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Ergin Adam 
r abiatın verdiği düşünce 

ve muhakeme kapasitesi üs
tünde yar:ı.dılıştan beri diger 
hayvanları kendisine esir eden 
insan; doğrudan doğruya ta -
biatle de savaşarak yaşayış, 
vücut ve düşilnce yönünden 
her çağda gittikçe artan bir 
olgunluk gösteruıiştir . 

Her çağın özel bir ergin 
adam tipi vardır. Orta zaman
daki tip : tapınma ve uysal. 
lıkta eksiği görülmeyen, hü
kümdar ve dein baıkanlarımn 
sözünden dışarı çıkmayan a. 
damdı. Fakat daima ilerleyen 
insan kafası ; karşılaştığı ihti
yaçlar dolayisile son çağda bu 
eski telekkiye başka bir şekil 
vermiştir • 

Son çağın erginlik telek-
kiısi bilsride ileri gitmek ve 
hayat sava9.-\.. kazanmaktır • 
Yalnız her çağın ortak olduğu 
iki nokta vardır . Büyüklere 
saygı hemcinsine yardım ..• Ha
yab fert bakımından ele alıp 
düşünecek olursak son çağın 
ortaya koyduğu erginlik tipi 
d~rudur. Çünkü uluslar fert
lerden teşekkül ettiğine göre 
her ulusun yükselişi o ulusu 
teşkil eden fertlerin yükselme
sine bağlıdır . Bu bakımdan 
fertleri bilgilerde , teknik 
alanında ilerletmek , onlara 1 
hayatlarını kazanma giıcünü 
vermek bir ulusun yükselmesi 
için kafi görülüyor . Ancak 
zaman bize gösteriyor ki: fert
lerin bilgi ve teknik yönünden 
yükselmesi için yetmez. 

İşte bunun için dir ki biz 
ne yüksek bir sao'atkira .. ne 
deriu bir bilgine ne de harp 
oyunlarında muvaffak olmuş 
bir komutana [ Ergin Adam J 
etiketini yapışbramayız . Her 
hangi bir ferdin kendi mesleği 
dahilinde yükselmesi ; erginlik 
vasıflarından birini kazandığı-

·nı gösterir . 
Yoksa hakikatta tam er-

ginlik deiildir. Bu gibi adam
lar yalnız mesleki vasıflarından 
ötürü sayılır ve sevilirler. 

Bizce erginlik : her çalış
mayı, her hareketi ve her işi 
ulusal menfaata ve ulusal onu
ra uydurarak yürümek demek. 
tir . Bir çok kimselerce hayal 
sanılan bu düşünce hakikat 
olduğu gün ; çağları yıllara 
sığdırarak her ulustan üstün 
olmak ülküsü peşinde koşan 
ulusumuz büyük yarına kavuş
muş olur • 

Bir bilgin ulus için ve 
belki bütün acun için çok 
faydalı , çok değerli bir ese!' 
yazabilir , bir sanatkar yeni 
bir şey icat ederek teknik a· 
)anında endüstrimiz yönünden 
bi.r inkılap yaratabilir . 

Bir tecimen az zamanda 
milyoner olabilir . Ancak o 
bilgin, o san'atkar ve o teci
men bilmelidir ki : eserlerini 
ortaya koymakltı milyoner ol 
makla ödev bitmiş değildir . 

Ömrün sonuna kadar her 
hueketini ulusal varlığın ge
nel faydasına uydurmayanlar 
mesleklerindeki yükseli§ onu-

, 
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So ak Koşusu 
-+---

İıbayınnz birincilere 
madalya verdi .. 
Halkevl Spor komitesi 

tarafından tertip edilen sokak 
koıusu evvelki gün yapıldı . 

J u a banca 
1 çalmış .• 

1 

Şehrekl\slü mahallesinde 
330 numaralı evde keresteci 
Salih oğlu Hüserinin evinden 
bir Nagant tabancası çalın· 

mışhr . 
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ilci ıet Adı a 
A manyaya idecek kayakÇılar •. 

