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Gezgin getirme 
• • • 
ışı .. . 
Asri kaptıca nasıl 
işleyebilir ? 

Su, ıeyyyah ve spor şehri 
olduğunda artık hiç ıüphe 
kalmayan Bursanın ilerisi için 
alınacak pek çok yeni ve ö
nemli tedbirler vardır. 

Evv~la; yeıil Bursayı bir 
seyyah ıehrl olarak tanımak 

ve onu böylece tanıtmak ge• 
rekur. 

Çünkü: içindeki tarihsel 
ve tabliğ eserleri; yanı başın
daki Abulyont ve hnlk hara 
belerile burası seyyahlar için 
çok cazip ve orijinal bir konu
dur. (mevzudur.)Avrupalı Gez . 
gin, artık Pompeiyi LuVI' müze
sini seyretmekten bıkmı§ usan 
nıııbr. Şimdi doğu gezisl Av. 
rupalı için bir ideal olmuıtur. 
Bahuıuı Acunun gözlerini ka 
lllathran büyük Türk devri· 
ınind~n ve Atatürk Türkiye
ıintn parlak ileri hamlelerin· 
den sonra bu ideal onun na
zarında bir kaç kat daha kuv 
Yetlenmiıtir. 

Yalnız Türkiye içindeki 
yolculuk · ıartlarını Avrupalı
nın rahahna ve ihtiyacrnı .ker 
tılayamıyacak ve doyurmıya · 
cak tekilde bırakmamak la
zımihr. 

Bu yolda güdülecek en 
keıttrme yol : kolf!.ylığ ı , ucuz 
lufu ve rahatı temiu etmek
tf r. Bu bakımdan Bursa adı· 
na tez elden yapılacak bir 
it vardır. Mudanya-Bursa 
hattında çok seri yollu ve lüks 
bir vapur işletilmesi .. Bu hat 
ta böyle bir vapur konma
dıkça; Bunanın gezgin ıehri 
0111ıa11 yolundaki dileklerimiz 
•uya çarpan mehtabın hayali 
Ribi fairane birıey olmakla 
kalar : 

ikinci it : ıebirde Çekirge 
de ve Uludaidaki oteller me
•eleıfnin hallldtr. Maaleıef o
tellerfnıb.; aa~ın llbayımız Şe 
ffk Soyerln de ilk mülakat· 
~•,rında ıöylediklerl ve işaret 
UJurdukları gibi iptidai bir 

clt1ruındadır. Bu durumu de
fitUr11ıek bir ıu ve seyyah 
ıebrlnin icaplarına uydurmak 
ö 1 n P lnda gelen lılerdenJtr. 

Burıanın çok önemli bir 
~eselesi de oteldir. Bu gün 
Ur~f etmeliyiz ki : hiç bir 
otelinıia tam konforJle

1 
eğlen 

ce •alonlarile yerli ve yaban. 
cı ıe:ı:ılnlerin iıteklerfnc kar. 
t•hk verecek durumda değil· 
der. 

A A k y ıllararı aplıcaya gelince : 

b danberi yapıldığı gibi 
ırakıld kt 1 an ıoora geçen 

•eneler i ı d 
,- l ç D e eUıikleri ta· --•IJ'l •nma b an ya a~anan ve bu 

11 artak Bursa - .. .. Rüld.. nın yuzunu 
urecek b· .. 

•ati k ır nıue11eıe olan 
Ç•lıra kaplıca; çok yakında a· 

· • Üzere bulunuyor. Eve}. 

Hitlerin nutkundan 
çıkan mana! .. 

İtalyan-Habeş me:;e!esinden sonra 
yeni bi~ mesele mi çıkacak? 

r-ı SAGA 
OLA 

Kör pala işte 
Bu kadar keser .. 

Bursamızda, reklam yapa-
yım derken attığı palavralar
la ortahğı yaygaraya boian 
haftalık bir gazetecik var .. 
Bu gazetecik geçenlerde 35 

, bin baskıda gazete çıkardığı

, nı övünerek ilin ediyordu. 
Bizde, sosyal dertlerimizi a
lakadar eden bu gibi palav
ralarm ulu orta, ortaya atılı

§ının sayın okuyuculara kartı 

bir saygısızhk olabileceğine 
f~aret etmek istemitlik. 

