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Bir Et Y emezle Mülakat .. 

Size bu yamnla et ve et ıu. 
yile pİfİrİlmİf yemek yemiyen , 
hayvan derisindea hiç bir ıey 
reymiyen, daima yemit ve 1eb
ze yiyerek ııc:lumı alu, kim 
1e1iz yerlerde ve fiiDet altm• 
ela çml çıplak dolqan bir 
tabiatc:ıyı tamtacajım. 

Ailen Tnbzonlu olan bu 
at tahsilini kısmen Galata 
Sarayda yapmlf, timdi Cihan· 
pcle otanıyormUf. Kendisi 
42 yqmcla olduiu · halde an· 
cak 22 yqmcla gibi g&rünen 
bu zabn adı Medihtir. Ve 
Uluclap kayak yapmaya reJ
mittir. Burada hiç bir ıeye 
Uirlemnemelde berkesin bay· 
retiai celbedea lhdihle yemek 
IC>fruında kODafbım. Çok en· 
tereun mutalealan olAıa ba 
utla kODUfbaklanmm oldaiu 
pbi yuıyorwa : 

Ulaclaiclald kayakçdar e · 
.iade ylıe yalan sporcu bir 
arada ,__. Jiyorda. Ona. 
mise h· ..... 1 et geımc. 
~ ...... a.,.kla 
,.., .... ,...... Arkam· 

... et .... pifirilmif 
plllft • .- .......... Ba 
... ı. ., ... tl i tlikbtle 

• ,.., AIP-
Wdaaç patdll 

..,.ı•if; ,emek ...... ,.,., ...... 
- Nip. w.- ..... ,.. 

•eldw 1••lrw? •••·•. 
1116atahm cnap .... 

- QıHuberi bm ba 
ıaali aorac:ak arkadq ••yor 
dum. Huıusile blyle apar l• 
lemiade ve tabiaba kucajmda 
D ~ma· çok 1eYiadim. 
Çiakl: bni • aiyade anla
yabilecek olan da mutlaka 
re•• bir ıporcuclur. 

- Kaç leaedir bu bayatı 
yq&yOflUnU& ? 

- On clkl aeaeclenberi 
tabiatcJ)'lm. O umandanberi 
atzıma bir lokma et ve et 
suylle pı,.rilmİt yemek koy
mıyormri 

Tabiata elemek hakikati 
1even iuan demektir. S... 
tabiattan bayabma, uadetime 
faydalı olan pyleri abnm. 
Zararhlaruu atarım. 

- Metell neribi ?., 
- Beaim için faydah ola· 

bilecek ıayri tabii biç birpy 
yoktur. Evell : aaadetime biz· 
met etmek i.. btltiia hisleri · 
min aaadetiae bizm1:t etmeye 
çahpınn. Meseli : göztlmOn 
.. c1eu için nn'i ziyada he· 
men laemen Mç bulunmam. 
Erken yabp erken kalkanm. 
Tabii liya beaim içia yalmz 
flMltir. Karuhkta klçlk 
..,leri llrmeP uinfmam. 
Bmaa içiD ..... ,. pek u 
pisim. '2 yapdaynn. Fakat 
ılderim 15 yqmclakiler kadar 
iy.i ,...,. 

- iti tliçiD yemiyo a ruz? 
- Etla .... için .... bir 

.. ""-- bltGa aniyeti· 

---·~.... ••'!lr· o.ek ..... ............. 

MUSA ATAŞ 
ve çenelerimizin yapıhfı et 
yememize manidir. Dojnıdan 
dojruya bir et parçumı kurt 
veya kapek gibi 111rabilirmiyiz? 
Şlpbeaiz ki çatal lnçajm yar. 
d11m olmaclakça ba)'ll'I •• Halbuki 
ben ne bir kurbma ne ele bir 
Anlamm. Nihayet Maymau 
benzeri bir ciue memabum. 
Maymun ile katiyen meyva 
ile taıaddi eder. Bize pyri 
tabü gıdalar belki bot gelir. 
Fakat bu bal uzun zamanların, 
muhitimizin, an' annelerimiziD 
bize verdi;i Adetlerden ileri 
ıelir. Meaeli: bayle an'anele· 
ria beniz ilzerinde fula ml
euir olmada;. k6çiik bir İlllall 
yav1'111UDu karpmıza alahm. 
Yambqına da et yesin diye 
yarablan bir mahluk yavruau 
koyalım Suların ikisine bir
den, bir elimizde bir parça et 
cliier etimizde de bir elma 
tutarak g&terelim. G6riirill 
ki : et y yici malal6k o ,._. 
Hm MnaD•D M k---.. 
.. .......... - de leaetia
.. Wç bir illııua almaz. F .. 
bteı,_....---. ... 
llelki ki1•l 1

