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Hastahanemizin 
Altında neler çıkıyor? 

Bilinyalılara ait eski bi
naları meydana çıkarmak için 
Ahmet Vefik Paıa hastaha
neainin altında ba§layan kazı 
sürüp gitmektedir. Şimdi he· 
kimler dairesinin arka yüzün· 
de dört beı metre murabbaı 
.ıenlıltkde ve altı metre de
rinllkde yeni bir kuyu açıl. 
mı ıtır. Bu kuyunun üstüne 
kurulan tahta makaralara 
bağlı büyük kovalarla yer 
altında çalııaa amelenin ga
lerilerden çıkardıkları toprak 
yukarı çekilmektedir. Bu top-
rakların baJJnda ve kazı ye· 
rinde ıab"htan akıama kadar 
bekledikl~rinl söyleyen merak 
blar bulunduğu , gibi sık sık 
kazı yerini görmeie gelenler 

de vardır. 
Ayrıca hHtahane _hekimler 

dairesinin güney cephesindeki 

temel dıvarının dibinden de 
yeni bir kazı başlamış ve bu
rada yerin altına doğru giden 
bir bava menfezi görülere k 

aıağıda ikinci bir katın daha 
bulunduju anlaııldığından bu· 
radaki ka2ıya da önem veril· 

mittir. 
İskeleti meydana. çıkan 

büyük bir binaoıo yer altm· 
dakt bafr.iyat ilerledikçe diğer 
btnalarlada iliıtği olduğu gö
rülmektedir ki: İlgaliler veri
len tahsisatla_ bunlarıo \tama· 
men meydana çıkarılmasma 
imkôn olmadığını ıöylemekte
dirler. Mamafı ite yeni baş· 
landığı ve bunun mahiyetine 
ait kesin ve etraflı b ilgile r 

bakeınhğa henüz bildirılmiş 
oldıığu ı çın lrnzıya yeni bir 

hız v~ t a h si s.\ t \' erileceği U · 

•nulnıak t a clır . 

E velkl gün müze direktö
r ümüz Mahmut ve H a lke vi 

l>ıl Tcırıb ıubc sin de n Kız M u · 

lllm o kulu Ede\.ıiyRt ö~ret

ın~ui AH U lvi ıl e bid:kte yeni 
açılan k uyudan merd ive n e 
'\lcr 1'hma inerek iskclf"ti mey 
dana çıkan yllp .nın o:i i'l lnrıoı. 

bü)•ük salonun etr. f ndo. k i 

galerileri geı.dik. eurali\ rda 
elektrik tetısalı yepılınıştı ve 

bir çok amele çalışqordu . 
Kubbeli büyük salonun 

toprağı, hutahaneden sızan 
pis sularla bir bataklık halini 
aldıiından burası daha boıal. 
tılamamııtı. Boıaltılması da 
çok aüç bir ite benzeyordu. 

Biz tam ortaya serpilen 
ve üstü bastırılarak sertleıti
rilen daracık ·bir toprak yolu 
takip ederek salonun sonuna 
kadar gittik. Burada pis bir 
koku vardı. Keranhkta sağa 
&ola ba1ıp batağa ıaplanmıya· 
lını diye birbirimize elleri· 
llllzle tutunarak gidiyorduk. 
Ônde müze müdürü yürüyor 
Arkadan da elinde kordona 
takılı elektriği taııyan bir a 
ınele aeliyordu. 

Baılarımı:ı: kubbeye değ. 
diii için eğilerek yürümeye 
Dıecburduk. Müze müdürü bi-
2e kubbenin muhtelif yerle
rinde bulunan ha va menfez
lertot ıöıterlyordu. Salonu 

dolduran çamur gibi toprağın 
dört beş metre derinlikte ol
duğu galerilerin meydana çı
kan zeminlerinden anlaşılıyor 
du. Galerilerden odalara ve 
aılonlarn açılan kapılar ciört 
köşeli ve kalın tuğlalarla san 
atkarane bir şekilde örülmüştü. 
Yukarıdan sızan sular duvar• 
larda kulhı nıJan kalkerler Ü· 

zerinde minarelerdeki gibi 
küçük küçük lstilaktit ve istl
lağnitler meydana getirmi§ti. 
Taılarla tuğlaların arasına 
öyle ar:.ğlam bir harç komuı 
tu ki : Taşta n hemen hiç a· 
yırd edilmiyordu. 

Müze müdürü; Bitinyalıla 
rın bu harcı o zaman nasıl 

yaptıklarını anlattı. Ve bu 
günkü gibi kirecin söndürülür 
söndürülmez hemen kullanıl

madığmı bilakis kırk elli sene 
kuyularda sakland ıktan rnnra 

kullaıııldığını söyledi. Zaten 
3000 senelik bu ya pmın ne 
kadar sa ğlam olduğunu üze. 
rinde yıll ardanLeıi koca bir 
hastahaneyi taıımasından bel. 
li idi. 

Şimdilik bilinmiyen birıey 
vana o da : Buraya vaktHe 
toprağın ne suretle dolmuı 

olduAudur. Milze müdürünfin 
anlattıiına göre bu tesisatın 

yer altından diğer binalarla 
lliıiğl ve bailılığı olduğu an
la~ılmakta ve batta hisarın 

çeşit yerlerindeki eski eurların 
da bu yapılarla ilgili olduğu 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 

MUSA ATAŞ 

Muhtcr~m üstat 1\1. Turhan Ta
nın Son Postn 'd :ı.k i yazıs n• oku. 
d ııın. Yazıi:ııımı pek ı e : endig i 
ha kkındaki tcvecc"ih ve iltifata 
teşckl{ür etmekle beraber bu b:ı 

h"sde Bitiııyahlara ait eserlerin 
nıt:} d ıuı:ı çıkışına. ş:ışlı ğımız yo:un 
daki nıü•alaas:n"\ m a !sd :şt ir ak 

edeıniyec~iı im Çiinku : Bursa tari · 
hini okuyanlnr ço'ı;: iyi bilirler k i : 
E ki Hursa'yı Uitinya lı !ar kurmuş· 

Jnrdır. Fakat şimdiye l!adar Bitin· 
y:ılıl!\r.:ı a it mcydaııda bulunan bir 
yapı yok 'u . Bioacn~leyh yalnız 

benim değil herkesi n ~aştı ~ ı nokta 
3COO sene ev ~c lki bir yap oın m ey 
dııua çıkm ş olması ve bu yap 
tarzının hiç boıulmayacak kadar 
güzel ve s:ıglam oluşudur. M. A. 

