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Nüfus durumu 
önünde 

Yurdumuzda kaç kişi t>ldu
ğumuzu anladık . istatistik ge
nel direktörlüğünün yaptığı 
rakkam 16.188,767 kişinin 
Türk yurdunda yaşadığını bil
dirdi. 

İlk nazarda hiç de küçük 
olmayan bu rakkam hakikiğ 
isteğimize karşı çok küçük, 
tuttuğumuz yola çabuk vara
bilmek için isteğimizden çok 
azdır. Her ne kadar bize se
vinç verecek bir artma ölçüsü 
varsada ırkan verimli olan 
yüce neslimizin hakıkiğ isteğini 
ve üremesinin kudretini hak
kıyle karşılayacak kadar du
yurucu değildir. 

Sekiz sene evvel yapılan 
sayıma göre artma iki buçuk 
milyondan fazla isede bunu 
senelere ayırınca 300 bin kişilik 
bir üreme 7 sO bin kilometre 
murabbaı genişliginde olan 
ülkemizde geze gözükür bir 
artım değildir . Şuhalde bu az-
lığı en kısa zamanda doldur· 
mak, devrim gidişinin göz önün 
de tuttuğu büyük ülkü için 
lüzumludur. 

Bu yükümü üzerinde taşı· 
mak ödevinde olanlara yeni 
olmamakla beraber hakikiğ 
manasiyle büyük hem de pek 
büyük bir çalışma alanı açıl· 

mıştır. Artık bu hamleye da
ha fazla düşünmeden, tereddüt 
etmeden atılmak, isteği karşı
layacak şekilde programlı ola
rak karışmak zorağı vardır. 

Türkiye Cumhuriyet dev
letini yürütenler bu kanaati 
çoktan taşıdıklarındandır ki : 
Nüfus sayımıyle hakikiğ sava
ıa başlamış bulunuyorlar. 

Cumhuriyet devletinin bu 
savaşta da en az zamanda 
başarıhk göstereceğine inanı

mız çok kuvvetlidir. 
Bütün bu önemi vaktinde 

sezerek harekete geçen devlet 
çarklarına el birliği ve istek 
birliği katarak kolaylık ver
mek ve onu gereği gibi ka
bullenerek en önde ulusal bir 
ödev olarak yürütmek zora 
ğındayız. Bütün gidişiyle yal · 
nız halk ve memleket isteğine 
cevap veriğini binbir örnekle 
isbat eden Cumhuriyet devle
tinden gene bnlkın sistemli ve 
programlı olarak bu işde dev· 
lete yardımcısı olarak yürütül
mesini dileriz. 

Aile durumu hakkındaki 
yazılarımın hangi sebebe da· 
yandığını bugünkü nufus du. 
rumumuz açıkca söyliyor. 

Vazifenin büyüklüğü ve 
ağırlığı karşısında iş bölümü 
Yaparken aile durumumuzu ve 
özel ! olarak kadınlığımızı en 
önde ele almak ve bu gidişi 
hiui ve taklitçi olmaktan zi. 
Yade yurdun tam isteğine ce
vap olacak şekilde tanzim et 
nıek zorağındayız. 
• Çocuk durumu ve dolayı 

sıyle artımımız bu iki büyük 
kökün meyvası olacaktır. 

Dr. SADi KONUK 
Bursa saylavı 
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Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

Derviş Edesen 
Basıldığı yer: Bursa [Bizim Matbaa] 

Tanesi 100 Para 
[İlanlardan mesuliyet kabul edllm~J 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Siyası gazet<!dir Telefon No 130 Üçüncü sene No. 467 

Filistinde suikastçılar 
yakalandılar 

Ankara 25 (A. A.) Kudüsten bildidirildiğine göre Cumur 
başkanım ız Atatürke karşı tertip edilen suikast teşebbüsü ile 
ilgili olar&k töhmet altında bulunanların en başlıcıuı olan ma· 
verayüueria par)ementosu üyelerinden Esat pnşa h nli firarda 

bulunmaktadır. 192\ Türk - Yunan harbı esnasında düşma
na kaçmış ve oradan Filistine geçmiş olan üç eski Osmanlı 

subayı da Hayfada yakalanmı~lardır . 

Karşılıklı taarruzlar başlıyor 
Ankara 25 (A. A) İtalyan - Habe ş haı hına a it alınan en 

son haberlere ni'zaran: güney cephesinde İ ı a lyıuı ordusu Og' · 
dene doğru ilerlemğe başlarıı ~tır. D : ğcr t a rnfta n lmt.ey c t' ph~· 

sind ~ de Habeş kuvvetlerinin toplanmnsl deva m etm-=l<te ve 
bu ceph~de bir Habeş taarruzunun başlamc s ı b eklenmekt~dir. 

............ ~ ............ ~ ............ , ........... .,.. ..... 'O ............... .. 

hast hanemizi 
Bitinyalılara 

ında 
eski 

eseler bulundu ı? 
Hastahanede 
-Bu 

yapılan hafriyat 
iş nasıl meydana çıktı

Hafriyatta neler bulundu 
-Yer altına nas2l girdim?-

l'ok eski ursa nerede? 
' 

Ahmet Vefık Pa§a hasta· 
hnnesinin Heldmler dt.ir<!si al 
tanda \:C toprağın bir kaç 
metre derinliğinde Bitiyalılara 
aid 2000 senelik bazı eaerle· 
rin meydana çıktığım bildir
miştik. 

Hükümetimiz bu f şc ge· 
rektiğt gibi önem ve hafriyat 
ıçin de tahsisat vermiştir. 

Şimdi memleket hastanesinin 
altında köstebek yuvalarını 

andıran yollar ve dehlizler 
açılmıı ve burada elektrik 
tuisatı vucuda getirilerlek 
hafriyat haylıca ilerlemiş bu 
tlunmaktadır. Müze müdürü 
nün nezareti altında. yapılan 

bu hafriyat Billnyalılara ait 
çok mühim e'erleri meydana 
çıkarmııtır. Dün ben de haf. 
riyal yerine gittim . Gördük . 
lerimi ve öğrendiklerimi an
a tıyor um : 

Bu iş nasıl meydana 
çıkmıştır ? 

