
16-1-1936 Perşemb~ 

Işık söndürme de· 
nl*meleri muvaf· 

fakiyetle yapıldı .• 

Dün akşam yapılan ışık 
söndürme denemeleri tam bir 
muvaffakiyetle yapıloıışbr. Sa
at 8,30 da denemenin başla
dığını bildiren fabrika düdük
leri üzerine koca şehir bir 
anda karanlığa gömülmüş ve 
bütün ışıklar söndürülmüştür • 
Bazı evlerin lambalarını mas. 
kelemiş ~ldukları görülüyordu. 
Merakla dışarı fırlayan halk 
caddeleri doldurmuştu • Bekçi 
ve polislerin ikazı ile herkes 
piyade kaldırımlarını takip e· 
diyordu • 

Bütün nakil vasıtaları 
maskelenmiş ve durdurulmuş 
tu. Yalnız Ubayın ve Şarbayın 
bindiği otomobiller maskeli 
olarak kontrol için sağa sola 
gidip geliyordu • 

Deneme 20 dakika devam 
etti. Fabrika düdüklerinin de
nemenin bittiğini bildiren dü· 
dükleri üzerine her krs lamba 
ve elektriğini yaktı . 

Deneme esnasında fevka. 
lade hiç bir vaka olmamıştır. 

-+--
" Karaman yagı 

diye mi 
satıyorlarmış ? 

Geçenlerde Bnlediyenin 
sıhhiye teşkilitile bir arada 
sık sık te~işler yapan Uray 
zabıtasının bazı yağcıların hal
kı iğfal ederek yüksek ~iatlar 
makabilinda karışık yag sat-
tıklarını tespit ederek bu gi
biler hakkında kanuni yollara 
baş vurduğunu yazmıştık . 

Birkaç gün evvel gene 
Belediye sıhhiyesince yapılan 
bir yoklama sonunda şehrimiz 
tüccarlarından Vasfi Haşaran 
adJoda bir zabn dükkamnda 
karaman yağı firması altında 
karışık yağ satıldığı görülmüş
tür Fen heyetince muayene 
ve tahlili yapılan bu yağlar· 

dan altı tenekesinin karışık 
olduğu anlaşılmıştır. Ayni ma 
ğazada nizamname harici ben
zin de bulunmuş , musadere 
edilerek Uray deposuna kal
dırılmıştır • 

Seyruseferde 
teftiş •• 

Uray seyrusefer memur
luğu yapbğı bir yoklamada 
şoför Kinaettinin idaresindeki 
Karacabey 9 plakalı kamyon 
frenlerinin bozuk clduğunu 
görmüş , noksanını tamamla
yıncaya kadar bu kamyonu 
seyruseferden menettirmiştir · 
Ayni gün Edremit plakalı oto
büs ıoförü Ahmet Nazmi a· 
dında biri de ehliyetnamesi ol
madıiından işten menedilmiş -
tir . 

Bir ayda 267 
köpek öldürüldü •• 

Her hangi bir kuduz ha
disesine meydan vermemek 
üzere köpekleri itlaf emrini 
alan Uray zabıta11 bir ay için· 
de 129 u silabla 138 i de ze. 
birle öldürmek suretile 267 
köpek itlaf edildiği tutulan 
kaytlardan anlatılmıştır • 

~ Sahibive umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer: B~ Bizim Baınmeyi 

Tanesi 60 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada~.ıkar,Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 531 

Teşvik müsaba
kaları yapllamadı 

Geçen akşam Akın spor 
kulübü salonunda mıntaka gü .. 
rt-ş teşvik müsabakaları yapı· 
lacaktı. Birkaç gün evvel da
vet edilen misafirler salonu 
hıncahınç doldurmuştu . Güreş 
saatı geldiği halde Acar idman 
yurdu güreş takımımn müsa
bakaya iştirak edemiyecegi ve 
mıntaka tarafından müsabaka. 
lac .n tehir edildiği haberi du. 
yuldu . Bu vaziyet karşısında 
davetli seyircile!e karşı da 
müşkül durumda kalan Akın 
spor kendi güreşçilerile bir 
gösteriş müsabakası yapmağa 

mecbur kaldı . 
Oraya ciddi müsabaka 

seyretmek ve rakip kulüp gü
reşçilerini pür neşe takibe ge
len davetlilerin buna rağmen 
bu gösterileri sonuna kadar 
takip etmiş ve memnun kal
mışlardır . 