İki acıklı ölüm 
Lisemizin Taı ih öğretmeni 

Memduh Tu. gudun refikas ı 

evvelki gece saat birde vefat 
etmiftir. Dün cenaze hazır 

lanırken ıaat on birde de 
Memduh Turgut ölmüf ve her 
iki cenaze dün öğleden sonra 
büyük törenle l:&.1 dırılarak 

gömülmüttür. Ce naze törenin· 
de İlbayımız adına Yar ilbay 
Edip bulunmuştur. Tabutları 
talebe ve öğrt t ;neoler taıı· 
mıılar cenazeleri Lise ve Kız 
Muallim okurları ta kip etmiş

lerdir. 
HAKKIN SESİ : Değerli 

öğretmen Memduh Turgudun 
• ve refikaıının aile ve akraba
sına ve bilhassa kendisini çok 
ıeven talebesine en derin ta· 
zlyetlerlnl ıunar, 

Uray Kurultayı dün toplandı 
Encümenler seçildi Şarbayın izahatı dinlendi 
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Şarbay Cemil Ö~ Encümenlere ıeç ilen!er Encümenlere seçilenler 
Derviş Edesen Cemal Yağcı 

So!<reterJiğe teÇilea 
.- Saim AHıok . 

Uray Kurnltayı dün öğle vanin Encümenine Nizamed- ' . Le ~=-
• .. f 

den sonra yıllık toplantısına din, Rizn Yücer, Avukat Tev-

baılamıı ve Şarbay Cemil fik , Ma liye Encümenine: Müm· 
Ö zün ba şl<an l ı ğında a çılmıştır. 

taz Solrn\l u , 1-! ilmt, Sait Etem 
Ce mil Ö z önce b ir yı llı k ç:ı-

ıeçilmiş lerdi r. 
lııma yı izah etmiş; Urayla rn 
verilen önemi anlatmı ş , Uray

lar kongresi etrafında üyele 
re maluma t vermı§tir. 

Başkan reis vekili se çi
m inde ; Encümen BAşkan ,·e~ 

killiğin e Eczncı Ahmet Öb.,.r, 

İkin ci Bn~kanlığa Doktor İı:ı,. 
m nil Mustafa st>çilmiş bundım 

sonra encümenler intihap 
olunmuştur . 

Baymdırlık Ecclım ıınine 

kere!leci Mehmet, Gazeteci 
Derviı, Y~ğcı Cemal, Fa bri
katör Hayri, Saraç Fuat, Ka-

Seçimlerd~n sonra Şarba
yın verdiği iz r. hat dinlenmış 

bundan sonra 1'U meselesi, i ı; 

timlak işleri ; E1ektrik fi > atla . 

rında yftptı rılan tenzilat, Tram

Vl\Y m"selesi, Ekmek buhranı 

olup olm&dı"ı, Soy adr, N u · 

ınn rat • j, Ana caddeler in ya · 

p ı l mas• , Çel<irqe yolunun as
fa lt yapılması, Çocuk bahçesi, 

İtfaiye b !muı, Seyrüsefer işleri, 
me vzub ı:ıhs edtlmiı ve Lc.ı ı · 
kan Cemil Öz bu işlere detr 
izahat vermf§tir. 

Encüm enlere s ~itenlerden 

R•ıa Yücer ___ _... _____ ...... __ ,_ ___ ·~ ...................... terA9----

~ 
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İtalyanla ilerliyorlar i 
------------~--........ ·_~-" __ ~ ____ ~--- 1,.:i ·~,~~· ~ 1 

Ormanlar ulusal park 
oluyor 
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·ı larb ile. lı ıı ~:-ıkiıniş Ye 
kan l ı alet ile düny:rnm ekorıo · 
mi k scfı.det ya ras ı na merl ıcm 

siıı·ü lem ez" dem i~t i ı·. 

Yeni yayın 

Karınca 

Türk kooperat1fcilik cemi
yeti lara.fınnaıı çıkaıılan (Ka
rınca ) meeıı111:ı sı ııın (17- 13) 
savı lı fevka l :i.d~ mıslıası çok 
g ii;.cı bil' h:ıskı ile re ı ıkli ve 
(3) konna lize ı · i ne hil'~ok iiz l Cı 
ve de~crli yazıla l'ia dolu ola
rak iıı t İ Ş'.1 1' c ıııı i:;.ti r . 
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Habeş tahşidatı devam ediyor 
1 

İtaly~n top~usu ileri harekatta 

Ankara 4 ( A. A ) As:nııradan al.nan haberlere göre hal. 
yanlar Habeıistanda t u zey cephealnde Setit eraziıinde ilerleme· 
lertne devam etmekte buna mlıkabll bu bö1ııede aynizamanda 
kuvvetli ha bev tahtlda tı yapılmaktadır . H•bcılilc rln Makkaleyl 
bırakdıkları ve fak at İtalyanların henüz bu tehire varamadık· 
ları ıöylenmektedir. 

İtalyanlar cezaya müstahakmış 
Ankara 4 ( A. A) Eko döpari gazetcstde "İtalyanın cezaya. 

müstahak oldu~unu ve baima gelenlere kendisinin ıebeb oldu
ğunu ıöyled kten sonra Franıanın verHen bu cezanın zararları• 
nı yüklenmek zorunda bırakılmasını n efretle karıılamaktay17 ,, 
diyor. 

Akdenizde İngiliz hakimiyeti 
Ankara 4 ( A . A) Jurnal gazetesi fa~i st imperatorluğuna 

karıı akdenizde genif b.ir hareket yapılmakta olduğunu, İspan 
ya l le her gün daha faal bir i ş bir] iği kuran ve Portekiz ilede 
eski ve sadık dostluğunu gören lngilterenin budefa Yunan kralı 
Jorj e daha menfa fa iken kabul etmek suretile yrm için Yuna
nistanıo yardımını temin ettiğini ve Mııırdada geoit ıüel hare• 
ketler yapdığını ve hu suretle hakiki bir Koalisyon vucüde ıe· 
tlrmekte olduiunu yazıyor. • 



Sahife 'l 

Esir 
Süslü kafesler içinde dur

madan, dinlenmeden hareket 
eden ku§lar yüreğimde ıstırap 
doğururlar. 

Onların duraksız, mesafe· 
ıiz uçuılarını sevince, o:adeni, 
ince, Uz ötüşlerini sevinçten 
doğan coıkunluğa vermek, ne 
kadar za va.Hı bir seziştir. 

Eıir kuşlar, kafesten kur
tulmak için uçmuyorlar, çır-

pınmıyorlar. Maddi bir aşk 
heyecanile ötmiyorlar talisiz 
tutsaklıklarına ağlıyorlar. 

Sevgenlikıiz ( şefkatsiz ) 
fnıan ruhları, bu çırpınıştan 
hız duyarlar, bu ağlamaktan 
zevk alırlar. 

