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İlerliyen Türkiye 
«La Tribune de Geneve)) den 

Jean G. Martin, 23 ikinci 
kiouo tarihli "La Trlbune de 
Gen~ve,, ıazeteıintle federal 
ıtatiıttk büroıuouo umumiyet• 
le fayda ve ehemmlyetlerlni 
mevzubabı ettikten ıonra Dr. 
Cari 8rüıcbweller'ln TOrktye 
ıayımı için Türktyeye ıtttifJn
den bahsederken yukardakl 
batlık altında memleketimiz
den ıöyle babıetmektedir: 

11 Yakın Şark ıeyahathıdca 

danen Dr. Brüıcbwellu'in zt .. 
yaretine gidip kendiıinden bu 
ıeyabat hakkında btze iottba
larmı anlatmasını rica ettiği -
mtz zaman Dr. Brüscbweiler 
bi:ıe ıöylo cevap verdi : 

- Türkiye ekonomik ve 
ıosyal gibi bütün bakımlardan 
çok ıeri terekkl adımları at· 
mııhr. Orada hem terbiyenin, 
hem genel aaflığan hem de 
yaıama ıartlarının iylleı meıi 
yolunda çok ve ciddi ettrwtte 

çalıtılmaktadır. Gft'k yol ge
rekse demir yolu gtbl bütün 
nakıl va11taları ~ ıir 

atle inklıaf eylemektedir. Di
ler taraftan da Tnrklye, f ab
rlkalar kurmak ve yeni en
distrtler yaratmak ıuretJ1e 

pttlkçe ekonomik iıtikllltni 

elde etmektedir • 

-Ya idare ettiiloiz 1ayım 
hakkındaki lntlbaınıı. ? 

-Ahalinin diliplint ve o· 
loritelerin yardımiyle bu •a
yım fevkalade f yl ıartlar için· 
de cereyan etmlıttr. Hazırlık· 
lar her ftlbarla kolaylaıtınl· 

mıtb. Aııl aayım g6nü eana-
11nda da, ti ki kapı kapı do· 
latan sayım meuıurları itini 
bitirinceye kadar herkes 
,evindt'! oturdu . Tramvayıız , 
arabu .z, sadece tek tilk bir 
polis kolunun ayak aeıtle çın. 
layao ve aüpe gündüz mekt
ruk atbt görünen sokakların 

hi.ll hiç gözümün önünden 
gitmez. 

Sözünü bitirirken Or. 
Brüıchweiler, Türk Baıbaknı 
bay İsmet lnönü'oün bir sözü 
nü andı ki bu ıöz, .. Romane,, 
İHtçnainde bazen ıtaUıtik a• 
leyhtnde aerdedllen tenkitlere 
bir cevap teıkll edebilir : 

•sız, memleketimizin ihtt· 
yaçlarını ıayım donne'lerinln 
esaıı fizertne lltinad ettirip 
oııa göre tedbirler ı.lmak yo
lundayız . Bu ise, ancak iyi 
kurulmuı ıtutıtlkler vasıta -
ıile mumknn kılınabilir . " 

Jean G. Martn 

Kaymakamlar 
arasında 

değişiklikler 
tqldl edilen yeni kazalara 

kaymakamlar tayini dolayiıiy .. 
le kaymakamlar arasında ge· 
Dit mlkyuta bir değif iklik 
zarureti ha11l olmuıtur • Bu 
busaıta iç bakanlık tarafın• 
dan hazırlanan kuarname 
projeıt ili taıtike arzecUlmtı· 
tir • 

Sabıbi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer : Bursa BLim Basımevi 

Tanesi 60 Para 
(İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Borsada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 569 

1 KARABONCUK GÖZÜ iLE 

Kurban bayramı 
M.. b ·ı ' unase etı e ..... 

Odamdaki duvar takvimi· 
nin alt1nda bir yazı vardır. 

Bunu btr yerde görmüıtiim. 