TF ........ ID 
iadirir ...... ,._.. .. • 
....... batla .... ,... .. 
.... lltiJabu tatmia edecek 
alaa aaeyvaıa -hem de kapa· . ~ . . 

- Peki etia 
nrlarmı ı&ıdlds? 

- Ben bir fen adamı ol· 
••mıkla beraber merakumo 
belli llr&ldecliği kadar ft:ul 
de ka'lfbrdım. Önce baza 
cıhazımıı et için yapdmam11br. 

Et yiyen mablikun barakları 
imadır. Ot yiyenlerinki uzun· 
dur. Meyva ile taayyiıf eden• 
leria İle orta boydadır. Bunu 
metre ve arflll)a dejil de 
mabl6kun boyunun uzunluğile 
61çllyorlar. 

Gelelim etin zararl&nna : 
Et vlcudumuzdaki sulu mad· 
deleri (meseli kan gibi) ba · 
mızi yapar. Her bamız bedene 
lizım olan madeni emlihı eri. 
tir. llanun neticeli olarak 
&lllncey.e kadar yemek yemek 
mecburiyetinde olan iman 
mahlikunun (bammyet kireç · 
leri erittipden) vaktinden 
evvel elifleri dakiilllr. 

- Et ıuyile pİfİrİlen ye-

- Ardı ikinci 1üze -

Bıç•k ••t•r•nlar 
Meaudu makremevl mahal

leılnde Haıan Mehm.,t, baba· 
sakır mahalleıtnde HG1e1ln 
lbrablm kadU1e mahaUeelnee 
ıarfp Alinin laerlerlnde birer 
bıçak bulunm111 namaaılh 
mahallelinden Hakkı Abmet
te kundura bıçalı ıene aa• 
mazılhtan Necmettin Apdal· 
lahta ve reıtl mahalleelad• 
Cemli Kemllde birer aıtara 
bıçalı bulundufundan hakla. 
nncla muamele yapılmııtır • 
S.ltmaade maballedadea Oı• 
... Alatnedla berla4f de ... ,., ........ m1-.--, 

llbayhk genel 
kurultayında 

Işık sönf~Ürıne tecrüb si --- ---------------
ltba1bk ıea•I kurulta1ında 

botalln Clreltklen ankat Ah· 
met Hul6tt Kl1meale kıml ar 
cemt1etl baıkaaı Rafet MÇll· 
mitlerdir • 

Ş eh r l m 1 z de bu ayın 15 inde yapılacak 

Onlversltelller 
uludq• gellyor
ıar. 

0a ılD IOlft bet1afacak 
olan ıllHllr tatlhade latan• 
bal o......_ proı..ar1er1a · 
dea 'f'e lna erkek talebe._ 
mG ....... kalallaldc bir ka• 
1akçı ...... "'' .,.,..l'I , ... 
malı •• - ... kal .. k --
re Uladafa ~ kacaldard.r . 

Mektep k•ak•tl ... , .... , 
Alaca •••clt •Üalılla .. 

Kemli....,._ tJe 1ı • ..,... 
--. Mlrtlk aluM otuaa 
l•k Ee•&I •eld• .... ._. 
olmaMlan laalde mıktep il:~ •. ..,., .......... , ......... 
lılktt.t ._ıeilllcl ...... . 
fet ••• - ......... , • .,.ı. ....... 
Y e paketleri 
v• lnhlMr lct.resl 

\ie4i ................ . 

