
Pazartesi 

Kış olimpiyatlaiı 
Ve biz 

A
lmanyada yapılacak 1936 
.kıt olimpiyatların_a Tü~
\dyeden de küçuk bar 
kayskÇı gurubunun gide-

ceğini ve bu gurubun olimpi
yatlarda kilçük numaralara it· 
Urak edeceilnl, Ankaradan 
buradaki dağ kuUlbil üyele
rinden birine gönderllmlı olan 
bir tek\lf mektubundan öğren 
mit bulunuyoruz. Tilrktye id
man cemiy.etleri ittifakınca 
federe eatlmff olan bir kulil
blln bundan reımen veya hu
ıuıt olarak haberi olmamakla 
beraber, ııttrak takdblnde 
böyle bir gurubun Avıupada 
billf ne ıuretle temıtl etmesi 
laıım gelece~lnl söylemek için 
kendimi - bu ıporla az çok 
meogôl olmuı bulunmak ba
ktmından - haklı buluyorum. 

Buıün Avrupada yapıla~sk 
olan auıulusal kıı olimpiyat
larında Türkiye henuz bu tıln 
ancak son plln1nda kataSUe
cek bir durumdaaır. Çünkü: 
kırk yıld1r kayak yapan ve 
kayakç,lılfın türl il marjfetleri
nl öfrenmıı bulunan lsveçlıler 
Nor'veçltler, F enlandiyalılar ve 
Alnıanlar gibi bu tıln camba
zı olmuı bulunan ulusların 
kar1111nda onlarla boy ölçü1-
me1t tddia etmek bizim için 
ıtmdilik manasız bir hayalden 
baıka birıey değildJr. 

Şu halde olimpiyatlarda 
en küçük numaralara dahi lt

ur•km doğru ofmıyacafmı ÖD 

ı•rl olarak kabul etmek ge· 
reiflr. Bizde -ytfnt 1nklıaf ha· 
Unde bulunan bir ıporuo bu 
cephesini böylece 'kaliul etttk-
te'D '.Sonra geriye yalnız (Ollm
ptfal lardan iıttfade) tarafı 
k!lıt ki : a11l üzerinde durmak 

iıtedtğimlz nokt3 da fıte bu
dUl'. 

Evet; filhakika olimpiyat-
laraa bir ııurup gönderUmeli
dlr'. fakat bu gurupta sadece 
yaWt kazanma kabiliyeti taıı
y~r delil bilaklı g öıôükle
rlnl anlatacak ve öfretebıle
celt, ıpdtcüfbf.t faydah olabi
lece'k unıurlar bulunmalıdır. 
İti ııı hai mOl&hazalardan uzak 
tutarak ve Aoliaratf akl bazı 
Al'Man' beClen ter\>iyecilulnib 
keJfme lnrctltara'IC hareket et-
meli~ılv tloftfıl 'dettldlr. AL 
mlnyaya gid~cek gurubu, ge· 
net merkez, lıtanbul, Ankara 
Ye Bursa dal kulOplerl kendi 
mubttli!rlne -en güzel ıekılde 
faydalı oJabtleceklerden ve el 
blrliilyle teıkll etmelidirler. 

Binaenaleyh ıimdiltk bu 
itte olimpiyatlara tıtirak ye
rllıe olimpiyatlarda mütahe:de 
prenıibtnt kabul ederek bu 
prensibe ıöre hareket edil
mesinin daha hay1rh ıonuçlar 
vereceği muhakkaktır. 

Bir de, bu f ıin untrala 
olmak bakımından daha öoem 
il bir teıkllita aat,ne oldufu 
halde lıtanbuldan iki, Ankt -
radan iki Sunadan ise bir 
kayakçının götüriUmeıi dofı u 
deitldtr. Bu ltde beraberlik 
olıun ıözettlmek gerekir. 
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ŞEHiR MEMLEKET DUYUMLARI 
Dağclların 
bayraamı 

Haftaya pazar günü bi
rinci kanunun ilk gününe raa
ladığandan dağcıların k1f bay· 
ramıdır. Bu münasebetle dai· 
cılar o gün yeni yapılan ote~ 
Un açılma törenini de yapmıı 
ola.caklar<fır . İlbayımız Şefik 
Soyetle parti il kurulu baı-

kaDI Say.Sadi Konuk't" o gün 
dağcılarla beraber yeni otele 
kızaklarla gideceklerdir . 