Merhum Ahmet Vefik pa
ıa; hastaneyi yaptırırken te
mel ustalarından bıri kazılan 
yerde eski bir dıvar görmüf. 
Fakat o zamıın buna hiç ku
lak aeılmamııtır. Neden son· 
ra bu zatın bir çocuğu olmuş; 
büyüdükten sonra kendisine; 
bu gördüğü eıki dıvarı anlat
mııtır, tesadüf bu ya ! Çocu
ğu da temel ustası olmuş ve 
geçenlerde yine bu hastaha
nede bir temel İfi olunca ha· 
basının anlattığı hikaye hatı
rına gelmif ve orasını biraz 
kazarak eski dıvarın bulun
duğu yeri ilgdilere göster. 
mittir. Bundan sonra hüku
mete beber verilmit ve haf. 

Y•m m : l\1U,;A ATAŞ 

riy. t başl amıştır . Günlerden· 
beri <lev.1m eden im hafriyat 
bugün h astanemizin bulundu

ğu yüksek bir lca} alığın al· 
tında Bitın y e.lılar zamanında 
Bursanın kurulmuş bulunduğu 

zannedılen yerin zamanla 
toprak <> ltında kaldığını an

lata cak kadar önemli bir ha
ki"atı meydana koymuştur . 

Hafriyatta neler 
bulundu? 

Önce bosit bir ş ekilde 
baılayan bu hafriya t bir kaç 

eski dıve.rı meydana çıkarmış; 
ameiıyat ilerledikçe yer altın· 
da odalar, salonlar, koridor
lar, yo\larve pençereler; dahil 
sonra 20!10 sene evele ait 
paralar ve topraktan yapıl· 

mış heykeller bulunmuıtur. 
Hatta i~ o kadar ehem

miyet almıştır ki : bu gün 
hastanedeki hekimler daireıi· 
nin yıkılması bile rnevzubahs 
olacağa benzemektedir. Çiın
kü: yer altındaki yolların, 
hınaların ve dehlizlerin sonu 
gelmektedir. 

Hafriyat yerine nasıl 
girdim ? 

Hastane hekimler dairesi
nin kapısı yanında 4 metre 
derinliğinde bir kuyu kazıl. 
mııtır. Bu lmyuya konan 20 
basamaklı merdi venden in
dikten sonra önüme yer al. 
tında daracık bir pençere 
çıktı. Hafriyatın öbür baıın. 
dan yapılım elektrik teaisatı

oa merbut bir elektriği kor
donla elinde taııyan amele· 

Devamı 3 üncü ıahifede 

•• yada olup~bitenler u 
---~·---~.----~-·---------

Süven kanalında İngiliz donanmaaı 

Afriktıya asker sevkiyatı 

Habeş askerlerinin eskiden İtalyanlardan aldıkları top baı1nda 

Sıcak iklimlerde develer ve aıkerler 
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gibi: Doğduğu 
' l~ __ N_e __ o_ı_u_r_s_a ___ ( 

UGUR 

Lehis an Haham başısı 

Mordeha'yı bazı yahudıler 

uğurlu sayarlarmış!. Çoct.kla
rına onun adını veren, haberi 
olmadan kendisini başladıkları 
işe ortak yaparak lcazandığı-

~; ehir ve memleke~ duyumları ~= 
R~ıı~'.iıfüi\n'.lii\ii@iiıJı~rııııı'iii'.iii'.i~iiiı:iiiil~i!i@iiiiiiifüiiiiiiiiifüi:iiiiifüiiilıiifıij\iii:iiiiiı\iiii~ii\1iiiiiiiiffiiiiijlıiiiilıiiiiiiiiiiiiıiiiii~ifüiiii~ı~ijiiiiiiiıiiiiiiiiıijm 
cum ur·yet 
bayramı için 
h~z rhklar 

Elektirikler 
neden sönük 
yannyor? 

c • h · t b çır Okuyucularımızdan bir mn yarasını ona gönderen, n. • um urıye ayramı ı • 
d 1 Yapılan h zırlıldar dün hum· çokları ıehirdeki elektrıklerin dana adaklar adıyan yahu i er 

malı bir şekle glrmiııtir. Ata· az aydınhk verdiğini, evleri-
pek çokmuş!. ... e aldıl'ları el0ktrı'g" in .. •npul-turk caddesinin muhtelif yer· .. ... "' .,.. 

Uğurlu, uğursuz kavr m- l larının da aynı· •e'-ı"lde sönük 
ı lerinde muhtelıf taklar ILuru y K 

ları (mefhumları) ilk insan ar· mag"a ba•lanmı~tır. Hukiimet yandığını söyltyerek Uruyı· 
dan bu asra kadar gelmıştir. Y y d kk 

O··nüne trtbiin yapılmılltar. mı:::ın bu iş üzerine i at 
İnsanların bazı madde ve y 1 C. H· Partisi de; iştnn· gözünü çekmemizi dileyor ar. 

görüngülere uğur veya uğur· buldan Fili P s şirketinin Hakikaten Bursa ya gelen İs-
suzluk eklemeleri her yönden tanbullular bile bu hale şa· ses yükseltme aletlerini ge· 
kup kuru bir gönül avuntusu· ııp kahyorlar. Acaba bunun tirmf§tir. 
dur. Gerçekte ise ne uğurlu- sebebi nedir? bunu Urayımız· 

Bravo zabıtamıza luk, ne uğursuzluk vardır. dan sorup öğrenmek isteriz, 
Dünkü sayımızda Soğuk 

Bütün değerler varlığı bir 5 G&s.ne lodos pınarlı bırinin cebindt:n 52 ..., 
yöne doğru götüren raslama· kurullun bir yankesicilik sure· İki gün eve! esmeğe ba~-
lardadır. 

tile alındığı yazılı ıdi. Zabı- layan lodostan sonra biraz 
İnsanlar, çok kez kendlle-

tamız bu yankesiciyi derhal yağmur yağm\Ş ve lodos da 
rioi aldatmaktan da zevk a-

aramıı: ve yakalamııtır. Bu kesilmiQli, fakat dün gece 
hrlar! "' 

parayı alanın sabıkalılardan yarısına doğru tekrar lodos 
Başarı ıartlarmı tümleyen M. Kemal paıalı Mehmet oğ· fırtınası cıkmıı ve sabaha ka 

bir girişmenin baıarık uğuru- lu Ahmet olduğu tesbit edi- dar fasılalarla devam et-
nu ıartları tamamlamasında 

lerek yakalanmış ve adliyeye miştir. 
araması daha doğru olur. 