Zevkin de hastası, dejene 
re olmuşu, yabanisi vardır. 

Ruhu erişkinliğe ermiı in 
sanların zevklerinde olgun bir 
akıoyluk görülür. 

Ülkümüz zevkimize bu 
asilliği vermek olmalıdır. 

* Engin bir gök altında Mir 
bir hava içinde cürümsüz var
lığım doyurmadan uçuıan mi· 
nik ve ıuçıuz kuşcağızlarla, 

sertliğini, zalimliğini adından 
alan, fakat in<:e yapılı, süslü 
kafesler arasında en ufak bir 
ligi, basit bir nisbet olsa, on
ların bu bakımlı yuvalara l<o· 
nulmalarmdan .. yüreğim sızla
mazdı. 

Kuı ve kafes... Bu iki 
madde arasında canlı ile can· 
ıız arasındaki uzaklık kadar 
sonınz bir uçurum vardır. 

Ağlamayı ıakı sanacak ka
dar uyuşuk "'bir duyguya ma· 
lik değilsem bu, benim için 
bahtiyarlıktır. 

Haykırılarını kafesten ta
ııran cürümsüz ve suçsuz ku~
lar karııımda; ku§ ile kafesi 
yan , yana getiren acımasız 

insan zekasına, insanın bu 
hasta zevkine o kadar acırım 
ki!. .. 

Arı, suçsuz bir kıyanın 
pençesine atılır mı hiç? .. 

Bence kafes zulmun ya
ratbğı eşsiz izerdir. 

Arılar da ( masumlar da ) 
ıuuuuz bir inanışla ona değer 
verirler. 

Pençereleri örten kafes de 
kuı tenli kadınlığa öocesız 

zulmun armağanı olmuştu ! 
Zavallı kadınlık bu armağanı 
yüzlerce yıl, saygılı duygular-

Evelki gün Ulu dağda yı

lın ilk kış sporları hareketi 

olmuştur. Pazar sabahı dağ 

kulübüne mensup 12 k yo kçı 

otobüsle Ulu dağ çıkmışl r 

ve dere gözü sıgnağından ıti 

baren kayaklı olarak yeni 

ynpılan (kayakçılar oteline) 

çıkmıçlnrdır. Sporcular otele 

varınca kar yagmağa başla

mış ve akşama kadar devam 

etmiştir. Geç vnkıt kur tipı

sl altında otelden hareket e• 

den kayakçılar kirazlı yayla

dan sonra yağmur altmdn 

1 ayaksız yuruyuş yaparak 

kara belene \•armışlardır. 

Sporculardan bir kısmı gece 

saat onda Elma çukuru yolu 

ile Bursoya dönmüş bir kıs· 

mı da geceyi Kara belende 

geçirerek dün öğleden sonra 

otobüsle şehrimize dönmüş• 

lerdir. 

Sporcuların anlattığına gö • 

re dün de fasılasız olarak 

Ulu dağa kar yağmJştır. 

la sakladı! 
Şuur kendine geldikçe no

ma.l ve usalır ( makül ) hıı.yc:ıt 

kendini bulmaktadır. 

* Baoı açıl<, Ayağı ç.plak, 
Bakım ız. Perişan bf r çocuk .•. 
Elinde bir kafes ve içinde on 
beş ku var: Süslü, sevimli 
renklerle işlenmiı minik l U§· 

lar ... 
Kasabanın dehkanlıları, 

KafeG ta§ıyan yurd çocugunu 
sarmıılar. 

Ona: 
- On iki buçuk kuruşu 

verirsen ku§lnrı nzad ederml
sin? 

Diyorlar. 
Bu suretle kuşların her 

birinin ozgürlüğü ellişer para· 
ya alınmı§ ve onlara verilmi§ 
olac ktı! 

Çocuk ... kuşla ni peti olan, 
Fakat, Kafesle h ç münase-
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Bunu ne zaman ve kime 
çektirmişti? Şaıtım. 

Kartın arkasını çevirdiiim 

zaman gözlerimi tutuşturan 

dört be~ kelime bir yıl~ırım 
gibi kalbimi kavurdu, sersem
ledim. Kart Vedia'ya 11 0 gü

nün mes'ut hatırası,, diye tak 

dim ediliyordu. Dimağımdan 
vurulmuşa döndüm. Fotogref 

parmaklarım arasından yere 
düıtü. Mektuba batım, mek· 
tup; lstanbul'dan, Nüzhet'ten 
geliyordu. On gündür heye
canla mektubunu beklediğim 

o sahtekardan ... Beni çılgınca 
sevdiğini, mektupsuz bırak

miyacaimı ıöyliyen o riyakar 
dan •. lstanbul'a çıkar çıkmaz 

yazmı, ve yeni postahaneden 
atmı§h·. Artıl:: hayillhnde her 
§ey mahvulmu§tu.. Nıh I, o 
dakikaya kadar ben Nüzhet'i 
manum, riyasız, temiz kalplı 

bir genç; sadık ve vefokör 
bir sevgili olarak tanıyor ve 
öyle biliyordum. Şimdi b rşcy 
b itmfoli .•. Ondan, Nüzhet de· 
nen o riyakardan nefret cdi
yordüm. Zira, o, adı bir ç p
kın, her kadın, her genç kız 

önünde 11111 te göz ynşları ile 
aşk, muhabbet dilenen, ve 
menfaat& uğrunda, bir gencin 
aıkıylc, kalbiyle oynamaktan 
çeklmeycn adi bir çapkından 
boş1<a bir §ey değildi. Ne ya. 
zık ki; bunu ~imdi anhyordum. l 

s 
T. 1 C, l· Bursa mınto.

k 61 Başknnı doktor Tahir 
Ertuğrul tarnfmdan Cumhu
r yet bayramı münasebet le 
evelki gece Milli sinema 
bir güreş müsabakası tert p 

edilmietir. Bursa kulüplerin n 
iştlriik ettikleri bu müsabaka 
çok güzel olmuş ve Mılli si. 
nema davctlıleleri ve bu ulu
s, 1 sporumuzun mernkhlari!e 
ağzına kadar dolmuştur. 

Güreşlerin sonuçlarını ya
zıyoru: 

56 Kiloda Akın spo n 
Hüsnü, 61 kiloda Acar ıd· 
mandan Ahmet, 66 ki oda 
Acar idm odan Hikmet, 72 
kiloda Akın spordan Arsl 

79 kiloda Akın spordan 
mnil, 87 kiloda Acar idm n
dan Hasan kazanmışlardlr. 

pa g ri 

P zar günü yapı!ac k ol n 
Hnva kupası maçı o gün ha
va yağmurlu olduğundan ya
pılamamış ve geri bırakılmıştır. 

b ti olmaması icap eden :za. 
vaH1 çoct k bu önergeye 
(tekUfe) gönülsemedi. 