Geçen geceki 
fırtına .• 

Cumartesi günü akşamı 
ıehrimizde tiddetli bir lodos 
f ırlınl\sı olmut; lodosu sürekli 
bir yağmur takfp etmiştir . 
Yağmur gece sabaha kadar 
yağmıt ve dün hava açılmış· 
tır . 

! Dağcılar 
J Uludağa çıkmadı
ı lar •. 

Bu hafta uludağa çıka_ 

cak olan knyakçılıır havnnın 

lodo11lu olması yüzünden kar 

)arın yumuşayacağın1 görerek~ 

dağa çıkmaktan vazgeçmi~ler 

dir . 

Bi yang!n başlan· 
gıcı •. 

Evelkt gece mu:-adiy~ ma· 

hııllesiade bir evde mangal

dan tuçrıı)•:ın kıvılcım yorgem 

tutuşturmuş ve bu l\tl'ş üze. 

rine yeti~en ilfftiye bir yan

gına meydırn vermemiştir . 
.._.._.. .............. .._._ ........................... _......._.....,_ ...... 
~ ' Sa)~ııı Y ıırtt•ış : 

Erzurum Sivas demiryolu ödünç tahvill<.'rinin İkinci se
risi de geldi. Yurdun her bucağım, her tiirlü Ka11gıvz kar
şıhyacak şekiltte birbirine bağlıyan de3ıiryollarımızdan 
en başda ve en büyüğü otan bu hat yurdun müdafaası ba
kımından da şarkla garbı birbirine bağlamaktadır. 
Cumhuriyet Devletinin yepılacak kudretinin ve Türk işçi. 
liğinin san'at ve fen yönünden en üsstte blr örneği olan 
bu demiryolunun meydana gelmesinde senin de şerefli bir 
hissen vardır. 

Devlet bu his~eni atmakhğın ve bil şefefe katılmakhğfJJ 
için sana en münaasip ve yerinde bir fırsat veqııiştır 'Bu 
ğür.den iytib:ıren Milli banl<alanmtzda satı~a çıkarı hisse 
senetlerinden Bursa için isabet eden mikfaram. bir Yurt 
borcunu ödemeye katılmış olmak ve paranın ~n QÜ\'enli 
bir iyradı olarak al ve paylaş .. 

Unutmakf ; Cumhuriyet Devleti balkın ödevine bağJan· 
dığı kadar, halkın faydasını da en önde ve başta tutar. 

Erzurum-Sivas demiryolu tahvill~ri iyratların en sağ· 
lam ve devamhsıdir Çünki, Türk milletinin bekası ve ha
yatı ile alakahdır. 

Hem yurdun ve hem de yuvanın selameti için bu en 
güzel fırsattan hisseni al. ve medeni milletler arasmdaki 
yerimizi sağla ... 

GÖZÜ iLE 

Cumhuriyetimizin göz kamaş
tıran yarattıkları arasında en göze 
çarpanlardan, dosta da düşman" da 
parmak 111rttıran varlıklardan biri 
de kültürdeki ilerlememizdir • 

Dünya büyüklerinden birine : 
bir ulusun ilerlemesi için ne yap
malıdır ? diye sormu,lar : 

llk okullara çok önem ver
melidir ! cevabında bulunmuftur • 

Doarusu budurki bizimde ilk 
okullarnnızın bu günkü durumu ne 
yandan bakılsa göasümüzü ka
bartacak bir varlık göstermekte
dir . Uzun uzad ya dizip dokmeğe 
lüzum görmiyorum • Öğretmenler
de okul yavrularının üzerine bir 
öz ana ve babadan dahaziyade bir 
kanat açma ve bakım, yavrularda 
öğretmenlere karşı candan bir ••
rılma ve saygı; bu öyle kartılıkh 
bir hak ki bunu dünyada pek az 
uluılar ao:ak elde edebilmitlerdir. 

Ben geçen gün bu okullardan 
birkdç 'tanesini ziyaret ederek aö
ıüo en dotruıu olmak üzere alu-

-Deva mı 2 inci ıabilede-

çok geliri, Devlet tahvil

leri getirir. 

ULUSAL EKONOMİ 

~ VE ARITIMA KURUMU 

DOKTOR 
A. Adil 

Göz hastalıkla 
rı mütehassısı 
istiklal caddesi No ( 86 ) 

Her gün hasta kabul 
ve tedavi edilir. 

