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Merinos koyunu 
T AHSlN UYGUR 
- 3-

diler. (Kamgarn) yerine (Me
rinos fabrlkuı) adını koydu
lar. 

* • • 
( Merinos koyunu ) dün. 

yanın her yerine daiılmııtır . 
Sulgartıtan , Maçaristan • Po. 
lonya, Romanya, Sovyet Rus. 
ya, Almanya, Franaada, sözün 
k11uı, bütün Avrupada ... A· 
merikade, Arjantiode avust
ralyada , güney , kuzey Afrı. 

kada milyonlarca Merinoı ko 
JUDU vardır • 

On doltuauncu aarın hat
larında çok yiikıek para ile 
alınan MerJnoı koçları Ame
tikaya sokulmuı ve (Kanada 
gölleri ) hayadıinde yellftlri). 
dikten ıonra aoney taraflara 
doğru , Ohlo'ya yayılmaya 
baılamıt tır • Buralarclaa ela 
büyQk okyanoı kıyılarına a&
UirOlmüılerdir . 

lspanya'da ilk zamanlaTda 
Merlnoı ko1uau yettıUrmeıt 
ltl yalnız luallal'a aitti. Daha 
ıonraları kral, bu hakkını 

. asılaadelere papulara, da "r· 
mittir. Kral Ferc:liaaat (MHta) 
adındaki btr kanunla ıezld 
l<o)·un ıürülerl çobanlarının 

haklarını, vazlfele.rini dfizene 
koymuıtu. Hatta baı ~ban
lera kala hakkı ••ll•lftl. 
SürülerJn 7apacaklan arar· 
larıa pek azı tazml• ettirilir· 
dl. lıpaQya kralları en iyi 
ıQrülerl yelJflirlrlerdi. 

lıpann.'da üreUldllt tçln 
(lıpanyol koyuau) adı a. ve
rilen ve thraç edenlerin ceza
sı idam ola Merlnoılar ilk 
önce on altınca a11rda hediye 
suretiyle logiltereJe, on teki
zinci asırda dört defa Fran
u1a ve İneç.-, 1773 tarihin· 
de de Macaristana ıoku1muı· 
tur. 1783 de Macaristan& 
kral ikinci Jozef zamanında 
ikinci defa Merinoı sürüsü 
aetirllmtıtir. 

Türkiyemtze Merinos ko 
yunu ilk önce padtıab Abdül· 
aziz zamanında ıetlrilmtttir· 
Bir ıürü Edlrnedeki padltah 
çlftltiioe yeıleıtlrilmltti. D fer 
bir surü de (Karacabey çiftliği) 
ne~ getlrilmlıtt. 1310 yıhnda 
ıetirllen Merhıoslar Halkah 
Ziraat mektebine verilmtıU. 
1324 yılında üçüncü defa 
ıetırtlen (10) Koç, (90) Koyun 
Karacabey çtftliilae verllmif, 
balamıaabk, uıulıOzlük yüıün
dea bütün bu t•pbb&ler 
ıu1a dütmüttür. Dörd6ncü 
defa olarak ) 928 - 1929 -
1930 71llanada C11murluk 
hllkümetl tarafından ı•tlıttl· 

rilen (920) 1.oç 9e (1815) 
Koyun (Karacabey baraaı) n· 
da üretllmlf, o zamandanberl 
devam eden çahf 11H ile bu 
koyunun yurdumuzdı çoıal

tılmasıoın mümkün olacait 
anla ıılmııtır. 

Üç yılda dört partide ıe· 
Urtttrllen bu koç ve koyun
lardan Bursa, Bahkeılr, Ça
aakkale, lıtaabul lllerladekt 
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ŞEHiR VE MEMLEKET OUYUMLARI : 
tt 

Lodos Fırtınası 
Günlerdenberi devame. 

den Lodoı fırtına11 dün sabah 

dinmif ve hava açmııtır . 

Uludağa yeniden bir mlkdar 

kar yajmııtır. Dün İstanbul 
pOltaları da gelmiıttr. 

Lodoı fırtınası dün gece 

tekrar baılamııtır . Fırtına 

devam etmektedir . 

