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Hava ehlikesine k rşı 

Işık söndürme tecrübesi .. 
ı-Deneme 15 İkinci 

kanun 936 Çarıamba gü
nü saat 20,30 d11. akşamı 
bathyacak ve saat 20,50 
de bitmek üzere yirmi da. 
kika devam edecektir. 

2-Deneme baıla.ngıcı 
ve ıonunu Türk - Japon 
fabrikasından çalmacak 
düdük esas olmak üzere 
bildirilecek : Ayni mak
aatla C.affarzade, ipekiş, 
Muradiye fabrikaları da 
düdüklerini çalmak ıure
Ule deneme baılang\cı ya· 
pacaklı::.rdır . Denemenin 
baılangıcına bildirmek için 
düdükler bir dakika de
vam etmek üzere kısa kı
ıa bitmesini bildirmek 
için de yine bir dakika 
uzun uzun çalacaklardır. 
3-hı\darın maskelen· 

mesioden maksa! düıman 
tayyarelerinin geceleyin 
yapacakları hücumlara ve 
ıehri bambardıman t ehli
keaine kart\ hedef olmak. 

tan kurtarmaktır· 
4-Her yurttaı ta.rafın· 

dan pencere ve benzeri 
deliklere siyah istor tak
ma( veya diğer ıiyah ör · 

tü ile dııarıya ı~ık sız· 
mayıs.cak surette kapamak 
veyahut lambalara mavi 
bezle veya kağıtla ört· 
mek veya bunlar yapıl

madığı takdirde lanbalara 
söndürmek Ticarethane, 
müesseseler her kea ken· 
dl e vinin ıgığmı dııarıya 

sızıp sızmadığını deneme 
gününden evel kontrol et-

Şehrin içilecek 
suyu .. 

Bunanın mevcut su!arı 

içinde en çok aarfolunan 
gökdere suyudur . Geçenlerde 
haber verdiğimiz gibi bu su
yun içilebilecek evsafta ol· 
madığı anlaollmıı bulunduğu· 
na göre pmnrbaıı suyu zaten 
tahlile bile luzum hiuettlrmi· 
yecek derecede piıtf r . Yeni 
uludoi suyunun da bu gün 
için temiz olan durumu ; su 
yollarmın üzeri açık bulundu. 
ğuna ve depoda fılitre terti
batının olmadığına göre yarın 
için pek ala değişebilir . Şu 
bale göre içilebilecek enafta 
yalnız (Devrengeç) suyu ka
liyor ki : bu su ; yalnız bir 
çeımeden akhğı için koca 
ıehrin içinde çölde bir kum 
tanesi gibidir . 

Hem bu ıuyun kesafeti 
kaynağında ( 1,8 ) o!ouğu 

halde içine kavak suyu karı f· 1 

tmldığı için çeomede ( 4 ) e 1 
kadar ç1kmaktadır . Uludağda 
Karabelen civarında iki men. 1 
ba nuyu vardır . ·: 1 

Alakadarlar bu suyun l 
taı d,elen ayarında olduğunu 

ıöylJyorlar Tat delen auyuoun· ı 
kesafet dereceıi (1,3) tür, Bu 

melidir • Işıkları maske· 
lemek için haz"lanacak 
örtüler bundan sonra ya· 
pılacak denemeler ve her 
hangi bir zamanda baki 
ki bfr bava hücumuna 

karıı kullanmak üzere 
saklanacaktır . 

5 - Minare, vitrin ve 
rek lam hmv'ratı deneme 
esn& .. ında mutlak ıöndü

rülecektlr . 
6 - Nakil vasıtaları de

neme ba~ladığı zaman ı· 

şıklarını töndürerek yolu 
serbest bırakacak ve ya. 
lun kenarına çekilecekler· 
dir . Fakat yol ağızları 

aıla kapanmıyacakır . 
7 - Hasta ya hekim gö · 

türecek veya hastayı he-

kime götürmek zaruretinde 
bulunanlar en yakın polis 
nokta veya karakolundan 
bir polis alacakiardar. Bu 
takdirde otomobil mavi 
liağıt veya bezle ıııklan
nt m~skeleyecektir . 