Keskın bakışh bir enç 
bağırdı: 

Alın elinden kafesi, Ku~ 
lcrı meteltkslz eznd edelim! 

Bu Hür TL1rk ruhunun 
coşması idi. 

Herk,.s bu gür esı dinler· 
ken esir kuo sı:ıtan çocuk iki 
delikanlı arasından ve §ahin 
gibi toydu! 

Keskin Lakı§lı gencin hın
cı içtnde kn dı. 

Eı;"rcinın bile se:-t ç hre 
ye dayanıklığı yoktuı:! 

Ben, Çocuğu takip ettim. 
Kuolar gibi onu da yumuşak 
bakışlarla süzdüm. Tatlı bir 
paz rlılda l·uı:ları sııtın aldım. 

Çocuk: 
- Bey ağdhey, ner ye 

bırakılacnl.sn ben götü eyim! 

Ben ona kanmıg, ona in nm . 
onun bu sahte sevgisine a • 
dnnmııı ve nihayet aşkı bul
duğumu sanmıştım .. Ne ~·a· 
zık ... Eğer her aşk böyleyse ... 

Dimağımı kinci bir ateo 
kavuruyordu. Nüzhefın ır.es' 

ut gün dedığı hangl gündü? O 
gün ne olmuştu? Her hnlde 

fevkalade bir şeyler g çmış 
olac:ılttı ki; o günden bah e· 
diyordu. Bu dü~ünce knlbim 
bir kurt gibi kemiriJ or ve 
çıldmyordum. 

Bu da uzun sürmedi. O 
gün akfam üzera Güzin b 
gelmifti. Güzin'i hemen onbe~ 
yırmi gündur görmem'şlı . 
Dertleşmek için hızar b" · 
d!ldıma yetiştiğini ~an ettim. 

Onu l endi odama aı.Jı . ( h 
remin rengi htıla dei!f m mı 
olac ktı ki; hunun f rkına 

varan Güzin:" -Hastamısın 
Nermin?., diye sordu. Hiç 

a u ~ 
d. 

P zar günü Atatürk stnd
yomu da İnegöl takımı ile 
Acar idman kulübünün ikinci 
t kımı arasında yapılan k

Zf'r&"z mahiyetindeki maçı s•

f r k<>r ı birle Acar idman 
ikmci tr.k•mı kaznnmt§t1 r. 

.. n a 11
' "!; a i s · s 

Dun akşam saat on ceki· 
ze doğru ~ehrfmizio her tara
fım koyu bir sis dalgnııı bas
m vtır. Slıı bir iki saat kadar 
dev m ctmi§ ve şehir Lond a 
s .. akl r nı andıran bir loşluk 
içinde kalmıohr. 

ar 
Ulu dağa bir kaç günden 

b ri müt mndiyen ko.r yağ• 

m ktadır. Ulu dağ oteli civa
rındaki kar irtifaı bir metre
yi bulmuştur. 

Gazetemizın mürettiplerln
dcn Nurinin dnyıtıı dün saat 
11 de ecellle vefat etmi§tir. 
Cenazesi Muradiyede Kaya 
bn~ı mahallesinden kaldırıla

rak pmarbaşı mezarlığına gö
mülmüştür. 

Arkndnfımıza ve dayısı

nın ailesine ömürler dileriz. 

Dedi... 
Kafesi elinden aldım. Ka

pağını açtım. Ku~cağızların 

her biri i ç makla ç kmıı
mak ara smdn kuşkulu bir 
kaç tur yaptıktan sonra birer 
birer uçtular. 

Bo alan kafesi o, kuı: ka
dar arı yavruyn verdim. O 
yüzüme baktl. l3en gülümse· 
yordam. Çocuk buna yürek
lendi: 

- Yarın beı; on tane da
ha getireyim mi? 

Dedı ve uladı: 
- Kimsem yok tn. • Ek· 

r ek ba n ı .. Bey ağabey!... ,,. 
Bo. mideyi doyurmak için 

işlenen suçl r hoş görulmeli ... 
Boş ıdcoin acısı pek 

ynlncıdır. 

TAHSİN UYGUR 

boım dım."-Evet!" dedim. 

O den tepeden, bilhassa 
c nın l aramazlıklnrındl'\n bır 

h ylı ~mlattık. Bir aralık na
s l oldu bilmem; söz Vedia'ya 
intlk 1 elli. O zaman Güzhı 

ga} t mahrem bir sır tevdi 
ediyormuı,ı gibi yavaşça : 

-Sano. bir şey c:öyliyece
flm Nermin, dedi; fal t bu 
y lnız sende kalacak anladın 
mı? 

- Peki, dedim; bilirsin ki; 
gevezeliği hiç sevmem. 

Anlatmıyn başladı : 

Bir gün, yeni a§ığı genç 
mühend ıl , Gögdere hoğazı· 

na gitmişler. Bir müddet son
ra su deposunun dar yolu Ü· 

z rinde l!erliyen bir çift gör· 
müş\er. Güzin derhal tanımış 
bu, resmi elbisesiyle Nüzhet; 
yanındaki kadın da V e:dia 
imiı. Kendısini göstermemek 
ve kim olduğunu belli etme. 

Tnbint tarıhinde hiç b:r hayva
n yoktur ki Yılan kadar haksız 
ve yersiz bir l~araya sürülmüş 0 }. 

sun. Eğer onların da derdini din
leyecek bir hayvanlar sosyetesi 
olsa her halde Yılan en önce baş 
vuranlardan birisi olm. hdır. Gızh, 
karaulı.t yerlerde, kendi talilDe 
çık .. can; şeyJeri beklerken onu za-
1.m bır lıayvan dıye görmekte 11• 

caba nasıl bir endişe vardır? Yı
laoın başından geçen hıkayelcr 
pek çoktur, Herl·es ona dair bir 
çok şeyler bilir. Fakat bilenlerin 
çogu onun 2ararmadır. Denıhyorki 
ınsanlarm babası Adem k rıııı 

Havva ile Cennett'l! her türlü boHuk 
ıçinde yaşarken bunla rı kıskanan 
~eytan 111 n kıtıgıua girdı. Hav
vayı kandırdı, Ademle beraber 
Cennetten l.ovulmalarına sebep 
oldu Nihayet Allah üçünü de 
Ct"n.aetten uzaklaşdırdı .. 

