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ervişEdesen 
Bnsıldığı yer : Bursa Bizim Basımevi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

15 - 1- -1936 Çarf6mLa ( HERGÜN ) Bursadaçıkar,Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 530 

Bursalılar! Bu akşam saat 
ışıklarınızı söndürünüz v 

b~ 

y hut s ' z •• 

Alman yanın 
iflası : 

(PraPda gazetesillden) 
Tasın Berlln aylarının 

Efgan -hariciye vezir.nin 
gazetecilere beyanatı : 

İstanbul (15 Radyo ile) Efga n ha riciye veziri Ekselans 
Serdar Muhammet han, bu gün saat l 1 de matbuat mümes-verdfil haberlere iÖre Almao

yanın genel borçları yekunu 
1935 sonunda 30 milyar Mar · 
ka aım11tır • 

' 

ıtllerim kabul esmlıtir . Efgan hariciye veziri ga:zetecilerle has
bu: halini çok ı yi konuıtuğu Türk dilt ile yapmıf ve ilk söz 

ıalala~a~i: medeniyet ve frfon dili olan Türkçe ile istediğim lıa. 
dar fas ih konuşamıyorum • Esasen burada karşılaştığım hüsnü 

Bu suretle beher Alman 
nüfusuna 455 Mark borç düı· 
mektedir • Y alnaz 1935 de 

yapılan istikrazlar 2,5 milyar
dan fazladır . Bu paraların 
hemen hepsi ton yıllarda ıi· 

lahlanma için aarfedilmtıtir • 
Bundan dolayı erzak ve eşya 
fiyatları gittikçe yükselmel<te 
halbuki istihlak gittikçe azal · 
maktadır. Ççnki maaılar art · 
mamaktadır • Hitler hakimi· 
miyetlnin üçüncü yıla bitmek 
üzeredir • Hitler dört ıene 
zarfında Almanyayı kurtara· 
cajma ve refaha çıkaracağı. 

na dair hakimiyetini teıfs e· 

derken halka vaidde bulun· 
muıtu . Şimdi naıyonel sos · 
yallzm dördüncü yeni vaidinlo 
son yılına giriyor • Halbuki 
verıller gittikçe artmaktadır. 
Meaeli yılın ilk Qç ayında 

kazanç verıf•i 290 milyon 
iken üçüncü üç ayınca bu 
miktar 338 milyona çıkmıotır. 

kabul o kadar ıamimidirkt ve bende o kadar mütehassısım ki 
kendi lisanım ile konunımuo olsam bile duygularımı, s~ze ar

zu ettiğimi kuvvetle anlatamam ,, demtıtr. Ve sonra ıu cüm· 
leleri ili ve ctmittlr . 

" Ankarada yaptığım temaılardan memnunum . Temas et. 

Hğim bü,ün devlet erkanı her tür~ü tahmtnlerin üstünde bir 

aamimiyet gösterdiler • İsmet İnönü, Tefik Rüftli A ra ıı dost . 
luklarmı dalına muhafaza edeceğim rical araaındadırlar • Bu· 

rada bilhasn Atatürkten bahssetmck isterdim. (Atatürk) 
diyorum çünkü bilyük insanlar sade b ir milletin değil bütün 

bt-ıeriyetin malıdırlar • Kaldı ki iki kardes olan Türkle ve Ef
kanlılar bütün değerli varlıklarına müştereken kasihtirler . 