.. r l 

AJANS TELGRAFLARI 
.. 
Italyan askerlerinde itaatsizlik 
Habeşler görrahiyi geri aldılar 

Ankara 24 (A. A.)- Royter ajansının Harrardan bildir
diğine göre: ltalyan askerleri araamda itaatsizlik baılamııttr. 
Royter, bu haberin sözüne inanılır yabancı kaycakların teyit 
ettiklerini yazmakta ve gayri resmi hfr habere atfen Habeı· 
lerin cenup cebhestnde görrahiyi geri aldıklarını ıli\ve etmek· 
tedir. 

T rakyada göçmen işleri 
Ankara 24 {A. A. )- Trakya Genel Eı· 

pektörü General Kazım Dirik; Edirne ayla

rımıza ıunları ıöylemiıtir : Göçmen evlerinin 

inşasına çalııılm ktadır. En çok bu ay için· 

de yıllık inıaat yapma tertibatımı:ı: tamam
lanacaktır. Yeni ve yerli evlerde oturmak 

ıartile tek bir ev tek bir kişi LÇ ıkta d~ğil

dir. Tohumların dörtte üçü verilmiş ve top

rağa atılm,ııtır. Yeni göçmenler ge lecek yıl 

müstahsil olacaktır. Soğlık durumu normal• 
General K. Dirik dır. 

,f evzipaşa - Diya:ribekir 
hattı ve büyüklerimiz .. 

Ankara 24 ( A A . ) Fevzipa~a-Diyaribeldr hattının açı

\ lışmm yapılması dola~ i sl le Ali Çetinkaya tarafındRn çelillen 

'

telgrafa Cumur baıkanımız Atatürk şu karıılı~ı vermiştir • 

" Fevzipaıa- Diyaribekir hattının açılma töreni dolayfsile 
t vatan:la§ların umimi tezahüratıni ve sevgisini bildiren telinizl 

1 büyük s~vin,le aldım . Yurdumuzun demir ağlarla öriilmesl 
sahasında kazam1an bu yeni muvaffakiyet güven ve genliğlmlzl 

1 artıracakhr . Bu yolda b11şar•kların devamını dilerim • ,, 

l ismet lnönü şu karıalığı vermittir : 
J " Yüksek baıkanltğmızda yapılan açılma törenlle güzel 
duygularınızı bildiren telinize candan teıekkür eder daha 

t çok baıarı!ar dilerim . ,. 

Mısır adliyecileri İngiliz 
leri protosto edecekler 

Ankara 24 (A. A ) - Kı:ıhlreden bildirildiğlne göre: İstinaf 
mahkemesi hakimini \'e muhtelit m a hkemelerdeki avukatlar 
İngilterenin Mısır l~lerine mildahıılesini protosto etmeğe karar 
vermlılerdir. 

Çinde bir muhtariyet 
Ankara 24 (A. A )- Japon ajansının bildirdiğine göre: 

Şimali Çinin askerlikten tecrit edllmiı olan mıntıkası umumi 
valisi bu mıntıkanın muhtariyetini ilan etmittir. 

Yeni Bulgar kabinesi 
Ve divanıharbın hükümleri 

Ankara 24 (A. A.) - Yeni Bulgu kabinesini eski dı~ ba
kanı Köse lvanof teşkil etmiştir. Sofya divamharp müddet 

umun i ı i birinci teşrin bidayetinde devlete kar§t kurulan ıuikast 
teşkilatını haz•rlaya nlar hakkındaki iddianamesini bitirmiv ve 

bir general bir albtly ve bir btnbaımıu idamını diğer 24 suç
lunun onar yıl h apsini fstemfıtir. 

Türkiye-İran-İrak ademitecavuz 
paktı ve Ef ganistan 

Ankara 24 (A.A.) Tahrandan bildirilcliiine göre: Efganistan; 
Türkiye-İran ve lrak hükumetleri arasmdaki ademltecavuz 
paktına ittlrakl kabul etmtıttr . 
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İl k ok B ocaısa 
-- Birinci yüzden devam -

"umuzun da bu pek yerinde o!an 
hakka hah: lrnzandığına iman et
t:m . Ummazsam da hile bu !Öz
lerime karşı işkiilenenler var3a on
lar da benim gibi bu oku1ları , 
yavruları ve yapılanları kendi göz
lerile görürlerse bunların da be
nim gibi pek büyük bir sevinçle 
göğüsleri kabaracağına hi~ şüp
hem yoktur . İşte geçen günkü 
ziyaretim bana eski okullarla ş·m
dikilerin atasındaki farkı ve kara 
bo::ıcugun bir fıkmsıoı hatırlattı : 