Uğursuzluğa inananlar asıl verilmiıtir. İstanbul postası 
uğursuzluğu bu inanıılarında Bir manto geçikti 

• v 

aramalıdırlar. hırsızhgı Lodos futması karada o1-
Hayatta ıom, yumsuz ve Bilecik mahallesinde 4 duğu gibi denizde de hüküm 

uğursuz biç bir madde ve numnralı evde oturan Meh- sürdüğünden dün istanbul 
yaratık (mahlük) yoktur. Bu- met oğlu fırıncı Nurinin gece postası geç gelmiştir. Her gün 
nu insanlar uydurmuşlardır. saat 22 de açık olarak hıra- 1 ,5 ta gelen .İstanbul gazete· 

Bunun için uğurluluk ve kılan sokak kapısından jçeri lerl bu yüzden dün ancak 
uğursuzluk madde ve anlayış· belirsiz bir kişinin girerek 3,5 ta Burıaya gelmiştir. 

ları da her ulusa göre değişir. duvarda asılı bulunan 3 ka· Telgraf ve 
Bir ulusca uğurlu görülen ıey dm mantosu ile bir süveterin telefonlarda 
baıka bir ulusca uğursuz ve çalındığı zabıtaya haber ve· 
ıom sayılır. rilmittir. Hırsız aranmaktadır. arıza 

Zavallı insanlar ayları ve Çakı ile Fırtına Anadı::>lunun he· 
günleri de uğursuz damgaları yaralamış men bir çok yerlerinde hü· 

Kız Lisesinin 
yeni binası 

Kız Lisemizin gentıletil
mesi için Türk Kültür cemi
yeti tarafından yaptırılmağa 
başlanan btnanın yap111 hayli 
ilerlemişt"r. Burada 250 oku
run ıığınacağı kadar dersha
neler bulunacaktır. Okula gi
den yol da geniıletilmiş ve 
tamir edilmi~tir. 

Mudanyada Hayrı 
İpar pansiyonu 

Mudanyanm hamiyetli e
halisinden iken İstanbulda te
cimer lik yapan Hayri lparın 
teberru ettiği para ile Mu -
danyada mektepli çocuklar 
için bir pansiyon aç lmakta
dır. Bu pansiyonun eıyasını 

almak üzere ıehrimize bir 
heyet gelmiştir. --·-

Sağlık pasaportu 
Bir Fransız gazetesinde 

okuduğumuza göre Hitlerci 
gençler bundan böyle bir sağ
lık pasaportu taşıyacaklardar. 

Bu pasaport, okullarda ve 
kamplarda teftlt yapan bölge 
doktorunun her isteyiıinde 
gösterilecektir. Her iki senede 
bir, Hitlerci genç, sıkı bir 
muayt!neye tabi tutulacak ve 
bu muayenenin neticesi sağ· 

lık pasaportunun üzerine kay. 
dedilecektir. 

NİL KURBANLARI 
Bundan bir kaç gün önce 

ile damgalamıılardır. küm sürdüğnnden evelki ge-
Ahmet paşa mahallesinden · Luksor yakınlarında büyük 

Hayatta Hassidim tarıka- ce şehrimizle Ankara ve ls-
Hasan oğlu Faik ile ayni rna bir kayık devrilerek içindeki 

tının kurucusu olan Mordebny tanbul arasındaki te]graf ve 
hallede Süleyman oğlu Sabri yüze yakın yolcu Nile döküL 

gibi uğur tacını geymiş aylar, telefon telleri kopmuı ve bu 
oyun oynarlarken aralarında müştür. Kadın ve erkek ol-

günler, taşlar, boncuklar kn· liüzden muhaberat durmuıtur, 
bir kavga olmuş kavgada mak üzere elli kiıi boğul· 

dar uğursuzluk damgası VU• Gazetemı·z de Faik çakı ile Sabrinin sol a- muıtur. 
rulmn.a daha bir çok insanlar, 

-y yag"ında.n yaralamı~tır . Yaralı geçikti li.************lit. 
günler, aylar, hayvanlar, bon 'l!I: :ı!'i 

Kauçuk 
Dü.ı , Hakkın Sesinde gördüm

de aklıma geldi. Medeniyetin ht· 
zında bütün payı Avrupah alamaz 
Geri kalmış Asyalının, zekasız 
ve vahşi Afrika yerlisinin de bü· 
yük payı vardır. Otomobiline ku-
rulmuş giden soysal adam altın· 
daki maki.aenin 140 kilometrelik 
süratını motörünün on iki silindir-
li olmasında sanır ve göğüs ka
bartırsa yanılır. Tekerlekleri ıüı
liyen, içi hava dolu lastikler ol
masaydı bir otomobilin manda 
arabasından ne farkı olurdu ? 

Kauçuk, sıcak memleketlerde 
yaşayan bir kaç çefit ağacın ya
rılmış gövdelerinden a1zan beyaz 
bir südün donmasından ve e mer
leşmesinden meydana gelen küs
bedir. Bu önemli madde çok eski 
zamanlardan beri, Afrikadaki yer
liler arasında biliniyordu. Ayak 
kabı ve .. ırh yapmak için kullanı
yorlardqAvrupalılarea bilinişi 1773 
te oldu. Üstüva hattmm bir dere
cesini ölçmeğe giden La cunda
mine bunun değrini sezmiş Ca· 
oulclwuc ismi altında Fraosa fen 
akademisine göndermitti. Yüz yıl 
sonra üretilmiş, ııcak bölgelerden 
Meksika, Madagaakar, Assam ve 
Amanzon etrafına yayılmııtır. 
Bu gün en çok ürün veren çeşidi 

lletJca Urasiliensis dir. 

