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Türkiye de 
Büyük endüstri 
Hayatı 

Dün Kayıeride Sümer 
Bank tarafından yapılan bü
yük f abrlkanın açılma töreni 
bize; endüstri gidi ti mize kısa
ca bir göz atmayı hatırlath : 

Bir Olkenin ökonomik du
rumunu o memleketteki fab. 
rika bacaların sayısile ölçme· 
lidir. Bunlar çoğaldıkça o ül· 
kenin ve devletin iç ve dış
taki ökonomfk, finansal, ıiya
ıal ve süel durumları da 
kuvvetli demektir. 

Maalesef bizde; cümhuri. 
Yete kadar bacan yerine ·ser
vi ve minare göze çarpardı. 
Gök yüzüne dofru yükselen 
bir endüstri ali.meli yoktu. 
Hele bilyiik endüıtrl haya\ı 
eıkt Osmanlı imparatorluğuun 
Yilz yıllardanberf tamamen 
ihmal ettlll bir ıeydi. 

Bunun için daima dıt pa
ıarlarm müıterisi ve o pa
zarların bir tutsajı ( esiri ) 
idik. Her g6zel ve her iyi 
ıeye oldufu gibi büyük en
dastrl byatına da cümhurfyet
le beraber kavuıtuk. Cumhu· 
riyetln onuncu yıl dönümün· 
de " Biz onyıldanberi bunları 
Yaptık ,, dedlilmtz zaman 
ıerçekten pek çok ve pek 
önemli bOyGk itlerin be ıarıl • 
lllto olduiunu ölrenmiıtik. 
Bununla beraber hakikatte 
bGtGn bu itler tam on yıl 
lçtnd.e yapılmıı ıeyler değildi. 
ÇGnkü : Cumhuriyetten sonra 
devletimiz; bir kaç yılını ha. 
zırlıia tahılı etmit ve bazır
lılda geçirmlıtı. Şu halde ba· 
l&rılan bu pek çok ve pek 
bGyGk itler on yıldan daha 
•z bir zaman içine sığdml· 
lllııtı. Bu bakımdan Türkiye 
Cumhuriyetinin meydana koy. 
dutu göz kamaıdıran eserle
rin deleri ve devletin yapı
calak kudreti aözümOzün ö
nQnde. bir kat daba kuvvetle 
canlanmak tadar. 

Devlet; 6konomik hayat· 
ta fabrtkalatmaya dofru gi· 
:•1or · Bunun anlamı ıudur: 
· ertlerln teker teker baıar-
111•1• güçlerinin yetmlyeceği 
bGyGk itleri devlet yapmala 
çal•ıınaktadır. Yani devlet · b , 

lyQk endüstri itini, bazıla· 
rı1111z1n zannettikleri gibi · 
f ' ertlerln çahıma sahalarına 
~orluk vermek için defli bi
llllı bu çalıımalara genlt 
bır alan açmak için üzerine 
•lınıı bulunuyor. 

BGyük f abrikalarm açıl
lllaılle Jurt, iiç bakımdan 
faydalanmaktadır. 
. bal 

1 
- Yurtta itıizlt!re İf 

unrnuı · oluyor. 

I 2 - Paramız dıı pazar
ara döktHmekten kurtuluyor. 

dt 3 - Bu f abrtlcalarda ken
eaaefimlz, kendi paramız 

•e kendi ilk maddelerimiz İf· 

. 
Asri kaplıcalar şirketi 

Meclisinin dünkü toplantısı .. 
İlbayımız Şefik Soyerin başkanlığında 

Yapılan bu toplantıda bir çok kararlar verildi. 

Asri kaklıcalar ıirketi ida
re mec!isi dün biri sabahtan 
öğleye kadar koza hanında; 

diğeri de öğleden sonra ilba
yımızın makamında olmak Ü· 

zere iki toplantı yapmııtır. 

Bu toplantıda kaplıcanın iş· 

letilebilmesi için dnha bir 
çok noksanlar olduğu anla
ıılmıı; soluk su getirilmesi, 
hamam kısmına kalörifer ya-

pılması ve bir kısım tamira
tının tamamlanması için ida
re meclisine 35 bin lira alı-

mp sarfedilmesi selahiyeti ve 
rilmiştir. 

Şirket bir taraftan bunla· 
rı ikmale çalıımakla beraber 

diğer taraftan da ilanlar ya . 
para.k çıkacak taliplerden bi
rine kaplıca iıletmetmesinin 

verilmesi kararlaımııtır. ----------------
Balkan f isitval 

İstanbul 
15 (A. A.) 
Balkan fiııti 
vali dün ak 
şam İstan
bul yat ku
lübünde İs
tanbul ıar· 

bayının bir 
söylevile a-

çılmıt ve ge 
'"'·""'·'...-r' 

ce sabaha iııtanbul şarbayı 
kadar ıür· Muhittin üstündaıl 

müıtilr. Bu gün bayrak töre
ni yapılmıt ve büyük eğlen· 

celere baıtanmıştır. 

Pansiyonlar 
nerede açllacaK? 