8-Aile reiıleri her tür
lü ticarethane ve müesee 
sahipleri veya müdürleri 
bu· kayıtların tamamile 
tatbikinden mes'uldürler . 

9 - Deoeme.de her keııin 
hakiki tehlikede imit gibi 
inzibata bilhaHa dikkat 
etmeleri sokakta bulunan· 
ların yollarına yaya kal
dmmlıırda devam edereJ;:. 
caddeleri ~boı bulundur· 
maltuı lazımdır . 

Hvaya karşı korunma ko· 
1 misyonu Ba~kanı ilbay 

ŞEF'iK SOYER 

G 1 Ş k . • 1 
~nera ev eun 

·· ı·· .. l o mu.. ı 

Mütekııit General Şe~ ki
nin Çekirge hastanesinesinde 
bir ameliyat sonunda öldüğü
nü yazmı:tık . Has~&neden 

bildirildiğine göre General 
Şev ki e meliyattan ölmemtıtir . 
Uzun senelerden beri çektii i 1 

karacjğer ve prostat kanse
rinden ölmüştür . 

-+·-

Sis 
Evvelki gece ıehre bir 

sis tabakası çökmüıtür • Dün 
S!:\bah ta ovanın üstünü bir 
deniz halinde s~s kaplamııtır . 

Evvelki gün Mermarada 
sis olduğund .. n vapurlar müş· 
külô.tla yo\larına devam ede
bilmJılehlir . 

suyun ise ( 1 ,5) dir . Ayni Zil· 

~anda saniyede bir buçuk 
litre su vermektec!ir . Eger 
karabelendeki bu iki menba 
ıuyu bir araya alınarak elma 
çukuru yolundan Bursaya ge

tirirse aehrimiz en güzel ve 
en temiz bir suya kavuşmuş 
olacaktar . Bu iş fçin İlbayı
mız Şefik Soyerin ve Urba· 
yımızın alakalanacaklarına 

ıüphemlz yoktur , 

Postacı 
Hayat öyle bir şeydir ki 

onda herkesin hissesi var. 
Fakat bu hisseyi almak herkes 
için aynı .derecede kolay ol
maz. Bu hisseyi kazanmak 
yotuncla, hayatını harcayan 

insanlar arasındıl. çok yorulan· 
larm kim olduğunu sormaya 
kalkarsak herkes kendisinin 
daha çok yorulduğunda ısrar 
eder. Öyle ya, kim diğerlerin
den daha az pay almak ister? 

Sabahleyin, daha siz ya 
yatakta veya sıcak çayınızın 
k~rşısında iken kapının zilini 
ürkek bir el çalar. Merakla 
bu s:.atta kimin geleceğini 
düşünerek kapıyı açar veya 

açtırırsınız. Karşılaşttğınız yüz 
hiç de · yabancı değildir. Her 
gün veya gün aşırı bu saatler· 
de ve hazan başka vakıtlarda 
da kapıaızı çalan Postacı ! 

,Bu kadarcık gördüğünüz ve 
ondan çokçalık hayırlı haber · 
ler beklediğiniz Postacının 
adım bilmem ki öğrendiniz ml? 

Postacıyı herkes tamr, 
Postacıum da tanım::1dığı yok· 
tur. Fakat bunların birbirlerile 

tanı~ıkhkları okadu az ki, an
cak elimize verdiği bir mek
tubunu alıncaya kadar onun 
yüzüne güleriz • 

Sırtında çantası, enişleri 
ve yokuşları inen ve çıkan 
Postacının kapı kapı do!aşarak 
bin bir hasretliye uzaklan 
yaklaştıran, kederleri sevince 
çeviren iyiliği en yakın dost
ların yapacağından daha büyük 
değil mi ? 