Eski zı>manda büyük valiler
den biri ilk okulları teftişe çıkmış, 
yakın işyarlarile berabe bir ilk 
okub girmiş ; o zaman " mahalle 
mektebi hocası " olan karnboncuk 
birkaç çocuğu önüne otu!tmuş o
kutmakla meşgulmüş . Vali mek
tebe girince hocanın hemen koşa
rak karşılaması, hörmet ve tazim 
etmesi icnbederken bi!akis kara 
boncuk hiç istifini bomamış, işiie 

meQgul görünmüş. Vali ise bu ha
le knrşı son derece hiddetlenmek
le beraber gene sabırlılık göstere
rek münasip bir yere oturmuş. Az 
bir znmau sonra karaboncuk tek
mil mektep çocuidanna : " Haydi 
çocuklar paydos bahçeye çıkın ,, 
demiş . Çocukların da hepsi hah · 
çeye oynamaya çıkmışlar. l"'j Ka· 
raboncuk tıon çocuğun da gözden 
kaybolmasını müteakip hemen ye
rinden kalkarak Valinin ayakları
na kapanmak suretile arzı tazim 
ve " beyan hoş amedi ,, de bulun
muş. 

Evelki muamelesine karşı hid
detinden kabına kacağına sığama
mayan Vali sert bir çehre ile ~ 

-Karaboncuk! sen benim Va· 
li olduğumu bilmez değiL..in ve 
benim buraya girdiğimi de gördün 
neden bu vazifeni gir~r girmez 
yapmadın ? deyince karab-.ncuk 
cevaben: 

-Aman Vali beyfendi, kurba
nınız o!nyırn af buyurun mazur 
idim. çünkü arzedeyim de bakıoız 
ne ~adar haklı oldu7~uınu t<:k lir 
buyuracııksınız: bu afacanlar rıüc.

yada mektep hocasından daha 
biı} Ü· bir kimse olmadıgına ve 
her k~s·n ondan korktuğuua ka
nidirler. Bunlar eger dünysda ho
cadan dnha büyük bir kimse bu
lunduğunu anlarlarsa artık kat'iy
yen beni uymazlar ve t>le avuca 
r;ığmazlar. İşte bunun iç'n bu yol4 
da hareket ederek tazim 
ve hörınette biraz gecikt!m de· 
miştir. 

Nası! eskilerle şimdiki okullar 
arasındaki farkı anlatabildim de-
~ilmi ? 

Karaboncuk oğlu 

r~1 o zamanki mahalle mekteplc
nin bahçelerinin bir coğu mezar
ıktan iharetti ve çocuklar mezar 
taşları üz.erindt: yemek yerler ve 
oynarlardı • 

Evkaf Direktörlüğünden: 

2i--1 l - 935 de ihale edileceği ihln olunan şi 
ble, dayahatun doğanbey, ishakş1h, altıp.armak 
ve kocanaib n1ahallelerir deki ars3ların milkiye

t nin satışları bir ny içi~de pazarlıkla satılacak· 
tır. görmek ve taf ~ilftt alnıak üzre İsteklilerin bu 
müddet zarfında hc .. r gun ( vkaf idaresine gelme· 
leri. 

Bursa kültür direktörlüğünden : 
Erkel! Hsesile Kız üğrttmen okuiuna lüzumu otup 22 1 

ıı.935 günle ı.ccinde iha ıe edilmek ücere açık eksiltmeyej 
konulmuş olan 150 şer l irı kiloluk kuru gürgen odununu 1 

almağa istekli çıkmadığrndan 2-12-935 günlernecfne rasta
yan pazartesi günü saat on döı tte Bursa Kültür dairesinde! 
ıhalesi yapılmak üzere açık Pksiltme müddeti uzatıfi:mştır. ı 
İsteklilerin fazla jzahat almak üzere müracaat eylemeleri 
illin olunur • 24.-28 

.. 
• 

Karacabey Harası 1 
RR0tdn l''., H dd • 1 ıvıu ur ugun n· / 

Haranın 3 l-teşrini evvel - 936 tarihine ka·
1 

dar bir senelik İnek ve n1anda sütlerine talip / 
cıkmadığır.dan bir ay içinde pazarhkla satılaca· 
ktır· isteklilerin her gün teıninatlarile birlikte 
Hara Müdürlüğüne nıüracaatJarı ilan olunur. 