Dünyadaki kauçuk sarfiyatı 
gün geçtikçe artmakta, bu durum 
karf111nda kauçuk bulamamak en
ditesi baş göstermektedir. Bir ne
batın mikroskobik böcresinde ya
ratılan bu maddenin içindekiler 
tamamile bilinmekle beraber höc
renin dışında bunu yapmak timdi
ye kadar mümkün olmamaıtır. 

Bütün tabiat ilim adamları yalnız 
bir ;ey bulmağ'a çahfıyorlar: Höc
renin yaptığını yapabilmek .. 

Ga:r:etc haberi Soyet fen aka· 
demisinin bu maddeyi sentez yo• 
lu ile bulduğunu bildiriyor. Doiru 
çıkarsa, yıllık dünya sarfiyatı 
400,000 ton olan kauçuk yeni ev
rimler yapacak demektir. İçinde 
yaşadığımız yüz yıl "demir,, mad
desine ayrılmıfsa, her halde bun
dan sonraki de kauçuğun adını 

taşıyac"lktır. 

Bu konuya başka zaman yine 
döneriz. 

DAYI 
hastahaneye kaldırılmış Faik fırtınanın kırdığı teller ~~;. Yurttaş .• 1

1
: .. 

cuklar, taşlar da vardır. kk d ııt. **********·:ıtır.*}&. 
l i l da yakalanarak ha ın a mu yüzünden evelki gece Ajans :ı!'i 1!t 

uğu;s~:-:::~.~as ayı§ ve zava ı amele yapılmııtır. telgrafları ancak sabaha kar• ~ Bankada biriktirme he- : ~ Gazetemiz ~ 
TAHSİN UYGUR Çankırıda bir ıı gelmif ve dünkü sayımız ~ sabı olmayan yurttaş, arsı • ~ 1 
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Genç mülazım onun bu ha 

line hiç bir mana veremedi. 
Bir müddet, bir ona, bir de 
buruıturularak yere farlatalan 

telgrafa baktı. Sonra yavaıça. I 
eğildi, kaildı aldı. Seri bir 

göz gezdirdi. 
Nüzhet hala dalgıo, göz

leri meçhul bir noktada sabit 
olduğu halde düıünüyordu. 

Zeki ıen bir kahkaha ile : 
- E gözün aydın öyleyse 

Nüzhet, diye güldü; hepsi sıh· 
hattalar ..• Yanhz; anlıyama

dıiım bir nokta varsa oda: 
bu telgrafla senin buldum ke 
ıtmeıt arasındaki münaseb~t. 

Neyi buldun yahu? 
Nüzhet acı acı güldü. So· • 

lnn dudakları aralandı ve ne
fese benzeyen sönük bir sesle: 

- Hakikatı .. Zira o keli
me bana ... Sustu. Sonra, bir· 
den bire yerinden fırlayarak 

ıeri adımlarla masaların ara. 
sandan dııarı çıktı. 

Zeki bir ok gibi fırlıyan 
Nüzhet'ıo arkasından baka 
kalmııtı. Onun bu haline hiç 
bir mana veremem itli. 

O dolıııık adımlarla bölük 
odasına doğru ilerlerken hali. 
buldum! Diye mırıldanıyor, 

ve düt ünüyordu. 
Evet; artık muammayı hal 

etmiı, bu imzayla her haki· 
katı öğrenmiıti. Demek ki; 
ıimdiye kadar Ne.-min'e yaz. 

dığı mektuplar Vedia tarafın· 
dan zaptediliyor ve genç kıza 
verllmeyordu. işte netekim bu 
telgrafda a)'Dl akihele uğra
mııtı. Bu imza, gözlerini ya
kan, dimaim kavuran bu Ve 
dia kelimesi adeta "Nerminin 
mektuplarını ben ahyorum, 
parçalayorum; onn vermiyo
rum. n diye haykıran kuvvetli 
bir ıahit, güzel bir delildi. 

Evet; niçin böyle olmasın?. 
O Nermin'e yazdığı mektupla 
rı evin adresinle göndermemiş 
miydi?. O halde? Bu mektup. 
ların hepsi de telgraf gibi Ve.· 
dianm eline geçtikten so •,ra, 
o çılgın kadının onları raki
.besine vermiyeceği ve yırta

cağı pek tabii değil miydi? 
Artık adam akıllı kanaat ge
tirmiıti ki; yadığı bütün mek 
tuplar Vedia tarafmdan imha 
ediliyor ve yırhlıyordu. 

Nüzhet'ın yumrukları geri, 
diıleri gıcırdayordu. Bu kadın 

ne adi, ne vicdansızdı. Baı

kasına ait bir mektubun - o
kunması bile bir kabahat I· 

ken- ıahsi bir menfaat ut· 
runda sahibine verilmemeai 
ve imha edilmesi bir cürüm, 
bir cinayetti. Demek bu çıl· 
gın kadm menfaatı uğrunda 

dnayeti lyfadan çekinmemiı 

ve iki biçare kalbi daima ve 
daima heyecan içine atmak 
suretiyle bu vicdansızhğa irti

kap etmiıti .. Of, artık ondan 
onun o rıyakar çehresinden, 
siyah ve karanlık bakııların· 
dan korkuyor ve nefret edi. 
yordu. 

Birden bire olduğu yerde 
durdu. Oimaiı ikinci bir mü· 
lahaza ile Hrsıldı. Evet; mek 
tuplar Vedia tarafından imha 
edilmlıti. bu muhakkaktı. Peki 
ama otuz altı gündür mektup 
suz kalan Nermin, niçin isyan 
etmemiı, niçin; niye mektup 
göndermiyorsun Nüzhet diye 

sebebini ıormamııta? Ôyleya; 
mektebin adresini biliyordu .• 
Nermln'in bir hafta bekledik
ten sonra derhal mektupla 
sorması lazım deiil miydi? 