Uyanık bulunmak 
iyi şey 

Hacı b!lba mahallHfnde 

Müftü önü ıokaimda 30 u · 

yıla evde oturan Ahmet ollu 

Şerif, Y ttil mahallni Boyacı 
' 

Kulluk sokağında 4 sayılı 

evde otunn Terzi Ztya kar111 

Aliyenlo evine girmiııe de 

kadının uyanık bulunmaaınden 

bir fey alamadan kaçmıttlr. 

Zabıta kendisini yakalayarak 
evrakıyle Adliyeye verilmfttir. 

llbayımız 
Dün Ankaraya gideceğini yaıdığı
mf:r. ilbayımız Ş Soyerj hareketini 
bugüne kadar bırakmıttır. fıbayı
mızın buıün Ankaraya hArekct 
etmeai muhtemeldir. 

bir hırsızlık 
Akbıyık me ha ilesinde 21 

numaralı evde oturan Baytar 
mütekaidi Ahmedtn evine btr 
hnsız girmlı ve ttya11 kıırış

ırılmı ıaa da bir ıey alama 
mıf ve bu eve de Şerifin 

il · diğf teshft edilerek hakkın· 
da kanuni muamele yapıl

mııtır. 

bir hırsızhk 
iddiası 

Şehrin kenar mah:ıllele

rfnden Simitçi çıkmazı ma-
' hallealnde 8 sayılı evde olu· 

ran Taşçı Osman oğlu Kadri; 
evinin arkaaındaki boı bir 
arsadan girilcr<!k bir takım 
elbise, bohça, mendil ve bir 
yüzük çıılındıiını iddia etmiş, 
zabıta tahkikata baılamııtır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••• 
Karaboncuk gözü ile : 

Milyonlar , Milyarlar ve bir 
korku hastası .. 

G~ .. n e.tmlsta kap111 
fkldetle çabndı. Ama nasıl bir 
çalınma, lclMa bazı m6aeee
selerde yanıın veya bir fell
keti haber verDMk ibere bu· 
hmdurulan alarm tıaretleri 

ıtbi ardı}ara11 keEllmeden 
muttasıl çalınıyor . Evdekiler 
e•vela birbirlerine bakııhlar, 
ben de biiyük btr merakla 
fuladım, kapıya koıtum. Ne 
r~reytm ? pek sevdllim halim, 
ıellm ve çok nazik kibar 
arkadaılardan biri. Büyük bir 
asabiyet ve heyecanla içeriye 
girdi : 

- Odana ıirellm, dedi, 
s~ninle yalnız görüıeceitm. 

Ne yalan aöyliyeylm birden 
bire ürktüm. Arkad•ıım mu
kaddemestne nereden baıla · 
yacağını tuarlamıı glbi baıı 
önünde odamda çok heyeccan· 
lı adımlarla bir aıaaı bir 
yukarı dolaııyordu. Söze ben 
baıladım: 

- Hayır ola yahu, dedim, 
bu halin nedir ? hepimizin 
yürelinl oynathn yoksa çıl• 
dırdın mı? 

Her zaman dirhem dirhem 
söz söylemek mutadında olan 
arkadaıam bu defa zıddına 
olarak y&k•k perdeden ve 
hem de kolluiJlf, ellerifle 
ve tekmil •6cudanun iftira· 
kiyle cevap vereli: 

yetlıtlrlcllere d~ •erilerek 
üretilmelerine çalatılmıtbr. 
Bugün bu koyunlaran döllerln
den olmak üzere Buna ilinde 
merkeı, Yeniıebir, Karacabey. 
M. K. pata kazalarında (1200) 
den çok yarım kan Merlnoı 
koyunu vardır. 

•• * 
-Ardı T&r-

- Daha c.aJ Jır•adım ama, 
neredeyse çıldıracalım ! 

- Sebel? 
- Al tıte bak ! di)'erek 

ctbinde1 bir gazete çıkardı 
ve: ıurasını oku! dedi. Oku· 
dum : Bayt.trlardan biri yap· 
tığı etüdlerde aailam hayvan · 
laran bile sütlerinde pek çok 
mikrop bulunurmuı, bir dir· 
hem kunt otta bir milyon, 
hayvanın it irine dokunmuı bir 
gram aütte bir milyar mikrop 
varmıf. Be:ı: Bundan sana 
ne ? demeye kalmadan odayı 
ı. rıınlamakta olan arkadaıım 