Pek hoıuma gittiği için daima 
takvimin altsoda bulunduru
rum. Her sabah takvimin ka· 
adını koparırken bu yaı.ı gÖ· 
xüme çarpar ve bana çok 
,eyler ilham eder. Mesela : 
1936 ıeneıi ıubatının yirmi 
ıekizlnci .ıününü ömründtı bir 
daha görmlyeceksin, bu kaadı 
benden değil kendi ömründen 
kopardın, onun için bir daha 
geri dönmeıJ imkanı olmayan 
bu gününü gün et ! lyi geçir
mtye bak ki ömründen saymıı 
olasın! Der. lıte o yazı ıudur: 

Ey vechemi günden güne 

tağyir eden ioıan I 
Zannetme! Ki yalmz beni 

tebdil ediyonun ; 
Btrgün daha ekılldl diyor

. ıa, güzel ama ; 
Bu kere düıün 1 Sen de 

benimle ıtdiyoreun ! 
lıte bu ıene de Kurban 

Hayramlna erittik. Sağlık ve 
ıellmetle daha bir çok bay. 
ramlara yetiımemizl candan, 
yürekden dilerim. 

Bayram geldiml çartıda, 

pazarda az çok bir faaliyettir 
baılar. Tabii Kurban bayra• 
mında da Kurban ahı verlıt, 

yani an'anelerimizden birisi. 
Vakıa eıkt senelerdeki gibi 
bu an'aneye pek ehemmiyet 
ver.:nler kalmamakta ise de 
gene az çok göze çarpacak 
kadar görüliiyor. 

Kurban kesenler bunun 
asıl aebeb ve hikmetini bile
rek Kurban kestikleri gibi 
buna birazda sırf bir göstertı 

yapmak için heves ede~ler de 
yok dejildir. 

İtte btr Kurban bayramı. 
nın arife günü sabahleyin Ka 
raboncuk uyanıp da yataktan 
kalkar kalkmaz karısı Kara. 
boncuğun yakasına yapıf mıı. 

-Bana bak ! Demiı, bu 
evde her yokluğa katlanıyo

rum, her sıkıntına tahammül 
ediyorum. Fakat benimde bir 
izzeti nefsim bir gururum 
var. ~nede bir defa gelen 
mübarek kurban bayramında 

olıun bir kerecik bile bir kur· 
ban kesmedin! Mahallede bü
tün komıuların evleri kurban 
ıeıtnden inim inim inliyor. 
Bizim evimiz tıs pıı 1 Herkese 
bayram da bize değilmi ? 
Komıuların bizim evimizde de 
kurban ıeıi ltittiklerini iste
mez miyim? Hiç laf dinlemem! 
Şimdi... Şimtli biç durma he
men bir kurban alıp gelecek. 
ıin kömiirlüğe baihyacakıın. 
Ben de koDlfulara kurban al
dığımızı ve kurban ıeıinl 
ltlttlreceglm lıterim de isterim 
yoksa ondan ötesini artık sen 
düıüo 1 Diyerek kıyameti ko
parmıı. 

Karaboneuk bunları sonu· 
D& kadar dinledikten ıonra : 

-lllht kancıfım1 demtı, 

Lik maçları 
Dün Atatürk stadyomunda 

lik maçlarma devam edilmlı· 

tir . 

Öğleden evvel Dura ikinci 
takımiJe Muradiye ikinci 
takımları karvılaıtı lar Durah
lar 1 re kartı 4 golle oyunu 
kazanmıılardır . 

Daha ıoora Akın sporla 
Acar idman ikinci takımları 

karıılaıtılar • Bu maçı da çok 
ııüzel oynayan Acar takımı 

sıfıra karş1 4 golle Akın spo
ru mağlup etmitdir. 

Öğleden sonra yapılan Mu -
radiye, Dura spor maçında ise 
Muradiyelıler çok düzgün ve 
ve temiz bir oyundan soora 
sıfıra karıı 5 golle oyunu ka-

zanm1ılardır . 

Dııralılar bir penalh ka
çırdılar ve çok fena oyoamıı· 
leırdır • Az zaman içinde bü
yük bir varlık a-österen Mu· 
radlye spor takımı teknik ve 
sistem itibarile çok düz 
gündür . 

Musa Ataş 
Arkadaıımız Musa Ataı 

iki güudenberi rahateaz oldu

iu için dııarı çıkmamaktadır. 

Hafif bir grip geçirdiği anla· 

şılan sayın arkadaıımıza geç

mif olsun der afiyetler temen

ni ederiz . 