. Aşıığı yuknn ou dıu tarihinin 
hıkaycsı bt:r tarafta bırbırıne ben-
zer. tlu hayvana karşı ilk düş
nuuılık buradan başlar. Çünkü 
Ademle karısı Havva Cennetten 
çıkmasalardı biz de bu gün ora-
dakı altın köşkler içinde yaşaya. 
caktık • U halde Şeytan ve y uan 
bız.ım knn güttüğuınüz bir varlık
tır. Ne yazık kı bu masal hain 
ıçımızde yaşar. f abıatıu bütün ha 
reket vasıtalarmdan mahrum olan 
Yllan ömrünü sürünmekle geçirir. 
Egcr onun ağzındaki iki küçük 
J..cnır torbasından korkuluyorsa 
bunda Yılanın kabahatı ne't U da 
bu tabiatın bir vnrlıgı değilmi, O 
da yn,.amıyacakmı? Eğer gorün
duğu gıbı büyük bir solucan oJ-
nydı şımdıye kadar onu yok et

mek bır şey degiJdi. Çünkü onun 
ortadan kalkması Şeytanın orta
dan yok olması demekti .. 

Yıinn sessiz ve cidden çeking·en 
bir hayvandır, .Kendisine dokun
mıynnl~rn hiç bir vakıt aldırış et . 
mez. Geceden geceye, kenaısıni 

bir Şeytan gibi ayJamak ı.steyen 
ımmnlara cyıhk karş11ıgında bu
lunmak uzcrc, bahçeye, tarlaya 
çıkar, rasl~eıaıgı zararlı böcekleri 

' tarel ... ri nvtar, sabaha kaşı ahlak 
dersı verdığı halde bunu görecek 
ne bır gdz, nede onu seven bir 
kımse çıkmıştır. 

"~erbetli,, denilen insanlar Yı· 
lanl rın bu sessızliğini ve uysallıf{ını 
kcşfcdeolerdir. Yılanların yaşama
ltm tabiat tarihinin meraklı bir 
faslını teşkil eder. Son zamanlar
da bu hayvanın kofkulu zehirle~ 
rinde şıfah bir maddenin de var 
olduğu ıleri sürülmektedir. Sinsi 
bir hastalık ve bir dert olan kan
ser beliisın:ı eyi geldiği denenmek 
tedir. b.o luks Bayan çantalarının 
dı~ını süslıyen Yılan derileri bütün 
soğukluğuna rağmen ellerde taşı· 
nan değerli bir şeydir. insanlar 
boyled"r, Eyiliklerc eyilikle değil, 

kötülükle ve knralamakla karşılık 
verirler., 

Dagı 

mek için derhal arkalarını 

dönmüoler. Onlar kol kola 
geHp geçerlerken, Vedia bir 
genç kız gibi Nüzhet'le şaka
laş,yor, ara sıra şen kahka
hala la ortalığı çınlahyormuı. 

Oh Niha.1; o dakika luzgın 
bir kazan su başımdan aşağı. 
yu boo ndı nnkt.. Bütün vu
cudum yar.ı)ordu. Nüzhet'in 
me 'ut günü bu olacaktı . Her 
halde çehrem çok fena sarar
mış olnıalıydı ki; hayretle 
doğrul n Güzin : 

- Ne oluyorsun Nermin? 

diye haykırdı. 

Çok fenalaşmı~hm Nihal, 
bütün sinirlerim geriliyor, san 
ki cımbızla kopartılıyordu. 

Olduğum yere yığıldım. Za· 
vallı Güzin bu halin neden 
ileri geldiğini bilmeyor, has· 
tahğımm f azlalaşbğına hük· 
mederek: 

-Bitmedi -
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Cumhu ~·yet bayramın a büy .. r
ve üy .. k er· ·z- · !erimize çekile 

den alına le r·k e yazılarn 
Dr. SADİ KONUK 

C. H. P. İlyön lcurul başkanı Bursa 

C: Bt-nde Eizi kutlularım. K. A'f ATÜRK 

Dr. SADİ KONUK Bursa saylavı Bursa 
Büyük bnyramı ·utlularım. İsmet İnönü 

Dr. SADİ KONUK C. H. P. ba§kanı Bursa 
Bayrammızı ltutlular tett:l kürlcrimı sunarım, 

ABDÜLHALİK RENDA 

Dr. SADİ KONUK C. H. P. başkanı Bursa 
Bu gün on ikinci yaşnn bitiren Türkiye Cumhuriyeti 

bütün tazelıği içinde en olgun bir varhk olarak ıleri 
günlerin güne~li yaşayışa dogru hız ulmış gidiyor. Her yıl 
bavka bir sıcaklık içinde kutluladığımız bu yüce Ulus ba.)'· 
rammm bütün yurddaşlar ve cmrndaşlar için sevinç ve he· 
yecan kaynağı olmasını dilerim. C. il. P. Genel 

Sekreteri Kuta lya saylavı 
RECEP PEKER 

ATATÜRK CUMLUR l AŞKANr 
Yarattığın ulu bayramı bütün \arlı ımız a ve b ğlı!ığımızla 
kutlular. Minnet ve ~ükranlarımızl saglığını dılerız. 

C. H. P. Il~ön kurul ba'l:kaoı 

Dr. SAD1 KONUi' 

GENERAL İSMET iNÖNÜ 
BAŞBAKAN Anl.nra 

Va•lığımız1 bağladığımız büyük bayramı §iıkran\ ·~ kutlular. 

saygılarımızı tekrarlarız. C. H. P. İf}.ön .kurul 
Bıışkanı Dr. SADi KONUK 

ABDÜLHALİK RENDA 
Ulusal Eğemenliğ"mlzin büyük 

e saygılarımı da kutlularız. 

Kamutay başkana Ankara 
bayramını c ndan bnğlılık 

SADİ KOT\UK 

Va ı 

Ey şehitler diyarı ey ulu güzel VAT AN 
Senin mayandır ancnk uğrun nkıtıl n 
Binlerce şehitlerın bır ktığı KAN ve CAN. 

Senin sinendir bizim ebedi mezarımız 
Senfn uğrunda ölmek can vermek kararımız 
Ey güzel diyar sensin Camınız cananımız 

Ne sinende dolaşır yabancı dü~m"n eli 
Nede her şeyden korl·an pıs bir y bancı askeri 

Hiç b:r köpek giremez bu mabetten içeri 

Ey ulu güzel diyar doğrusunu istersen 
Dünyada hiç bir şeye deği'l:mem seni ben 
Çünkü sensin ilahım çünkü sensin mabudum. 