Hava bGcumlanna karıı 
korunmayı halkı 61retmek 

için ... dlJe kadar muhtelif 
ıelalrlerlml&de yap.tan lflk 

lladln.. tecrtlbeıl ıehrlmlacle 
iN aJID OD ltetind ılnl ak· 
... eut 20 ele 7apılacakbr. 
Tecı• 20 dakika devam 

edecektir . Hallnmlma bu tec
rlbe ııra11ada laGkimeUn ve 
..,..,..... llllclhllderiae tire 

........ rad•n gelen 
..... ı gitti •• 
K11 oll•pt1atlanaa atde

cek kayakç•ları ıeçmek için 
A..a.ratlaa plen ve parti ıe· 
..ı merkat l1elerlnden Say. 
la• Rahmi Alpak ile fecleraı · 
ro• ıenel merkezi O,.lertad• 
(Ut..) ıa.teal aeırt1at ml
.ı.e Nualal a.,danlaa mi. 
reldwp he1et din Parti Bat
bmmıa Doktor Sadi Konukla 
beraber Ankara1a ıttmtıttr • 
keachlerlDI aı ıarbaJ Zehra 
Buduaç, Parti erkllll " D•I· 
cabk kallbl .-eı eekreterl 
M9aa Atat 111arlamıı1ardır . 

Sinemada 
Rakı içilir mi ? 

Geçea ıece Kfttel aalll-
1 yeıladen lzzetUn Mehmet ve 

1 

N8ri H...,,. ile a... la6De ,. .................. ..,. .. .......... ..... ...... . 
-t- _...... el d 1 otur•n Sabri Zeki •• G6n61 ,. .. •~u yazımız a a • 
pret ettllfmlz ıtbl ıehrlmis· I LOtfl lılmlerinde dört ktıl 
ele birle bir ıey otmadıtı Milli ılnemada rakı fçerek 
ulafıl•••r . nezaheti lhlll ettiklerinden 

haklarında kanuni muamele 

Tüze 
b•k•l•iının 

dikkat nazarına 
_....__ 

Gasetemlz dlrt a1clan 
beri ıGndeltk çıkblı halde 
kö1lerlle beraber 100 Wa 
den f aala ntiuıun icra it· 
lerJnl ı&ren Burea lcra1tn -
dan 1lmcli1e kadar gazete· 
p1lze tek illa ıöodertlme· 
mittir • Bu vazı1et1 zaman 
zaman Bur• ıenel •••· 
manhlı katıra da ıöylemlt 
bulunmamıza ratmen icra 
lllnlannın hepsi ıene ıeh• 
rlmlacle baftalak olarak çı· 
kan bir ıaaetede çıkmak
tadır • Bız bu inhl•rcıbia 
biç bir mana •ermemekle 
beraber lllnlaran 1aloız ıa· 
zetemıZe ıönderilmeıial de 
lıtemı1oruz . lı •hlplerlnln 
,anı ıllnllne neırec:lllmek 
ıereken Ulnlaranua olıun 
ıaaetemlze ı&nderlhneelnl 1 
ve bu durumun d6zeltllme. 
•lal dlle1oruz . 

Sarhoşluk hakaret ve 
yaralamak .. 

OçMalann tekke toka. 
tından All Aılb lımlncle biri 
earhot olcluta halde bekçi E
teml &W6rmek kutı de rarı· 
lacbla •• ....ıe halinde lıa• 
kıret ..a.ta1arals 1•
laa&LJW • 

yapılmııtır. 

Sinemalarda .. 
Tayyare ılnema11 çar

ıamba akıamına kadar (Kalp· 
ten Kalbe ) ftllmlle umumi 
arzu •e raibet üzerine ( Moı• 
kova Geceleri) filimini 161ter• 
mektedlr. 

Ztıvk ıloemuı da dün 
r.kıamdan itibaren (Tangolita) 
filimini ıöıtermeye baılamıı· 

tar • 

Bit hırsızhk 
Kurhaluı caddeıillde bak· 

kal Şaktr Abc:Hllbalikln dille. 
klnına bir bıreız ılrerek 1270 
kuraıunu çaldıla anlaıllarak 
takibata baılaDJDJtbr • 

Dağ sporları evine 
bir armağan .. 
Ba1ramda lıtanbuldan U• 

ludaia kayek ıporu yapmaya 
gelen Doktor Bayan Safiye ; 
Partinin 7enl Japhrdılı ka
yakçılar evine bir ecza çan
tHı armal•n etmlıttr. Kal6p 
baıkanltt• te,ekkür etmekte
dir . 