Postacı hiç bir zaman fona 
haber taşıyan birisi değildir. 
Onu ekseriya bir sa .. deti 
karşılıksız müjdeliyen güler 
yüz\ii bir peri gibi karşıları z. 

Fakat bir Postacmın ha· 
yattan alacağı pay o kadar 
az ve zordur ki, bir lokma 
ekmek için sabahın alaca ka
ranlığmda meşin çantasını 

dolduran mektupları akşamlara 
kadar taşır, ayakları aşınır ve 
kargacık burgacık yazıları 
seçmek içia gözleri kararır. 
Akşam olur, herlCes evine 
istirahate çekilirken o işinin 

bittiği bu dakikada torbalarla 
gelen mektupların yığıldığı 

kara masanın başına geçer, 
saatlerce göz nuru dökerek 
çantasını dolduracak mektup· 
larmı seçer. 

Bayram gelir, herkes gül· 
meğe eğlenmeğe hazırlanır, 
üç dört gün gezer tozar, fakat 
Postacının çantası dolar, yükü 
ağırlaşır, yolları uıar, ayakları 
kabarır. O, bayramı bu acılar 
içinde duyar. 

Fakat bu acılara karşı bir 
Postacının kaç kuruş aldığını 
sormayın .. 

Postacı ekmeğini kazan
mak için çalışan bir adam 
değildir. O, tam maoasile insan 
fedakarhğınm eşsiz bir örne
ğidir . . Günün birinde bir 
fedakarlık mükafatı verilmek 
lazımgelirse en başta Postacı
nın olduğunu unutmamalı. 

F. D. 

Habeşistanda ·süngü süngüye 
kanlı bir muharebe oldu •• 
Habeşler ltalyanlerdan bir çok 

esir tüfek ve mühimmat aldılar ••• .... _ 
Adisababa 11 (A.A. Radyo ile:) Ra11eyyumun orduıu dün 

sabah Makkaleye taaruz etmtıU. Magdana bir muharebeden . 
sonra süngll ile yapılan muharebe neticesinde ıehir bir çok 

defalar elden ele geçmff nihayet akıam Habeı orduıu elinde 

kalmıştlr . Habeeler bu muharebede büyük mlkdarda eılr al· 

dıkları gibi birçok tüfenk va mühimmatta ele geçirmtılerdfr. 
tafsilat yoktur. 

Is tef ani ajansına göre 
Makale (A. A. Radyo ile) İstefani ajansının evvelki aün 

gadak ve goeba tepelerinin btrleıtiği yerde cereyan eden mü· 

sademeler hakkında verdiği teJsilita göre iki İtalyan kolu bir 
çok Habe~ guruplarının yaJtlaştığını haber alarak oraya doğru 

ilerlemişlerdir . Ve Habeıler bu iki kolun açtığı alet ara .. 
ııoda ltalmıılardır • Habeıler ağır ıayiata uğram11lardır • ltal

yanlardan 3 zabit yaralanmıı bir zabitle iki asker ölmüıtür. 

Makkalenin zaptı yalan mı ? · 
Roma 11 A. A. Radyo ile}- Royter ajanıının ayları Mak· 

kalenin Habeşler tarafından zaptı haberinin resmen tekzip 
edildiğini bildiriyor. 

ltalyanın bir tekzibi 
Roma (A. A. Radyo ile) Harp başlay hdanberi 35 bin hu· 

ta ve yaralının Süven kanalı yolile İtalyaya iade edildikleri 
hakkındaki haberler yarı rcaml bir kaynaktan katiyetle tekzip 
ediliyor . On bin aslı .1r kaçağının Avusturyaya ıığındıkları ha. 
beride tekzib edilmektedir . 

Habeşlerin zaptettikleri 
Şimdi de İtalyanlara 

kullanılacak 

Tanklar . 
karşı 

Adisababa 11 A. A. Radyo ile)- İmparator İtalyanlardan 
zaptedilen 23 Tankın kullanılmaımı kendi aakerlerine öğret

mek işini mütahassHlara ha valeye karar vermitllr. 

