyeceklerl 
henüz btldirilmemtıtlr. Laval, uzlaıma siyasası yüzünden dGt
tiliil halde gene iki ata bircJen devam etmektedir) Deyli 
Herald iıe : -

Lavalın slyaıa11nı deiittirmeie niyeti olmadıi• tebarQz et
tirmektedir. Deyll Meylin f ikrl ıudur : 

Bay Lavalin bu nutku lee ltalyaya karıı teklif olunan yeni 
zecri tedbirleri ve bilha11a petrol ambarioıunu öldilrmilttür.) 

ispanya kabinesidemi istifa etmiş? 
Madrtt 30 (A.A.) Kabine baı bakan ile birçok bakaalar 

u....ta çakan ıuw 
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Bursa Def terd- 1 

arlığından : 
..,aracabey 
rasından: 

Ha- ı 

Maliye datresite şube
lerin kışlık odun ihtiyacının 
temini için eksiltmeye ko 
nulup isteklisi bulunmayan 
4o,OOO kilo mikdarındaki 
kuru ğürgen odununun ek
siltme müddeti 3 gün bay
ram ve bir günde yıl başı 
tatili ki dört gün tatil hariç 
olmak üzre on gün uzatıl
mıştır. 3-1-935 tarihi.ne 
rastlayan cuma günü saat 
ıs te ihalesi yapılacağından 
şartnamesini görmek ve pe 
y sürmek üzere milli Em
lak idaresine gelmeterı. 

wwwwwwwwwwww 

l{aracabey Harası 

ihtiyacı için A1ttn1ş At 
çulu ife elli iki nıancla 
çulu alınıı a leni eksilt-

l 
n1eye konnıuştur. ~la 
nda cuiunun muham-

f 
ınen kiymeti beheri he
Ş) üz kuruştur. AT çu
lunun muhammen kiv-

~ 

meti beheri cör tyüz 
kuruştur. tl)tekl1 !erin 
(kırk) Lira muvakkc-1t 
teminatlarile birlikte 
ihale günü olan 1 ı ka- ~/;, 
nun sani 936 cumartesi J ... 

31 Birnci kanun 

. f" . . . :.~ 

Tür~iye 

• 
iŞ 

Ban tası 
DOKTOR 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUK] 

günü saat onbirJe Ha- 1 B ·· k J k ·· ·· k 
rada bulunn1aları iJan 1 g· 1 1111) )(tı•aya ııaı'a <ltaıı ·ııçıı .. el, 

' 
Nasuhpaşa Hamamı 

li sokağı No. 15 ! 
olunur. 1 Yarın çek def terine imza atan büvük el olacaktır •. 
24'-26- 3 ( . J 

1 

1 

Her türlü hastalıklar muayene ı 

ve tedavi olunur . t 
:j GECE VE GÜNÔÜZ ı 
Sayın . ahalimize bir hizmet 
I olmak üzere pazartesi ve 
il peşembe güolerl muaye-
il ne ücreti : 

50 Kuruş 
AAAAA4DAAD•'9ıA 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 
935-2882 

Mücellidi mahallesinden 
ölü seviyenin küçük kızı 
adviyenin babası karısını 

öldürmek suçundan Bursa 
ağır ceza mahkemesinin ka· 

. rarile 18 sene < müddetle 
ağır hapsa mahkum edildi
ğinden küçük adviyenin te
sviyei umuruna büyük ana
sı Zeynep vasi tayin olun
duğu ilAn o!unur. 

AAAAAAAAAAAA 

DOKTOR 
CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-Muayenehane : 

Bizim Matbaa karşıliı No. 30 

••• 
Hastalarını hergüo kabul 

eder . Tele fon 611 

, As. Saf> Alma 
komisyonundan 

Bin liralık battaniye 
satın alınacaktır. beher ba· 
ttaniyenin tahmin edilen 
bedeH sso kukuştur. şartna· 
me ve numunesi satun alına 
Ko. dadır. eksiltme 13-1-
936 pazartesi günuü saat 
16 da Tophanede SA.AL.KD. 
d~ olacaktlr. eksiıtrue açık 
olarak yapılacaktır. rnuvak· 
kat t<.!'minat 75 liradır. 