Bende bütün Efganlılar gibi büyük şeften bahsederken 
( Atatük ) demekle kendimi haklı buluyorum • ,, 

Ekıelana muhammet han bundan ıora Türkiye, Efgan, İran 
ve Suriye arasında esaslı teka.rrur eden ademi teco vüz pak· 

tı hakkında demiıttrki • 

(Alakadar dört devlet bu paktın esaslarında t~mamen mu· 
tabık kalmııhr . Zaman meselesi olan bu pakt dört memle· 
ket araaıoda esasen dostane olan münasebetleri büs bütün 
takviye edecektir . Pakt imkan nispetinde ynkın bir t arihte 
fmzelanacaktır • nerede imzalanacağı henüz tesblt edilmemi§· 

Diler vergilerde böyledir . 1 Ur • ) 
Refah ile glUlkçe düımekte· 

dtr binanı aleyh bu dördüncü 
yılın daha ağır bir yıl tlacağı 
anlaıılmaktadır . Bunun iç in 
de g.azetelerde devletin halka 
tabammüL ve inzibat tavsiye 
etmektedl . 

Kumar oynayn 
betkişi yakalandı ı 

Düogece hoca Hasan ma· 
halleıiode tbaiçeler ıokafında 
88 numaralı Mustafa arifin 
evinde kumar oynanmakta 
olduiunu haber alan z.abıta
mız tertibat almıı ve bü t P.r 
tibat sonunda Muharrem, ld
rfı, Ahmet, Hasan, ve ko.1u
cu Sadık adlarında b~t kiti 
kumar oynarken cürmü met· 
but halinde yakalanmııJardır. 
Ortaa yerde 1170 kuruı, dört. 
fincan ve bir ur ile bir yor · 
aan bulunu.ak bunlarda mü · 
ıadere edtlmfıtlr. 

Habesiştana gönderilen ita/y an 
askerleri Avustoryaya kaçıyorlar. 

Londra ( l 5 R adyo ile) İn giliz matbuatına göre habeşistan· 
da askerlik yapmak üzere gö nderilmek istenen İtalyan asker
lerinden Avusturyaya kaçanların miktarı her gün biraz d aha 

artmaktadır . 

Doğu Afrikası harbinin başlanğıcından beri, 
10.000 den fazla asksr iltica etmiştir . 

Avuıturyaya 

Necaşi bütün kıtalarını cepheye 
sev ketti 

Adisababa (15 Radyo ile) Kıpti kilisesi reisi Necaşldin a
ıağdaki telgrafı almıftır . ( Bütün kıtaları cepheye sevk et· 
tim yarın Dessiaden hareket edeceğim . askerlerim için dua 
ediniz . ) burada zan olunduğuna gore Nice şi yakınd a. Tigre 
ct phesioe gidecekti . 

londra deniz kon( eransından 
Japonya çekiliyor .. . 

Londra (1 5 Radyo ile) Londra deniz konferanslarındaki 

Doktor Rıdvan 
Antalyaya tayin edildi 

Kıymetli arkadaılarımız· 

dan Sıtma mücadele doktoru 
Rıdvan Ônol'un terfian An
talya Sıtma mücadele labora· 
tuar ıeflf iine tayin edıldiğfni 

ıevinçle öirendlk • Çok çalıı
kan olan ve muntazam me- 1 

sabile kendiıioi her kese sev· 
dtrmlı olan bu değerli dokto
rumuz ayın 17 ıinde Antal
yaya hareket edecektir. Ken• 
dlıinl tebrik eder yeni vazı 
feılnde muyaffaklyetler dile-

Japon deligasyon aznsıodan biri Japonyamn barıı konferan 
ıından çekileceğini beyan etmiıti r . 

1 Habeşler ltalyanlardan 4 uçak ve 
12 motosıklet daha aldılar .. 

rlz , 

Adisababa 14 ( Radyo ile ) Pek yakında habeıterin Ma· 
kalleye kar,, bir taarruz hareketi yapac ft kla n haber verilmek 
tedir . Ha tta bu taa rruzun bu saatte baotamı f o1ma&ı ihtimali 
vardır . Habtş1erln Akıum yakınında 4 İtalyan uçağı ile 12 
motosiklet zaptetmiı oldukları haber verilmektedir . 