Bize kalırsa ; böyle bir 
güreş tertip eden spor mınta
kasını her hangi bir engel 
karşısında davetli seyircilere 
karşı olsun müsabakanın geri 
bırakıldığını vaktinden evvel 
bildirmesi lazım geliyordu . 
Çünkü ; bu hadise karşısında 
mıntaka hem kulüplerin duru
munu zorlaştırmış hem de 
sporun zevkini tatmak üzere 
günlerce böyle bir günü bek· 
leyen meraklıları da büyük 
bir hayal sukutuna uğratmış
tır . 

Akın Spor yeni 
idare heyeti seçti 

Akm spor kulübü senelik 
genel toplantısını geçen akşam 
kulüp salonunda yapmış ve 
yeni sene idare heyeti seçmiş · 
tir . 

Bu seçimde Belediye reia 
muavini Zehra Budunç ba~
kanlığa, Hayri ikinci başkan
lığa , Lise muhasebecisi Talip 
genel sekreterliğe, ~elediy.~ su 
işleri fen memuru 1hsan O zer 
muhasipliğe, manifaturacı Faik 
veznedarlığa, öğretmen Na:zike 
Budunç ve manifaturacı Ekrem 
Çalışkan da yardımcı üyeliğe 

seçilmişlerdir . Akın sporun 
bu güzide ve çalışkan yönetim 
kurulunu kutlular ve iyi işler 
başarmalarını dileriı . 

Lik Msçları .. 
Mmtaka lik maçlarına bu 
hafta başlanacaktır . Kulüpler 
hangi kulüple maç yapacağını 

tespit etmek için bu gece 
kuralarını çekeceklerdir . 

Demirtaş spor senelik 
kongresini yapamadı .. 

12- 1-936 Pazar günü 
senelik toplantı için hazırlanan 
Demirtaş kulübü üyelerinin 
ekseriyeti teşkil ede~ernesi 
dolayisile senelik kongresini 
yapamamış, toplantı bir hafta 
sonraya bırakılmıştır . 

Yakalanan 
et kaçakçısı 
Seyyar kasaplık yapan 

Süleyman adında biri kaçak 
et satarken Uray zabıtası ta. 
rafından yakalanarak hakkında 
kanuni takibat yapılmıştır • 

ita/yan uçakları yerlileere 
varakalar atıyor .. 

Adisababa (15 Radyo ile) R'!sm bir Habeş kayn~ğına göre 
İta)yanlara mutavaat eden Bılasesokan İtalyanların alıyhinde ça. 

lııtığını idda eJer~k hapis ed ildiği adadan kaçmış ve Makkale 
' ctvarmd" Habeı kuvvetlerine iltihak etmiştir . İtalyan uçakla· 
rmın yerlilere h\tab~n varakalar attığmı tesbit etmektedir . 

ltalyanlar taarruza geçti 
Roma (15 Radyo ile) Resmen bildirdiğine göre g ı-neral 

Grazianin Rasdestanın kuvvetleri karıı taarruua geçmiı. .r • 

Efgan hariciye • • 
vezırı 

İstanbul ( 15 Rııdyo ile) Efgan hariciye veziri Ekselan Ser· 
dar Muhammet han bu gün müzeleri gezdikten sonra Süley· 
maniye üamiini ziyaret dmi ş \ ir . 

Levalin itimat kazanacağı 
kazanacağı zan ediliyor .• 

Parfı (15 Radyo He) Cuma günü hükumetin genel dış sı

yasuı hakkında istihzah takrJri okunacak ve Leval itimat me
selesini mevzu b ., hıı edecektir . Levalin cenevreye gitmezden 
evel itimat kazanacağ' zan ediliyor • 

1935 ~1art hadisesinde 
azledilenler af edildi. 