Kültür direktörlüğü bu yıl 
M. Kemal paıa ilçeııinin De
veci konağı ve Ormankadı 

köylerinde birer pansiyon 
açacaktır. Bunun için kültür 
direktörümüz Fakir Erdemle 
inspektör ihsan kazandı oğlu 
M. Kemal pafaya ~ gidip gel
mlılerdlr. M. Kemal pata il· 
çebayı bu pansiyonların açıl

ması yolunda büyük bir ilgi 
göstermektedir. 

lenmif ve iıletilmit oluyor. 

Gerçi fabrikalarımızda iı· 

tihıal olunan maddeler Avru
padaki eılerinden biraz pa
halıcadır ama; bu da yurt
taıların kendi yuit severlik
lerine dayanan ulusal bir iş· 

Ur. Biz kendi malımıza rağ

bet ettikçe bittabi o malın 

maliyet: fiatı git gide düıecek 
ve devlet; ıekerle tuzu ucuz
latıldığı gibi yavaı yavaı Mi.
tün diger maddeleri de ucuz
latacaktır. 

Hasılı her bakımdan fay .. 
dalı bir ıey olduğuna fÜphe 
olmayan fabrikalaıma iti Ata
türk Türkiye11lnin kuvvetle 
güttüiQ yollardan biridir. Her 
tuttufu itte ve her güttüğü 
yolda olduiu gibi Cümhuriyet 
Tnrklyesinin bunda da mu
vaffak olmakta bulunduğu ve 
muvaffak olacaiı, fimdiye 
kadar gözümüzün önüne se· 
rllen bin bir parlak örneğile 
sabittir. 

Habeşler 

Kuvvetlerini. 
Toplıyorlar ... 

Adisababa 15 (A.A.) La
valin diyevi Habeı hükumeti 
nezdinde iyi bir etki yapmıı
hr. Bununla Leraber muha
semahn baılaması ve muhte
mel tarih ile tekilleri hakkın
daki yapılan tahminlerin do· 
ğurduiu bedbinliği geçirme• 
mittir. Bir seferberlik ihtiya
cı karşısında kalmamak için 
ıüel kuvvetlerin toplanmasına 
tedrici aurette devam edil
mektedir. 

Sovyet hey' eti 
Ankarada iken 

Ankara 15 (A. A) - Kay· 
ıeri komlnasinin yarınki s.çıl· 

ma töreninde bulunacak olan 
sovyet heyeti bu sabah şeh
rımıze gelmittir. Ökonoml 
bakanımız tarafından sayın 

konuklarımız ıerefine marma· 
ra köıkünde öğle, Anadolu 
kulübünde de akıam töleni 
verilmiştir. Açılma töreninde 
bulunacak hey'et bu akıam 
saat 24 de Kayseriye hareket 
edecektir. 

Yeni aç.lan bir 
Demiryolumuz 

Ankara 15 (A. A) · Doğu 
Anadoluyu batıya ba~lıyan 

demtryolu bugün Ergani, Os· 
maolyeye ulaımıf ve bu mü
nasebetle cotkun ıenlikler 
yapılmışhr. 

Sünusiler de 
toplanıyoriar 

Roma 15 (A. A)- Libaylı 

hazı yerlllerin tehrikatına 

dair olan haber dolayastle 
İtalyan gazeteleri Libaya 
Mmr smırında Sünusi lcuv· 
vetlerinin toplanmakta oldu. 
ğunu haber vcrme~tedirler. 

Türkiye Hava 
turu bitti 

Türkiye Hava turu dün 
sabah İzmirde sona ermittir. 
Bu münasebetle lzmirde uçak. 
larımız ıerefine bir öğle ıöleni 
verilmiıtir. 

Dış Bakanımızın Boğazlar ve 
Trakya hakkındaki söylevi .. 

Cenevre 15 (A. A.) Dıı 
Bakanımız Uluılar Sosyetesi 
asamblesinde verdiği diyevde 
silahları azaltma hususunda 
eıltliğe varılmak imkanı ha. 
sıl olmamasındanötürü teessüs 
lerini bildirdikten sonra Trak· 
ya ve boğazlar meselesini 
ileri ıürmüı ve bilhassa so
nuncusu üzerinde ısrarla du
rarak demiflir ki : 

" Şayet mevcut muahede
lerle tesblt edilen vaziyette 
deği§iklikler vukua gelirse 
Türkiye bunları boğazların 
askeri rejimindeki icap eden 
tadilahn icrasına vabeste kıL 
mak zaruretinde kalacaktır.,, 

Tevfik ROıtü Arastan son
ra Balkan anlandı devletleri 

adma ıöz alan Yunan Dıı 

bakanı da antant ile blrleı
mff olan devletler arasındaki 

elbirliğl münasebetlerinin giln· 

den güne ııkılaımıı ve uluıal 
yatayıılaranın bütün anlaıma-

lara dayanmıı olduiunu kay
dettikten sonra antandın u-

luslar sosyetesi konseyinin 
dünya barııını kurtarmak için 
verdiği emekleri içten bir ilgi 

il-e takip ettiğini ve bu emek
lerin banıçll ve dofru bir ko· 
tarmaya erlımeıl dileiinde 
bulunduiunu ıöylemittlr. --------------Kar ak ö y yolunda 

bir soygun oldu ... 
Kara~öyle Pazarcık arasında yapılan bir yol 

bagında yolculardan 1800 lira alınmış ... 