Of yine bir ıürü istifham .. 
Yine muamma .• 

Bölük odasına gelmlıti. 

Kendini kaybetmiı bir halde 
merdivenlerden çıktı. odaya 
girdi. Dimajı yanıyor, takak. 
ları zonklayor ve bunalıyordu. 
Batından ıapkasını çıkardı, 

rast gele fırlattı, gökıünQn 
düğmelerini çözdü. Uzun ve 
geniı bir nefes alarak masa· 
sına gitti. Sandalyaya oturmak 
üzere iken gözleri hayret ve 
heyecanla büyüdü. Y eıil çu
hanın üzerinde bir zarf, bir 
mektup duruyordu. Bir atma
ca gibi zarfı avuçladı, boiuk 
bir ıesle : 

- Bu ne zaman geldi? 
Diye haykırdı .• 

- Bitmedi -
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Zaten sonraları öğıendik:ki: 
dünya gaileleri içinde yuvar
lanıp düıünmekten yorgun 
düıen sinirleri ve kafaları din
lendirmek daha doğrusu dün· 
yayı unutmak için yüksek ve 
karlı dağlara çıkıhrmış .. Bu· 
nu size bu arada bir misalle· 
de anlatayım: geçen yıl kara 
kııın tam ortasında fırtına ve 
tipilerin köıe kapmaca oyna
dıkları bir sırada Uludağ ole· 
linde bulunuyorduk. Karşı ba 
yırdan bir kayakçı kafilesinin 
ıökün ederek otele doğru gel· 
dilini gördük, yalnız arkala
rında bir kiti düıe kalka ora
dan inmeğe çabalıyordu. Me· 
rak ettik: 

- Acaba bu kim ? dedik. 
Otele geldiği zaman yaıh haılı 
blrl olduğunu ıörünce mera· 
kımız büsbütün arttı, kendisi

ne bir 
-Kayak aydın!... dedikten 
sonra kim olduğunu sorduk. 
İstanbul İt Bankası müf ettiı· 
ferinden Ali Jıbay olduğunu 
öirendik. Meğer buraya onu, 
meıhur mütehhauu doktor 
Profösör Nisen göndermiı. ve 
demlı ki: 
-Artık sana hiç bir ilaç kar 
etmez. Gideceksin ! Uludağda 
tam 15 gün kalacaksın ! 

Ali lıbay cevap vermiı. 
-Aman nasıl ~olur; bu kara 
ktt da ben oraya nasıl çıka

rım ? de=mif. Profösör; 
- Seni kayakçılar götürürler. 
Yahut da düıe kalka kendin 
gideralp ! çünkü: baıka türlü 
iyi olmak imkanı yoktur. 
cevabını vermiı. 

Ve tıte nihayet Ali İşbay 
da düıe kalka buraya kadar 

gelmlıtt. 
A.li lıbay, yorgunluktan 

ıinlrleri bozulmuı, uyku namı· 
na kendiıinde bir ıey kalma
mıı, hazım cihazı stop etmiı 
bir zattı. 

On beı gün sonra kendi
aile, İstanbu)a gideceği sırada 
Kebabçı lskenderde görüştüm. 
Bana dedi ki: 

-Azizim! Meğer o dağ ne 
imiş de biz şimdiye kadar far · 
kında değilmiıiz. Artık mü· 
kemmel bir kayakçı olduktan 
baoka görüyorsun ya eskiden 
bir lokma yemek boğazımdan 
geçmezken timdi İskendeı in 
kebabını bitirdim yenisini ıs · 

marlıyorum. Aylardanberi ha. 
na uykuyu haram eden yor
gunluk ve sinir bozukll1ğunu; 
tıpkı nezleyi satımlar gibi ben· 
de Utudağda bıraktım. 

Şimdi her ge..:e deliksiz 
olarak 9 saat uyuyorum. Ha
zınt cihazım Fayrap etti. ner 
em arttı. Aslan gibi olarak 
çocuklarımınyanınadönüyorum 

Hay Allah razı olsun fU pro· 
f esörden ! dedi. 

İ~te: i~ten güçten göz:aça
mıyacak kadar çahıanların 

eninde sonunda uğrayacakları 
akibet budur: yorgunlnk ... 

Bunu giderecek ve insana . 
hakikaten dünyayı unuttura-

cak bir yer varsa orası Ulu-
1 dağdır. Her zevkin üstünde 

bir zevk varsa oda kayakçılık 
ve dağcılıktır. 

.... 
"'ıtc 

gene Karabelene dönelim: 

Karabelende bu gün ilk 
defa olarak yaptığım kayak
çılık benimde neı'emi öyle ar
tırmıştı ki : kendimden geçmiı 
ve sahiden dünyayı unut
muıtum. 

Bürada sık sık karnım a. 
cıkıyordu. Arada aırada çan
tamı açıp içinden çıkardığım 

nevaleleri ğöğdeme indirdikçe 
kayakçılardan bayan Huriye: 
- Bakın bakın ! gene ~Musa. 
çantasını açtı ! diye her kese 
beni gösteriyordu. 