AUna (15 Radyo ile) 1935 Mart hadiselerinde 
memurların yerlerine ıadesi hakkındaki ruzname bu 
ml gazetede çıkmı§hr . 

Japonlar çekildi • • 

azledilen 
gün res -

Tokyo (15 Radyo ile) Deniz bakanlığı adına söz söylemege 
ııelahiyetli bir zat Japon delegl'lsyonu Londradan ayrılmıştır. 

sonra deniz konferansına bitm1~ nuarlarla bakaüağını ııöyle-

miştir • . 

Japon heyeti başkanı dörtler 
koni eransına müşahitayin 

edildi . .. 
- ---= 

Tokyo (15 Radyo ile) Hükfı :net J apon h eyeti başkanına ele 
niz konferansından çekilmesi h" kkın:la talim ". t göndermi~ \le 
akli dü§ünülen dörtler ko:ıfcraıosına mü,ahit tayın etmiv oldu· 
ğunu tebliğ etmiştir . 

Akdeniz uzlaşması •. 

Ne Olursa •• 

Esnaf 
Çok eskiden, bir şehir de 

yaşayan ve bir iş gören adam 
her halde bir sınıfın malı o· 
lurdu . Bu sınıflar kendi ara· 
larında dostça geçer , başka 
sınıflara kötü gözle bakarlar
dı. Zaman.a , medeniyetin sı
nıfları boza ~ak şekilde işleri 
karıştırması bu sınıf işini ya
vaş. yavaş gevşetmiş ve bu 
gün sanki onların birer artığı 
olan küçük iş sahiplerine top
tan ( Esnaf ) denilmesine se. 
hep olmuş , bu kelime daima 
küçüklük ve azlık ifade eder . 
Gerçi kelimenin doğru manası 
(Sınıflar) demek ise de, Adam
larının çokluğuna rağmen iş
lerinin az paralı ve zor olma. 
ınndan böyle bir duyguya ka
rışmıştır . 

Medeniyet henuz · okadar 
ince işleri halledecek vaziyete 
gelmemiştir. Bakkallık, Kasap· 
lık , Kunduracılık , Berberlik , 
Attarlık ... Gene şahısların e
lindedir . Hayatımızın hemen 
bir çok ihtiyaçlarınıi bunların 
yardımile temin ederiz. Bu ba
kımdan esnaflığın değeri bü· 
yüktür . Fakat bu günkü me. 
d~ni ins.:ınlık varlığına yakışır 
esnaf okadar az ki . Esnaflık 
daima kendi menfaatlarmı dü· 
şünmekten ileri geçemiyor . 
Hiç bir esnaf istediğiniz bir 

· işi yapmaktan çekinmez. Ken
di menfaatı için hiç bir müş
teriain başkasma kaçmasına 

razı olmaz. Fakaf verdiği sözü 
yerine getirmiş , vakıt ve za· 
m~n onlar için değersiz bir 
şeydir , aldatmak ve daima 

ı karşıdahinin zararma çalışmak 
bir çok esnafın tuttuğu yoldur. 

Bu niçindir, diyr sormaym. 
Her şeyde olduğu gibi bunda 
da bilgisizlik en büyük rolü 
oynar. Her müşterinin bir es
nafla kuşı karşıya geldiği va· 
kıt daima içinde yaşayan şey: 
aldanmak ve aldatılmaktır. 

Berlln (l5 Radyo ile) Almanya akdcnizde bir biri.erine ynr- 1 

dım için Fransız ve İngiltere arasında yapılan uzlaşmahra de

vam etmekte ve bu uzlaşmanın Lökarno üzerinde yapacağı 
tesirleri kaydetmektedir. 

Bu korku çok zaman ha
kikat olur ve bazan kanuna 
bile sığınmak mecburiyetinde 
kalırsınız. 

Dayı 

--··-
Lokarno misakı ihlal edilmeyecek 
Londra (15 Radyo ile) Paris resmi çevenler Frrns z ve İngil
tere erkanı harbiyeleri arasında akt~enfze yapılan uzlaşmaların 
hiç bir denizte Lökarno misakının ihlalj demek olmadığını 

beyan etmektedir . 