2~-:!8 

Bursa Nafıa su işleri 
nıüdürlüğünden: 

14· Birinci kanun.935 cu
martesi günü saat l l de 
Bursada Naf 1a bakanhğı bi
rinci daire su işleri bina
sınd.... eksiltme komisyonu 
tarafından ( ı 5931 . 56) lira 
keşif bedeHi ( Nilüfer çayı 
feyezanına karşı muvakkat 
tetbirler inşaatının ) kapalı 
zarf usulile eksiltmesi ya . 
pılacaktır. Şartname, proje 
hulasai keşfiye parasız O· 

larak su işleri dairesinden 
verilecektir . Muvakkat te-
minat 119( lira 86 kuruştur 
İsteklilerin teklif mektup
ları ve en aşağı yirmi bin 
lirahk i~i muvaffakiyetıe 
yaptıgrna ve ehJiyeti fenni· 
yesi olduğuna dair vecika· 
lanna 14 Birinci kiinun 935 
cumartesi günü saat 10 a 
kadar birinci daire su işle
ri müdürlüğüne vermeleri 
ıazımdır • 

23- 24-26·-27 

Satılık hane 

Bursa Tapusından: 
Bursanın ak çağlayan 

keremitlik mevkiinde şar
kan buzcu hamdi şimdi ha
bidullah garben sahibi se
net şimaien yol cenuben 
yol iJe çevrili tarla ve ay
nı mevkide şarkan sahibi 
s .met garben topal ali ve 
murtaza şimaltn emanetçi 
mehmet vereseıeri C( nuben 
yol ile çevrili keza tarla 
Osman oğl u ismailin abaan 
ced intikalen uhdesinde ike· 
n yirmi yıl önce ötmesile 
verese sine kaldığından 

, bahi~le intikal \'e 
sahşı talep edilnıış 

ve tapu kaydı da bulunma
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki için 3 l - ıt-935 
gününe müsadif pazar gü
nü mahalline memur gönde. 
rileceğinden bu yerlerler
de alakası bulunanlar varsa 
iUln tarihinden itibaren on 
gün zarfında ellerindeki 
belgeler ile beraber tapu 
idaresine ve yahut mahalli
nde bulunacak memura mü
racaat eylemeleri ilAn olu
nur. 
.:l&t:::ı&e::ıll:~~*****:w:~ 
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Edip Rüşdü 
yerli mürekkebi 

- -=~ Yı.?ni btr kiracı tarafından bütün noksanları tamam· ~===== == -Jtayarak bahçuıdüzeltilerek sayın halkımıza açılmıştır .~= 
~ Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye ~ 
~ alınmazFiatlarda hiç değlı\klik yoktur. ~ 

=§ ~ 

ii~ ıiiiiiiiiiiil!~!~!!!!li~iiiillii~W,~~lijiiiiiiii~l!~!!~!!!lijiiiiiiii~~!!!!!!!!IWiiiiiıiii~!!!!!!!!!l~~iiilıi~!!!!!!!!!liıi 
~~----~,_.,_,,,.u,.....,....,.._,.~..,.,.,,.,~__,'"!!"""~!!!"""...,..lm!"'"!""'!~~----~---!!!!!!';!!'!!!!'!'lll!!l!!"~~·W~..,...,_,.~!'!!!'!!~'!""!!'--9'!!!!!!'"'1~!'""""~----""'!'""'!'!!'"!!!'!!!'!'!!!!!'!!!'!""!!!!!!!!!ll!!'!!!!!!"'"_."""'!" ________ !!!!!!!!!"'!!!~'!'!!!!~--~~'!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!'!'lm 

il -ı----·--~:: ... u _____ TI· =~j 

1 
Roman ı I A. Turgut ı 

______ :t>9Q ____ .. ______ _ 

biçimsiz kimselerle biçimziz 
yerlerde tesadüf ediyorum. İs 
tanbula gelecek o~ursan Bey

oğlu • tepe başında ( ...• ) so
kağında ( .... ) apartımanın. 
da sen de tesadüf edecesin .. 
Tahldk ettim. Bu aparhman 
btr randevü yeridir Haydar .. 

Nasılsa zabıtanın gözünden 
kurtulmuş bir batakhane •.. 