Emniyet direktö· 
rümüz gidiyormu? 

Dünkü (Kurun) gazete
sinde çıkan bir habere iÖre 
şehrimiz Emniyet direktörü 

bay Selahattioin Karta) ilçesi 
kaymakamlığına tayin edildi
diği anlaşılmaktadır . 

Kon yada 
dağ sporu •• 
Konyada çıkan (Ekekon) 

arkadaıtmızda okuduğumuza 

göre Konyada da dağ ıpor

larına ka"f' büyük bir ilgi 
vardır . Konyalılar bunu iç in 
bir teşekkül vücuda getir~cek 
lerdir . 

DOGUŞLA!!_: 

Dün Uludağa 
çıkanlar .. 

Dafcıhk kulübüne men• 
sup kayakçılardan bir 11urup 
dün öğleden sonra uludağa 
çıkmıılardır . Bu gün de di. 
ger bir gurup çıkacakhr • 

Sokak koşusu 
Bugün parti merkezi ö· 

nünden ba~lamak ve çekirge 
yolundaki Atatatürk kötküne 
gidip geldikten sonra bitmek 
üzere bir ıokak koıuıu yapı· 

Jacaktır . 
Bu koşuya kulüplerimiz 

birer koıu takımile tıtrak e· 
deceklerdir . Koıuyu mıntaka 
ve halkevi spor komitesi ter
tip etmfttlr . 

Hayatta maneviyatın rolü .. 
Ne hikmettir bilmiyorum ? Uludağa çıkacağım zaman ıır· 

tıma dağ elbise!lni geçirir geçirmez kendimde, fçtmde ve ru
humda ba~başka bir kuvvet duyuyorum. Eğer o ıün az uyu. 
muısam üstümde uykusuzluktan eser kalmıyor . 

Yorgunsam kendimi dipdiri hissediyorum. Burıanın meıhur 
nezlesine tutulmu~um daha u)udağ.ı çıkmadan geçiyor. Ditim, 
başım airıyona bu ağrıların yermde yeller esiyor . 

Hulasa : anlatmakla saymakla tükenmiyecek kadar çefft 
çeşit iyiliklerle kuıılaııyorum . Sanki 15 yatında bir delikanh 
imiıim gibi ban.ı bir çeviklik geliyor . 

Zannediyorum ki : bütün bunlar hayatta insana hakim 
olan maneviyatın oynadığı rolleri gösteriyor . Maneviyatın bo
zukluğu insanı nuıl berbat eder ve her cepheden hasta ya
parsa onun arttJğı gün de iasan üstünden bütün hastahkları, 
tenbelliklerf, yorgunluk ve miıkJnllkleri ıilkip atıyor . 

MUSA ATAŞ 

\ 



· Sahife 2 

Kt LA Y ve YENi ın 
yemekler yapınız! uı __ _ 

Peynirli Kek 
Ölçüleri: 150 Gram Tereyaiı 

l 50 " lzmir unu 
150 " Kaıer pey. 

nirl biraz tuz 
1 Yumurta be1azı 
biraz tuz, ktlme, 

k1rmızı biber 
100 Gram beyaz 

peynir 
50 ,, Tere ya i 

Yapılııı : 
Un ve Tereyağ bıçakla 

keıe kese karıttmlır. Sonra 
rendelenmlı kater peyniri 
ve biraz tuz tll ve edilip elle 
yuvrulur. Tahtaya un serplltr. 
Hamırdan - Yumurta bGyilk· 
lüpnde- bir parça alınıp

merdane ile - (3 milim) ka· 
lınhtmda açahr. Yuvarlak 
&eski ile hep aynı tekilde 
keserek tepılye dizilir. Üzer· 
lerlne yumurta akı ıürCilür, 

ortalarına biraz tuı, küme ve 
kırmızı biber konulur Hamı
rın yar111 bu ıuretle hazarla· 
nır. Yarııı da aynı kukl ile 
keılllr. Tepıiye dizilir ve 
ilzerlerl bot bırakıl1r. Hepıl 

beraber fırında plıırillr. Pen
beleılnce çıkar1lır. DBz par· 
çalara -bıçak ucuyla- pey
nir karaması ıürerek yumur
talı parçalarla blrleıtirillr. 