feryadı kopırdı : 
- Na11l bana ne? bittim 

arkadaı! asıl olan bana o' du. 
Bilirsin ki ben enikonu bir süt 
tiryakisiyim. Bir aün •üt iç 

mezsem kendimden geçerim. 
Bunu o!rnduktan sonra gel de 
sen artık ıüt iç bıkayım! Bu 
ıabah içtiğim sütü cıkcığını 
çıka11rca11na saatlerce kay· 
nattım, kadehimi bol aydınlı· 
ğın kartııında evirdim çevir. 
elim ıene tiksine tiksine içe· 
bildim, timdi de kaı namda 
milyarların danıettlklerini 

duyar gibiyim. Zatt!n birkaç 
gilndenberi su derdiyle mer 
ıuld6m. Şimdiye kadar seve 
ıeve içtijimiz Gökdere ıuyu · 
nun da içilmeye elveriıli ol· 
madıiadı gazetelerde okur 
okumaz ben hapı yutmuıtum. 
Bu ıüt meselesi de üzerine 
Uiy dikti • Hay ketki oku· 
maz olaydım gündüz aklımda 
bu, gece rilyamda hep bu. 
Ne yapacağımı ıa11rdım kal· 
dım. Haydi evimizdeki ıütü, 
ıuyu kaynatalım. Ali~ fakat 
mld•J• inen ve eay111na hesap 

- Ardı lktnçl yGzde-

AJANS TELGRAFLARI 1 

Ha be~ ler her cepheden 
ilerlemiye devam 

ediyorlar 
İtalyanların iki şehri boşalttıkları 

bildiriliyor 
- -.a.-41 ........ -

Ankara 4 (ı\. A.)- Romadan ve Aımara<lan bildirildiğine 

göre: Habeıler Makkalenin yüz kilometre Güneyinde toplan
maktadır ve ha.va yol•ı ile yA pılan iıtikşa.fb birçok Habeo 
kuvvetlerinin bu mın t .:aya doğru ilerledikleri görülmüıtür. 
lki taraf öncüleri kaı ııloımışlardır. 

Royter ajansı da Güney cephesinde Habeşlerin Görahimin 
yetmit kilometre Kuzeyinde bulunduklarını bildirmekte ve 
Habeıterln İtalyanların Göraht ile Gerlogubi'yi bo~alttıklarını 
iddia ettiklerini ilave etmektedir. 

Kuvvetli Habeş kıtaatı 
'J'akkaza ve Makkale 

•• • •• • • 
uzerıne yuruyor 

ita/yanlarla şiddetli bir çarpışma 
sonunda Habeşler 15 ölü verdiler 

--ıGG ._ cc:.---

Ankara 4 (A. A.)- Bugünkü İtalyan bildiriği cephelerde 
önemli bir hadise o'madığını yazmaktadır. Kuvvetli Habeı 
kıtaatJom Takkaza cephesiyle Makkale üzerine yürüyüılerine 

devam ttmektedir ve İtalyan kuvvetlerinin tasnifini birçok 
noktalardan kırmak rı iyetinde görüldükleri Asmaradan bildiri
yor. AdiHbabadan bildirildiğine göre Makkalentn Kuzey 

doğusunda vukubulan çelin bir çarpıımada ltalyanların elif, 

1 Habe~lerin o.:ı beş ö~ü verdikleri ve İtalyanların kaçtıkları 
yazılmaktadır. 

lngiliz muhalifleri Italyanlar için 
zorla eve giren kimsedir diyorlar .. 

Ankara 4 (A. A) Lortlar ve avam kamaraları kralın nut
kuna verilecek cevabı hazırlamak üzere diln yaphkları toplan

tıda iıçi muhalefet partisi mümessili muhalefetin kralın beyan. 
namesini tasvip etmediğini kaydederek demi,Hr ki : 

ı. "İttlyayı <la memnun edecek bir tarzı hal bulmak lüzumu 
hakkındaki fıkra kabul edilemez · İı.alya zoıla eve giren bir 

j 
kimsedir . Böyle bir kimse ile istişare edil~mez . Onun hak· 
kında hüküm verilir . " 

ltalyaya mal ihraç etmiş olanlara .. 
Ekonomi bakanhğının bir tebliği ; 
Ankara 4 ( A. A ) İtalyaya karıı mal ihrhç etmif otup ta 

henuz almamış olanların peıin veya vadeli alacaklı oldukları 

miktarı en yakın Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası şubesi
ne bu ayın on altıncı günü ah§amı Eaat beıe kadar bildirme
leri Ekonomi bakanlığından tebliğ edilmektedir . 