Milli müdala komitesi 
Londra (15 Radyo ile) Bazı bakanlardan müteıckkil milli 

müdaf a komlteıi dün öğleden ıonra bay Edeinin baıkanlığın

da toplanmııtır • bay Eden toplaotlda hazır bulunmuıtur · 

Hab şle1" mühimmat depolar na 
kızılhaç işaretini vurmadığı 

iddia ediliyor .• 

Adfsababa 14 ( Radyo ile ) Habe~ hükumeti Hnbe§istanm 
ı kızılhaç teşkılfı.tıudan istifade hu!usundn aüi iatimalde bulun
duğuna dai,. ve Harardakl mühimmat deposuuun üzerinde 
kı zılhaç işarnti olduğuna dair İtalyanlar tarafından ~aptl8n 
iddiaları protosto elmelctedfrler . 

Doktor Ferrun bu son iddiayı kat'i turette tekzip etmek
tedir. Mumaileyh kızılhaç lf&retinin yalnız sıhhiye heyetlerinin 
k$\myon, otomobil, çadır üz rfne konulmasına bizznt nazarct 
etmekte olduğunu ilave etmiştir . 

F ransızla ngiliz ta ıl ka dı ar .. 
Londra 14 ( Radyo ile ) Deyli t lgr f gazetesinin diplo· 

ması "muhabiri Franstz ve lng liı erkanı harbiyelcrinin ~kdeniz 
fogiliz donanmasına karşı bir tecavuz takdirinde oşağıdaki 
noktalarda mutabık kaldıklarını yazmahtadır : 

1-Büyük O Han ya, Fransız as bahrileri Fransız tezgnhla
rmdan istifade edecektir . 

2-Fransız tayyarelerinin İ§ ret tertibatı muhtemel bir 
hava taarruzuna karşı koyabilmesi için İngllterenin emrine 
amade bulunacaktır . 

Camiden ç hnan 
alto 

KösC'recller mahallesinde 
otur n Şahabettin Abdülcelil 
ism inde b iri dün ikindi nama. 
zmda Cami ke bire kitmi§ ve 
peltosunu biryere asarak na-
mazını kılmııhr. Fakat Ab
dülcelil namazdan sonra pal· 
tosunun yerinde yeller eaUgi 
nt görerek zabıtayn .aber 
vermfştlr. 

DOGUŞLAR: 

----
.eçhul 

bi kurnaz .• 
Abd 1 mahalle&inde otu

ran Murad alinin evine bi ri 

gelerek bir tencere bir pef ti· 

mal ve 13 !lra para isteyup 

alarak savuştuğn zııbıtaya ha

ber vcrilmiştfr. Bu meçhul 

kurnaz nranmayn başlanmt§hr. 

Asri kaplıca işi ne alemde? 
Asri kaplıcaya çekirgeden 

sıcak su getirildi. Fakt kaplı· 
ca gene haJa aç·lamadı . Bu 
sefer de sıcak sular asrj kap· 

. lıcanın havuzuna bo~ yere 
akıp Jurmaktadır . Vaziyetin 
göstkrdlğine göre lrnphcanın 
önümüzdeki bahı:ı.ra açılacağı 

da şüphelidir . Y almz şu var 
ki : 2500 metre mesufeden 
izolas}onlu borularla sıcak 

suyun geti rilmesi işi dünyada 
nadır görülır.üş; hatta belki de 
ilk veya ikinci defa olarak 
yapılmı§ muazzam ve teknik 
b ir İ§lir. Suyu getfren Alman 
mühendisler ve müteahhitler 
işe bnşlamadan evvel şimdiye 
luldar en uzan mesafe olarak 
yalnız 800 m treye kadar sı
cak su nnkletik1crini, bin en 
aleyh böyle 2500 metreye 
kadar suyun har retini mu
h afaza suretıle nı;kli şüpheli 