Evelki gün Pazarcıkla 

Karaköy arasında ve Pazar· 
cığın beı yüz metre kadar 

ıukında fiç silahlı tarafından 
bir yol bağı yapılmıı ve Bur· 
sadan Eskiıehire kadar git

mekte olan iki otobüıle 10 

yük arabasını durdurarak 
yolcuların üzerlerJnde bulduk 
ları paraları almrtlardır. Bu 
paranın 1800llrakadar tuttuğu 
iddia olunmaktadır. Soyeun
cular otobüılerden birinin 
üzermde bulunan iki bavulun 
içinde kıymetli ena var zan 
ederek onları almıılarH. da 
bir ıey bulamayınca birkaç 

yüz m~tre ilerde bırakmıılar• 
dır. 

Söylendiiine göre bu 101• 

guncular Karaköyde bir de· 
ğirmeninl ıatan zatın BurN
dan Eıklıebire geçmekte ol· 
duğunu haber aldıkları için 
bu yol bağını yapmıılarchr. 

Bilecik t!inde cereyan eden 
bu hadise hakkında ilimizdeki 

ilgili makamlara henüz ma• 
lumat ıelmemlt olmakla be· 
raber; özel bir tekilde aoyıun• 
dan haberdar olmuılardır. 
Jandarma alay kamutanlıtı 
fcabeden tedbirleri almııtır. ----------...-------

Bravo Güreşçilerimize. 
Dördüncü Balkan güreş şampiyonasında 
Güreşçilerimiz gene şampiyon oluyor. 

Ulusal güreş takımımız 
Dördüncü Balkan güreı yedi galibiyet Oç mailublyet 

ıampiyonasının İstanbulda almııtır. Bu duruma nazaran 
geçen giln büyük törenle umumi tasnifte baıda TOrklye 
baıladığını bildirm'ttik. Evvel- ondan ıonra Romanya gel· 
ki gün yapılan müsabakalar- mektedir. Dnn ·rece saat: 20 
da Türkiye 7 galibiyet, bir de Takılm ıtadyomunda final 
mağlubiyet, Bulgarlıtao yedi müıabakalarınıo yapılm&ıı 
mağlubiyet, Yunanistan dört mukarrerdl. Sırtımızı hiç yere 
galibiyet, dört mağlüblyet, getirme7en ve yClzümOzil a
Yugoıla vya dör~ galibiyet, tartan gGreıçilerimtzl tebrik 
yedi mağlübiyet, Rumanya ederiz. Bravo güreıçllerimtze.. 

SON Telgraf ı.r 3 üncü Yüzde 
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- l - Yazan MUSA ATAŞ 

Uludağm ardını yem yeşil 
bir kadife parçasilc kaplan· 
mış gibi gösteren çok sık çam 
ormanları içindeyiz, gözleri· 
miz, topraklı bir yoldan ve 
yeşil çamlara güzel bir de· 
kor olan mas mavi gök 'jÜ• 

zünden başka bir şey görml· 
yor. 

Otomobilimiz; tepelerin oır· 
tından yılan gibi dolanarak 
inen kötü bir yolu takip edi
yor, yolun bozukluğundan tıp 
kı lodosa tutulmuş gemiler 
gibi yalpa vuruyoruz. Bu yol; 
eski adı Cihangir olan So ~uk 
Pınar nahiyesine gidiycr. 

Tepelerden aka.n şanltılarla 
billur gibi berrak suları, djplerl 
serin gö)geli uzun çamları ge 
çiyoıuz. Dağlardan i:len serin 
bir rüzgar çam daUarımn in• 
cecik tellerinde ılık birer se
renat çalıyor. Mamafi Cihan· 
girde Ayı ile boğuşan bir 
köylünün hil<iiyesini din eme· 
ğe gittiğim için bu ılık sere· 
nal bana oldukça korkunç 
feylcr fısıldıyor. · 

Bir saat sonra; kabuklan 

yontul:nu~ çnm kütükleri üst 
üste idlf edilerek yapılan ev 
leriie; etrafı baglık bahçelik 
olan ve her sokağmm orta
smdan gürül gürül sular ta· 
şan bir köya geldik, işte, bu 
rası Cihangir - Soğuk Pınar 

nahiye merkezidir. İri boyla· 
rı evlerinin .gaçaklarına kadar 
dayannn delikanlıların yüzü
ne bir fiske vunanıı muhak· 
kak kan fışkıracak sanırsınız. 

Belli ki: Ayı ile boğuıa

cak kudret içlerinde var .. Bir 
bahçenin ortasındaki köy kah 

vesirıde bir kaç dakika hoş 

beşten sonra ayı ile boğuıan 

ve neticede ayıyı öldüren köy 
lüyü aratıp buldurduk. 

Bu zat; Tarzan yapılı, kor 
kunç bakışlı yaman bir mah
luktu. Sim siyah gözleri bi
raz şehla olduğundan bize 
değil ikisi birbırine bakıyor

du. Yüzünde ormanla~an kaş 

Jarı bir birine biti§miş, alnı 

çatılmış; s&ğ eli yumulmu§ 
bir yumruk gıbi kalmı ştı .. 