- Ardı var ------------·---·--
Hastanemizin altında buluııan 

Bitinyalılara ait eserler 
- Bat tarafı birinci sayfede -

nln bent karıılamaaından son- geçerek başka bir od-tya gir-
ra kazılan toprakları aıarak dik. 
salon gibi bir yere girdik. Odalardan odalara gayet 
Burası bir üstuvane sathının itinalı açılmıı ve yanları be-
ortasından bölünmüı, daha tonlaşmıı gibi ta~larla örülen 
doğrusu üstü açık bir oluğun dıvarlarm kuşattığı koridor-
terı konmuı ıeklini andıran lardan geçiyorduk. Bunlardan 
tuhaf bir kubbe idi. Hem bu birinde mağnezyomla resim 
kubbe timdiye kadar gördük aldım yer altında zaten ha. 
lerimlzin hiç birine benzemi- va11zlıktan bunalıyorduk. Küf. 
yordu. Bilhassa kubbenin ya . lenmif gibi kokan bu rutu-
pılıı tarzı çok sanatkarane betli lia vaya birde mağnez-
ldt. Küçük küçük ve gayri yom dumanı karışınca büshü. 
ınuntazam mermer taıtarın tün nefesimiz daraldı... Dı-
ıivri uçları aıağıya gelmek varlar mermer taılarile ya-
ilzere hepsi bir birine çok pılmıı, pençereler; Türk çini· 
•ailam ve adeta taı kesilen leri gibi oab&ı nevine münha-
bir harçla tutturulmuı ve sır kırmızı tuzlarla tuğlalarla 
böylece 10- 15 metre uzun- örülmüştü. Bir odanın zemi-
luiunda bir kubbe yapılmııtı. n!nde döıell olan kırmızı tul 
Bu kubbenin bulunduğu yerle laları müze müdürümüzün, 
toprak seviyesi arasında bir en kıymettar mozayıklar ka-
ikt metre meıafe vardır. Fa- dar kıymetli bulunmakta ol-
kat binaya ait temellerin çok duğunu ö~rendim. Bu yol da-
daba •ıağıda oldutu muhale- ha ileriye do~ru gidlyormuı. 
kaktı. Çünkü: Pençereler a- Lakin henüz daha açılma-
Jaklarımızın yanında kalıyor. mıf ... Hatta hastanenin arka. 
•e baıımız i<ubbeye değfyor- undaki caminin altından da 
du. Bu kubbenin altındaki ileri doğru gittiği dı varların 
daracrk nlondan bir kapıyı temadi etmesinden anlaıılı · 

Flaldon Sesi 

Sayım günü 
TURGUT PAKDOR 
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Tam bu sırada etraftaki 
evlerin pençerclerinde oturan
larda bir meserret çığlığıdır 
koptu: 

- Geliyor .. Memur geli-
yor .. 

Bütün başlar sokağın alt 
köşesine çevrildi. Sayım me · 
muru görünmüştü. Zavallı me
mur kan ter içinde alt taraf
taki kapuya yaklaıtı. 

- Evde canlı olarak kac 
kişi varsa hepsi hazır olsun. 

- Baı üstüne evladan. 
Kız hu .. Çabuk onun Mamur 
efendiyi bekletmi}·elim kız 

Şa1.iment yavrularım örsele · 
meden sepetten sarmonı da 
al gel o da yaz,Jsın 

Sarman da kim ? 

Kedimiz yavrum. Can· 
lı kim vana gelir demedin mi 

Yanlış anladın valide 
hanım. Ben canlı olarak hay
van değil. İnsan, adam demek 
istedim. 

- Ha... Amma bizim a· 
damımız yok a oğlum.. Eya· 
lim Seferbellik • senesi ince 
hastalıktan Mehrum oldu. Ne 
olacak ot )'Ok ocak yok. Fa· 
kirlik.. Amma o günden bu 
güne kadar difimi sıktım. Tuz 
yedim baklava börek yedim 
dedim. Alakülbihal geçindim. 
E~e dosta avuç açmadım. Eh 
hamdolsun oğlan geldi yelif
ti de bir az ferahladık. 

İsmin ne? 

- Ezanlan göbek adım 
Hatice asıl adım da Rabiye .. . 

- Kaç yaıındasın .. 

- - Otuz beı mi desem 
kırkma desem . 

Yek canım .. Daha ne· 
)er ... 

E ne olacak a oğlum. 
Sene dediğin nedir ki. Pır di 
ye gözünü açıp kapayıncaya 

kadar gelir geçer. Viran ol· 
doğuma bakma. Beni zeruret 
böyle çökertti. Ah ah ben de 
vaktile etine buduna dolgun 
karı idim. Hani şöyle mahal· 
le kahvesinden Müftünün Ra· 
biye geçiyor demezler miydi. 
Bütün herkes ayağa kalkardı. 

- Peki peki hanım valide. 
Bu küçüğün ismi ne? 

- Bunun mu ağabeysi.. 

Şey .. Şey iıte yeni isimlerden. 
Kız ne idi bunun adı ıey di· 

az: a _ s . _ .. 
yordu. 

Dışarı çıktığımız zaman 
yeniden dünyaya kavuşmuı 

gibi sevindik. Ve maden ku
yularında çalııanlaf a allah 
selamet versin dedik. 

Hafriyatın meydana çıkar
dığı bu eski eserin bir kilise 
mi? yoksa Lir kale mi olduiu 
henüz anlaıılamamıo bulunu. 
yor. Yalnız §Urasmı kaydet· 
mek lazım ki: Bitinyalıların 
bugüne kadar toprağın yü_ 
zünde kalmış eserlerine pek 
o kadar rastlanmadığı cihetle, 
hastanemiıin altında bir ucu 
meydana çıkmıı olan bu eser· 
lere bakılırsa çok eski Bur. 
sanın ya bir inhidam neticesi 
veya her hangi diğer bir se
beple toprak altında kalmış 
olduiu zannı hasıl olmakta
dır. MUSA ATAŞ 

Bir mahalleyi alt üst eden yılan 
Yılanlarla kucak kucağa yaşayan adam 

Yazan : DERVİŞ EDESEN 
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Bu yazımızls, sizleri ne 
Afrikanın korkunç orr. nları· 

na sürüklemek ne de müthi~ 

yerlerde hayalin tloğurduğu 

heyecanlı hatıralarla yürekle· 
rinizi hoplatmak istemiyoruz. 

Sütunlarımızda bahsedece· 
ğimiz şey aynı zamanda ne 
masal, ne rivayet nede hi~ & -
yeye benzer bir şey değildir. 
Ba§lan sonuna kadar bir ha· 
kikattir. Bununla beraber; 
aramızda belki bu yazdıkla
rımızın doğruluğuna inanmak 
istemiyen yahut - bir an için 
olsun - inanmakta tereddüt 
gösterenlerimiz bulunacak .. 
İşte, bu gibiler için bizlerin 
yapacağımı.: tek birıey varsa 
o da, kendilerine uzun çar§ıda 
çorapçılık yapan Necibi gös
termek olacaktır. 