olduğunu söyliyerek firkete 
karşı garanti verm~mişlerdir. 
Buna rağmen Bcledtyemfzin 
8U müteh&ssısı Suphl bu i~ln 
düııturlarını çıkarmış, l<ullanı· 
lacalt ma lıemeyi tespit etmi§ 
ve şartnameyi bunlara göre 
tanzim ederek aıcnk suyun 
asgari bir buçuk derece nok
ıan olarak getirilebileceğini 

söy)emiılir. Şirket 2, 3 dere
cenin düımealoe de razı ol-

1 
mu~ fakat Alman müteahhit
ler buna bile garanti verme. 
mişlerdir. Nıhayet iş bittikten 
ıonrn suyun ( \ ,3) derece kay. 
betUği görülünce buna Al
manlnr da hayret etmişlerdir . 

Şimdi , aGri kaplıcanın 

360 delikli muhteşem kubbe
sinin altında'd geniş havuz, 
jnsıuJI ha şlaync!lk derecede ıı

c k bırsu ile dolup taşmakta
dır. Lakin Bursanm imnrı ba
kımından olduğu kadar hurn· 
ya seyyah celbi cepheeinden 
de ehemmiyeti olan ve yapıl
ması için yarım milyondan 
fazla pıua sarfedilen bu güze. 
lim ve foyd lı müessesenin 
hala açıamnmış olmas? insa
nın yüreğini sızlatıyor. Be.har 
yakla~tığın<'l ve k phcımın hc
nuz mo'lelye nnmına hiç bir
fey olm dığına göre demekkt: 
Bur ya baglannn büyük bir 
sermayed"n bu J ıl da istifade 
edılemey cek ve yavaş yavaş 
bir seyyah ~chiri olmaya bBş· 
}ayan Bursanın esri bir otel 
i~i yine hal cdilmemf ş bulu
nacak ... 

Bursnlılnr, ilgihlerin ve as· 
ri lrnplıca §irketinin yılan hi · 
kayesiüıde keçen bu iıe artık 
bir son vermesini ehli} orlar. 

MUSA ATAŞ 
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İtalyanlar altı ayda ne l< dar 
sevkiyat yaptılar? 

---c:;ı:::; --aı~---
Alman gazetelerinin Uoited Press istihbarat servisine atfen 

Porhaid'den aldıkları bir telgrafta Süven Kanalı §irkelinin 

resmi istatistiklerine göre 25 hazirandan ilk kanuo 1935 tari
hine kadar Süventen geçen İtalyan harp münakalatımn blan -

çosu ıöyle tesbit edilmiıtir : 
Kanal yolunda Akdenizdeo Kızıldenize 445 nakliye vapu

ru geçmtıtir • Bu vapurların hamuleleri : 246,361 Asker ve 
amele 24,287 Katır 770 Deve l,481 Nakliye arabası 268 Tay 
yare 40,333 Ton Cephane 39,655 Ton Kömür 33,490 Ton o
dun 44,496 Ot lJ ,775 Çimento 4, 49 l Ton Kükürt H\000 Et 
13,309 Ton Alkollü içkiler 1,660 Ton Kibrit 29,00G Ton Di
namit 7,483 Ton Yangın bombası 250757 Ton Sılah 26,573 
Ton Bezin 9,565 Ton Petrol 27,820 Ton Mazot 8,298 Ton 
Makine yagı 9,000 Ton içme suyu Makus istikamete de aynı 
zamanda içinde kanaldan 338 gemi geçmfıtir . Runlarm ha
muleıi 35,697 hasta ve yaraladır . Bu nakliyat için tedi7e e· 
dilmit olan reımin miktarı 1 ,423,508 İngiliz ve 15 Şflingtir . 