Ey Türkün öz evladı ey ~ehıtlcr yavrusu 
Ey vatan için ölen bir yiğidin yanu u 
Bu şiirimi oku d göz c ın l aşla dolsun 
O küçük kalbin her an intiltıım diye vurmn 

CI. H. P. Kamut ~ y 
gurubunun olanışı 

Ankara 3 (A. A) Cum

huriyet Halk Partisi Kamu

tay gurubu dün İsmet İnönünün 
başkanlığında toplanmı~ ve 

nizamnameye göre yenilen

mesi gereken gurubu, As bı:ş 

kanları ve As başkanının ba§· 

kanlığmdaki ikinci toplanışın· 

da idare heyeti üyelerini seç· 

miştir. 

Ankara ve s an
bul Polisine şöEen 

Ankara 3 (A. A.) İç işleri 

Bakanı Şükrü Kayn, Cunıhu· 
riyet bayramında vazife alan 

Ankara ve İstanbul Pohs te§· 

kllata mensuplarına dün bir 

tölen vermiıtir. 

ŞÜKRÜ ATALAÇ 

!936 Oliınpiyadı: 
Alınrıııhı· 1936 11lımpin li 

i;irı ç ılısıwll ı ıııı lıul ....ııı lık;n 
lı11.l ı ... lıı ıy ı la1. 1 ;ıınıhıı l>' ı tıc; 
gıin ürın u • ıkh olinııı"ya 1 
pn p , rnıl , -.ı y q rn::ı k ma kı, 1-

ılil ·, lıiı u~ ık ıçiudl~ ım biı iıwi 

(Jlııııpiy ıdııı ııı g;,ıniz·ısyoıı J,,,_ 
mıı. ı:.i "l!n •I ::it'krct ;ri doktoı 

Dirıı ile kııınİlt~ üyelı•rind '\n 
doktııı l'ı~p nldıı~ıı halde lJ tl
k.ıulaı a clo~rıı Jıaval.ıı.nı1~11r. 
Bıı uç·ık L 1 ı at, Sııtn iiz • 
ı İıı iPıı .\tiııany.ı hİdt'<:Pl"Iİı. 
B ]~ı ~Hfda Alııı·ıııyn isp ır ı~-
1 ı i <ın !cı i Fnn C ımeı dp n
r1;.t lm ı ek p np:ı~~md:ı ynl
cul ıığun:ı katıhı· ık1ıı. Alnı. n 
olimpiyad koıniteı;;i Aıirı·ı, Sııf

yn, Belgıad ve Z,ıgrep'dc o
limpiyad ıJamılaı ı lıakkmda 

kı)nferanslar verecektir. 

I nkkın Se~ı 

o 

va ı 

Y rızan: Lnm,,r · c 
Çe,•ircn : H. R. A!~yür('k 

J le r~eydco, hatta ümıtten 
bile yorulmuş o n lrnlbım 

artık istekleri ile tnlii rahııt· 
sız etmiyec . Sade sen bana 
ölümü beklemek içın bir 
günlük bir melce' ver, ey 
çocukluğumun va.dısi ! 

işte knranlık vadinin dar 
patikası, bayırlnrının yama
cından sık korular sarkıyor. 

O korular\ı l arış t gö'geı rfni 
al 11ma düşürerek beni b"' ~an 
baı;a sukün \ e huzur ile ör· 
tüyorl r. · 

Şurada, Y c~ilın köprüleri 
allmdn gizli ki dere yılan 

gibi dolaoarak küçük vadfn1n 
hudutlarını ç"ziyor. 
sut rı ile mmltı l r-m 

B:r an 
hır bir· 

lerı ~ knra•tır '<Orlar ve rnen

balı:ırıı an p k uz1k olmıyan 
bir yerde isimsiz olarak k yp 

olu}orl r. 

B nim gunlerimin kayna
ğı dn onl r g.hi n kup r,ftti· 

Gürültü üz, adsız ve dönü~ üz 
geçli. Lfı.hn on'ar.n suları 

berrnk, benim buLt llk ruhum 
ise güzel bir günün ışıklarını 
nkscltımiyecck. 

Yatakl rmın 
üstlerini örten 

seri nl ı ğini, 
l<ölge beni 

bütün gün d reLrin l.enarma 
bnğh)or. Ycknasak bır ninni 
ile uyuyan bir çocuk gıbi 

ruhum sul rm mm\tınındn 

uylcuya dalıyor. 

Ah ! Ben yeş illıltten bir 
sur, gözlerime kafi gelen fü• 

mrlı bir ufut ile ç0 vrılmiş 

olarak durmayı tabiatm 

içinde yalnız, sade sulara 
dinlem ği ve sade gökleri 
görme~i sev iyoı um. 

lfoyntımda çok gördüm, 
çok duydum, çok sevdim. 
Şıındi canla olar k Lethe'nln 
sü .ünunu or11.me~a geli}oı um. 
Ey güzel yerler, benim için 
insanın, içinde her~eyf. unut
tuğu sahıller olunuz Artık 
benim için Madet unutmaktır. 

Kalbim isliıeh3t, ruhum 
ükiin fç ndedır. Dünyanın 

uzak gürültüsü, rnülcreddıt 

ku ğ 1 ruzgfu!a getırilcn ve 
mes f .-r.fa haf f tt i bir sa da 
gıbi gelır gelmez sönüyor. 

Burada bi. bulut arasın
dan h yatın b ·ı!m için mn· 
z"nln k ranlıt.lun icindc ı::onüp 
glltığiml görüyorum. Silinen 
bır rüyanm uyanışmdn sade 
tek bir büyük hnyal kaldığı 
g;lıt saae nşk yerli yerinde 

duru}or. 

Ey ruhum, hır yolcunun, 

girmeden önce ş"'hr:n kapıla· 
ı nd k lbi um l do'u otur. 
du~u c"bi bu &on ilticagahtn 
dinlek ve bir an akşamın ko
kulu hav smı ciğerlerine çek. 

Onun gıbi bizde nyakları· 
mız n tozunu Gflkdim. İnsan 
bu yold n artık bir dalın hiç 
g çmiyecektir : Bizde onu;ı 
gibi ~ olumuzun sonunda bu 
ezeli sükunun müjd cisi olan 
huzuru teneffüs edelim. 

Senin o sonbahar günleri 
it dar kısa ve rn ğmum gün
lerin gölge gıbi tepelerin ya· 
mrıçlıırındnn iniyor. Dostluk 
s ni aldatıyor, merhamet hı· 
rakıyor ve yalnız, mezarhk
larm yolundan iniyorsun. 

±±12 

ağ·c ıl~ he"' zevkten üstündür.:. 
Yazan: MUSA ATAŞ 
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Otobü lerc girdiğ" .. z 1.a 
man dnmarlnramızın içinde 
sıcacık bir kanın dolaştığmı 

ve vücutlarımızın eskisinden 
bir knç kat lrnvvetlendigini 
his cdiyordul.. Çünkü: bütün 
bir gün ciğerlerfnmiz ter te
miz bir hava ile yıkanmı§U. 