Peynlr karamasa : 
Tereyai kaııkla iyice ezi

lir sonra beyaz peynir yıkanıp 
ıOziilüp ve ılzıeçten geçirilir. 
Çabuk çabuk karııbrarak 
fllve edilir. HA YRlYE 

İatlklAI okulunda 
tçay •• 

Yeni yapılan lıtiklll O• 

kulu DirektörlOlü okuldaki 
fakir talebeyi ge7diren Hıma• 
ye heyeti ıereflne çarıamba 
gOnl öfleden ıonra bir çay 
verecektir . 

(Babalık) 
refikimiz 26 y~ şında 

Konyada çıkan (Babalık) 
arkadaıımız 26 yaıına bas· 
mııtır • Konyanın Lu tanınmıı 
gazeleıl 25 yıldır aksamadan 
çıkmak babtiyarhiına natl ol· 
muıtur • Babahiı kutlular ve 
onda çalııan arkadaıları teb
tlk ederiz • 

Bursa Vakıflar 
Direktörlüğünden : 

Evkafı mülhaka
dan Halil Hayrettin 
paşa vakfından İznik 

kazasının çakırca köy 
hududu dahilinde kara 
su deresi ve nıalumül· 
hudut mensabından 

1 
balık a\•lamak hakkı 

1 
1- ı -936 kanuo~ani· 

den 938 mavıs sonuna 
kadar iki sene btş ay 
n1üddetle icarı arttır" 

maya konmuştur. 14 
kanunsani 93fl salı gü
nü saat t 5 te Bursa 
Evkaf idaresinde yapı
Jacaİ<tır. isteklilerin o 
gün ve o saata kadar 
Evkaf idaresine mura· 
caatları 26-8-10-12 

§ 

H~k1<ın Sesi 

Bursa 
Şarbaylığından 

20 Ooo kilo yu!af ıo.ı.-
936 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla alına-

caktır. Beher kilonun mu
hammeni 4,25 kuruş olup 
muvakkat teminat 6• liradır. 
Vermek lstfyenler pazartesi 
veya perşenbe günleri saat 
1 > te Uray komsiyonuna 
g !!sinler. • 1- ı 

WW'WW'WWW'W'W'W'WW' 

DOKTOR 
Ahmet Selimi 

[KARABONCUK] 

2-t-f 936 

Kumbara ikramiyeleri 5 bin lira
dan 10 bin liraya bir mili daha 
arttırılmıştır • TÜRKiYE iş BANKASI 

Bursa Kültür DirektörliJğiinden : 
Nasuhpaşa Hamamı Muvakkat 

sokağı No. 15 1 teminat tutarı cinsi mikdarı 

Her tGrlil butalaklar muayene Lira Kk. Lira KR. 
ve tedavi olunur • _1_8_0_0 ___ 2_4_0_,,,0-o--15=--t-ak_ı_m ___ -:H=a-r...,..ic-.t,.._e-l_b_is_e __ _ 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimlze bir Mzmet 
olmak üzere pazartesi ve 
p~ıembe ıünlerl muaye. 

ne icretl : 

4. ı 40 552 Oo 6o da ne Kısa palto 
Bursa Bölge Saıı'at okulu talebelerine gerer

ken yukarda cins, mikdar ve tahmini tutarları 
yazılı iki kalem eşya 10-1-936 gunünden baş· 
Jamak üzre on bfş gün müeddetle açık eksiltme-