Bizim Basımevi 
Müşterilerinin istediği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Df?fterdarlık arkası No 22 
Telefon - 130 

- ' -~ı ·- -. ' ' - •'t).l. • -ı . . - ''"'"'!'.h-"lr"'"' :ı~ . .. -· :- -: #,, <>·: . .. -•. ,.;.;r, ,..,. ~:~·~ ... !,~ t •t'! - ~ .-~ ~-~~- .. - 1\.n:ı·.ı;:ın. 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 1304' 

Bursanın sarı apdullah 
Mahallesinde ölü sait oğlu 
sabri fitreten belih olup 
kendisini idrakten aciz ol
duğu sabit olduğundan 930 

tarihinde kavaklı Mahalle· 
sinden akrabasından ismet 
vasi tayin edilmiş aradan 
dört sene geçdiğinden bu 
kerre Mumaileyha ismet sa· 
brinin davaya ve husumete 
Mezun olmak üzere yeniden 
vasi Tayin olunduğu ilan 
olunur. 

Kayıp Mühür 
Tatbik mühürümü kay

betdim yenisini tedarik et
tiğimden kayıp mühürümün 
hükmü kalmamıştır: 

· yeşil caddesi Ak demir so
kağı 3 No. evde Zeliha 

Getnlik İlçe Bcı)lığın· 
dan : 

Gemlik İlçesinin kayhan 
nrnhallesi kate altı sokağın
da 15 No. ıu evde oturan 
vodina göçmenlerinden Me
mşo Mehmet oguUarı hi"se
yin ve ramize ait olup Ge· 
mlik jskan dairesine teslim 
eyledikleri 5550 kuruşu mu 
bdevi mazoatasına karşıhk 

verilen 2/68 sayılı makbuzu 
zayi eyledik1eri dileklerin
den anlaşılmıştır. bu hu· 
susta hak ve itıraz dernıe

yao edeceklerin on gün za· 
rfında Gemlik ilçe bayrığı
na müracaatları lüzumu il-
an olunur. 3-2 
* * w aa ııi:a::±::a:t , 

Bursa Sulh Hukuk 
Mahkemesinden : 

935-57 Bursada Vele
di Habip mahallesinde ı l 
numarah evde Huriye ve 
iisküdarda İhsaniyede Avcı 
sokakta 2 numaralı e\'de 

11--,---S U_K_U_T ___ ı· =~ 

1 
Roman ı 

1 
A. Turgut ı 

-----------------13---
birden bire titredi • hayır al· 
danmıyordu . bu kıvrak yü
rüyÜf onun yürüyüıü. bu ıe

ker gibi adım atı§t , onun a
dım atııı idi . 

Ozaman kat'i bir kararla 
fırladı . Merdi\'enleri bir ham
lede çıktı. Genç kadına yetlt
U. Kalbi çarpıyor seıi titre
yordu. ikinci defa olarak: 

- Nermin !. 
Diye selendi . 

Genç kadın bu hitap iiı.erine 

ıaıkın durakladı. Baımı arka
sına çevirdi. Hitap edenin 
kim olduğunu anladığı zaman 
hafifçe titredi. ve aaabi bir 
hareketle batmı tekrar çevi· 
rerek ilerlemeye baıladı. o-

zaman Nüzhet onu önlemek 
istedi. 

- Dur Nermin .. biraz .. bir 
Dt.kika .. 

Genç kadm durdu. Çehre· 
resi taciz edilenler gibi asabi
ydle buruştu. Sıırt ve yaban
cı nazarla Nüzheti baıtan a
§ağıya kadar 8Üzdükten sonra 
hırçm bir sesle ıordu : 

- Ne iateyoraunuz ? 
Nüıhct büsbütün af alla -
mıflı· korkak kekeledi. 
- Beni tanımadınmı ? ben 
Nüzhet ... 
Genç kadın asabi, faknt 
Baıtan baıa hicran dolu 

müstehzi bir kahkaha fırlattı: 
- Niizhetmi ?.. Tanıya-

) rrTı;·n~v ~ n' l 
1 F ahr · atıca 
Koıahanı No. 221 T elefun 95 

Ticaret, \rnmisyonculuk ve 
taahhüt j~leri her nevt 

maden l·örnürü aatı ~ı 

Sigorta Acenteliğı 

19-150 

hm t ,.limi 
[KARABONCUK] 