Derhal gel .. Vaziyeti kurtar. 
Zira herıüı: uçurum kenarında 
olan bir kızı doğru yola sok· 
mak ve bir aile şeref ini kur
tarmak lazımdır. 

Bırak, mektubumda imzıım 
arayarak beni tanımıya oğraı· 
ma .. Senden hüviyetini ve fs. 

mini saklıyan bu arkadnıın 

gene seni çok sevdiği için bu 

suretle harekete mecburdu . 

Ker.dini tanıtm;ıyan bu ar
kada~ını bu hareketinden do· 
layı afetmeni ve biran e:ıvel 
İ;te.nbula gelmeni dilerim 
kardeıim 

*** 
Yıllarca namusu ve oerefı. 

le yaşarmş bir peder kalbt 
için yıldırım tesiri yapacak 

kadar a~ır ve acı olan bu ha· 
her Haydarı da sarstı. Ve 
k8vurdu. 

Gözlerine inanamıyor, hav
salası almıyordu • Gözleri ; 
Titreyen parmakları arasında 

tutduğu mektupta dolaııyor, 

birer alev yalazı gibi parlayan 

bu kelimeleri rast gele tekrar 
t~krar okuyurdu. Rengi kül 
gibi olmuıtu. idam sehpasına 
götürülen mahkumların du
ddkları gibi moraran ve titre
yen dudaklarından anla§1lmaz 
birkaç kelime döküldü. Boğu
luyurdu .. Boğazında hıçkmk
ların düğümlendiğini , f e r i 
sünmüo gözlorinde ya~ ~u!ut
larmm toplandığını his ediyor, 
fokat hıçkıramayordu. Mef
küresi durmu§tu. Hiç bir şey 
işitmeyor, h·iç birş-ey dütüne · 

mi yordu. Y almz dimağında 

bir hayal doleoıyor. Gözleri· 
nin önünde al veli bir kelime 
parla yordu: 

Nermin ve namusu!. 
Oh! .. Bu satırlar .• Kalbini 

delik deıik eden, mevcudiye· 
tini sarsan bu kelimeler ney
di yarabbi? .. İsmini sak)a.ya· 
rak onu ikaz etmek isteyen 
bu meçbul şahıa ne de· 
mek iııteyordu? Nermin ran· 

devü evlerinde?!.. Aman ya · 

rabbi •. A1<1ım O)Datacakh .. 
Bir aile namusunun , btr 

aksaçlı baba şerefi· in ayakla
ra altına n lıodtğını bildiren 
bu kelimeler hakikatsa onu ni· 
çin gebeı tmemitti? Niçin ha la 
ya§ayordu? Bu gözlerini ya
kan kelimeleri görmek fçin· 
mı? Ak saılarına temiz ve pak 
alnına leke sürüldüğürıü bil
diren bu satırları okumak için
m i yoku?. 

Oh yarabbi.. niçin, niçin 
daha evvel gt b -· m ·mi§tl . Kal
binde fırtmaler kopuyor , 
beyni sarsılıyordu. Namussuz 
yaoamaktansa ölmek, köpeler· 
gidi gebermek bin kat ala idi. 
Ge')erme}]ydl. Fakat; fakat 
hayır ... Bu lekeyi, namusuna 
sürülen bu çamuru lP.miz!emek 
yıkamak için yaşamak lazım· 

dı. Çok sevdiği , uğrunda. va
ranı yoğunu feda ettiği kızı 

taraf ıodan kirletilen namusu . 

nu kurtarmak için yaıama• 

hydı .• Fakat •• Oh •. Gözleri •• 
Dimağı.. Baıı dönlyor gözleri 
kararıyor, dimağı kavruluyor • 
Ve tıkanıyordu • . Su bir yu
dum . . 

Bitkin ve perişan köıe yatı· 
tıfına yıkılırken moraran du
daklara titredi. Kmk ve bo · 
ğuk bir sesle inledi. 

- Vedia . . Vedia bir yu
dum .. 

Sonra ba§ı göksü üzerine 
düştü .. Öylece kaldı. Fenalar 
mııtı: 

Sobayı tutuıturmak için 
üflemekle mcşğul olan Vedia 
bu ni1azkar fakat kısık ses 
üzerine geri döndü. Haydar1n 
mos mor kesilen çehresini gö · 
rünce tela~le doğruldu. Masa 
üzerinden eline geçirdiii bir 
bardak suyu Haydarm dudak· 
larma uzatırken merakla sor• 
du: 

- Bitmedi -