Muhtariyet ilan eden Jeneral 
öldürüldü 

Ankara 4 (A. A.) - Tlyençinden bildirildiğine göre: Geçen. 
lerde ıarlsi Çin'in muhtariyetini ilan etmiş olan Yoggeng 

öldürülmüıtür . 

Kamutayın dünkü toplantısı 
Ankara 4 (A A )- Kamutay bugünkü toplantmnda 

demende görütülecek bir ıey bulunmadığından cuma 
toplanmak (lzere daitlmııtır. 

Gön-
günü 



Sahife 2 
t 

Türle tarihi kurumunun 
yurddaşlara bildiriği 

Yurddaş, 

Türk Toprağının üstü ve 

altı değerli antikiteler, anıtlar 
ve tarihi eserlerle doludur · 
Bunlar, Türk Ulusunun dün· 
yada ilk kültürü kurduğunu, 

Ulusumuzun başka Uluslara 
kültür önderliği ettiğini bütün 
acuna tanıtacak ıahitlerdzr. 

İnsanlık kültürünün kuruluşun· 
da,gelfşiminde ve ilerleyişinde 
Türk Ulusunun yaratıcı vıır. 

lığını göJteren bu ata aniaıln
rını korumakla,"Türk tarihinni 
korumuş oluruz • ,, 

Yurddaş, Ulu Cumur Baş · 

kanımb. ATATÜRK' ün yüce 
önderliği altında "Tiirk Tarihi,, 
ni ba§langıcından baıhyaralc 

incelemekte olan ve .. Türk Ta· 
rihi,, nln eskiliğini geniıliğ.ni 

ve yüksekliğini bütün dünya
ya tanıtmağa çalııanTürkTarihi 
Kurumu, bütün çalışmalarında 
tarihi eserlere dayanmaktadır. 
Bu eserler, hepimizin ulusal, 

müşterek malımızdır. Onun 
için bu eserleri yıkılmaktan, 

hurap olmaktan, yabr: ncı ille· 

re ve ellf!re g(çmekten koru· 
mak her Türk için U lusal Lır 
ödevdir. Yurdnn§, bu ödevi 

can le, başla yerine gelirmeğe 
çıtl ı ş. Ta:ihi eserler bulur, 

böyle eserlerin yerlerini görür . 
veya iıttirscn, bu eserlerin 

şunun bunun el!ne geçmesine 
meydan vermeden müzelere 

ve hükumet adamlarına haber 
ver. Kendi kendine usulsüz ve 

Tarih de' t,lerini altüst ede
\!ek toprak kazılarında bulun· 

ma. Böylelikle define nrnyca· 
ğım diye, bulacağın eserler ne 

sana, ne de tarihe -yısl'ar. Sa 
na atalardan kalını§ veya E>li
ne geçmit olan tarihi eserleri 
de yabancı ellere kaptırma. 1 

Bütün bunları Ulusal Kurum· 
lara vermek kutsal amacın 

olsun. ....------· .. ----------
nı KARABO'\ CUK GÖZÜ iLE lfl lij ___ nı muafiyet denilen tabii bir 

çarpı§mn kudreti vardır \'e 

bunun yardımı çok bü~1 ükıür. 

Her haatahğa mutlaka ber 
insan yakalanmaz, muafiyet 

Haldun s~si n Birinci ktınun 
c es ez 

için lraç sene yatBcsğınıZl 

artık siz heJa p edin! diyerek 
elini ltürsünüu t&htasımı vurd. 
vura cemaatıt anlatıı ken bu
nu dlnliyen lc:uahoııcuk he · 
men ayağa kalkıp: 

- Hoca ! ben kantarın 

lopunu kaçırdım. bu hesaba 
h·ç aldım ermedi. lş bu her· 
teyf' geldıkten sonra artık 
namazı da sen kıl, orucu da 
s•n tut, henden paso! demiş. 