Nasuhpeşa Hamamı 

/ 
\ 

u gü kum'-- arasına para ataıı 
kü:çiik el, Ya ın çek def terine imza 
t b .. "k l l kt TÜRKİYE İŞ a an U)1U e o aca ır •. BANKASI 

I sokağı No. 15 · 
Her liirlü hastalıklar muayene 

ve tedavi o'unur . 

J Bursa Kültür Direktörlüğünden : 
Muvakkat · 

GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahalimize bir hizmel 
olmak üzere paznrtesi ve 
pe§embe günleri muaye

ne ücreU : 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

MuayenehC?ıne : 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 

-<>• -

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

~ 

oturan İbrahim Hakkı be
yinle ·inde müşterek olup 
şuyunun izalesi için satıla
rak bedelinin hissedarlara 
hisseleri nisbetinde paylaş
tırılmasına 21-8-935 tarih 
ve 935 16"9 numaralı iUhn
la karar verilen adı geçen 
veledi Habip mah~ ilesinde 
Ada 330 da sailı 13 arka&ı 
9 psl'scl ,önü Veledi Habip 
sokağı ile mahdut 14 par
sel ve (800) iira kıymeti 
muhamruirıeli bir ev 3o glin 
müddetle açık artırmaya 
çıkarılar.ak 900 lira bedelle 
hissedar İbrahim Hakla üze· 
rinde talcarrur ederek iha
Jı~si yapıtmış mumaileyh be
delini taahhüt eyledigi gün
de ödemediğmden ihale ka
rar1 bı>zularak alt peylisfne 
sorularak teklif eylediği be· 
delle evi almaya tnlip ol
madığından 15 gün müddc:t
le açık artırroaya çıkarJl