Kestane şekeri 
yaparken yangın .. 
Bahadtr,.la mahaUeelnde 

izzet Klmll maa a•la1Gnda 
keıtaae tekeri Japmek O.ere 
1aktılı ateıta ahpp 
•••r• ıarmutnclan ıababa 
kut1 bir J•Dl'D çıkmıı•da 
....... tetblrlRle ateı llacll-
ıllalttlr. 

hareket edeceklerine ı üphe 
yoktur • 

Dünkü toplantı 
Dün llbayamız Şefik So• 

Jerln baıkanbiında toplaaaa 
zelılrll ıazler komlıyonu alı

nacak muhtelif canavar do· 
dflklerl tlzerlnde etüdler yap. 

mııhr . Bu tecrübe için halka 

beyannameler haz11lamııtır . 

Elektrik ücretleri 
fazledır 

Şehrimizdeki elektrik tari
felerinin buıilakü ekonomik 
duruma ıöre fazla olduğunu 
göz önünde tutan Urayımız 

bu huauıta lizımgelen incele· 
melerln yapılma.ı için allka
dar makamların nazarı dık
kaUnl celbetmlt ve bu iti• 
tetkiki için bir mGfettlt g6n• 
clertlmeaial latemlftlr. Ura1ın 

bu haklı dilelinl muvaf,k bu· 
lan Bayındırlık Bakanlıiı 
elektuk tarif elerl üzerinde 
incelemeler yapmak Gzere 
iki müf ettit 16nderml1tlr. 

Tetkikata devam edilmek· 
tedlr • 

Yerinde bir karar 
Geçenlerde (umumi cad

delerde dabtl oldui1' halde) 
tehrta muhtelif ••haUe ...... -
de ıokak dııına azatılaa eoba 
borularının gelen· geçenin Oıt 
ve baılarını kirletmekte oldu
iunu bu huıuıta yazarak 
Urayımııın nazara dlkkaUnL 
celbetmek lıtemtıttk. Ôirea· 
dliimfze göre, Uray komi .. 
yonu ıeçenki toplantılanndaa 
birinde bu ltl göz öniine ala· 
rak damla terttbah yapmadan 
eoba borularını sokak dııına 
uzatanlar hakkında kanuni 
takibat 1apılma11nı karar al· 
tana almııtır. 

M. Kema\ paşa'da 
Atatürk h eykelinin 
açılış töreni yapılıyor 

M. Memal pafl. (Ôzel)
AtatGrk anıtenın açıl ı t6renl 
yapılac,ktır. ~ 

Törende İlbay Şefık Soy 
erle parti ilk kurul baıkanı 
Doktor Sadi Konufun ve da· 
ba bir takım zevatın buluna
caklan haber ahnmııtar. 

Şafak tiyatrosu 
kapatıldı 

. Evelkl ınn Uray ııhbıye· 
ılace 7apılan genel bir teftlt 
eonunda Setbaıındakl Şafak 
tlratroıunda bazı ııbhl nok· 
ıanlar bulmuı, tamamlanma
•••• kadar t17atronun kapa• 
tdmaı nı zabıt•ya blldirmtılir. 

Hava durumu 
Glalerden beri açık ve 

,aı.eı1l ılden hava dün hafif 
lodoslu ve bulutlu g1eçmt1tir. 
ıece yakın tepelere kadar ılı 
lnmtıttr her ne kardar bu ,.ı 
kııın ıiddetll ve ı6reklt olaca· 
la tahmla edllmlııe de vazl1et 
11- lllJıle oltaayacalma 



• 

Sahife 2 -- WQWJ'. 

- Birinci yüzden devam -
meği de yemezmisiniz ? 

- Hayır ! Et suyunda çok 
üre vardır. Hatta mikrobu 
bulunmıyan, sebebi bilinmiyen 
bazı hazım cıhaı.ı hastalıkları· 
nın da böyle et gibi gayri 
tabii taayyüşün neticesi oldu
ğunu zannediyorum. 

- Peki neler yersiniz ? 
- Benim en çok yediğim 

ve sevdiğim şey meyvadır. 
Saniyen haşlanmış sebzevat 
ve yeşillik yerim. Şunu da 
söyliyeyim ki : yediklerimin 
ateş görmemiş olmasına dik· 
kat ederim. 

- Hayvan mahsulü olan 
bal ve yumurta gibi şeyleri 
yemezmisiniz ? 