2- Bfr kolera istiliıtında 

kolera korkunç tırpanıyle 

mücessem bir iskelet feklinde 
karaboncuiun bulunduiu 
memlekete de gelmlf ve kale 
kapunda tesadüf ettiği kara

boncuğa : 

- Ben l·olerayım memle· 
kelmizden de a vlarımı alaca
ğım ama madem ki sen de 

bu memlekettesin, senin hatı
rın idıı üç günden ziyade 
durmayacağım ve on kitideo 
fezla almayacağım. Buraya 

girmekliğim mutlaka lazım· 
dır çünkü listemde vardır, 

eğer buna razı o!mazs .. n o 

zaman senl de dinlemem, 
zorla içeriye girer. Binlerce 
kitinin canma kıyarım ! demfı. 

Ne ynpsın karaboncuk da bu. 
nu "Ehvenier•> bularak ve on 
kiıid~n f&zla nlmayacn~ma 

koleranın elinden bir de ta
ahhüt senedi alarak girmesine 
razı olmuı 

Bir inci gün yetmiş ktıi 
ölmüı, ikinci gün yüz doksan, 

Si!I 

/ 
\ 

İş Bankası: 

Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
liradan 20,000 liraya çıkararak 

1 bir misli daha arttırdı ••• 
'~!!!!"!!l!!~~~~--~~~--~--~-

Bursa Tapu 
ğünce ı: 

l\lüdürlü- Bursa Şarbaylı
ğından: 

Parke kaldınnı mesari· 
fine iştirak hissesi borcun
dan ötürü Ura) icra ruemu
rluğunca haciz altına alınan 
bir adet İsparta halısı ile 
14 parçadan ibaret kadife 
koltuk takımları 6-12-~35 
cuma günü saat ı 4 karar
larında bat pazarında açık 
artırma ile satılacağandan 
isteklilerin tayin olunan 
gün ve saatda mahallinde 
hazır bulunmaları ilAn olu. 
nur. 1-1 

W'WWWWW'WWWWWW 

DOKTOR 

-Birinci yüzden devam -
bilgisinin bile bir ölçü ve ad 
bulamadığı ölü mikrop yığın· 
larına insan nasıl tahammül 
eder. Vallahi aklına geldik· 
çe içerim allak bullak oluyor. 
Sonra, canım inssn bir kah
veye, bir gazinoya ve müsa· 
firliğe gitmez mi? Buralarda 
canı su istemez mı? Yılına on 
iki ay oruçlu imif gibi susuz 
gezmenin imkanı mı var? tç· 
meye de cesaret yok, çıldır

mak itden bile değil yahu! 

sinirlerim kö\iünden bozuldu 
vesselam! sen söyle allah 
aıkına ben .§imdi ne yapayım? 

bunu çok korur, öyle olma
saydı şimdiye kadar dünyada 
insan kalmazdı! gibi sözlerle 
kandırmaya ve teselliye ça · 
lııtımsa da bacayı s&rm ş olan 
alevini ı;öndurmenin f m~fıoı 

yoktu. O, gene söylemek iç\ , 
ağzı açık bekliyordu. Nihayet 
duramadı: 

ı üçüncü gün ise tam üç yüz 

Yaylacık köyünde şar

kan iskender oğlu ibrahim 
garben iskender oğlu demir 
şimalen kör mümin cenu
ben yol ile çevrili bir ve 
ve bahce ve şarkan hüseyin 
p~hlivan garben yol şime
Jen kadri pehlivan ve hü
s~yin cenuben yol ile çev
rili bir ev ve kamışlık me
vkiinde şarkan hüseyin ve
resesi g-ırben emvali met- · 
ruke şimalen iskender oğ
lu ibrahim cenuben dunbacı 
oğlu hüseyin ile çevrili ba
ğ ve bayır mevkiinde şar

k·.tn yol garben yol şimalen 
kayalar cenuben bunkuş 
oğlu mezarlığı ile çevrili 
tarJa ve şarkan mustafa oğ· 
lu ethem ve koca hü.;eyin 
garben mustafa oğlu ethenı 