ma "ınr.t karar verilmekte 

teminat tutan mikdarı cinsi 
Lira KR. Lira KR . 

~~~~--~~~--=-~~~~~~~ 

ı 8 Oo 240 Oo 15 takım Harici elbise 
41 40 552 Oo 60 dane Kısa palto 

Bursa Bölg San'at okulu tal.:.belerine gerer
ken yukarda cins, n1ikdar ve tahmini tutarları 
yazılı iki kalenı fŞya 10-1-936 gunünden baş 
lamalp üzre on beş glin müeddetle açık eksilttne
ye konulmuştur. Eksi lime 27-1 - 93G pazartesi 
günü saat onbeşte İlbay1ık binasında kültür di
rektörlüğünde yapılacaktır. isteklilerin 936 Ti
caret odası vesikaları ve yüzde 7,5 muvakkat te· 
n-~inat mektuplarile yukarda sözü geçen gün ve 
saatta kültür direktörlüğünde toplanacak kom
siyona şartname ve nüınunclcri görmek istiyen
lerin her gün San,at okulu yönetgesine baş vur-
maJarı ilan oJunur. 11-13-15-17 

§ . § 
İlk ekullara Jfız1m j Orta Okullar Pan-

olan 150 bin kilo .kuru 1 siyonuna lazım olan 
gürgen odununun ek- l a0,000 kilo odunu :ı 
siltme günü 21ı -l· 19a6 e!~~iltme günü 24-·l ~ 
tarihine kadar uzatı1- 936 tarihine kadar uN 
mıştır. isteklilerin o ta 1 zatılmıştır·. İsteklilerin 
rihte saat t 5 te İlbay- l o tarihte saa 15 te 11-
hk encümeninde hazır 1 baylık encümeninde 
bulunmaları . } hazır, bulunmaları. 

17-15-13-11 ıı-ıB-ta-17 

mezkur ev tarihi ilandan 
itibaren 15 gf n müddette 
rçık artırmaya çıharıldığm· 
dan almak istiyenlerin kıy 

meti muhamminesinin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçaları ile berrber 
Bursa Sulh hukuk mahke
mesine gelmeleri ve aı tır-

mr 3 ı - ı -936 tat ihine r~.s· 

tlayan cuma günü saat on· 
beşte en çok artırana iha -
lesi yapılacağı şartnamesi 
tarihi iJdndan itibaren her· 
kese açık bulunduğu ve be
lediyeye ait dellaliye rü-
sumu ve ihale karar pulu 
ve teskere ve ferağ harcı 

alıcıya ait olacağı iJftn olu· 
nur 

madım. Hayatımda o kadar ı ledi biraz ileride duran Fa- mak izine tesadilf etmek ih· 
timali kalmayınca büa bütün 
çileden çıktı ve bedbinleıti. 

Nüzhetlerle hartılaıhm ki. tıh - Harbiye tramvaylarından 
seni batırlayam•yorum birine atladı. 

Bu kelimeler Nüzhelin ii· Nüzhet birden bire irkil-
zerinde yıldırLm tesiri yap, mııti. bu foto~ar.af Vedia ta· 
mıo ve onu serseınletmi§U. rafından çağlayanda çekilmif 
Hayret ve üzüntü ile genç ve imzasile Vediaya hediye 
kadıncı baktı. sonra hezeyan etmlt olan kendi fotoğrafıydı 
içinde sayıklayan har.talar gl•. ,~ :ı< * 
bt anlatılmaz bir şekilde: Nüzhet o günden aonra bü-

- Beni tanıyamadm ha... tün lstanbulu alt üst etti. Vfc. 
Kelime\erini tekrar elti. danının öldürücü azaplaplari -
Kadın cevap vermedi bir le kıvranarak Ncrmini ıuadı. 

iki saniye müstehzi laflorla Fakat hayret !.. ona te· 
onu baştn.n aşağıya. kadar süz sadüf 'etmenin, onu bulmanın 
dü . Sonra bir şey hatırlayan· iml!anı yoktu. Bu imkansızlık 
lara mahsus ueş'eli bir tebes· içinde günlerce kıvrandı ve 
sümle el çantasını açtı. için· çırpındı • 
den küçük bir fotoraf çıkardı. Bir kızıo sukutuna, bir a -
Asabi fakat kin ve hicranla ilenin feci ve perinşan bir şe-
dolu bir sesle kartı Nüzhete kilde sönmesine ve tamiri gay· 
uzatark sordu. rl kabil vakalsra sebep oldu-

- Siz bu NGzhetmisiniz?. ğunu dfüıündükçe çıldırıyordu, 
Nüzhet heyecanla fotoğra- kalbi y ... n ve ;ztırapl8 parça-

fını <• lıp bakarken o bir keli· lamyordu. günler, ve haftalar 
me ıöylemeden yürüdü. tıer· ayni azapla geçerek onu bul-

Yerinde duramıyor, yaptı· 
lanı btlmez bir halde dolanı· 
yor ve düıünüyordu. 

Artık İstanbuldao Lıkmıt 
ve uaanmıth bu büyük ve ti· 
rin diyarın her köıest onu bar 
tan başa anıyor her tarafı 
onu bicranlandmyordu. 

Kalabalıktan nefret ediyor 
ve kaçıyordu. 

Ekseriya, herkesten, bütün 
berıeyden uzak ve tenha bir 
köıe arayor, orada kendi der· 
di \fe kendi elemlerile haı baıa 
kalarak saatlerce oturuyor, 
İstanbuldan uzaklaımak, Ana
dolunun sakin ve sessiz bir 
haeabaamda ola bilmek için 
çare arayordu • 

O gün yine dalgtodı. Ayol 
fikf r düıüncelerilf~ daireye gel· 
dift za mao odacı o gilnkü 

-- Bitmedi -