-Ardı var---.. ------·H--•·-··-·--
ylav es 

konf ransı 
Aile k ru 

adının 

u, aUe düzeni; erke ve 
hak ve ödevde eşitliği 

Bu aytaya (Hitabe) br.şhk 
yaphğın1 konu (mevzu} ; Aile 
kurumudur (Müessese). C. H. 
P. programımızın 53 üncü 
maddesi : "Türk sosyal haya
tında aile esastır n der. Sosyal 
(içtimai) hayatta Aile kurum 
kuramının (bünye) bozuk ve 
gevıek değil, bunun tamt~rsi 

olarak (bilclki:ı) , düzenli 
(muntazam} ve kuvvetli ol
ması demektir. 1 emel kuv. 
vetli olursa onun üstüne ku
rulan ynpı da kuvvetli olur. 
Aile nedir ? Buna geçmeden 
önce Teb!iğat ve Cemi;;etln 
ne olduğu araştmlmak gerek· 
tir. 

Tebliğat : Kendimize ve, 
yakın ve uzı:ık, çcvcn!erimiz
de (muhit) gördüğümüz veya 
birer suretle hissettiğimiz bü
tün varhldar; sonsuz tebli~atı 
meydana getirir. Ya~ıyan, teb· 
liğat, bu sonsuz toplu tabi
ğattır. Tabiğatın yaşaması 

için; onun değişmez ve bozul· 
maz kanunları vardır. Bunla· 
rın ereği (gaye) ; tabiğat son· 
suzlugunun korunması ve 
durmndan yürümesidir. Bu 
kanunların baıında , bütün 
bunlara yönet (istike.met) ve· 
ren, sonrar-ızlık kanunu (Ebe· 
d~yet kanunu} gelir. Sonra · 
ıızhk kanunu: sonsuzluğu baş· 
lıca: Oluıum (Tekevvün) , 

Evrim (Tekamül) , Denkleıim 
(Tevazün) gibi ikinci sıra 

kanunlarla kurar ve lrnrur . 
Bu üç esaG kanun; Birleıme 

(içtima: İyonizasyon} , Uyma 
(İntibak : Adaptasyon, seçilme 
(Istıfa : seleksiyon) kanunla. 
riyle çemdeştir (müteradif. 
Aynı vasıflarda olan her 9ey; 
nomal (alelade, tabii) halde 
iken bi .. araya toplanır, çeven
lerine uyat" gelişir, toplulukta 
devam eder gider. Ancak 
topluluk fçincfe yaşama uğra· 

şında (mücadele) kczanmıyan· 
lar ortadan kalkar. Bu suretle 
cüzlerin, ferdlerfn gelitim 
iokf§af veya dağAlım (inhiUU) 

yollnriyle değiştlmelerl (tebed· 
düI; topluluğun devamına 

yarar. 
Cemiyet ve Aile: insan· 

" lar da Tabiğatin kanunlarına 

uyarak cemiyet hnlinde ya· 
ıamak, yaıama uğraşına gi· 
rişmek ve nesli devnm ettir· 
mek yükümündedirler (mec· 
buriyet). Cemiyetler böylece 
Oba (bölüklere :ıyrıl mış Gö · 
çebe,.. çadm; Göçebe Ai!esi), 
Uruk (l<.abile), İl (Aşiret) ve 
en son Uius (Millet) halinde 
birle§miş ve büyülmüşlcrdir. 
Cemiyetlerin en büyüğü ve 
erk!isi (iktidar, kudret); Ulus· 
tur. Özel (Hususi), irsiğ ,,e 

-Deva.mı var -
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Karaca beyden gelen heyeto 

Uçebayla Uray arasında arazi 
meselesinden çıkan bir ihtilaf.. 

Dün sr. bah Karacabey §ar 
bayı ile Uray üyelerinden mü 
rekkep bir heyet şehrimize 

gelmiştir. Heyet dün sabah il· 
bayımız Şefık Soyeri makn
mmda ziyaret etmiştir. 

Ziyaret sebebinin urayla 
mahacirine arazi tevzi etmak 
isleyen ilçebay arasındaki4 an 
laşamamazlığm halline matuf 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Dün akşam kendisile gö· 
rüşen bir arkadaıımıza Ka· 
racabey şarbayı ıunlan söy. 
lemiıtir: 

" Belediyenin tasarrufunda 
olan 1100 dönüm araziyi mu
hacirlik Slfatı olmıyan bir 

Bayındırhk bakan 
hğından dileğimiz: 

Bursa Nafia Direktrlüğü 

tarafından :yol , lröprü inıaat 
ve malzeme Satın ahnmaıı 

gibi türlü münakasalara alt 

ilanlar gazetemizde neşredil. 

mekte isede bu ilan bedelleri-

nin mütenhhitlerden tahsili iti· 

le Nafia Direktörlüğü hemen. 
hiç ilgilenmemektedir . 

Nafja Direktörlüğü Bizi mü· 
teahhitlerle karşı karııy getir· 

diği gün iş resmiyetten çıkmiş 
oluyor Bu itibarla alacakları
mız müteahhitler elinde kat-

mış ve kalmakta bulunmuş olu. 
yor . 