36 Büdcesi 
meclise verildi 

Vekiller hey' eti 1936 büd. 
ceslni hazılyarak millet mecli· 

sine vermittir . Hazırlanan 

büdc~ye göre buğdayı koru

ma vergiıi ile bava kuvvetle

rine yardam vergıleri umumi 

muvazeneye ahnmıftır • 

Büdcede geçen seneye 
nazaran 11,880,000 liralık bir 

f azlahk vardır . Bu f a~lamn 
6 milyon lirası milli müdaf a -

mızın takviyesine ıarf edile 

cektir. 3,500,000 lirası ziraat 

iıleı-imizin inkiıaf ve ıslahının 

teminine 1,800,000 lirau ma• 

arife, 800 bin liraında hasta

lıklarlaa mücadelenin takvi

yesi için ııbhiye vekaJetine 
ta.hıiı edilecektir • 
&@ 

ıenin istediğin komşulara kur-
ban sesini f§ittirerek böbür
lenmek mi? Öyle ise sen biç 
merak etme ! Bu gayet kolay 

bir ıey: 

Diyerek zavallı Karabon· 
cuk hemen o anda kömürlüğe 
inmiı ve kurban ser.ini taklid 
ederek: Meeee! .... Meeeee!.. .• 
Diye ertesi sabaha kadar avaz 
avaz bağırmıf 1 

Gene kendileri bilir ama 
bu yolda kızılca kıyametlere 

uğrayanlar varsa benden on· 
lara iıte böyle itin kolay ve 
keıtlrme tarafını öğretmek ve 
yol göstermek, baıkaaına ka. 
rıımam ! 

KARABONCUKOGLU 

İtalyanların taarruzu 

Roma 1 (A.A.) Mareıa.l Badolgıyo 140 numaralı resmi teb. 
liğinde bildiriyor . 

ltalyan kıtaları Raskassa kuvvetlerine cenuptan ve ıimal~ 
den ayni zamanda taarruz etmiılerdir dün şafakla beraber 

büyük bir meydan muharebesi baılamıştır . 

Habeş im ara .. oru cepheye 
gidiyor 

Roma 1 (A.A.) Aımaradan gelen haberlere göre Habe§ İm
paratoru fena vaziyette bulunan timaldeki Habet ordularının 

yardımına koımak için taze kuvvetlerle dessieye hareket et

mfıtir . 

Hastahkh 
koyunlar 

Gemliğin Umur bey kö· 
yünden Hacı Ahmet oğlu Ha-

ltle alt yedi koyunun aımla· 
rak Bursaya kaçmldığını jan· 

darmamıza haber vermişUr • 
yapılan araıhrmada koyunlar 
bulunmuştur . 

Bu koyunların hastalıklı 

oldukları görülerek baytar 

direktörlüğüne teslim edilmiş· 
tir. Baytarca yapılan muaye-

DOGUŞLAR: 

Uludağa akın 
Bayram tatilini Uludağda 

geçirmek üzere kafile ha· 

linde ıehrimize bir çok genç
ler gelmiıtir . Bu arada Gala

tasaraylılardan 30 kitilik bir 
tal,.;ıbe gurubu da vardar . 

Tokat aaylavı da Uludağa 
çıkmıştır . . 
nede çiçekli ola.o bu koyunlar 
jandarma muhafaza91 altmda 

ve otomobille Gemliğe iade 
edilmiştir • 

Tabakhaneler ve Köylü 
Gerek ıehircilik bakımm

dan gerekse halkın refaha 
ulaıması yönünden Bursamızın 
ile. lemesi ve güzelleımesi için, 
Urayca lazım gelen faaliyet
lere harlandığı memnuniyetle 
görülmektedir. 

Çekirge hamamları düz
günleıtiriliyor. Noksanlar ta
mamlanıyor. Sırf fifa aramak 
için ıehrlmize gelecek hasta
iar1n istirahatlarıoı temin yo
lunda her çareye baıvurulu. 
yor. Yollar aafaltlıışıyor. Yeni 
fabrika binalarının bacaları 
ta göklere kadar yükseliyor 
ve nihayet artık herk~sce ta
nınmış olan Uludaa'a rağbet 
de günden güne artıyor. 