Kndın, erkek bütün kayakçı 
arkada'l:lar taşkın bir neş'e 

içindeydtler. Bunun için hep 
beraber çeşit çe it şarkılar ve 

mar~lar söyleyerek otobüsün 
içini inletiyorduk .. 

Burs ya vardığımız daki
kadan itibaren bu bir günlük 
kayakçılığın verdiği zevki u
nutamıyorum. Artık günleri, 
hatta saatları sayarak gelecek 
haftayı bekliyoı d ım. 

Bana ne o~mu~tu böyle?. 
h"ç b.r şeye kaı ~ı l endimde 
bu kndnr fazla temayül his· 
setmedigf m halde kaynkçılığa 
bir gün içinde aşıh oluvermek 
benım bıle tuhafıma gidiyor ve 
bunun sebebJcrini araı;tırmaya 
çalıfıyordum. ( nihayet sonra
ları bunu öğrenml§tim). 

* * * 
Erte i hafta. · perşenbe ak· 

§amı erkenden yattık. Buna 

rağmen gece sevinçten uykum 
kaçtı. Pek az uyuynbılmiştim. 
Alacn karanlıkta kalktığım 

zamnn üzerimde öyle bir ha· 
fiflık his ettim ki: eğer baııka 

bir gün bu şekilde u~·kusuz 

kalmış olsaydım muhakkak 
ü tümden tenbellik ve kırık· 
lık eksik olmıyacaktı. Fakat 

bir hnftad nberi içimde yanıp 
tutu~an k ya.kçıiık hasretinden 
başka ayrica uludağa çıkma· 

nm verdiği manevi bir zinde · 
liğin bunda amil olduğunu 

anhyordum. 

Sabaha karşı saat dörttü . 
Ortalık henüz karanlık .. So
kaklarda kimseler yok. Dağ 
potinlerimin çivileri taıla ra 
çarptıkçıı sağlı sollu dıvarlar

dan· bana ses veriyor gibi o 
luyor. Ulucami yanında bir 
sütçünün dükkanından baıka 

ışıklı yer yok... O muzumda 
taııdığım kayaklara ve benim 
gar.ip kıyafetimi dikkatle sü
zen bir kaç bekçiye ve polise 
rastladım . Ortalıkta batka 
kimseler yok.. Uzaktan Ata 
türk amtı önünde toplanan 
bir kaç gölğe goruyorum. 
bunlar her halde kayakçılar ... 
yanlarına varanca: 

- Kayak aydın arkadaılar ! 
diyorum. Hep birden 

- Kayak aydın ! 
Sabah rüzgarı yüzümüzü 

kamçılıyor. Keskin bir soğuk 
Atatürk meydanını sanki ka
~ uruyor. Fakat bu soğuk biz. 
de hiç bir tesir yapmıyor. 
Arkada~larıma dikkat ediyo
rum: yaşhı:ından en gencine 
kadar kadın erkek bütün ka
yakçılar soğuğa karşı pMva
sızca dolaşıyorlar. İçimizden 
biri: 

- Bu soğuğa b,1kıp C\ldan
mayın. Soğuğun böylesi rutu
betit Bursada olur. DAğa çık• 
tmızmı ne ru tubet kalır nede 
soğuk ! diyor. 

O zaman Dağcılık kulübü 
nün ba~kana olan doktor Ce · 
vat Tahsin aramızde heptmfz. 
den daha dinç ve d a ha çevik 
hareketlerle dolaıarak n ok san 
larımızı gözden geçiriyor . ----·---'.le------ --...... 

A o eve İlan 

ar !ar ırruz 
Kuruş 

Yıllıl Abone 600 
Altı ay~ k .. 350 

lriı.n şnrtlan 

Re&mi dairelerin tek 

sutünd"l bir Mhr ilanları 

b~~ kuru}tur. 

icra ve mahl:eme ilan
ı rı pa:rı. r! ğa tabidir. 

F knt s ... ni gev .. n ve ç ğı. 

un t bJat burada. Dafma 
açıit tu tuğu kuc ğın9. kendini 
at. Senin ç n berştty değişir· 
ken tabiat aymdır ve giinlerin 
üzerine ynı güneş doğnr. 

S r.I gene ışık '\'e gölge 
ile .. ,:nar: Aşkmı, kaybetttğin 
sahte servetlerden &yır. Bu
rada Pythagorc::'nın de taphğı 
mnkcı;c tap. Kulağını onunla 
beraber semai konserlere dik. 

Aydınhgı gökde 1-mranlığı 
yerde ko\•alıı. Şimcıl ruzgarı 
i'e hnv da uç . S.r yıldızının 

tatlı ı@ığı ile orrnanf arm ara
sından vadinin karanlığına 
kay. 

Allah but u anlamak için 
zekayı yarattı : Nihayet tabi
atın altı'1dan hanisini keıet. 

Sükunu içinde b:r ııes ruha 
bir§cy söyliyor : Bu ses kal-

fnde kim İ§itmedi ? 
0 MedHation poet~ques,, den 

Kayakçılara 
Maniler ... 

Kayaklarımla kaydım 

Ünümü dağ" yııydım 
Kayan arkadaıları 

Uzaktan şöyle sayd ım. 

Tüneğlm uludağdır. 

Ufudağ bana ba~dır. 
Koca dal!' çiğerime 
Hayat veren wenbadır. 

Doğa çıktık dağ gibi 
Dağı Gard1k ağ gibi 
Vnrmı başka ld~ide 

Bl7.dckl tunç çağ gibi. . 

Kayakçının kayağı. 
Karlı dağda ayağt 

Kaymaya başlayınca 
Görmez o; solu sağı .• 

Dağa yağdı arbk kar. 
Haz1rlc..nd1 k~yaklar. 
Dağa çıkım kayakçı 
Kış ve tipimi a rar? 

Kayağımız ho~ kayar 
Bizi her yana yayar 
Büyük bir deniz gibi 
Altımızd beyaz kar. 

Y aea kayakçı yaıa 
Kny dur yukarı aşa 

Aman dostum dikket et 
Çarpmayasın bir taşa 

Uçalım kuşlar gibi. 
Biz"z da~ırı sahibi. 
Arkadaşlar ıu dağda 

Coıalım kuılar gibi. 

ZlYA VEHBl 



Sahife 4. 