Sayın Baymdıthk bakan
lığımızdan ricamız Ve dileği· 

miz bu işe kesin bir hal çare
si bulmasıdır. 

takım kimseler ıürüp: işleme· 
ğe ba~lamışlardır. Bunu ha
ber alan uray; ilçebaydan 
2311 numarala kanuna istina
den bunun menini istemi§tlr. 
İlçebay ise bu kanun yalnız 
şahıslan alakadar eder. Be
lediye ile alakaH olamaz ce· 
vabını vermiştir. Bu mesele. 
yi halletmek için ,üyelerimiz
le buraya geldik. İlbay Şefik 
Soyere müracaa( eder~k iti 
anlattık. Kendileri bir hafta · 
ya kadar ilçelerimize gelecek 
lerini ve meseleyi mahallinde 
tedkik ederek sonlandıracak. 
larmı vat buyurdular. " de
miştir. 

iki okuyucumuza: 
Dün devamlı okuyucuları· 

mızdan M. Lütfi ve A. Atıf 

imzalı Lir mektup aldık: oku 

yucularımızm gazetemize kar 

şı gö3terdikleri sıcak ilgiden 

ötürü kendilerJne evvela te· 

şekkür ederiz, ıonra; dilekle

rinin gazetemiz için de bir 

prensip olacağından emin ol

malarım bildirmek isteriz. Ga 

zetemiz her_ gün ~dört sahife 

çıkacaktır. Hikaye kısmına 

d& önem verilecektir. Bursa 

için bir gündelik:gazetenin lü 

zumuna bizim gibi okuyucu

larımızın daj_ kani oldukları 

hakikatı ile kar§ılaştığımız· 

dan kendi hesabımıza 9ldu~u 
kadar bu güzel yurt namına 
da sevinç duyuyoruz. 

Kız muallim müdürü 
gidiyor. 

Kız muallim okulumuzun 
Direktörü Cemal; Kandtlli kız 
lisesi direktörlüğüne tayin e· 
dilmiştir. Altı yıldan beri kız 
muallim mektebimizin batın· 
da bulunan bu değerli ve te-
miz yürekli kültürcümüzün 
Bursa'dao ayrılmasına pek mü
.teessir olduk. Bilhassa öğret· 
men arkadaşlarile, kendisini 
bir baba gibi seven talebeleri 
bu ayrılmadan ötUril çok bü· 
yük bir acı duymuşlardır. 

Yeni Yaym 

Ayın tarihi 
Basın genel direktörlüğü 

tarafından her ay çıkarılan 
( Ayın tarihi ) nln 19 uncu 
sayısı da basılmııtır. Bu ıa~ 
yıda da dış ve içt~ olup bi
ten . hadiseler çok güzel bir 
şekilde ta anif edilmiştir. 

Romanyada fevkalade 
tedbirler 

Ankara 15 (A. A} - Ro
men hükumeti Bükreıte ve 
diğer sekiz şehirle iki bölge. 
de de fevkalade idareyi uza· 
tan bir beyanname ç1karmışhr 

Kayıp mühür 
Mübürümü kaybettim. ye

nisini çıkaracağımdan eıkt· 
sinin hükmü yoktur. 

Şükraniye mahallesinden 
Hüseyin oğlu mümin 

GI' 'T' 'T' 'T' "T' "T' 'T' T 'T' 'T' T"T""' • ,, 
DOKTOR 

CEVAT TAHSiN PEKSUN 
Röntgen Mütehassısı -· .. 

Muayenehane: 
Bizim Matbaa karşısı No. 30 ..... ._. 

Hastalarım hergün kabul 
eder . T e1efon 64 

Okullarda ikmal 
imtihanları Dağ ve dağda Spor 

Şehirimizdeki orta okullar 

da ikmal imtihanları bılamıı
tır. imtihanlar devam etmek
tedir . Okullar ayın otuzunda 
açılacaktır . 

ilk okullar 
İlk okullar ilk te§rjnin 

birinde açılacaktır. Kayıt 

muamelesi 25 Eylüle kttdar 
devam edecektir. Müracaat · 
edenlerin açıkta kalmam~ları 
için kültür direktörlüğü !azım 
gelen tertibat ve tedbirleri 
almaktadır. 

İlk okulların öğretmen 
kadroları henüz gelmemittir. 

Tarih hey'eti Aydında 
Aydm 15 (A. A) - Türk 

ta.rlhi araşl!rma kurumu hey' 
eti dün İzmirden Aydına gel 
miş ve bu bölgede de tarihsel 
eserleri inccledilcten sonra 
tC;krar İzmire dönmüıtür. 

Bulgaristanda 
Komun~st teşkilatı 

Ankara 15 (A. A)- Bul-
garistanda memleketin bir 
kısmında ayrı bir Sovyet 
cumhurluğu teşkiline çalııan 

bir Makedonya Komunist te~
kilatı meydana çıkarılmıştır. 