Irak hükumeti milletleı· cemiytine 
bir r)ilekte bulundu . . 

Cenevre (15 Radyo ile) Irak •hükumeti İran arasında doğ 
rudan doğruya yapılmakta olan müzakerelerin delatl ettiğini 

kaydederek 1934 ilk kaounda hudut ihtilafı hakkında yaph
ğı dıleğin konseyin önümüzdeki toplantı ruz namesinden Ç\ka-

rrılmasını ve İranla mevcut ihtilafların su\han halli için kon
seyce verilmiş o)a!l müddetin uzatılmasım milletler cemiyeti 

genel sekreterliğinden istemiştir . 

Deniz konferansı akamete mi 
uğrayacak .• 

Paris (15 Radyo ile) Gazeteler deniz konferansının 

mele uirayacağına muhakkak gözile bakmaktadırlar • 
aka-

B&r tayın 
. Antalya sıtma miicadelesi 

laboratuar şefliğine tayin 
edildiğini yazdığımız doktor 
Rıdvandan boş kalan mücade
le doktorluğuna Uray doktor. 
tarından ~iyazi tayin edilmiş
tir . Doktor niyazi önce de 
uzun müddet sıtma mücadelesi 
işlerinde çalışm ış bir aralık ta 
Gemlik şubesi tabipliğini yap· 
mıştır . 

~ T v T TT-Y-........-TTT .... I 
1 iş Bürosu 

Fahri Batıca 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt i§leri her nevi 

maden kömürü satıoı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliği i 

' 19-150 1 
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Karacabey Ha
rasından: 

Haranın İkibin yediyüz 
doksan kilo kıvırcık ve ya· 
rımkan Yünlerin aleni artır
ması 23 kanun sani 936 pe
rşenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. muvakkat te
minat olarak Yüz yirmi lira 
e11nacaktır. muhammen kıy
meti beher kilosu Elli dört 
kuruştur. İsteklilerin temi
natıarile birlikte artırma 
günü Harada bulunmaları 

ilan olunur . 
6-11 - 16-22 

~ 
~ 

Harada yetişen 1934 doğum· 
hı dört baş saikan ingiliz 
tayının aleni artırma usu· 
lile satışı 23 kanun sani 
936 perşenbe günü saat on 
beşe uzahlrnıştır. teminatı 
muvakkate olarak (Yüz yet· 
miş) lira alınacaktır. istek
lilerin tcminatlari1e birlikte 
satış günü Harada bulun
maları ilan olunur. 

6 - 11-16- 22 
§ 

Haramn ihtiyacı olan 
bin liralık defter ve evrakt 
matbuanın baskı ve teclidi 
aleni eksiltmesi 23 kanun 
sani 936 perşenbe günü saat 
on bire uzatılmıştır . Temi· 
nah muvakkate olarak yet
miş beş lira alınacaktır . 
isteklilerin teminatlari le bi· 
rlikte ihale günü harada 
bulunmaları ilan olunur. 

6- 11 - 16- 22-
§ 

Haranın İsmet paşa me 
vkiinde Bin dönümlük pirinç 
ortaklama ekimi aleni iha
lesi 23 kanun sani 936 per· 
şenbe günü saat on dörde 
uzatılmıştır. teminatı mu
vakkate olarak üçyüz lira 
alınacaktır • i~teklilerin şa
rtnamelerini İstanbul Bursa 
Baytar Müdürlüklerinden 
atabillrler. taliplerin temi
natlarile birlikte ihale gü ~ 
nü Harada bulunmaları ilan 
olunur. 