Ahmet Selimi 
[KARABONCUKJ 

Baktım ki arkadaıım dos
doğru sinir buhranına kapıl· 

mıı ve nevrasteniklerln en 
ba§lıca arızı olan "karııunda
kine saatlerce derdini atlat· 
ması,. gibi belki dl!' akşama 

kadar söyliyecek, sözünü kes
tim ve : sen de çok fozla 
dü§ünüyoraun, insan snkanma
yı elden bırakmamalı amn 

bu kadar da değil ! en önce 
yapılacak tedbirlere baı vur
malı, fakat ondan ötesini 
birazda tabiatın y8rdımına 

bır.ıkmalı. Çünkü insanlarda 

- Şimdi azizim, dedi, 
ben kararımı verdim. Hem 
bu yüzden hastalanan sırır

larimi tedavi ettireceğim ve 
hem de nerede mikropsuz 
süt ve su bulursam b_ir bayii 
zaman orada kalacağım. Al
lah umarladıl: ! diyerek elimi 
sıkıp sinirli adımlarıyla kapı· 

dan çıkh gitti. 
Arkndaıımm ıu hali b;ı na 

iki karaboncuk fıkrasını ha
tırlattı : 

I - Vaizlerden bf riıi na· 
maz kılmayanların her bir 
vakıt namaz için cehennem· 
de seksen bin yıl yanacağm-

d1t.n ve hem de burauın lırr 

yılı ahretin bir gününe bedel 
olduğundan biı:' vakıt nftmnz 

.----·----M----.---ı 
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toplayarak elini cebine soktu Dedi ve çıktı · 

1 
bir deste para çıkardı. İçinden Ya§h adam yalnız kalmış· 
iki on liralık ayırarak Sürpi · dı . İçcrdeki odadan kıvrnk ve 
ğe uzattı: şen kı;hkahalar aksedi)'ordu 

- Ben Adanalıyım ma- bir erkek sesi. Sonra kınak 
dam .. Tüccarım ve zenginim . bir kadın kahkahası .. Titredi. 
Onu k8ndıra bilirsen bunlar Bu ses, bu sesi tanıyor gibly-
ıenin olsun. Ona da bir sa.at dl. Bu ses .• bu ku1aklarını tır · 

fçio elli lira vereceğim . Ka· malayan beynin!, dimağını 
bul ederse bekliyorum. Gel· kavuran bu ses .. Yabancı de-
ıto . ğildi.. Oh'!.. Son gayretini 

Paraları gören Sürpiğin göz. snrfederck kendini top1adı. 
leri ha.retle parlamıı, çehresi Bitkin bir halde ayğa kalktı. 
gü'müf ü Derhal ayağa kalktı. Mesaya doğru ilerledi.Fenala· 
Paral&rı alarak kapıy doğ· şıyor ve tıksnıyordu. Sovuk 
ru yürüdü. Dışarı çıkarken: bir ter ıztırapla takallüs eden 

- Onu mutlaka kandıra· çehresini yalo.yor ve yavaı 

cağım. Zatınız burada bekle- yavaı aıağıya doğru uzayur-
710. du. Bir bardak su doldurdu. 

el i kiti cartayı çekmtı ve 
kolera da kele kapmndan 
çıkarken karaboncuk : 

- Be utanmaz yalan 1 ! 
haniya on kiı•den fazla alma

yacaktın? bu yilzlcrce söndür
düğün oca!dar nedir? diyere:.. 
yakasına yapı§mıı. Kolerada: 

- - Karaboncuk ! ben tıpkı 
tıpkına sözümde durdum . 

ı ceruben hasan ile evrili 
tarlanuı ceddinden kalmak 
suretiıe ilyanın senetsiz 
ınaJi iken 326 yılında ölme· 
sile oğlu kayaya kaldığı 
ve kayanında ihtida etdik
ten sonra ölmesile oğlu ka. 
yaya kaldığı ve kayamnda 

Kendi hesabıma on ki~iJen 1 
ihtida ctdikten sonra ölme· 
sile veresesine intikal ey
lediğinden tescili talep ed-fazla ldmseye el t:ürmedim 

öteki ölenler korkularından 
öldüler! de mittir. 

lıte böyle deierinden zi
yade korkmanın da hazan 

pek ho~uma gltmiyen sonuç
lar ,·erdiği olur. Arkadaşını 

gibi fazla evhama kapılan, 

belki, başkrları da vardır. 