Pr. Dr. Nüzhet Şakir -4-
Dağın kan uzerine tesiri : 

Yüksek yerde istirahatta bu· 
lunan bir adamda pek çok 
mutalea edilmiş ve iyice ta· 
nınmış olan hadiselerden biri, 
bugün tamamile anla§ılm1ştır 

ki o da, küreyvatı hamranın 

evvela muhitte çogalması ve 
biJahara da bütün vücutta 
müsavi surette fazla oluşu 

keyfiyetidir. 
Küreyve.ılı hamra yeniden 

teıekkül eder. Ve hemoglobi· 
nin miktarı da artu. Tahalın, 

küreyvatı hamranın bu mubf. 
ti çogalışında, büyük rolü 
vardu. (Vaquez}. Halbuki 
devamh olan globül çoklu
ğunda. (reticulo - endotelial} 
sistemin husugi bir f aaltyeti 
olduğu seziliyor (Monge}. 
Beden terbiyesi esnasında 

ovada det kırmızı globüller 

çogahr, fakat pek fazla efor 
sarfı lazımdır. Halbuki daida, 
har~kete bile lüzum yoktur. 
Viault, dağlılarda (4000) met· 
relik bir koıudan sonra kü
reyvatı hamranm 8 milyona 
kadar çıktığını görmü§tür. 

Dağda iuirahatta lökosit 
miktarı pek az değiıir. Mü· 
elliflerden Vogel, Eyıern Kno· 
ile ve Levy'e göre dağda ka· 
yakçılarda lökositlerdeo bil· 
hassa ovada harekette bulu
nulduğu zamankinin akılne 

olmu§ oluyor. 

1500-2500 metre yüksek· 
lerde kayakçıların kanındaki 

oksijen hali isUrahatta. bulu· 
nan kimselere nisbetle daha 
az bulunur. 1 4300 metre yük
seklikte ekzersizden sonra 
§İryanların kanındaki oksijen 
derecesi 91 den 76 ya iniyor. 

Gayet hafif, yorucu ol mı. 
yan ve üareti teneffüs yap
mayan hareketlerde 1500 
metre irtifada asit karbonik 
azlığı görülür (Hypocapnle). 

Ovada da adali çalııma 

biraz ehemmiyetli olduğu 
zaman fazla Hypocapnie ya
par. AynJ ekzersiz dağda ya· 
pıldığı zaman bu co' azhfl 
daha fazlalaşır. 

O halde bu vaziyette, o
vada yapılan ekzershle husule 

- Devamı sahife 3 te -

Gazetemiz Her gün 4 Sahife Çıkar 



Son 
Rayiştagda 
Hitlerin söylevi 

RaJittaı dün Nurenberg 
ıehrlnde bir toplantı yapmır 
tar· Httler ı6yleYlnde Alman
Y•nın banıa arızaıız bir aev . 
il ile ballı olclatunu Alman 
orduaunun yeniden kurulma-
11nclakı amacın yalnız Alman 
uluıunun burrlyetinl korumak 
oldulunu ıöylemek tıtedlilnl 
tebaraz etttrmlttlr. 

Telgraflar 
• 
ltalyanlar T rabulusta 

2o ooo kişi topladı 
Londra 16 ( A. A. ) 

Deyli Telgraf gazetesi 
ltalyanların Tarabulustaki 
kuvvetlerini Somah neferlerle 
kuvvetlendirdiklerini ve doğu 
Afrlkaıından Tarabulusa asker 
ıönderildlitnı ve Mlıır-Tara-

buluı ıınırında 20000 kiıilik 
bir kuvvet toplandıiını ve 
ltalyanların denizden itibaren 
içerilere doğru J 50 millik 
bir mesafe üzerinde üç dikenli 
tel hattı kurduklarını yaz· 
maktadır. 

Harp onbeş güne ka
dar olacak mı? 

Adisababa 16 ( A. A. ) 
Onbeı günaıonra bitecek olan yağmur mevsimi Habeıiı

tanda endiıe ile beklenmektedir. imparatorun bu hafta içinde 
çok önemli kararlar alması muhtemel bulunmaktadır. 

Mitler Memel meselesinde 
oradaki Almanlar hakkında 
Lıtvanya hGldkmeUne yap.tan 
btıt611 miracaatlann faydaıız 
lcaldaiını bildlrmif; uluılar ıoı 
Jetalnln bakma11 llzım ıel • 
dlitnt ıöylemıı bu müdahalf'
ntn buradaki hadlaelerln her · 
kea1n eıefle karıılayacaiı bir 

ı•1c11.ıma11nc1an önce yap.ı· Cankıı'lıda Zelzele 
llaa11nı lıtemlıUr. Bundan ıon ,, 
ra Rayiıtal Oç kanun kabul Diln çanktrıda ve İlgazda fiç defa hafif deprenme olmuıtur. 
•lllllttir. Kabul edilen kanun 
larclaa birlıı Alman uluıal Mısır Sii Bakanı teftişe çıkıyor 
bayraııaın deltıtirllmeılne B. Kahire 16 ( A. A. ) 
6teldat de. Alman vatandaılık Mııır Sii bakana berab!rlnde ordu genel inıpektörü olduiu 
lıakkına GçGnclıG lıe Yahu- halde dolu ıahrada bir teftlı ıeyahatına çıkmalctadır. 

c111ertn durumuna aittir. Son dakika 
ltalyan gemileri ·-----
Süveyş Güreşçilerimiz dün 
kanalında 1 · 

Port ..ıt 16 ( A. A. > gece gene g~a I }l 
lkı ltalyan dentzalta ıemiıl lıtanbul( ıece saat 24,20 Radyo ile ) güretçilerlmlz bu gece 

dla 1abah Portuaalde ıelmlt yapılan final milıabakalarmda da ıerefli bir galibiyet kazan• 
•• sa •• ,. kaaaltna ıtrmlttlr. mıılardar. 

kayseri komlnası 
bllyUk t•nllklerle 
•çıldı .. 