- Hayır. Gerçi evelce 
taze olmak şartile yerdim. 
Şimdi senede bir veya iki 
defaya kadar indirdim. Balı da 
ayni suretle yerim. 

- Madem ki öyle niçin 
bunları yiyorsunuz ? 

- Bunun sebebi verase
timdir. Et yiyen ve hakikaten 
gayri tabii yaşayan ana ve 
babadan dofıduğum için irti. 
batımı kat'i surette kesmek 
istemediğimdendir. 

Etin iki arkadaşı daha var. 
dır: Alkol ve Şeker .. 

- Hayret !. Neden ? 
- Mutlaka şekere hayret 

etmişsinizdir. Şekerden mak
sadım Bakkalda satılan şeker
dir. Yani sun'i şekerdir Be· 
nim aldığım şeker, yalnız 
meyvalarda ve tabii halde 
bulunan şekerdir. Binaenaleyh 
14 senedenberi çay, kahve 
gibi ıekerli ve milnebbih şeyleri 
katiyen kullamnıyorum. Siga
rayı da bittabi hiç içmiyorum. 

-
Muradiye spor yurdu 

idare şefliğinden : 
Yurdumuzun yıllak kurul· 

tayı 11-1-936 Cumartesi 
ıünü saat l 9 da yur kurağm · 
da yapılacaktır. Gelm~niz.l ö_ 
nemle dilerim Baıkan 

1- 9 A. Ülvi Saysan 

Bursa Kültür 
Oirek(örlüğün<len: 

Eksiltn1e_yt~ konulan 
iş : Bursa san'at okulu 
karşısındaki arsada ya
pılacak toprak tesviye
s1 ameliyesi tahmini 
bedel (700)1iradır. Bu 
işe bağlı evrak : keşif
name, fenni hususi şa
rtname. mukavelenme, 
eksiltme kain1f si . Yu 
karda yazı1ı toprak te· 
sviye ameliyesi i. 1. 936 
gününden başlamak 
üzre on bf ş gün müd
detle açık eksıltmeye 
konulmuştur. İhale 
2~-1-93fl çarşanba 
günü saat ·on beşte İJ · 
baylık binası ic:inde 
kültür direktörlüğün
de yapılacaktır. istek
lilerin 936 ticaret oda
sı vesikası ve yü1d? i ,5 
teminat mektupları ife 
tayin o'unan gün \'e 
saatta kültür direktör
lüğunde top!aca k ko· 
msiyona daha fazla 
maluınat almak iste-

- Bu rejime başladığınız 

günden sonra kendinizde bir 
fark buldunuz mu ? 

_ Bundan ettiğim istifa- yenlerin her gün san, 
deyi anlamanız için bu rejim· at okulu yönetgesine 
den evelki sıhhi vaziyetimi baş vurmaları ilan olu-
bilmeniz icabederdi. Ebevey- 7 10 11.. 17 _._ nur. - - q. -

nimden alwğım fena bir sıhhat ----------• 
mirasım tabiatcıhğa başladık- aarhoıum. 
tan sonra dehfetli surette zen· Medih sofradan kalkınca 
ginleştirdim. Ben bugünkü 
yaşımı 14 sene evelki yaşıma 
değişmek istemem. Şimdi 20 
yaşındakiler gibi atlarım. iS 
yaşındakiler kadar koşarım. 
Bütün zevklerim, bütün neıe · 
lerim her zaman benimle be
raberdir. Alkol almadan bü • 
ün ömrün zevkleri içinde 
t sa s 

et yiyenlerin artıklarını göı· 
tererek: 

_ Bakın et yiyenlerin ar
tıkları vardır. Benim öntmde 
ise hiç bir şey yoktur. Bu da 
gösteriyor ki : İnsanlar ıçın 
eıı tabii gıda, meyva ve ne
bati ıeylerdir. ,, 

MUSA ATAŞ 
1 !fil 

---6s---
ve nl1azkar ıeatle kendini 
kaybetmittl· G6iıünde yanan 
bir ateıtn , ruhunu , kalbini 
bütün mevcudiyetini bayıın 
ve tatla bir ihtlraıla kavur. 
dulunu. hi11ediyor ve titriyor. 
du . Şuunuz fakat meıt bir 
arzu ve derin bir teslimiyetle 
Vedlaya baktı . Ôlg6n ve pe
rlıan nazarlara karıııında sö
nerken zalf ve titrek bir ıe•· 
le inledi: 