26-31- 5- ıo 

§ 
Bursa garnizonu 1çın 

20,00o kilo yoğurt satun 
alınacaktır. tahmin edUen 
bedeli 2400 liradır. şartna-

mesi satun alma KO. dadır 
eksiltme 14-1-936 salı 
günü saat ı 6 da Tophanede 
SA.AL.KD.da olacaktır. ek· 
siltme açılc olarak yapıla. 

caktır. muvakkat te'minat 
180 liradır. 26 - 31 - 5-10 

§ 
AS. lise için t 771 adet 

mintan satun almacaktır. 

tahmin edilen bedeli 2213 
lira 75 kuruştur. şartname 
ve numunesi satun alma 
KD. dadır. eksiltme 16-1-
936 perşenbe günü saat 16 
da Top ban ede SA At. KO 

Bursa 
Şarbaylığından 
Gübre satışı ilAnı 

Mer,a mezarlığında top• 
lanmış olan ve ikibin araba 
tahmin edilen ve beher ara
basına 5 kuruş bedel tahmin 
olunan gübreler , peşin pa
ra ile ve masraflar alıcıya 

ait olmak üzre pazarlıkl" 

satılıktır. İsteklilek, 2.1 936 
perşenbe günü saat 15 te 
Urayda Üye nizametdin te
mize gelsinler. 

§ 2.J .936 gününden itibn
ren 31.1.936 günü akşamına 
kadar ellerinde ölçü ve ta
rtılrı olanların bu müddet 
zarfında mevcut ölçü ve ta· 
rtılaranı bir beyannerne ile 
bildirmek üzre Ayal' memu
rluğuna muracaat ederek 
beyannamelerini doldurup 
kayıt muam~lelerini ikmal 
etmeler 1 her kese duyuru
lur. 

ti es HJLN 

da 01:ıcaktır. eksiltme açık 
olarak yapılacaltlır. muva
kkat te'minat 166 liradır. 
26-31 - 5-10 

Bizim Basım evi -
Müşt~rilerinin istediği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Defterdarlık arkası No 22 

Telefon -130 

Bursa Tapusınrlan : 
Bursanın karaman kö. 

yünün sıra cevizler mevki
iAde k~in şarkan viUiyct fi
nalhğı şimalen mehmet on· 
bnşı vereseleri ahmet ve 
saire garben haf ize ve ay
şe ve ru'iyet tarlaları ce· 
nuben yol ile çevrili tarla 
cedrlinden intikal etmek su
retile ismail oğlu kerimin 
uhdesinde iken 320 yılında 
sibreli hasana ve 326 yılın· 
dada ismail zülfi iie karısı 
hürmize satarak temlik edi
ldiğinden ve ismailin 332 
yılında ölmesinden verese· 
terine intikal ve ahara fe
rağı talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunamamış oldu
ğundan tasarrufunun tahki
ki için 12- 1- 936 gününe 

müsadif pazar günü mahal
ı ine memur gönderileceğin
den bu tarlada alakası ola· 
nlar var ise iJAn gününden 
itibaren on gün zarfında el· 
terindeki belgeler ile bera. 
ber tapu idaresine ve ya
hut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eylemele· 
ri ilt\n olunur. 
r-TYYYY'T'TTYYY, 

1 

İş Bürosu 
Fahri Batıca , 

Kozahaoı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü aatııı 

Ün yon 
ı Stgorta Acenteliği 

t ........ '!.....:....1.:0 ............................ .. 
-..~~~~--~~~--~~~~~!'!!'"9!""----~~..,~~~~~~~~~-~·~~--~~~~~--~~!!!!!!!!!'~~!"!!!!1'118119 

- Satalmıt , hadi oğlum yerine gelirken o da masaya 
doğru ilerledi. Plak kulusun· 
dan bir plak çıkardı. Makf· 
neye koydu. Biraz s<Jnra 
gecenin derin sükuneti içinde 
güzel bir ıarkınm ruhları 

okıayan hazin nağmeleri P"· 
de perde yayılmağa baıladı: 

• ----·------~----ı-ı 
ı Roman 1 su K u T ıA.v~;~tı 

ıeu artık git •. Ben burada 
kalıyorum • Yarın da bana 
hayvan getirmesinler . 