Görüştükleri dakikada bu 
yazdıklarımızın doğruluğuna 
inanacak, her türlü tereddüt
lerinin müthit bir hayrete 
inkılap t>deceğine şahit ola· 
caklardır. 

- Nasıl mı ? Diyeceksiniz 
Anlatalım . 
Yalnız, hadiseyi bütün taf· 

silatile anlata bilmemiz için 
bizim de ilk önce bu hakikata 
ne ı ·kilde olaıdıjımızı yazmak 
laz1m gelecektir ki bunun için 
yazımız belki bir pıırça uza
yacak ama; ne yapahm .. 
Çünkü, yılanla baılayan böyle 
bir mevzuun da en kısası 

bundan fazla olamaz gibi 
geliyor bana ... 

*** 
Hatırladığıma göre birkaç 

ay ya var, ya yok.. Bir gün 
Tahtııkaleden geçiyordum. 
Hazır yolum düımüıken ·bu
rad \·dostum Fahri GünAlp la· 
da bir uğrayayım dedim. 
Keşki; gitmez olaymışım .. Be· 
ni, her vakit ki gibi giıler 

yüıle, daima ortalığa neıe 

saçan kahkahalarla karııla 

mayı adet edinmiı olan hu 
neşeli arkadaıımın bu defa, 
yüzünden düıenler bin parça 
oluyor, çehresi bir ölü çehresi· 
ni andırıyordu. Onda gördü
ğüm bu manzara bütün me
rakımı kurcalamağa baıladı. 
Ne olmuıtu bu arkadaıa bek
lenilmiyen bir felaketin kur
banı mı olmuıtu acaba . Yü-

reğinin bütün bir hızla inip 
kalkması da bu zavallı arka
daıımın baıından herhalde 
birıeyler geçtifini gösteriyor
du. Nihayet dayanamayarak 
sordum. Meğer, o da, koca 
bir mahalleyi alt üıt eden 
o meıhur yılandan korkmuı 

imif. - Ama, yılan deyipte 
geçmiyelim... Çünkü, bizim 
arkadaı öyle her rastladıfı 
yılanlardan ürken takımdan 

değildir. En zehirli engerekler 
bile dostumu 111rabllmek için 
bir an tereddüt devreıi geçi· 
rirler. Bizim Bay arkadaıı 
tepeden tırnağa kadar titreten 
ve terleten bu yılan. hafta· 
larca aiızdan:aiıza dedikodu· 
su dolaıan hatta, bug(in bile 
sözü geçttkce tüyler ürperten 
zindan kapı mezarhfındald 
yılandır. Aramızda: (tek bir 
kitiden.. baıka) beı metre 
uzunluğunda ve bir soba bo· 
rusu kahnhğında olan bu yedi 
baılı ejderden korkmayan ba • 
bayiğit var mıdır bilmem .• 

*** Bizim burada ejder adını 
verdiğ;miz yılan bundan1 bir 
kaç ay evvel zindan kapı me· 
zarlığmda görülen yılandır. Bu 
yılan ı:k önce mezar bekclıl 
tarafından görülmüı. Korucu• 
lar vaaıtasiyle öldürülmek 1•
tenmiı. İti mahalleli haber 
almıı. Herhangi hır hadiseye 
meydan verllmemeıl lçln de, 
ilgtli tıyarlar el koymak 
iste mitler.. Sonunda ortalık 

karıımıı. Rahatı bozulan bu 
korkunç hayvan da bu suretle 
izini ortadan kaybetmeie mu· 
vaffak olmuı .• Hayır, yanlıt 

söyledim. izini defli, kendini 
kaybetmff .. Çünkü, yılanı öl· 
dürmek ü~ere mezarlıta giden 
kalabalık bir grup bu korkunç 
hayvanın geçtiği (otlar üıtün
de bıraktığı izi aynen gördük
lerini anlatıyor, manda ara
bası tekerleğinin izlerine ben· 
zetenlerde bulunuyordu •. 

*'"'* 
Bizler gibi canlılardan baı· 

ka oradaki canaızları bile 
ürkütecek kadar korkunç olan 
bu müthiı ejderin birdenbire 
ortadan kayboluıu, bu defa.. 
da, ortalıkta ikinci bir tell• 

-Ardı •ar--·•-<_. ___ ...... _________ __ 
yeccğim geliyor. Ahmet Meh
met gibi değil ki. İnsan ak· 
lında tutamıyor. 

- Atilla 

- Hay işte öyle. Hadi 
oğlum memur ağabeğine bir 
lcvelans yapta aörsün. Pek 
akllııd:r ağabeysi maşallah 

turun. Nede olsa evlattan faz
la ı!Öyliyor. 

Memur hil5. içercle. Bütün 
millet dört gözle bekliyor. 
Sabıı sızlanıyor. 

~ Aman aman l:u Rabi. 
ye hanımdan.. Çenesi dur
mazki Allah çenene kuvvet 
versin. Bir gün kahrı çekilir 
gibi değil. 

- Hah hah hay. Anlaya· 
madın mı a yol oynak karı 
kül gibi memuru karıısında 
görünce nasıl çenesi açılmaz. 

- Aman GOlsum hanım 

teyze .. Sen de Rabiye hanım· 
la hiç alıp veremezıin. 

- Yalanmı .. Onun mimin· 
den cımına kadar içini bili
rim. Açtırma kutuyu ıöylet
me kötüyü.. Beygir gibı karı. 
Bu vakte kadar memur mı 
kalır içerde .. 

Yarım saat sonra vazife· 
sini bitiren memur, hamamın 
terleoeninde kalmıı gibi ter 
liyen çehresini mendille ıtlfp 

derin bir ohh .. Çektikten son
ra acele acele köıedeki ıoka· 
ğa saparken, bizlerde hapis
hanemizin pençerelerinde 
- kulaklar dört açtlmıı -
hürriyet topunu can ve gö
nOlden bekliyorduk. Ah ca
nım hürriyet. Sen sudan ek• 
mekten bütün herıeyden mu· 
kadde~ ve üstünsün ! 