-Vedia .. Vedia .• Suı •• 
Suı artık .. vakttle ıaaa ben 
ne ıöylemlıtlm . Hu ıözler , 
bu insanı bir an içinde ken
dine ram eden bu ılyah göz
ler artık ajlıyacak , ıöz yaıı 
d6kml1ecık • • Ztra • • • • 

Suıtu . Heyecanla k11ılan 
titrek ıeılne yeniden canlı bir 
ahenk vererek ilave etti. 

- Ztra; onları atlatma· 
mak için ne lizımaa yapac"· 
lım, Söyle Vedia, ıöyle .. O 
ıözleri o insanı bir An içinde 
derin uçurumlara ıürükliye. 
rek kendine bent eden o ılyah 
gözleri •llatmamak fçln ne 
yapayım ? Ne lattyorıun ? 

Nüzhetln 16116 tlzerlnde 
hıçkıran ıenç kadın kollarını 
onun boynunda kltltllyerek 
l:aaygın ve mest bir ıeale 
hayk1rdı: 

- Seni Nüzhet.. Yalnız, 
yalnız ıenl istiyorum. Bu göz· 
ler, gOnlerce aylarca aıkın 

lçta 1öz1aıı d6km0t olaa bu 

7-t-1936 

Türtiye 

• 
iŞ 

Ban tası 
"~Ilı .. 

Dıı giiıı .kuıııbaraya para atan .kiiçü.k el, 
Yarın çek def terine imza atan biJyük el olacaktır •. 

1 ". .. : ,. ' ' • • • • ~ ~· • ;-.. _-:[· 

Bursa T apusın- 1 

dan: 
Borsanın canbazlar kö· 

yünün bolet başı mevkiinde 
şarkan haJil oğlu İsmail şl
malen ev'·~lce recep şimdi 
hüseyin oğnı 1(iirt basan 
garben yine basan cenuben 
mehmet halli ile çevrili ta 
rla hüseyln oğlu hüseyln
den 2o sene evvel satın al-
mak suretlle mehmet oğlu 
fsmail çavuşun uhde!lfnde 
olduğundan bahsile ifrazen 
ahara feraöt~ talep ednmli 
ve: te~klfdıldll 1'\ıtdnll'lblf.o 
mış olduğundan tasarrufu
nun tahkiki fçfn 19-1-936 
gününe miisadif pazar günü 
n1ahallfne memur gönderne
ceğf nden bu tarlada af ikası 
olanlar var ise tarihi ilAnın
dan itibaren on gün zarfın· 
da ellerindeki belgeler ile 
beraber tapu f deresine ve 
yahut mahallinde bulunacak 
memura müracaat eyleme
leri llAn olutlur. 

§ 
Canbaz,ar köyünün köy 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Setbeıında 

5 . 
gözler seni, yalnıı ıenl istiyor 
Nüzhet .. 

Genç kadının ince kolları 
NOzhetin boynuna dolanıyor, 
tltrlyen aletli dudakları btr 
ateı parçası glbl genç dudak· 
larında dolaıarak daflıyordu, 

Biraz ıonra lkiıt de bitap ve 
semıest,olduklara yereyıkıldılar 

"' "'"' -Nllzhet .. ·Nnzhet .• Bana 
bu alçakhiı da yaptın öylemi? 

Haydar korkunç bir cana• 
var ıtbl oda kapmadan içe
riye girerek NOzhetla Ozerlne 
atılmıı kenh ellerlle onun 
bofaz101 ııkıyor ve baykırı
rıyordu: 

- Seni köpekler gibi ge-
bertmeliylm rezil.. Geberme· 

l 
ltıln •• Namuı hır1ızı . .-

Sıkı1or ve parmakları 
ıttUkce bolazına ıöm6lüyor. 
du. 