Bu yıl Almanyada yapı
lacak beynelmilel kış olımpi

yatlnrmıı Türkiyeden de kü-
Halk partisi binası önünden 

çekirge yolu üzerindeki Ata. 
türk kö§ltüoe kadar olan altı 
kilometrelik mesafe dahil n
deki bu koıuya kulüplerimiz 
den sekiz atlet lotirak etmf§
tir . Kotıuya saat 11 de bot· 
lanmıı ve koşucularımızı oto
mobil motosiklet , bisikletler 
takip etmiştir . Atatürk köt· 
küne gidip gelen atletler ara 
aındcn Dura Spordan İsmail 
bu megafeyl 20 dakika 34 sa
niyede ko§arc.k birinciliği, A
car ıpordan Muzaffer 21 da
kika 21 saniyede koıarak 
ikinciliği almıılardır . 

Tabancayı çalan Mehmet 
Ahmet isminde biri znbıtaco. 
yakalanmıa ve evraklariyle 
Müddei umumuliğe teslim e• 
dtlmlstir . 

' çük bir kayal,çı gurubunun 
gideceğini bildirmiştik. Bursa
nın Türkiyede hemen en mii-

Atletlerimizi ilbay Şefik 
Söyer ve Şnrbay Cemil Öz, 
parti erlcar.nndnn eczacı Ah
met Ôber , kulüp reisleri ve 
kalabalık bir halk ve sporcu 
kitlesi karş1lamırt1r. İlbay Şe
fik Soyer birinci ve ikinci 
gelen atletlerimize birer ma· 
dalya ve birinci gelen atletin 
kulübOne de bir kupa vermiı
tir • __ ,. 
Halkevinin uludağ 

dergisi 
Halkevimiz tarafından üç 

ayda bir nepoluoan (Uludağ) 

mecmuasının beşinci sayısı 

güzel ve temiz bir baskı ve 

özlü yazılarla dolu olarak 
çıkmıflır • Bu sayıda hadise· 
ler karşısmda baılıldı Tahsin 

Uygurun bir bat yazısı ile 

Mümtaz Erginin (evimize gf. 
delim) Doktor T evf ık Edebe 
yin (nttilfı atya) yazıla11. ve 
daha bir çok değedi yaz tıı 
ve şiirleri vardır . 

runu gaip ederler . Bizce ulu. 
iuna, yurduna ve ulusal üll~iı· 

ye bağlı olan her kes , her 
yerde yapacağı işi ulusunun , 
yurdunun genel menfaatı ve 
onuru ile ölçmelidir. Söz gelişi, 
ben şu yolda çalışırsam çok 
kazanabilirim fakat acaba bu 
türlü hareketim yurtdaşlarımın 
genel hakl"rma yurdun mcn
faatına uygun mudur ? diye 1 
kendi kendine sormalı inan
malı ve hareketini ona göre 
belirtmelidir . 

Ülkücü insan içiıı hususi 
ve resmi diye iki hayat yok· 
tur. Genel amaca aykırı hare
ketlerin görülmesi değil, yapıl
ması bir suçtur. Bundan ötürü, 
ulusal benliğe aykırı olduğunu 
bilmek o işin yapılmaması için 
yetkin bir sebeptir. Bizim val
nız öze) adlarımız ve evlerimiz 
ayrıdır . Fakat yolumuz, ama
cımız bi .. dir . Varılmak istenen 
ülküye ancak birbirimizi ayni 
vücudun azaları gibi kollaya
rak ve daima ulusal onuru 
genel faydaları göz önünde 
bulundurmakla varılır. işte bi
zim sahici ergin adam tipi 
budur ve bu olmalıdır ..• 

KÖYLÜ 

kemmel bir dağ şehri olması ~~• 

ra r !~hğ~ 
ve uludağ gibi emsalsiz bir 
luş sporları nantralmın Bur- it~~~~~ c ... 

Tefıikiye mahallesinde 
13 sayılı evde oturan İsmail 
kızı Nazmlyeııin evine bir hır· 
s,z glrmfı ve 30 lira parasını 

çulmıotır . 

, ııada mevc.ut olması ve orada K ı·· 1 1 . u up gene ce :rcterı Kulüp başkanı 

ludağ 

spor 

. 
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re et· 
Cumartesi \'e pazu gün

leri Uludağn iki kafile çık
mı~tır • Cumartesi günü gl· 
denler keceyi dl\ğda geçirmlı· 
ler . o gece sabaha kadar 
Uludağn kıır yağmı§ır . 