(Son) 

TURGUT PAKDOR 
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B Zi 
BAsı~ .. 
TEMİ.ZLİK 

U'C.UZLUK 
CABUKLUK 

Her nev'i baskı ve renkli işler basıldığı ·gibi 
Ucuzluğunda timsalidir. 

defterdarlık arkasınd Bizim basımevi 
No 24 telef on 130 

Kaplıca 

KEÇ 
İçinde son derece temkiz ve şifalı çelisuyu bulunan 

Keçeli amamı 
Yeni bir kiracı tarafından bütün noksanları tamamlaya· 

rak babçasıdüzeltilerek sayın halkımıza açılmıştır . 

Hamam ve banyo müıterilerinden bahçe için duhuliye alınmaz 

1

. 

Fiatlarda hiç deği~iklik yoktur. 
- -

PEKKAL 
Mürekkebi Yeşil Bursamızda çıkan ve bir mürekkeplerden 

En iyisi ve en ucuzudur. Muhterem Busalılara duyururum. 

Bursa Sulh Hukuk 
mahkemesinden 

935 - 2988 : Hacı yakup 
mahallesinden Halil oğlu ce. 
mal akıl hastalığına müpte
la olduğundan dolayı beş 

Diş Tabıhi 
Edip Rüştü 

31 eşrinievvel güııü Arsıulusal 
Artırma günüdür, bu münasebetle: 

i ~ ANKA S 1 çocutlar arasrn~a 

Bir Müs baka açtı 

Her cocuk '' Arttırma,, hakkındaki 
• 

düşencesini on satırı Geçmiyecek 
surette yazmalıdır 

BU YAZILAR: . 
29 T. EVVEL TARiHiNE KADAR 
iŞ BANKASI iSTANBUL CAOOESi 
A(ı ı~esiııe g·()ıı•lcı·ilıııeli•liı·. 

EN İYİ YAZAN ÇOCUGA IOO LİRA 
VERİLECEK, 

lkiıu(~İflcaı itiJıaı·cıı 25 kişiye 
lıiı·eı· kıııııJ•aı1la lıe,li)re c<lilecektiı~. 

Mf kafatlar 31 Teşrinic1111eldc 
D<ığ·ıt ılaca.k l ıı·. 

• ~·, .f.,J 

i .. 1 .' •• 

Cin~i No. Mahalle ve sokağı Bedeli nıuhammeni 
Lira 

Ev arsası 172 - 172 Altıparmak M. Altıparmak C. 70 
" ı 73 - ı 7 4 ,, ,, ,, 70 
" 17 4 - 176 " ,, " 70 
,, 176- 9 Bayzıt paşa M. Cami sokağı 25 ) 

Zıra 

170 ,, ı 77 - 11 ,, ,, " 25 ) 
,, 34-22 Baba Zakir M. Türbe sokağı 60 126 
,, 35 - 11 ,, " ,, 80 190 
,, 56 çukur M. Baruthane 100 299.25 
,, 62 3 Daya hatun M. Daya hatun 250 339 
,, 69 13 Eşrafiler M. Eşrefiler camii 50 84 
" 70 Eşrefiler M. Temennayı lu:bir 130 259 
,, 75 - ıs Feyzullah pa~a dere sokağı 80 206 

Yukarda n1evki ,No , zira ve bedeli muhamminleri yazılı 12 arsanın 
n1ilkiyeti satılmak üzre l 3-10·-935 den 13- 11 - 935 tarihine kadar bir 
ay müddetle açık artırma)'a konınuştur .ihaleleri 13- t 1-935 carşanba 
günü saat J 3 de Bursa evkaf idaresinde yapılacaktır . artırma şartna
mesini görmek ve anlamak isteyenlerin Evkaf müdiriyetine müracaatları. 

13- 18-22-26 
s_enedir istanbul emrazı ak- ı Bursa • Setbaşı 
lıye ve asabiye hasta ha- ( im 
sta hanesinde olup müma- 1 

ileyh vesiye ruuhtac olduğu aaa ı Jl.1udanya malmüdürlüğünden: 
tabip raporu ve şahadetle K t • 
sabit olduğundan hariciyle a a g r ı p 
tesviyei umuruna anası ma· 
halli mezkurede oturan Ha· 
tice vasi tayin olunduğu ilan B a ş 
olunur. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -·-

Muayenehane : 
Bizim Matbaa karşlSl No. 30 -·-

Hastalarını hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Diş 
ve her nevi ağrı

lara ani tesir 
yapar 

Her Eczanede bulunur. 
. : . ;;I· : • . . . •. 

Tahmin bedeli 
Lira Kuruş Mevkii Cinsi No. İzahat 

50 
30 

9 
15 
35 
25 

00 
00 

00 
00 
36 
60 

Misebolu köyü Hapishane 
)> )> Arsa-hali 

nde mağaza 
Sıği köyh Arsa 
Misebol u » Arsa 
Siği köyü » Arsa 

» ll Arsa 
Mudanya Halitpaşa ma· 

ı No. Satış şartnamesindeki hu
dut ve şartlarla ve müJkiretininsatışı 
189 2 » » » » » » 

3 )) 
4 )) 

1112 5 )) 
1111 6)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» )) 

)) )) 

1) )) 

)) 

150 00 halle-Harapmağazası ıo 7 » :ı> » » » » » 
6 00 Mudanya sakarya sokağı ev 228 >J » »inde bir senelik icarı 

Yokarda yazılı emval peşin para ile 18 -- 10-935 den itibaren on beş Öün müddetle 
artırma iJe icr Ve satışa çıkarılmıştJr . 4- 11- 935 ğünü saat 15 de ihaleleri icra kılı
nacağından ısteklilerin yüzee 7,5 peh akçalariyle Maliyemize müracaatları 

, 