Bursa Kültür Direktörlüğünden: 
muvakkat tahmini bedel 
ten1inatı 

lira ku. lira ku. cinsi 
18 240 8 metre mikabı çam kereste 
21 73 289 74 muhtelif cins ve mikdar demır, çelik 
40 80 544 « « « « Avadanlık 

Yukarda yazılı Bursa Bölge San,at okuluna ge
rerken kereste,demir ,çelik ve a vadanhk 1-11-
93:> günJemecinde ihaleleri yapılmak üzre açık 
eksiltmeye konulmuş isede i ... tekli çıkmadığından 
bir hafta temtit edilerek 8-1 t-93a cuma günü 
saat on beşte ihaleleri yapılacağından isteklilerin 
o gün ve saatta IIbayfık binasında kültür direk
törlügüyönetgesinde toplanacak komsiyona gel
meleri. 

As. Sa. Al. Komisyonundan : 
Bursa garnizonu için 42 ?JO ton \ 1 ul..ıf Sat un 

ahnacktır. Tahmin edilen bedeli 9375 liradır. 
Şartnamesi S.A. A.L.komsiyonundadır. Eksiltme 
22-11-H35 cuma günü saat 16 da tophanede 
satun alma komsiyonu binasında olacaktır . ek.
siltme kapalı zarf usuliledir • 
Muvakkat teminat 703 lira 12 kuruştur . Teklif 
mektupları ~2-'l 1 -93?lcunıa günü saat 15 şe 
kadar S.A A.L . komsiyon reisliğine verilıniş 
olacaktır . 

~ 

üçbin çift yün çorap satun alınacaktır. Ta. 
hmin edilen bedeli 1200 liradır . Şartnan1esi ve 
Numunesi satun alnıa komsiyonundadır . 
Eksiltme 2ti-11-935 pazartesi güoü saat 1 G da 1 

1 ophanede Askeri satun ama komsiyonu binası
nda olacaktır . Eksiltme açık olarak yapılacak· 
tır· l\iuvakkat teminat 90 liradır. 27 -H-- l 0-1 i 

Bursa Kültür direktörlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş : Bursa sanat okulun

da dershane binasının kalölüf er tesisatı tahmi
ni bedel (in4) lira (i6) kuruş 

Bu işe bağlı evrak : keşif hane ,fenni Şarlnan!e 

nafia şaraiti umumiyesi plan eksiltıne kaimesi 
Yukarda yazılı kalölüfer tesisatı 29-10-9~5 gü
nünden baslaınak üzre on beş gün n1üddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

§ 
ihale ·12-11-935 salı günü saat 15 te kültür di-

rektörlügünde ynpılacaktır . isteklilerin ~· üzdel 1 

yedibucuk ten1inatlariyle kültür direktörlüğün-

deki komsiyona daha fazla malünıat almak iste- \ 
yenler her gün okul yönet kesine baş vurmalrı rt 
ih'\n olunur. 29 1-4-7 

Bursa Şarbaylığından : 
80 adet kaput mahallat bekçileri için yapıp vermek ışı 

açık eksiltmeye konulmuştur . eksiltme vd üsterme işi ıs-
11 -935 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır . İstekliler. 
şartları anlamak ve numuneyi görmek için her iş günü ve 
saatında muhasebeye ve ihale saatından önce de 54 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile Uray 
komsiyofıuna gelsinler. 5-8-11-14 

Karacabey Harası 
direktörlüğünden: 

Çeltik sataşı 
Haranın Bu sene l\1ahsülü penbe Karakılçık 

Kasım beyazı Kırnıızı kılçık nev,ilerinden ( 120 ... 
000 ) kilo Çeltik kapalı zarf usu!iyle 2fi-Teşri
nsani-93n tarihine müsadif pazartesi günü saat 
on beşte Hara merkezinde satılacaktır. 
İsteklilerin( 2490 Numaralı arttırma,Eksiltme ve 
ihalat kanununda istenilen şerait ve terninatlari
y.le birlikte Hara l\1üdür1üğüne 1\1üracaatları ilan 
olunur. 4-9-14-19 

Kapl ca Çekirgede 

B 

İçinde son derece temkiz ve şifalı çelisuyu bulunan 

Keçeli Hamam 
Yeni blr kiracı tarafından bütün noc.sanları tamamlaya· 

rak bahçasıdüzeltllerek sayın halkımıza açılmıştır. 
Hamam ve banyo müşterilerinden bahçe için duhuliye alınmaz 

Fiatlarda hiç değlıiklik yoktur. 

BASIMEVI 
TEMİZLİK 

ucu·zLu·K 
ÇABU.KLUK 

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

defterdarlık arksında Bizim basımevi 
No 24 telefon 130 

6 
U iYET 

A manağına reklam vercekler 
Matbaamızda : Cumhuriyet Ayları Musa Ataşa 

Hegün sabahtan akşama kadar başvubilile. 
936 senesi Cumhuriyet Almanağının pek mükemmel olması için aytardanberi 

çahşılmaktadır. Cumhuriyet almdnağı memlekette ilk almanaktır. Ve her evde 
buluntn3Sı tazım geJen bir eserdir. Dünyada olup biten her şeyden bahs eden 
bu eser müesseseniz ilan v 0 reklamları için emsalsiz bir fırsattır. Daima elde 
kal~cak olan Cumhuriyet alr• 111ağınm reklam i'iatları aşağıdadır. Bir sahife J 5 
lira. Yarım sahife 10 lira. Dörtte bir sahife 5 liradır. Renkli bir sahife ilan 25 
Jiradır. 

DOKTOR 

CEVAT TAHSiN Ptl\JUN 
Röntgen Mütehassısı 

-·-
Muayenehane : 

Biı.im Mntba:ı karşısı No. 30 

Hastalarım hergün kabul 

eder . Telefon 64 

Pekkal 

-·· iş Bankası 

iş.· Bankası 
mürekkebi yerli olmak ı 
la beraber Bursamızın Kumbara ikramiyelerini 10 bin 
en ucuz ve en ziyade liradan 20,000 liraya cıkararakl 

kullanılan biricik 1 • D • k f ·· l •· ~ ·· ( 11 
Mürekkebidir lill il ıı•c r ()t• tıg·uıı< Cll ': 

Toptan ve perakende manda ve kara sığır sütleri satışı 
Satış yeri: Haranın 31-Teşrin Evv.-936 Tarihine ka-

Bursa: Pastahane yanında dar bir senelik ıuanda ve kara sığır sütlerika
pah zarf usuJiyfe artırmaya konmuştur. istekli 
lerin 20 Teşrin Sani -D3a Tarine müsadif çar 
şanha günü saat 15 te (''00) lira muvakkat te 
minallariyle birlikte Hara ~tüdürlüğüne müra 
caatları . 27 -1-5-9 

Diş Tabibi 
Edip Rüşdü 

Bursa -Setbaşı 