Pazar günü Uludağda 
çok güzel ve neo'clt hlr ııpor 

hareketi olmu3 kayakçılar ak· 
şama kadar dağın muhtelif 
yerlerinde gezintiler yapmış· 

lnrdır . 

Araba çarparak 
yaralamaş 

20 Nümaralı körük ara· 

bacısı Halilin arabası ~amber· 
ler "'lnahal' sin tP.n Ahmet Hü · 

timdiye kadar bütün Türkiye Musa Ataş Saim Altıok 

için pek çok ioler yapılmış dağrılık teskllAtını gerekse 
hulunması gibi çe~it sebepler kıı sporları ve yarışlarile na• 
dolayiaile bu olimpiyatlardan itil va11ıtlıırı gibi Uludağ için 
Bursa adına Is\ fade edilme- muhtelif huıuslnr hakkında 
oint düşünen İlbnyhk ; şehri- tetk,katta bulunacaklardır • 

mizden ilti lrnyakçının olimpi· Haber aldeğımıza göre 

yatlara müşahit sıfatile İstanbul Vilayeti de dağcılık 
gönderilmesini muvafık bul- kulübünden dört kişiyi mü§a-
muçlur . Bunun için dün gece hit sıfatile Almanynya kön· 

İlbnylıkta İlbey Şefik Soyerin dermektedir . 

ba11kanlığı altında toplanan usa Ataşın 
dağcılık kulübü idare hey' eti mektupları 
Almanyaya gönderılecek dağ
cıları tespit etmiştir . 

Bunlar kulüp baı'kanı Sa
im Altıolcla , genel sekreter 
arkadoıımız Musa Ataştır • 
Her iki arkada§ımızm pasa . 

port ve diger bütün munme· 
leleri bu gün yapılacak; ken

dileri yorm şehrimizden ls
tanbula hareket edeceklerdir. 

Aarkadaşımız Musa Ataı 
her gittiği yerden gazetemize 
mektuplar yn7!.acnk ve intiba
lnrını bildirecektir . Arkada· 
şımız ayni zamandn (Cumhu
riye) gozetesfnin ayları oldu· 
ğundan bizi cJakadar edecek 

ne enteresan mektuplarını 

Cumhuriyete de yazacaktır . 
Bununla beraber Cumhuriyet 

scyine çarpmı~ ve Büseyini Bursa ndına gide.ı mÜ§f hitler gazetesine Murs de o1up bi
ten hadis ele.. Musa Ataı ge -
lincey~ gelinceye lrndar rk • 

yaralamı~hr . yaralı hastaneye ekibe ve yarışlara girmiye-
kaldırılmıotır · cekler ancak ekiple birlikte 

eşibirrk ça Ş Almanyaya gideceklerdir . 

Kurtuluş mahallesinde Arkadııt\arımız orada gerek 

1 da~lcı:rımız tarafmdan bild!rl-
lecektir • · 

maşadalan hanındn oturan e-p- - ---· - .... --_,. 
çeler köylü Halli oğlu Ha- DOGUŞLAR: 
lıl, yıldınmda oturan Zel..t 
kızı Eminenin iki beşl birliği· 
ni çaldığı haber alınarak tah~ 
kikntma başlnnmıştır . 

Par i o ·· de 
veril~ o ie a 

C. H. Partisi kurağı ö
nünde toplanan krılnbn!ık b"r 

halk kıtleslnc kültür direktör· 
lüğü İnspektörlerinderı İlıs ım 
zehirli gazlar ve ışık eöndür· 
me denemesi mevzuu etrafın· 
da foydalı bir konferans ver

miştir • 

ri iş •u 

Dün df§ dokto:u Edıp 

Rüştüye giden ıu·kadaşımız bir 
bayanın üst di§ etleri arasın· 

den dudağını ynr.:ıcak fekilde 
onurmal bir diş:n çıktığını ve 

bayanın bu difi aldırmak için 
doktora bat vurduğunu önren· 
miılir . Edip Rüştü bu dişi 
bü)•ük bir m!lharetle almı~-

tır . 

u 1 
1 

Tecrübes ·ne 
Hazırlanınız! 
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~ uh ·te Faydalı Olmak .. 