KARABONCUK OGLU 

bir iki yudum içti . Üçüncü 
yndumda tıkanmıştı. O seı .. 
O kahkaha hain l(ulalclarını 
tırmalayordu. Ürperere'k gt-ri
ledi. Nazarları karıısında ki 
aynaya tesadüf etmfılf .. Titre· 
di. orada kendi hayalini ken· 
di çehresini görmuıtü. Bardak 
dudaklarında olduiu halde 
aynaya doğru ilerledi. Y., k 
laştı, sa Lit ve cans;z na zar· 
larla kendine, ak ıaçlarına. 
Yıllarca ltke sürmediği alnma 
Çehresine göz'erin ve behek-
arfne baktı boktı .. Sonra acı, 
baştan baıa hicran ve yeis 
dolu acı bir kahkaha farlattı. 
Bu sarsıntı ile bardak elinden 
düıtü. Bu madeni ıeı üzerine 
blrnz ltendlne g ~lir gibi oldu . 
Terleyen çehresini silmek için 
mendilini çıkardt ve yüzünde 
dolaıtırdı. Mendilin rast gele 
dola~masile gözündeki vapor 
dumanı gözlükleri ve takmıı 

olduiu beyaz takma bıyıiı 

ilmiş ve tapu kaydıda bu-
, Junamamış olduğundan ta

s lrrufunun tahkiki için 15-
12-935 gününe müsadif pa
zar günü mahaliine memur 
gönderileceğinden bu yer
lerde alakası olanlar varsa 
tarihi ilandan itibaren on 
gün zorfrnda ellerindeki be 
lgeltr ile beraber tapu ida· 

yere ayak la rının ucuna düıtü. 
Onman aynanın küçük çerçe· 
vesi içindc> Haydarm ız.tırep 

yeisle solan matrut ve buru
ıuk çehresi bütün hüzünle 
tecessüm etti. Bir alev gibi 
gözlerini yakon bu hayal kar· 
ıısınında Haydar ıendeledt.lr
kildi. Ve ateılea saçsn gölerin· 
denbir kaç damla yaı fırlattı • 
Sert bir öksürük boğazını h' 

kadı. sonra çılgın bir halde 
elleriyle )·uzunu kapayarak 
boiulur gibi hıçkirdı. Yanın 

di kanpeye yığıldı. Beyni ya· 
nıyor dimağı ve mevcüdiyett 
aanılıyotdu. O ıeP,o kahkaha 
hala devam ediyordu. 

Böylece nekadar kaldı bil· 
mi yordu . Yalnız oda kapısı
nın açılıp kapanm il üzeri
ne kendine geldiii zaman 
doğruldu. bir iki s"nfye f8f

kın!ıkdan aonra vaziyeti kav· 
r.ıdı, elini cebine soktu. ve 
baıını kapıya çevirdi. Nazar-
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j Her türlü hastalıklar muayene 

1 
ve tedavi olunur . 
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GECE VE GÜNDÜZ 

Sayın ahıllmlze bir hizmet 
olmak üzere pazartesi ve 
peıembe günleri muaye

ne ücreti : 

50 Kuruş 
••••• ,..,.,, •• ,e,. 

Satıhk ev 
Bursada Pınarbaşı veziri nıa

halleıinde kahve çıkmazında 4 
numarah ev acele satılıktır. Al
mak ve görme isteyenler : Altı 
parmak caddesinde 106 nama-) 
rada Bay Ali'ye baş vursunlar. ) 

resine ve yahut mahallinde 
bulunacak rnemura müraca· 
at e} lemeleri ilan olunur. 

lan kapı öoOnde duran genç 
kadının nazarlarlyle kartıla

ıınca tokat yimtı gibi.. Hayır. 
Bir yılan .. Bir vahıı hayvan 
görmüı gibi Orperdl litredir 
ve hançereaf nt parça la yan 
bo8uk bir ıesle : 

- Nermin!.. 
Diye haykırdı. 

Bu acı feryad Ozerioe 8ftlÇ 
kadın titredi gözleri )'Uvala

rından fırladı . Korkunç b t 
sesle : - hih •. • Babam ! . 

Diye bağırdı. Geri ıert 
kaçmak istedi. MuYaffak ola· 
madı. Ayakları dolaıtı .ende· 
ledi. Yere yıkılırken Haydar 
seri bir hareketle cebinden 
bir lüverver çıkardı. Namla')'U 
Nermlne dojru çevirer,ek ateı 
etti. Patlayan iki merminin 
tok ve ıo vuk ıeıi odamn lra • 
im dıvarlarında akiıler yapa· 
ken Nermjn bir külçe halinde 
bayğın yere yıkaldı. 

- Bitmedi -