50 Kuruş ye konulmuştur. Eksiltme 27 -t -986 pazartesi 
- -- - - - - - - - -- günü saat onbeşte il baylık binasında kültür di· 

rektörlüğünde yapılacaktır. istekliJerin 936 Ti
caret odası vesikatarı ve yüzde 7,5 muvakkat te· 

l
nıinat mektuplarile yukarda sözü geçen gün ve 
saatta kültür direktörlüğünde toplanacak kom· 

Setbaımda 
siyona şartname ve nümuneleri görmek istiyen-

Diş Tabibi 
Edip Rüşda 

Can1iikebir, zeyni 
ler, başcı ibrahim B. 
mahalleleriudeki mes
cid ve tekke arsalarile 
kö5cler, doğan B. altı· 

parmak ishakşah, ko
cauai~, bayAzidpaşa, 

1 
J lerin he.r "gün San, at okulu yönetgesine baş vur· 

cuma günü s~at on maları ılan olunur. . 11-13-15-17 

dörtte Bursa evkaf ida- t i § § Orta Okullar Pan-

abazakia, çukur, da
yahatı n, eşrefiler, ve 
f eyzullabpaşa mahal· 
lelerindt>ki akf a ait 
ev arsalarının mülki· 
yetinn satışları 6. 'l 9;3a 

. ( lk ekullara l~zım siyonuna lazım olan 
resınde v ı pal~caktır. l olan 150 bin kilo ~uru t 50 000 k·ı od 
görmek ''e tefsılat al· gürgen odununun ek- k :1 • .. o - 2u4r.utrt 

k - · kl · J • e sı tme gunu - • 
mak f u.7:!: e ı~te..a_ 1 erın İ'tme, günü 2•-1· 1936 936 tarihine kadar U"' 
e a tuartsınut.": mü· t "h" k d t ). · 

arı ın~ a ~r .uza 1 zatılmıştır. isteklilerin 
racaatları. 

8-12-tG-20 
mıştır. ıstekl11erın o ta o tarihte saa t 5 te il. 
rihte saat 15 te İlbay- baylık encümeninde 
lık encümeninde hazır hazır, bulunmaları. 

Bizim Basım evi 
bulunmaları. 11 _ 13_1 ~_ 17 t7-15-13- 11 

DOKTOR 

Müşterilerinin istediği üzerine 
güzel ve şık işler yapar • 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntı:en Mütehassısı 

~·-
Muayenehane : 

Bizim Matbaa karfıaı No. 30 

it BUrosu 
Fahri Batıca 

Kozalwıı No. 221 Telefea 9S 

Ticaret, komtayoncaluk ve 
taahhGt tılerl her nevi 

Bursa : DP-fterdarlık arkası No 22 
Telefon - 130 

- b -

Hastalarım hergün kabul 
eder . Telefon 64 

maden kamırG 1ab11 

On yon 
Stıorta Acentelllt 

17-150 

11 
-ı---s u __ K_U_T _____ ı· =91 

Roman 1 1A.Turgut1 L ____________ _ 
11tık feryadından baıka ce· 

vap alamadı. O zaman yel• 
ve Ozilntl ile ıerl d6nerken 
ıol taraftaki kötkiln bahçe 
kapııı açaldı. Ak ıaçlı ihtiyar 
btr kadın yavaıça batını uza
tarak Nüzhete baktı. Sonra 

mecnun gibi ihtiyar kadının 
ellerine sarıldı. Bu elleri raıt 
gele öperken boiuk bir ıesle 
ulur ıtbt ha1kırdı : 

- Evet • Fakat ne oldu ? 
İhtiyar kadın bolazında 

dar acı ile dolu olan bu J• 
kellmesl N01hetln, kalbtude 
fırtınalar koparan hicran ve 
acılann bir terctlmam1dı. 

lbt11ar kadın ıuımuı, kar· 
ıııında bir aıı ıtbi 1araran 
ıeace bakı1ord11. ---1•---

lıkeleye çıkblı zaman 
blla d61Gncell ve dalgındı. 
Köıkün dik yokuıunu bü1ük 
bir heyecan ve 10D1az kalp 
çırpıotıları ara11nda çtkb. Eve 
yaklaıtıkca kalbinin kopacak· 
mıı g\bl çarptığını his ediyor• 
du. 