Sosyetenin çeşit bölümlerin

de iş ve ödev alanları biz ; bu 

işleri düzgünce görüp görme· 

dilcleri yönünden tc.ırtaru: . 

Halbuki daha önemli olen 

ba~l a bir cephe vad.ır ki : 

onu hemen heınen hiç te ara

mayız. İşin bu cephesi şudur : 
ödev sahibi bunu yaparken 

acaba muhitine, sosyeteye fay

dalı oluyor mu olmuyor mu ? 
Güıılü1 ;: hayetımızda , her 

iş bölümümiizde en çok dikkat 

edilecek noktalardan biri de 

budur . Aramızda işi angarya 

telekki veya hususi rnenfaatına 

alet ed nler olduğu gibi, an

garyayı iş edinen ve bunda 

hiç bir menfaat aramayan 

lar da vnrdır . 

Geçenlerde değerli arka. 

daşım Derviş Edcsen bu sü

tunlarda (KöyP bağlı bir Türk 

çoçuğu} başlıkla yazısında Mu· 

danyanın yalı çiftlik köyü öğ

retmeni I Iilmi Aktan'ın Mu

danya ya ııa!dinden bahsediyor 

ve lcöydc başardığı işleri an

latarak onun köyde bırakıl

masmın daha faydalı olacağım 

yazıyordu. Çünkü: bizde köy, 

çok geri kalmış bir alemdir • 

Bunu yükseltmek için pek çok 

idealist gençlere ihtiyacım:z 

vardır. Hilmi Aktan da haki

katen köyctilük mefkuresi bir 

fikri sabit halindedir. En genç 

çağda on bir yılını köyde ge

çirerek saçını ağartmıştır. Fa

k at bu gün için Hilmi Akta. 

nm Mudanyada artık daha 

faydalı ve verimli olduğu gö· 

rülmektcdir . Çalışma sahası 

c,rada daha genişlemiştir. Mu

hitine cidden faydalı olmaya 

başlamıştır Bir bakımdan köy· 

de l·alması doğru görülen ve 

bize (Köylü) imzasile özlü ya· 

zılar yazan bu arkadaşın diger 

taraftan Mudanyaya naklinde 

büyük bir isabet olduğu son

radan anlaşılmıştır . Zira : 37 

köyü olan bir kazada böyle 

enerjik , idealist bir gencin 

Halkevi !:öycülük komitesinin 

başına geçh·ilerek bir köy için 

değil de bütün digeT köyleri 

dnhi çalışma • çerçevesi içine 

alarak verim ve fayda sahası

nı gt:nişlctmesi elbet te bir 

köyde çnhşmasındnn muhit için 

daha ileri bir harekettir . 

MUSA ATAŞ 

\ 



Sahife 2 

As ... ';,aı. Alma 
komisyonundan 

(!lOOO) kilo süt sa· 
tun alınacaktır. tah · 
min edilen bedeli 810 
liradır. sartnamesi sa-• 

tun alma ko. dadır. 
eksi]tme 23-ı - 936 pe· 
rşenbe günü saat J 6 
da Tophanede SA.AL.-

. 1{0.da olacaktır. ek. } 

siltme açık olarak ya
pılacaktır. muvakkat 
teminat GO lira 75 ku
ruştur. 4--9-14-l 9 

~ 
AS; lise ;çin 460:4 iO 

adet kaput diktirile 
cektir. tahrnin fdileo 
bedeli beher kaputun 
450 kuruştan (2115) 
liradır. şartnan1e ve 
nunıunesi SA.AL.I{O. 
dadır. eksiltme 30-1-
93() perşenbe ğünü saat 
ı G da Tophanede SA.-
AJ ..... I{O. da olacaktır. 

eksilt111e acık olarak 
yapılacaktır. muvak
kat te,minat ı 58 Jira 
()3 kuruştur. 