Kayseri 16 ( A. A) Kay
lerl kominaıı ba ıiln Sovyet 
IDlaaflrlerlmiz, Sovyet blyük 
elçlll, 61roaoml, tize ve ıat· 
lak bakanlarlle bir çok ıaylav 
lar ve davetliler huzurlle ve 
blyGk ıenlıklerle açılmııbr. 
Kastomonide yanğın 

Kaıtomontde Aracın 32 
•YI ıemı koyaada çıkan yan· 
1111 neUcellnde 22 ey ve la· 

-nlak ve anbarlarlle beraber 
J•nauıtır. K6ylller e11alaranı· 
da kartaramamıtlard11. 

Daı ve dağda !=por. 
-lkınci yilzden deYam

aelea •ıldoıun iki mlıll, dal· 
ela huaule ıelen aıldoıun iki 
llallll, dalda haaule geliyor 
-..ur. TASJÜd dGıGrGlmOı 
PDomaattk gtialarda ela ayni 
Delice eldeeclllmlfUr. 

Dalın kanın ph 11 &zerine 
leelrt : Aılklrdır. Bdhaaaa ek. 
:el'lladen aonra dalma pb nın 
lftlltl 16r6lmtl1tnr. Dalda 

UQlret dalma aaldlteye dol· 
ra llder. 

ısso metro olan Davoı'ta 
Le.t, latlrabatta ph yı 7 40 
•• hl ' htalmça ••dan ıonra 7 ,34 
da aıtur. Bana ıebep, dal· 
la eberllaln, kana patolojik 
~ fasla aokarak aald 
dl.. illa J.ane ıerlrmeal· 

Y •ı olarak C. Moa,. 0 • 

vada yapıldılında hiçbir yor· 
ıuuluk tevlit etmlyen bir ko. 
ıuyu 3, 700 metre irtlf ada 
yaptırdıiı zaman ph nın 7 ,45 
ten 7 ,33 e dGftQğünü ve va
him asfekıl halinin huıule 

ıeldlitnl ıörmiltUlr. 
Dal tutmaıı aıiditeye doğ. 

ru ıtden bir pb deiiıikliği 
ile milterafıktır. Ve haıtalar 
hakiki actdoılque bir komaya 
yarabilen ciddi arızalar aöı· 

terirler. 
Kanın kaleYlyetlde, yük· 

ıeklerde mutalia edilmit ve 
lrtlfala az&ldıiı netlceıine va· 
rılmııtar. Adale meaaiıl yapıl· 
dıiı takdirde iıtlrahatta bu. 
lunduiundan daha fazla alr 
kallnlte azalar. Dailara ve 
yilkıek yerlere çıkıldığı za· 
man bazı inıanlardaki sıkın· 

tıla baller'n yok olması, bu 
alkalinltenln azalmaıındandar. 
Çllnkü iç 11kıntaıı ye melan· 
kolie haller dalma ken kale· 
vlyetinln f azlahiı ile mütera. 
fıktar. Bunun hafif bir azahıı 
derhal ıahıı bu vaziyetten 
kurtarmaia klfldir. 

Teneffllt cihazı üzerine 
teılrl : Yükseklik umumiyetle 
tenefftlı adedini f azlalaıtarar. 
Eler adale hareketlde olursa 
bu IGra\ claha fasla olur. 
Ylkaek yerlerde az bir hare
ket derhal dlıpnert tevlit eder. 

Sommer WeU Htmalaya 
da 7000 metre lrtlfadai çakaı 
•aaıında teaeffll ıa1111n 50 

SS e çıkllfını 16rm01tür. Biz 
kendi üzerimizde Uludağın 

zlrveıine çıkarken teneffüı a· 
dedlnln 30 a kadar arttığını 
gördük. Hariçte tazylkın azal· 
masından ıadır kafeıi geniı. 
ler ve elbise dar gelmeğe 

haılar. 

İsUrahatta eınahın oksijen 
tazyıkı lrtifala azahr. 1200 
metrede ancak 93,6 milimet· 
re cıva ıiltunudur. Halbuki 
normali 108,6 dır. 4500. 4300 
naetrede ovadakioln yüzde 50 
ıine iner. 

Dalda ve lıtirahatta acide 
carbonlquln de azaldıfı kabul 
edilmlıtlr. Çalııma esnasında 
bu C01 tazyikı daha çok a· 
zahr. 28 kilometrelik bir ka· 
yak koıuıundan ıonra C02 

tazylkının 2/3 niıbetlnde azal· 
dıiı ıörülmüıtür. 

Ovada adete çabıımı teıl· 
rl alhnda ıaz mübadeleıi faz. 
lalaıar. Dalda ise bu mGba· 
dele aılkir olarak artar. Ya
zın Eurlg ve arkadaıları ld. 
manlaımıı olduklara halde , 
mtlbadele faaliyetinin dalda 
ovada kinden yiizde 65 fazla 
olduiunu g6rmüılerdir. 