Vay efendim vay .. Sen
misin bunu yazan! diyerek 
derhal paçaları sıvamıı, kör 

~ palaslle ve aklınca bizlere 

Nazilerin bir nümayifl 

Paria gazeteleri, Nurem
bergdeki Nazi kongresine 
büyük bir yer ay~rmaktad ı r
lar. Fakat Hitler ııöyle \•ile 
yeni Alman kanunları çok 
geç haber alındığı için, bun
lar etrafında fazla mütalen 
yüı ütülmemektedfr. 

Bununla beraber , bazı 

dip1omaUk yazıcılar, bu srıy

levin ve bu kanunn.ı Avrupa 
siyasası üzerindeki genel te
sirleri ıebebJle baza imalarda 
bulunmaktadırlar. 

f igaro diyor ki : 
" Hi tler. Litvanya ve Me

mel hakkında şiddetli tabir
ler' kuUanmıı, hatta " tamiri 
kabil olmıyacak yakın hare· 
ketler " tehdidini fırlatmıştır. 
İtalyan • Habeı buhranmm 
ilk vahim tesirlerinin, Avru· 
panın bu tarafmda duyulaca
Aını, çoktanberi tahmin edi· 
yorduk, Habef meselesi, ne· 
reye varacağını hiç kimsenin 
bilemlyeceğl bir hadiseler sl!
ıileıinin baılangıcı olabilir. 

Bu bakımdan, Hitlerin 
sözleri, bir ihtar gibi çmla· 
maktadır • ., 

Dıger Fransız gazetel~rin· 

de de, ayni endişeler ve Ha. 
beş meseJegı a in, Avrupada 
güçlükler doğurması korkuları 
görülmektedir. 

Petit Parisien gazetesi : 
" Bu Uf etin önüne geçmek 

lazımdır . ,, Baıhğı altmd~ 
yazdığı bir yazıda, " Avrupa
dakt denkleıtirici siyasanın 

yıtulacağını ve Stresa kalka-

Adolf Htller 
mnın kmlaca~ını ,, eöylemek. 
tedfr. 

Pötit Parlsicn ıöyle yaz
maktadır : 

" Temenni edelim ki, U
luslar Sosyetesi konseyinin 
tavsiye ettiği şeyler arasında, 
Musolininin delegelerine Ce
nevreyi terketmek emrini ver
mesini haklı gösterecek bir 
nokta bulunmasın. Hüsnü nl· 
yellere müracaat zarureti 
vardır, çünkü Almanya ıize 

bakıyor.,, 

" Avrupamn istikrarı na· 
mına felfıket getirecek olan 
itilaf girizliklerden ancak o 
istifade edecektir . ., 

Le Journal, balyaya itidal 
tavsiye ederek diyor ki : 

" Bir sömürge hareketi 
masraflı ve tesadüfe bağlı bir ---------·------

ki gün llbayımızın · baıkanlı
gıoda toplanan tirketln idare 

meclisi daha bazı eksiklerin 

tamamlanması için 35000 Ura 
harcamayı onaylamııtır. Asri 
kaplıca açıldıktan sonra nasıl 
itletilecek ? Bunu henüz bil
miyoruz. Fakat bize öyle 
geliyor ki : Bu aarfğ müeaseıe 
ıimdilik ve ilk günlerde yalnız 
yurt içinden gelecek konuk. 
larla masrafını çıkarmaya 

ça1ışacakhr. Çünkü yabanca 
memleketlerden gezginleri 

Bursaya dökecek tedbirler 
henüz ahnmamı§hr. Gelenler 
ve gelmekte olanlar yolları 

düven veya ıöyle bir merakla 
bu seyahatı ihtiyar edenlerdir. 