29-2/"-19-14 

Gen1lik İlçe Ba) lığın
dan : 

Gemlik İlçesinin kayhan 
mahallesi kale altı sokağın
da 15 No. ıu evde oturan 
vadına göçmenlerinden Me
mşo Mehmet oguJJarı hüse
yin ve ramize ait olup Ge· 
mıik iskan dairesine teslim 
eyledikleri 5550 kuruşu mu. 
hdevi mazbatasına karşılık 

verilen 2/68 sayılı makbuzu 
zayi eyledikleri dileklerin
den anlaşı1mışhr. bu hu· 
susta hak ve ihraz derme
yan edeceklerin on gün za· 
rf ında Gemlik ilçe baylığı
na müracaatları lüzumu il-
an olunur. 3-1 
L§ 

• 

v aracabey Ha
Müdürlü-rası 

ğünden: 

H::ı klqn Sesi 

ursa Kültür 
l)ircktörlüğün<len: 

Eksiltnıe' e konulan 
"" 

'( 
\ 

14-1-1036 

Hara ihtiyacı ıçtn 
(onbin) kilo motorin 
(Bin ydiyüz) ki!o Gaz 
yağı ile (ikibin bcşyüz) 
kıio benzin aleni eksilt
me usuliyle satın alına
caktır . eksiltn1e günü 
30 ikinci kaının 935 
perşenbe günü saat on
beştir. teıninatı muva
kkate olarak (Yüz elli) 
lira alınacakt1r. Moto- · 
rının kilosuna sekiz 1 

İş: Bursa san'at okulu 
ka ş·sındGki arsada ya
pılacak toprak tcsviye
S' ameliyesi keşif 

bedeli (700) liradır. Bu 
işe bağlı tvrak: keşif
nan1e, fenni hususi şa
rtname, mukavelen.11e, 
eksiltn1e kaimest . Yu 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek def terine imza 
t b •• ••k f l kt TÜRKİYE iŞ a an uyu e o aca ır •. BANKAsı 

l\arda yazılı toprak te· . 
svİ)e ameliyesi 7.1.936 lnegöi icra Mem~r{u. 

_ .. d b 1 k l ğundan : 934-480 
gunun en aş ama Hacı emina borcundan 
üzre on beş gün müd- dolayı birinci derece ifotek 

gazın kilosuna yinni <l 1 k l l esmanye mahallesinden nal-
etıe açı e "51 tı_n t!ye bur Ahmet hltminin tahti beş benzinin kilosuna 

konulnıuştur. ihale tasarrufunde bulunan osma· 
otuz bir kuru5 mu ham- 1 • • b niye mahallesinde sağ tara· 

k. kd" l'f 1 .~ı-1-936 çarşan a fı hacı ali ve konduracı ha. n1en ıyet ta ır euı 
günü saat on bfşte İl - lil ve sulu halil ve şerif 

miştir. isteldilerİn o· . . . oğlu ibrahirn vereseleri tıa · 
günü Harada bulun baylık bıuası ıçınde nesi arkası kuşcu emin ıe-
maJaı 1 ih'ln olunur. kültür direktör]üğün- resesi hanesi hanesi önü 

. yoHyf e mahdut alt katda 
29-21-16-14 de )'apılacaktır. ıstek- iki oda ve bir rnikdar avla 

Bursa Nafıa Su 
l\iüdürJüğünden : 

liJerin 936 ticaret oda- ve üst kat~a iki oda bir 
İsleri sofa ve bır hala ve 100 
· sı vesikası ve yüzd ~ 7 ,5 metro murabbasında bir 

14 1 .ci kAnun 935 tari
hinde eksiltmeye konan 
Bursa yakınında nilüfer ça· 
yı feyazanına karşı muvak· 
kat tedbirler inşaatının mu. 
vakkat ihalesi fesholundu-
gundan kapalı zarf usu1ile 
yeniden eksiltmeye konmuş. 
tur. 
Keşif bt:deli (15931) lira (56) 
kuruştur. 

Muvakkat teminat (1194) 
lira (86) kuruştur. 
22 2 el kanun 936 çarşnnba 
günü saat onbfrde Bursada 
Nafıa Bakanlığı Birinci Da· 
ire su işleri Müdürlüğü bi
nasında eksiltme komsiyonu 
tar afrndan eksiltmesi }'11pı-

lacaktır. 