Uzviyetin dalda efor re
akıiyonunu tadil etmiye muk· 
tedir sebeplerden baıhcaıı O· 

lan ıdmanlaımak, çok mn
hlmdlr. Dalda Y•tamayı Adet 
edtnmlı klmıenin daldaki 
ıarflyata ile, 09ada idmanlaı· 

Ardı •ar 

Bursa şarbaylığından : 
İncirlide karınca dere kenaran!iaki 38 M 2·arsanın mÜI• 

kiyeti 13 . 9. 935 ten itibaren bir ay içinde pazarlıkla~sa
tılacakbr . Almak isteyenler· bütün şartları anlamak için 
her iş günü ve saatındanMuhasebeyeve pazarlık yapmak 
içinde pazartesi ve yahut perşembe günleri saat ıs de 
1425 kuruşiuk muvakkat teminat mektubu ile Uray ko-
misyonuna gelsinler. ti 1-1 

Hisarda şeftali sokağında Fevziyeden lstimllk edilen 
evin ankazı 21-9- 935 cumartesi günü saat 11 de mahal 
linde pazarlıkla ve peşin para ile ve masraflar alıcıya alt 
olmak uzere kaimen satılacağı isteklilere duyurulur. 1-1 

§ 
Temizlik işleri hayvanları için 43 321 kilo arpanın açık 

eksiltme müddeti on gün uzatdarak ihalesi 23-9-935 
pazartesi günü saat 15 de yaptlacaktır. Muhammen bedeli 
1442 liradır, vermek istayen üsteeciler. bütün şartlan an 
lamMk için her iş günü ve saatında uray muhasebesine 
ve ihale saatından öncede 109 liradır. teminat makdbzu 
veya banka mektubu ile Uray komlszonuna gelsiler, 1-1 

Karacabey Merinos yetiştirme 
Çifltliği Müdiirliiğiinden: 
Acık eksiltme suretile eksiltme ilanı 

1 - Karacabey Harasında Müteşekkil meri
nos Yetiştirme çıf tliğinin Hara dahilinde gös
terece~i yerde beheri 31 .&. lira 48 kuruşluk be
del keşifli üç koyun banyosu inşası açık eksilt
me sureti)e eksiltmeye konn1uştur. 

2 - Eksiltme günü 26-Eylül 935 Perşembe 
günü saat 15 de Karacabey harasında yapı
lacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A-Mali şartname. 
B--Fenni » 
C-Nafia şerait umumiyesi. 
D-Proje. 
isteyenler hu evrakı Karacabey Jlarasında 

Merinos yetiştirme çifltliği müdürlüğünden 
alacaklardır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için yüzde yedi 
buçuk muvakkat teminat vereceklerdir. 

?S - İsteklilerin ( ~490 ) numaralı kanun ta-
rifatı dahilinde şeraiti umumiyeyi haiz olma-
ları ilan olunur. 8-6. 

'-== 20 ilkteşrin-=. pazar genel nufus sayımı 
Sayım yurdupJuzun her tarafında aynı günde ya .. lacak 

ve bir günde bitirilecektir . 
Bunun için her kes yalnız bulunduğu yerde yazdacak

br. 

Soldan ıala : 
1 . Ôz türkçe ehemmiyet, 

öz Ulrkçe allka. 2 • Tavlada 
atala o ıey, Franıız alf abeıln· 
de bir harf in okunuıu, mil
kemmel. 3 • Buzun ıüneıln 
al tanda yaptı la hareket, ba
lıtlama. 4 • Etya, arpa suyu, 
5 • Yilz. 6 • Ayak, ıaıkınlığı 
göıleren bir edat. 7 • Bayılta· 

1 
cı eczalardan biri, gazellerin 
ara11ncla tekrar edilen bir 
ıöz. 8. Yanar dalların fırlat. 
tığı toprak, bilyOk beygir. 9 -
Kilonun binde biri, rakı. 10 • 
HOyOk. 

Yakandan a .. lıya: 
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=~ ··eee·~eee·· Sehimli Türk Komandit Şirketine Uğrasınlar. ··eeeee~ee·· ~ 

Alınız! daima 

•ara-·ı• 
kullanınız. 

Diğer bazı ilaçlar gibi mide
nizi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

En tesirli ve en kati ilactır. , 

iki taııelik .kııt1ıl•1ı·ı 7 ~5 
ktıı·ıışt tıı·. 

Heı· C(~Z•tııeflt~ ı,11Jıııı•ıı-. 

' 

KATAGRIP 

Bu günün en mükemmel baş, 
diş ağrıları ve nezle ilacıdır • 

•••••••••••• 

her evde bir (K ATAGRiP) 
bulunursa o evde nezleye, soğuk 
algınlığına karşı kuvvetli bir si
lah var demektir. 

~ lşbankası kumbara 1' : :\\, •ı 
= ' ' ~ 

; ikramiyelerini 10,000 .. ~. 1 
' 

a ~ 

: Liradan 20,000 liraya çıkararak ! 
~ ~ 

I~ Bir misliartırdı.~ ; 
-~ r. 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde verilen beşer bin 
liralık ikramiyel~rden maada [Şubat, H~ziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ) aylarının ilk 
günlerinde kumbara sahipleri arasında çekile. 
cek kuralar1a ( Her biri ikişer bin liralık ) fev. 
kalidde ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara iştirak için ae kumbara 
sahiplerinin asgari 25 lira biriktirmiş olmaları 
lazımdır. 