6-11--16-22 
§ 

l{aracabey Hara'i ı 

ihtiyacı için(sekiz bin 
dörtyüz)kilo zeytin ya
ğı ite) Dokuz bin altı 
yüz)kilo zeytin danesi 

ka palı zarf usuli le t'k
siltn1eye · konmnştur. 

el<siltme günü ı 7 ka
nun sani 936 cuma gü 
nü san ton brştir. ten11-
natı nıuvakkate zeytin 
yağı için üçyüz lira ve 
zeytin daensi icin iJ. j 
yüz eIJi lira olup ze)1tin 
yağının ki losuna kırk 
beş kuruş ve zeytin 

ursa Vakıflar 
Direktörltiğünden: / 

\ 

16-t-·1936 

Bu gün kumbarasına para atan 
küçük el, Yarın çek defterine imza J danesini n kilosuna ot uz 

üç kuru ş n1uhamn1en 
kijmet takdir edilıniş 
tir. isteklilerin ~rnrlna 
mcsini Bursc-ı İstanbu l 
Baytar müdi r1erile l<a-

Camiikcbi 1·, zeyni
ler, haşcı ı b-a hin1 B. 
m a halJekriudeki n1es . 
cid ve td~ke arsalarile 
l Ö\e)er, doğan B. altı

pa rmak i!)hakşah, ko 
cana ir, bayazidpaşa, 
ha ' a zakia, çukur, da
yahatun , eşrefiler, ve 
feyzulJabpaşa mahal
leleri n<lt k i vakfa ait 
( v arsalarının mülki
yet inn satışları 6.~ı 936 

t b ,, ••k J l kt TÜRKiYE iŞ 
ıa an uyu e o aca ır •• BANKAsı 

ı 

racabey Hara~ından 
meccanen alabilirier 
ta liplerin teminat1a rile 
birlikte eksiltme günü 
Harada bulunnJa ları 

ilan olunur. tl - 16 

1 
.cuma günü saat on 

1 dörtte Bursa evkaf idn .. 
resi nde v<J pılacaktır. 

g örmek ve tef si !at ai
m a k üzre isteklilerin 

§ 

l 
1 

Hara ihtiyacı için l 
(onbin) kilo motorin f 
(Bin ydiyüz) kilo Gaz 1 

yağı ile (ikibin beşyüz) 1 

kilo benzin aleni eksilt
tne usul;yJe satın alına
caktı r . eksiltn1e günü 
30 ikinci kanun 935 
perşenbe günü saat on .. 
beştir. tenıinatı muva
kkate o1arak (Yüz elli) 
lira alınacaktır. J.\ioto
rtn\n kilosuna sekiz 
gazın kilosuna yjrmi 
beş benzinin kilosuna 
otuz bir kuru5 muham
n1en kiyet takdir edil 
miştir. isteklilerin o · 
günü Harada bulun 
maları ilan olunur. 
2 9 2 l.- 1 G - 1 4 

G~mlik İJçe Bcıylığın
dan : 

Gemlik İlçesi ıin kayhan 
mahall esi kal e altı sokağın

da ·ıs No. IH evde oturan 
vodina göçmenlerinden Me
mşo Mehmet ogulları hlise· 
yin ve ramize ait olup Ge· 

evkaf idare3inde mü
ı acaatları . 

8 - 12 - 16-20 

Bursa Tapusından : 
Bursanın karaman kö

yünün sira cevizler mevki· 
inde kain şarkan Vilayet 
Fidanlığı şirııalen mehmet 
onbaşı vereseleri ahmet ve 
saire garben hafize ve ay· 
şe veruiyet tarlaları cenu
ben yol ile çevrili tarla ce
ddineen intikal etmek su· 
retUe is .tıaiJ oğlu kerimin 
uhdesinde iken 320 yılında 
Sibreli hasarıa ve 326 yılın
da ismail zülfü He karısı 
Hürmüze satarak temlik edi · 
ldiğinden ve İsmailin 332 
yılında ölmesJnden vereser 
Jerine intikal ve hara fera
ğı talep edilmiş ve tapu 
kaydıda bulunamamış oldu· 
ğundan 25 - 1- 936 Gününe 
müsadif cumaertesi Günü 
mahalline memur gönderi. 
ıeceğinden bu tarlada ala· 

mlik iskan dairesine teslim 
eyledikleri 5550 kuruşu mu. 
hdevi mazbatasına karşılık 
verilen 2/68 sayıl• makbuzu 
zayi eyledikleri dileklerin
den anlaşılmıştır. bu hu· 
susta hak ve itıraz derme- 1 

yan edeceklerin on gün za· 
rfmda Gemlik İlçe baylığı-

1 

na müracaatları lüzumu il-
an olunur. 3-3 

kası olanlar var ise flAn 
gününden itibaren on gün 
zarfında ellerindeki belge· 
terle beraber tapı.ı idaresi
ne ve yahut mahallinde bu· 
lunacak memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