Köıkln demir parmaklıklı 
kapııı önünde durdu. Gözleri 
ıımsıkı kapalı peôçerelerde 
dolaıı1or, orada görmek lıte• 
dili çehreleri arayordu. Ona 
öJle geliyordu ki timdi Ner
min Gıt kat pençc!relerlnden 
baıını uzatarak seılenecek, 
sevinç ve meserret avazelerlle 
ellerini çarparak •ı•lı kota· 
cak ODU kalblDID en derin 

sevıtlerlle kucaklayacak •e sön6k bir seıle : 
•berıey bir ifttradır NBzbetl.. - O ev boıtur ollum, 
diye ha1 kıracak ıonra ihtiyar dedt; kimse oturmıs or. 
hala da yıılı ıözlerle bu ıaz. Nüzhet pıırmııtı. Hayretle 
lerfn doiruluğuna ıebadet sordu : 
edecekti. - Ne d~dlnlz ? Boı mu ? 

Niizbet tıu dOıtlncelerle - Evet ! 
bpınm ali ipini ıtddetle çekti. - Burası Yayan ikbalin 
Klflcla sonıuz bir ıe11tzllie köıkl deill mi ? 
gömlleD ıGkCknetl içinde zilin Bu ıual lzerl\le lht11ar 
yırtık aeıl acı acı inledi . kadının çebreat sarardı. Keder 
inledi • Sonra koca lcötk ve Jelıle buruıtu. Sonra al-
gene biraz evvel ki Hulallle J tayan Utrek bir aeıle ceY•P 
gömüldil. verdi : 

Nüahetl gittikçe derin bir \ - Ôyle idi .,.vrum... Fakat .• 
' merak sarıyor ve k1'lbint ke- Danla. Hıçkırıklar boia-

mldJordu. ipi tekrar bir.. zı111 llka11111tı. Nlzhet bu bo· 
Bir daha çekti. Gene zilin juk hıçkınklar ara11oda ab• 
clıvarlarda aldaler bırakaD lenen pametl anlamlflı. Bir 

dOIGmlenen h•çkırıklarla 
keılk keıik anlattı : 

- lkbal bo,nk bir fellket 
geçirdi e•lldım. Orau karda· 
ıımdao, car 1tıdan fazla aever
dım. Ba fellket ..• 

Nlı:bet k6çük dilini yuta
caktı sanki. 

HeJecanla kadının tözlnl 
keıtl : 

- Bir f ellket mi ? 
- Evet yavrum. Bir ay 

eYvel kardaıının fed 61Gmlle 
neticelenen vakadan ıonra 

çok yaıamadı Ona bu teH · 
ıOrle n6z61 lnmtıtı ve za •allı 
kadın on bet ıOn ıonra kar
daıını takip etti .. 

- Yal.. 
Bir mecruhua feryadı ka· 

Bltldn bir halde kapının 

kenarına 1aılanmıı olan NGı
bet penıan bir halde doirul. 
du. Geri dandı. Matemi bir 
aDkQnete terkeclilen kafke son 
bir nazar farlatarak içini çekti. 
Sonra dolaıık adımlarla ilke· 
le1e inen dik 1okuıa dolru 
ilerledi. 

lbtlJar kadı• yaılı ıazle
rlle onu taklbedlJor. G6rd61G 
bu perlı•n hallerden onun 
tanıyamadıia bir aile çocvlu 
oldupnu anla1orda. 

Ntlzbet k&t•JI d6nerken 
sözlerinde toplanan 1aılara 
bakim olamadı. Bil'kaç damla 
J•t bir 19rlt ıtbl eolpa 

- Bitmedi -