Şimdiye kadar yapılan, 

yapılmakta olan bundan son
rada yapısına devam edilecek 
yeniliklere birde tabii güzel. 
liği , tarihi anıtlarr itibarile 
olan değerini göı önüne ge· 
tirecek olursak Yeşil Bursa· 
mızın pek yakında parlak bir 
geleceğin namzedi oldu~una 

inanmamak mümkünmu? Bu
nunla beraber; yapılan bütün 
bu itler sırasmda yalnız ( U. 
mumi sıhhat ) bakamından göz 
önünde tutulması )azım gelen 
daha bir takım önemli nokta
lar olduğu zannedilmekte. 
dir. 

Mesela: Tabakhaneler me. 
selesi. 

Evelce Bunanın en güzel 
yerlerinden biri olan Tophane 
civarındaki tab1akbaneler, 

- Fena koku ncırettikleri 

için-Genel sıhhata uygun
değil diye ıehir dışma ataldı. 

lar. Pek yolunda olan bu ka
rar bütün Buna'hlarca sevinç 
ve takdirle alkışlanırken beri 
tarafdan ayni müesseselerin 
en mühim 11hhat kaynakları· 

mızdan biri olan Kara Muı~ 

tafa kaplacasının ta yana ba
şına getirilmesi de hayretle 
karıalanmııtır. 

Şif ahi hassa itibarile bu 
kaplıcanın ehemmiyeti malüm 
dur. Fakat, bugünkü durum 
karş1B1nda yalnız ıif a aramak 
için değil, her ne suretle o
lursa olsun buraya sağlam 
gireceklerin haıta çıkacakla

rını söyleyenlerde pek çoktur. 
Bundan başka, tabakhaneler 
yüzünden etrafa dağılan bu
naltıcı kokulurdan buraya olan 
yakınlığı dolayısiyle Asri kap· 
laca ile civar fabrikalarda ça· 

~ 

lışan amelelerin de müteessir 
olmıyacakları ne malum .. ? 

Tabakhanelerin bugünkü 
vaziyetinden o civar köylüler 
de ıikayetçidir. 

- Tabakhanelerin Borsa
dan kaldırılması umumi ııh• 

bat noktasından doğrudur. 
Buna asla itiraz etmek iı· 

temediğioi ııöyleyeo köylü, 
ayni zamanda ıehirli ile köy_ 
lünüa hayat değerindeki mü

sa viliğinc iıaret etmek istiyor 
lar. 

Tabakhanelerin etrafa da· 
ğıttığı kokudan sarfı nazar 
fakat, buranın bütün pisliği 

dereye akıyor , bu derelerden 
hem biz, hem de hayvanlar 
su içiyoruz. Bu durum karıı· 

sında yarın her hangl bir has 
blık salgınına uğramıyacağı. 

mızı bize kim temin ediyor. 
Diyorlar. Doğruyu söyl~mek 

icabediyorsa köylülerimtz bu 
huıusla yerden göğe kadar 
haklıdır. Bilbaua su meselesi 
hayati bir mesdedir. Diğerleri 
şöyle böyle fakat her ıeyden 

önce ıu itine önem verilerek 
gereken tedbirlerin bir an 
evvel almmaın ilgili makam
lardan temenni edılmektedir. 

D. EDESEN 
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YERLi fı'IA LAR PAZARI 

Bizi • 
mevı 

Müşterilerinin isteği üzerine 

güzel ve şık işler yapar • 

Bursa : Dp,fterdariık arkası No22 

Telefon -130 
. -, -· .... , ......... ~ .... '*5;~~ --~··· .. ...... . • , . • . .; .• , ..... ,~ ... ·Z" .. ~ ~' ~-- ;• -"'~~·ıı:·* ·~' 
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En şif alı k plıca 

r 
İçinde ıon derece temiz ve §lfalı çelik ıuyu buluna:ı 

Keçeli Hamamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütQn noksanla rı ta

mamlanarak bahçesi düzeltilerek sayın halkımıza açı l· 

mııtar • Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için 

duhuliye alınmaz . Flatlarda hiç değlıikllk yoktur . 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı 

"""'·-Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşı61 No. 30 -·~ 

Hastalarını hergün kabul 
eder . Telefon 64 

ühür 

Uasan Sabri isimli mü· 
hürimi kaybetiiğimden di

ğer birisini kazdırdım mes· 

kur mühürle kimseye bor

cum yoktur· 

Sultan hisar sulh haki rn fn · 

den mütekait. Hasan Sabri 

ı-ı---S ~-K-U_T ___ ı' =~ 
1 Roman 1 I A. Turgut ı L _ _ı __________ _ 

,-.--ııcıSS--• 

sakin göstermek için sahte bir ' 
kahkaha fırlatta : 

-Tehllkemi ? yok canım. 
Dediğiniz kadar değil .. 