§ 
Bursamn Odunluk kö· 

yünün koca çukur mevki
inde şarkan fıçı mustafa 
dayı ve halil şinıalen edip 
tarlası garben ismail çavuş 
tarlası cenuben ali şakir 
tarlası ile çevrili tarla ced 
dinden intikal etmek sure
tile mustafa oğlu seyid ah . 
medin malı iken 329 yıhn· 
da ölmesile kızı fatmaya 
intikal ettiğinden bahsla in
tikal ve ahara satışı tafıp 
edilmiş ve tapu kaydıda 
bulunamamış olduğundan 

tasarrufunun tahkiki için 
25- l - 936 Gününe müsadif 
cumartesi günü mahalline 
memur gönderileceğinden 
bu tarlada alakası ol:ın'ar 
var ise tarihi ilAnından ıti-

baren on gün zarfında elle· 
rindeki belgeler ile beı·aber 
tapu idaresine ve yahut m
ahallimte bulunacak memu· 
ra mÜr.Qcaatları ilAn olunur. 

s 
Veli kızı Zübeydenin 

senetsiz tasarrufatdeın tes
çilini istediği bursanın se . 
limiye mahallesinin cami 
sokağında sağı sabriye hür· 
müz ve solu hazar gıradh 
tahir ve hutusi ve arkası 

çiçekçi ilyas ve önü yol ile 
çevrili ve 3 numaralı evin 
tapu kaydı bulunamadığın
dan yerinde S'lruşturma ya
pılmak üzere 25 - 1-936 ta· 
rihine müsadif eden cumar-

Bursa IH Bayındırlık 
D;rektörlüğünden: 
Beton Arme Köprü lnşaatı 
Eksiltme ilanı 
Nafıa vekaJetinden ~ 

Bursa ViUlyetinde Bur
sa Karacabey yolu öze.rinde 
(60 2o0) Lira keşif bedelli 
Kar ad ere ve hanif e köprü 
leri fnşaatlnın kapah zarf 
usulile eksiltmesi 27.1.936 
tarihli pazartesi günü saat 
16 da Nafıa Vekaleti Şose 

ve köprüler reisliği eksilt· 
me komsiyonu odasında ya· 
pılacaktar. 

Eksiltme şartnamesi ve bu· 
na müteferrJ diğer evrak 
(301) kuruş mukabilinde 
Şose ve köprüler reisliğin
den alınabilir.. 
Muvakat teminat (4260) Li
radır. 

isteklilerin yapmış otdukla· 
rı işlere ait vesikaları ek
siltmeden en ez sekiz gün 
evvel göstererek Nafıa ve
kAletinden ehliyet vesikası 
almaları JAzımdır. 

Teklif mektuplarının 27.1-
1936 pazartesi günü saat 
<15)e kadar Ankarada Şose 
ve köprüler reisliğine veril· 
mesi Ulzımdır. 

4-10-16-22 

te~i günü dairemizden bir 
memur gönderileceğinden 

bu evin tasarrufu ile alaka· 
dar olanların o güne kadar 
ellerindeki tasarruf vesika
farile müdüriyete ve yahut 
tahkikat gününde gelecek 
olan memura müracaatları 
Han olunur. 
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A. Turgut ı 

tasile namına göııderilmfı ol
duğunu bildiriyordu . 

Üçüncü zarfı yırtıp nıek• 
tubu çıkardığı zaman çehresi 
birden bire değişti . 

kadaıınm yazı1armı bir ham
lede okudu . 

Hayri Çankırıdan uzun 
uzun bahsediyordu . vaklile 
pek fazlo. ihmal edilderek ge

ri kal m ş ol n bu ana vata
nın sakin ve sessizliği içinde 
bunaldığını çtle doldurduğunu 
acı bir lisanla yazıyordu . 

rın yerinde ya •.• alay edece~ 
bir yer arıyorsun değimi. 