--....!.-----------. 66 1 

Nüzhetin son sözleri üze· 
rlne Vedia sevinç ve meser. 
retle yerinden fırlamııtı . Ya
ramaz ve hoppa bir çocuk - Suı Nüzhet, sus •. ye

ter artık .. Yalvarıyorum .• 
Bana anne deme .. Ktı.fı ... Zira 
kalbimi parçalıyorsun . Bana 
istediğini söyle hatta en ağır 
kelimeler lmllan yalnız anne 

deme .. 
Nüzhet dudakları üzerin

de dolaıan bu miııl mini el
leri tuttu . Avuçları arasına 

aldı . Şarabın tesirlle sersem· 
leyeo dimağı büıdütüo altüst 
olmuıtu • Hasta gibi titrek 
bir ıeıle inledi : 

-Doğru .. Artık bitti .•. 
Annelik maziye karııtı değil
mi Vedia? 

Vedia bir çocuk ıe•inclle 
ımth : 

- Vedia ... Vedia ... ne 
güzel söyliyoreun .. Oh Nüz. 
het •.. Sen . . Senin için ... 

Titreyen ıes kesildi başı 
Nüzhetln omuzu üzerine düş
lü. 

Nüzhet omuzu üzerine 
düıen bu kumral saçlı baıın 

sinirlerin\ tutufturan ılık ha
raretile sersemleyerek doğrul
du • Tltrey~n parmaklarile 
genç kadının saç ve çehresini 
ok§ayarak ayağa kalktı; An. 
)atılmaz boğuk bir ıesle : 

-Peht .. Peki Vedia" .. 
Diye inledi . Sonra dolaıık 
adımlarla oda kapmm açarak 
aşağıya, emirber neferine seı· 

lendi : 

1 

1 gibi onun koluna yaslanarak 
sordu : 

Nasıl otele gitmiyor, bu
rada kalıyorsun öyle mi ? 

1 ğım 

Evet. 
Oh.. Fakat yatak? 
Kanapede ben yataca-

Üıümezmlsin ? 
Hayır. 

Peki.. Fakat ya Üfür

sen .• Sorra .. 

1 
Sustu. G~nde ıim~ek-

~F llff6°r, trlez.,ert"r':' l'Jfftt. 
yor. Göz bebekleri ufalıyor, 

hafif bünyemi yanakları lhtt
raala kızarıyor ve titriyordu. 

Nüzhet ölgün adımlarla 

Bir gün ne olurdu güze. 
lim bat bnşs. kalarak • . . .. 

Bitap visal her ikimiz yan 
yana yatsak deryayı aafanın . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ateıler gtbi yanan l:>aıı elleri 
arasında olao Nüzhet irkildi. 
Bu ıarkı •.. Bu hazin nağ
meler ona neler neler hatır

latıyordu. Ilık.. Sakin bir 
g~ce.. Mehtap.. Yıldızlar .. 
Buna.. Setbaıı.. Dere .. Çar 
dak.. Vedi(!., Sonra.. Sonra . 
K'ızgın .. Sicait, yakan bir ateı 
pıuçası gibi dudaklarını ka
vuran bir çift dude.k ... Oh .• 

Daldı .. Saçlarında dolaıan 
bir elin yumıak temaaiyle 

titredi.. Bir ses.. Onun ıesl .• 
Kulaklarını tırmalıyordu : 

- Nüzhet .. Dinle .. Bunu •. 
Bu ıarkıyı hatırlıyormuıun ? 
Oh Niizhet •.. 

Sonra ince ve titrek bir 
kol belini aarıyordu. 

- Nüzhet. Nüzhet .. Bana. 
Gözlerime günlerce göz yaıı 
dökmüı olan gözlerime bak. 
Orada o günlerce ailamıı 

olan gözlerde kendini ve kal· 
bini göreceksin. 

Genç kadın inliyor ve hıç
kmyordu. Baıı Nüzbetin ba· 
§ıyle birleıraiıti. Kumral ıaç· 
ları, genç zabitin çehresini 
yalıyor. 

Y anaklarmın ateıi yü. 
züne vuruyor, nefesi bir ba-

-r-- -- ... 
ha! - !.u:ıı~ı ~,ctğerlu~e 
doluyord~. • 

Nüzhet bitap ; bir an 
içinde iradesine hakim olan 
bu f üıunkir kadanm ölgün 

- Bitmedi -