- Öyle söylemeyiniz .. Az 
tehlikemiydi o •. Bahusus a· 
raba seksen üzerinde iken .. 
Ya allah toılasaydık .. 

Nüzhet gülüyordu . 
Güzin yarlık feryatlarla 

ona da çıkıııyordu : 
-Nasıl, be11 sana söyle· 

medfm mi Nüzhet ağabey .: 
Bereket versin ucuz urtul· 
duk .,. Ben öyle olur olmaz 
§eylerden korkmam ama .• 

içime doğdu . 1 
içlerinde en fazla korkan 

güzide olmuıtu • Zavallı kız, 

gözleri büyümü~, bitkin ve 
bitap bir halde ar· 
kaya yıkılmış, yalvarıyordu : 

Aman bay Nüzhet . . Ren 
vaz geçtim .. Durun ben ine
yim .. Arkadan yayan gelt . 
rim .• 

Güzidenin bu 
hepsini güldürmütlü 

yalvaraoı 

Hele 
Güzin ile Kamuran kahkaha
dan kınhyor ve Güzide ile a
lay edf yorlardı . 

Nüzhet ciddiyetini takına
rak onlara döndü : 

-Gülmeyiniz çocuklar .. 
Zira hepiniz aL çök korktunuz 
hatta ben bile . atlattığımız 

tehlike oldukça büyüktü Fakat 
ucuz kurtulduk. Geldi geçti •• 

Hakkın Sesi 

aracabey Ha
. rası fi'lüdürlü
ğünden: 

içten içe 36 nıili

n1et re kutrunda (Üç
yüz) metro Demir bo
ru ile beheri yüz on ki
loluk nümune ve res· 
mi mL'C:bioce yirmi d
ört adet denı i r dökme 
direk Açık eksiltme u
sulile sa tun alınacakiır. 
Bunların Heyeti umu
miyesine ( yediyüz do. 
ksan) lira muhammen 
kiymet takdir edilmiş . 

tir. teminatı ınuvakka · 
te olarak Altmış lira 
alınacaktır. istekliledn 
teminatlariyle birlikte 
eksiltme günü olan 3 
~1art 936 sah günü sa
at onbeşte Harada hu· 
Junmaları ilô.n olunur. 
11- ı 9 - 2'ı.- ~ 

r 'f' 'f' 'f' 'T' 'f' 'f' 'f' 'f' 'f' 'f" 'f' ., 

1 iş Bürosu 

Fahri Batıca . 
Kozahanı No. 221 Telefon 95 

Ticaret, komisyonculuk ve 
taahhüt itleri her nevi 

maden kömürü satııı 

Ün yon 
Sigorta Acenteliii 

53-150 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUKJ 

Nasuhpaşa Hamamı 

sokağı No. 15 
Her türlü hastalıklar muayene 

ve tedavi olunur • 

GECE VE GÜNDÜZ 
Sayın ahallmize blr hizmet 
o!mnk üzere pazartesi ve 
pevembe günlerJ muaye_ 

ne ücreti : 

50 Kuruş 
a••••••A,,,.••• 

Sonra güzideye dönerek 
ilave etti : 

Müsterih ofun bayan Gü· 
ztde .. Arbk gazinoya kadar 
gayet yavsı gideceğiz • 

Güzide hala heyecan için. 
de titreyordu korkak bir ses
le cevap verdi : 

- Ne denenlz deyiniz .. 
Gözüm yıldı doğruııu .. ister
seniz alay edin • Can pazarı . 

bu .. 
Bu defa Nüzhet uzun bir 

kahkaha fırlattı · 
- Yok canın\ bu kadar 

korkak olmayın ,. Milsterih 
olun ar tık yavaı gideceğiz .• 
lı le bakmız bu kadar bir sür
a tle .. 