Allah venin.. oh küçük 
beyim lıtanbul gibi yetmlı iki 
milletin gözü olan güzel ve 
mühtP.ıem bir ıehirde yan 

__________ :Jee ___ .. _ 

Sakinleşti biraz evel asaw 
biyetle çatılan çehre&inde kü· 
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poııta ile gelen mektupları 
uzattı. 

O dalgan, masasına geç· 
ti . oturdu Kendisine uzahlan 
mektubu aldı. zarfm. biri na· 
zarı dikkatini celbetmişti. Ev. 
vela ona baktı. Ve bir düı· 
mania karıılaımrş gibi çehre 
si birden bire değiıtı ve sert
leıti. Tammıfh. bu yazı onun 
yaz1111; onu her fenalığa sevk 
eden kadının, Vedianın yazıs• 

idi ürperdi. 

Zarfı hiddetle avuçladı 
ona hayretle bakan odacının 

ıaşkın nazarları önünde, asa· 
biyetle takallus eden parmak
larile zarfı parçalayarak ka · 
iıt ıepetetine fırlattı. ve son-

ra odacıya dönerek haykırclı. çük bir tebessüm parladı . 

- Mehmet ağa bana Bur- Bu mektup Çanklfldan, 
.adan ne kadar mel:tup gelir · çok seviotiği arkada§i Hayri-
ııe benim burada, İstanhulda den geliyordu. 
olm!ldıfımı söyle ve müvezzi. Hayri çok eski bir arka-
ye iade et . daı ı ydı . 

Hu emirle hüsbütün af al · • Bir mektepte bir BJnıfta 

layan odacı ıeıkın boyun eye· okudukları gibi vatani biz . 
rek : metlerini de bir yerde bir 

- Peki efendim. dedi. çanta altında ifa etmiılerdi. 
ve sesiz adımlarla dı§arı çık· Terhislerinden ııonra Nüzhet 
tı • latanbula, oda Çankırıya ta· 

Nüzhet asabi, ikinci zar- yin edilmit ve ayrılmıılardı. 
fa birden b ire bir göz gezdir- yek diğerini çok seven bu 
di .. Bu mektup İzmirdeki ' lki arkadaıı daima mektU?· 
mallarmı satmak için vekil laıır daima hır birine dert ya· 
etliği avukattan geliyor ve nardı . 
satılan malların bedeli olan Nüzhet sinirlerini yatıı-
4780 liranın lı bankası vası · tıran onu teskin eden bu ar· 

Nüzhet baıtan baıa hic· 
ran dolu olan bu satuları 

bitirince genif bir nefes aldı.~ 
Çehresinde aradığı şeyi 

bulanlara mahauıı neteli bir 
tebessüm dalgalanıyordu .. dur· 

1 du, sevinçle doğrularak bir 
lahza dütündü • Sonra kat'• 
bir kararla kaleme sarıldı . 

Hayriye uzun bir mektup 
yazdı. 

* * :!< 
Nüzhet bir hafta ııonra 

Hayriden ıöyle bir cevap al · 
dı . 

Nüzhet ; 
Allah versin oilum .. tıkı· 

pP.la kasılmıı keka . zevkle ne -
cek eylenecek lotan arıyor. 

Ne ali.. doğru. İtin gü · 
cün ve rahatın yerinde, blzım 
gibi her yerden ve her ıey

den uzak bir diyarda çile dol· 
duranlarla eğlenmek ve alay 
etmek hoıuna ~idiyor deiil-
mi • 

Ah htyanet alay edecek. 
sin madem, bati çaktırma· 
dan yap ta yutalım. Öyle ku• 
ru görültü kuru kuruya yu· 
tulurmu ? bana o mektubun
na " gel Hayri 'kabul eder· 
ııen ıeninle becaiı yapalım ,, 
deııeydin eh kim bilir, belki 
kınardım . Fakat (ben karar 
verdim. kabul edersen becaiı 

Bitmedi 