Şlrtname, proje ve diğer 
evrak parasız o'arak su İş· 
leri dairesim:'.en verilecek
tir İsteklilerin eksiltme me
vzuu olan işe benzer yap
dıktarı işlere dair vesilr.aıa. 
rı 21 2.ci kanurı 936 salı 
günü saat onbire kadar f3i· 
rir.ci Daire su işltri M idü· 
rlüğüne gösteı·erek Müdür-

tenıinat mektupları ile mikdar bahçe dururunda 
bir mutbak ve bir banyo 

taJin olunan gün ve ve bir hala ve çamaşır mu-

saatta kültür direktör- sluğu ile ahşap hane takrir 
edilen iki bin lira kiymeti 

lüğünde topJacak ko · üzerinden işbu borçdan ötii-
msivona dana fazla rü 20-2-936 perşenbe gü· 

J nü saat 14 16 ya k~dnr ine-
n1alun1at aln1ak iste- göl icra dairesinde aynı şa-
yenlerin her gün san, 
at okulu r>'Önetgesine 

baŞ 7UrrnaJarı ilan oJu. 
nur. 7 -10-tlı -li 
r"T' T T Y Y .,......,.......,....,....T"T'.., 

iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü 11atııı j 

Ün yon 
Sigorta Acentelili 

17-150 

Jükten alacakları fenni eh
liyet vesikolarını dış zarfm 
içine koymaları meşrutdur. 

6-J0-14-18 

ratinde artırmasını icra edi
lecektir. artırma şartnamesi 
20-1-936 tarihinden ıtiba· 
ren her gün açıktır. taliple· 
rin takdir edilen kiymet 
üzerinden yüzde yedi buçuk 
pey akçası nakten veya ay
nı kiymete haiz banka me. 
ldubu ibraz eylemeleri me
cburidir. alakadar varsa iş
bu iJAnın neşri tarihinden 
itibaren 20 gün içinde haiz 
oldukları vesikalarla 936/480 
dosyanın İnegöı icra daire
sh1e muracaat etmeleri aksi 
takdirde hakları tapo sıcıla 
sabit olmayan alacaklıların 
satrş tutarından hariç kala 
cakları bildirilir. fazla iza
hat almak istiyenler yokar· 
da adı geçen numara ıle 

dairemize muracaat etmele· 
ri ilan olunur. 

" 

Bursa Tapusından : 
Bursanın canbazlar kö· 

yünün dere kenarırıda şar· 
kan ali Osman oğlu mehmet 
ve ibrahim oğlu ahmet şi
malen mehmet oğlu halil ve 
şükriye garben yol cenuben 
ismail kızı hacer tarJaları 
He çevrili 4595 metro tarla 
ve koşu alam mevkiinde 
kara ağaçda şarkan ve ce· 
nuben ismail ve habip ve 
saide ve kürt basan şima· 
len ibrahiru oğlu psman ga· 
rben aziz ça~:.ış vereseleri 
ile çevrili 459.5 metro tarla 
ve dümbelik alanında erik 
dibinde şarkan ve garben 
mehmet oğlu mehmet şima
Jen mehmet emin ve ismail 
kızı emine cenuben ibrahin1 
kızı feride ile çevrili 2757 
metro tarla ve evler arka
sında şarkan yol şlmalen 
ibrahim oğlu ahmet garben 
süleyman kızı cevriye ce
nuben halil oglu mustafa 
ile çevrili 919 metro bağ 
ve köy içinde sağı ibrahim 
oğlu halil solu ve arkası 
ve önü yol ile çevrili ev 
murat kızı neff~enin ceddin· 
den intikal etruek suretile 
uhdesinde olduğundan ba
hsile tesçili talep etmiş ve 
tapu kaydıda bulunamamış 
olduğundan tasarrufunun 
tahkiki için 26-1-936 gü-
nüne mfü·adif pazar günü 
mahalline gidileceğinden bu 
gayri menkallerde alakası 
olanlar varsa tarihi iUlndan 
itibaren on gün zarfında 
ellerindeki belgelerile bera
ber tapu idaresine ve ya
hut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eylemele· 
ri ilAn olunur. 
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tecessüm ediyor, bir vakıtlar 
peretıtif ettiği çchresinln timdi 
arıız ve müstehzi kahkaha· 
larla smttıAını görüyordu. 