Nüzhetboiuluyor, tıkanı-

1or •• kolları araıında tuttutu 

başı mevkiinde şarkan ha
lil tarlası şimalen şerif me
hmet ve adviye tarlası gar· 
ben hacı halil oğlu mustafa 
cenuben karagöz oğf u ibra
h im oğlu ömer tarlasıle çe· 
vrili tarla kebapcı oğlu emJ· 
nin oğulları mehmet emin 
ile ömerin babalarından in-
tikal etmek suretile malları 
iken 3o sene evvel beyinle· 

rinde taksim ederek bu tar
la müstekllen mehmet emine 
verildiğinden bahsile tescil 
ve kfsmen ahara ferağı ta. 
lep edilmiş ve tipu kaydıda 
bulunatnannı olduğundan 
tasarruf unun tahkiki için 
19-1-936 gününe müsadif 
pazar günü mahalline memu. 
r gönderllece{linden bu yer· 
de alAkası olı nlar var fse 
tarihi ilinından itibaren on 
gün zarfında tapu idaresine 
ve yahut mahallinde bulu
nacak olan memura müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

§ 
Bursanın canbazlar kö

}' Ünde şarkan hacı mehmet 
vereseleri şimalen ali on
başı garben ismail çavuş 
cenuben haşlm oğlu nuri 
tarlası ile çevrili halli amu· 
ca oğullarmdan halli oğlu 
ismailin babasından kalm~k 

E • 
Vediayı bir bohça gibi yere 
fırlatarak yalvarıyordu : 

- Ben.. Ben blgGnabım 

amca .. Ben .. Yapmadım.. Ka· 
babat bunda .. 

Ses glttlkce kııılıyor ve 
kesiliyordu : 

- Oh amca 11kma.. Sık
ma .• Boiuluyorum. Cürümıil· 
zG 111 ben.. Amca.. Amca •. 
Yeter.. Bitti .. 

H~çkırıklar ara11nda göz
lerini açtı. Bütün vücudu tit
riyor, kalbi kopacakm11 gibi 
çırpınıyordu • , 

Oh .• Ne korkunç ne mnt· 
htı bir rt1ya idi. Dtmalı ve 
mefkuresi bili bu mlthlt 
rilyanın tealrile aaraılıyordu. 

Gentı bir nefeı alarak ken • 
dini toplamaia çalııtı. Oda· 
ıında ve yatafında idi. Uyan· 
mııtı. Fakat botazı.. Bolazı 
bili ıızlıyor ve o kanlı par· 
maldana taz1lkıaı , atırblaaı 

ı, Bürosu 
Fahri Batıca 
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suretile uhdesinde bulundu· 
ğumdan ifrazen ahara Jera
ğ1 talep edilmiş ve tapu ka· 
ydı da bulunamamış olduOu
ndan tasarrufunun tahkiki 
itin 19- 1-936 gününe mü· 
sadif pazar günü mahalline 
memur gönderlleceOlnden 
bu tarlada alakası olanlar 
var ise tarihi lllnından iti· 
haren on gün zarfında el
lerindeki belgeler ile bara
ber tapu idaresine ve yahut 
mahallinde bulunacak me
mura müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Kayıp Tastikname 
Bileclk orta okulundan 

aldığım 123 sayllı tastikna
meyi kaybettim. yenisini 
alacaOımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilin eyıerlm. 
Burıada altıparmakta Mu
sevi mektebi aralığında ine· 
göl ı ü Hasan ·1 

hl11edlyordu • Gayri ihtiyari 
ellerini boiazına g6t0rd0 ve 
yoklamak lıtedl. Tttrlyen par· 
makları 11cak ve yumıak bir 
kola, tesadOf etmlftl. Bir kol. 
lace, narin bir kadın kolu 
boynuna dolanmııtı. O zaman 
aklı baıına ıelclt. Ba yumıak 
kolu tutarak yanına baktı. 

Vedia saktn Ye mlıterlh ne
feslerle yanı baıında uyu1or, 
çehresinde meıut ve ıen bir 
tebHılm dalıalanı1ordu. 

Orperek doiruldu. Şarabln 
tesiri çoktan ıeçmtı •e ayıl· 
mtıtı. Parmakl•rı aruıncla 

tuttulu bu kolu ya•aıça bı
rakarak dOtlhamele baıladı. 

Akıam cere1an etmlt olan 
bütGn vakayt bir ılnema te
rldl ıtbl g6zlerlnln önGnclen 
ıeçlyor. Ul1lerlnl Grpertlyordu. 

Ne yapmııta ? . Ne halt 
etmlttl? 

- Bitmedi. -