Ve gaza basarak makine-
yi harekete getirdt • otomobil 
on kilometre üzerinde ilerle· 
yordu . 

- Na11l bu sür'at iyimi ? 
-Böyle gidersek fena de. 

iti .. 

2-3-1936 

Erkinlik 
Erkinliie kavuımak blliğt bağlatmamak, 

"Sen bir kölesin" diye kiti yi ağlatmamak, 

Doğudan batıya dek, güneyden kuzeye dek, 

Erkinlik ne bilerek "ATA,. ya eğilerek, 

Cumhurf yet gününün deierJnl saydırmak, 

lnönü'nün Lozanda yazdığını yaydırmak, 

Ödevini taflyor, biliyor bu gün gençltk;. 

Kana mızın içinde ıahlandıkça erkinlik •.. 

"ATATÜRK" anlayınca ulusun ağr111nı, 

Ankaradan yükseltti can veren çairııını, 

Erkinllğe vardık btz, devrime inandık biz. 

Erkinlik özlemile, savaılle yandık biz •• 

Önümüzde ne olaa değ•ımez görütümüz. 

Ateı dolsa yolumuz durmaz yürüyüıümüz. 

.. ATATÜRK,. ün her eözü bizim inaotm1zdır. 

O bizim varlığımız o bizim canımızdır .... 

ZlYA VEHBl 

ı~--~----~~~~--~~--~~~----~~--------
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\ 

Bu gün kumbarasına para atan 

kücük el, Yarın cek defterine imza 
' ' 

atan büyük el olacaktır •. TÜRKiYE iŞ 
BANKASI 

Bursa Ticaret ve Senayi Odası si- · 
cil ticaret memurluğundan : 

Ticaret siciJ numarası 1617 

Ticaret ünvam - Recep Havlucu ticarethanesi: 
Ünvanile Bursada Fevzi çakmak cad. No. 37 de İpek ve 
İpekli kumaş üzerine ticaret yapan yukarda ticaret sicil 
numarası yazılı recep Havluc.mun ticaret ünvanı ve im
zası Ticaret kanununun 42 inci maddesine tevfikan slcili-
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1 Güzin ve Kamuran tekrar a· 
laya baılamıılardı . Güzide 
kazayor : 

-Aman Güzin allah kim. 
seyi senin dilloa düıürmeıin • 

Diye haykırıyordu • 
Orta mektep önüne gel

dikleri zaman Cavidan tak
dirkar nazarlarla Nüzbete bl· 
raz daha sokuldu • Sonra ıuh 
ve uyanık bir ıeıle yavaıça 

seslendi : 
-Oh.. Cidden güzel drek· 

afyon kullnnıyoraunuz bay 
Nüzhet . 
-Mubalağa ediyorsunuz • 
- Mu balağa olur mu. Hem 

ben mubalağa etmiı bile ol
sam, bir az evvelki atlattıfı· 

mız tehlike ıizln maharetinizi 
takdire güzel bir delil 
değilml? . 

-O baıka • 
-Baıka demeyiniz . Biz 

orada çarpııabllırdik .. Bizi 
kurtaran maharetiolzdtr , 

-Ôyle mi? 
-Alay etmeyiniz allah 

aıkına ne kadar lei'azu gas
termiı olsanız ortada bir ha· 
ktkat var .. Cidden güzel 
dreksiyon kullanıyorsunuz • 
ah keıkı ben de bu kadar 
kullanabilsem. Dreksiyon kul· 
lanmağa okadar merakım, o
kadar hevesim var ki •• 

- Hem bilseniz ne çok ve 
ne büyük bir arzu •. Fakat •. 

Suıtu .. Bir ıeyler söyle. 
mek istiyor fakat çekiniyordu. 

Nüzhet Cavidanın bu çe· 
klngen halinden mühülm bir 
ıeyler ıöyley~ceğlai biı etmJı 
merakla onun son sözlerini 
tekrarladı : 

- Evet; böyük bir arzu .• 
Fakat • • Ve gülerek yüziln• 
baktı. 

Cavidan bu ıualdeo ceaa
ret alarak güldü sonra ya vaıca 
ili.ve ettt: 

-Bitmedi-