Oh Yarabbi! .. Bu kız niçin 
bu ahlfıks,zlığı irtikap etmiıtı? 
Onu bu namuıısuıluğa sürük
llyen sebep vesaik ne idi ? 
Günlerce kolları araımda 
hıçkırarak yalnız onu ııevdi• 

ğini söyliyen Nermin, kıııa 
bir zaman zarfında niçin bu · 
kadar değlomiş, onu, aıkmı, 

halt&. namus çe iffetini ayak
lar altına alarak sükut etmith? 

kürmek için hayatının yarısı· 

na v~rmeğe razı idi . 
Bu arzu ve hislerle ara· 

dan günler gtçtl . 

diye ıeılendi . 
genç kadın aldırmadı • 

oralı bile olmadı . 

yQrüdü. -----------------12·----
yanaklarım yalayarak kayar
ken başını tekrar köıke 
çevirdi. Ölgün ve ıslak nazar· 
larla bir bir daha baktı. Sonra 
dudaklarmdan bir nefes gibi : 

- Zavallı halacığım .. Sen 
de mi kurban oldun? .. 

Kelimeleri döküldü. 
Dimağı yanıyor , gözleri 

kararıyor, m~vcudiyeti sarsılı· 
yor ve dü~ünüyordu : 

Demek hnlası da onun, o 
vefasızın kurbanı olmuş ; de
mek ak saçtı• ve muhterem 
ihtiyar da pek sevdiği yeğe

ninin uğuruna yanmıştı • Ner
mini uğrunda her fedakarlığı 
yapan o hala ki ; hayatının 

ıon günlerini rahat ve müı-

terih yafamağa layikken, pek 
sevdiği bu kızm ahlaksıdığma 
ve bu ahlaksızlık dolayısıyle 

kardaşının feci ölümüne ta· 
hammül edememif ve bu 
vefe.srı kız yüzünden ızhrap· 

lar içinde can vermişti öylemi? 

Katil !.. 
Demek Nermfn, sade kal-

binin delili, babasının ve 
halasının da katili idi. 

Oh!. Artık ondan nefret 
ediyor, bu ıon kurbandan 
sonra bu seciyesiz ve bu ah
laksız kızdan iğreniyordu. 

Katil !. 
Hala ve baba katili ! 
Şimdi hayalinde Nermin 

pespaye bir mahluk teklinde 

Ortada hiç bir sebep yok 
ken onun ıııkınaı babasının 
ve halasının hayatına niçin 
kıymııta? 

Ah şu dakika onu görmeği 
ne kadar istiyordu. Onu gör· 
mek, kıskanç bir İııpanyol gl· 
bi ondan hesap sormak sonra 
kanayan kalbinin parçalanan 
izzetinefsinin bütün kini 11., 
bu ahlaksız kızın yüzüne tü-

* * * O gün köprüde kadı köy 
iskelesinde vapur gelirken bir
den bire sarsıldı . Nazarları 
ada l&kelesinden çıkan yolcu
lar arasındaki bir kndının çeh
resine takılmı~tı . Doğruldu 

ayağa kalktı • 
Aman yarabbi !.. bu ka

dın ne kadar ora benziyordu .. 
acnba ?. tereddüt etti . fakat 
tereddüde mahal yoktu • al· 
danmıyordu o idi . Nermindl. 
lakin ne kadar bo:ıulmuı ne 
kadar zayıflamıı, hele rengi 
ne kadar sarnrmıth . Hemen 
yerinden fırladı . genç kadın 
sakin adımlarlll köprü merdi
venlerini çıkarken tahammül 
edemedi . arkasından kuık 
bir ıeıte : 

- Nermin .. nermln ! ... 

bu hitap kendine değilmiı 
gibi arkasıoa bile bakmadan 
yoluna devam ediyordu • 

Nüzhet taıırmııh • mer· 
dl ven batında durdu • genç 

kadın kara köye boğru iler
lerken o mütereddit düıünü

yordu . acaba aldanmıımıydı? 
öyle ya, bu kadın Nermin ol-

muı olsaydı, muhakkak ken· 
diıine hitap edenin kim oldu· 

ğunu anlamak için duracak 
ve arka1tna bakacakta. o hal-

de ? .. Nirmin değildi •• fakat 
kalbinden gelen bir hlaai kab

lel vuku aldanmadığını baykı. 
rıyordu ve ıakin adımlarla 

uzaklaıan geQÇ kadını ince· 
den inceye tetkik ediyordu • 
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