Şu halde yalnız )'Urt için
den gelecek konaklarla idare 
edilmeye çnhşılacak olan bir 
müessesenin fiyatları da çok 
ucuz olmak gerektir. Böyle 

,. kar§ı hücum vaziyetine geç• 
mek fıtemlı.. Tıpkı, yalancı 
pehlivanların yapmak istedik
leri gösterlı gibi .... 

Meğer; o yazı ile gazete
ciğinin 35 bin baskı olarak 
çıktığmı anlatmak iatememif 
mişte, sahifelerin pedal üstün· 
de 36 bin kere çevrildi~ini 

demek istemit imit? Kendine 
' göre nede güzel bir tevil de-

ğ·ı . ? ı mı .. 

Zaten yaphğı mugafatalı 
neşriyatla 35000 baskıdan 
dem .vurarak halkı avlamaya 
çalışan bir zatın tevili de 
gösteriyor ki : Neıriyahnıız 

sırf ; onun bu yüksekten at. 
tığı palavrasını böylece gene 
k e n d i ağzile itiraf et-

ittir. 
Bu I§. çok uzun vadeli 

bir para bağlama meselesidir. 
Bu sömürge hareke-i, genel 
bir harbe sebep olacak kadar 
tehlike ile dolu olursa, daha 
fırızalıdır. ,. 

Londra 16 (A.A.) - Ge
nel olarak sanaldığına göre, 
Litvanya hükumeti Fransa ve 
İngilterenln geçenlerde yap· 
mıt oldukları teıebbüılere 
müsbet cevap verecektir. 

Royter ajansına göre, Lit . 
vanya hükumeti, seçim kanu· 

nunla yapılan deıikliklerin 

tatbiki hakkında bir bildirlğ 
yayacaktır. 

olmadığı takdirde itin yürü· 
yemiyeceğl ıüphesizdir. 

İleri de gezsin akını baş. 
layınca yeni bir ıekil düoünü. 
lebillr. Mesela; bu otelin ya
nııa ikinci sınıf büyük bir 
otel daha yapılır. O zaman 
timdiki otel birinci ıınıf olur. 

**··· 
Sayın ilbayımız Şefik Soy 

eriı Bursaya ayak bastığı 

gür,deoberi bütün bu mesele· 
lerin hal edileceğine kuvvetle 
emb bulunuyoruz. 

MUSA ATAŞ 
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Şarbayımız 
Ankaraya gitti 

Şarbayınıız 

Cemil Öz dün 
gece Aokara
ya gitmittir. 

Şarbayımız 

uraya ait bir 
da va İf i için 
Ankaraya git· 
mittir. 

Şar itlerini g-. 

eczacı Ahmet 
Tevfik Öber çevirmekt~dlr. 

tirmeğe matuftu • 
Bununla beraber bu jlbl 

saçma tevillerle ortalığı mil· 
galataya boğmak isteyen pa
lavracı m u m 1 a r m ı n 
ancak, yatsıya kadar ııık ve· 
rebileceğlni bir kez olaun ha· 
tırlamak da hareketlerin en 
doiruıu olarak ıayılmalıdır 
gibi geliyor bana ... 

Biltün bunlardan sonra ~ 
kendini dev ayna11nda gören 
bu kendi kendine üstadın te
vilU kalavralarmı meydana 
çıkarmak istediiimiz için biz
lere, ayrıc!l had bildirmek 
küstahlığına kalkıımayı da 
unutmamıf ... 

Senin ih\ar ve tavıiyene 
ne hacet a üıtat (!) .. 

Yüzümüz ak, alnımız lıe 

apaçık olduğu için biz, ken
dimizi pek iyi tanır böylece 
her keıin de tanıdığını biliriz. 

Çünkn bizler; ıenin gibi 
ne hoca, ne acente ne de her 
çürük ipte pereodebazhk J•· 
pan üstad canbazlardan de
ğiliz. Her kalıba girmek tıl 
ise : bizim karakterimize biç 
te ıığmayan bir ıeydlr. Ger· 
çe biz, senin oynadıtın ipler
de belkide toy insanlar ıara• 
sında sayılabiliriz. Ve hakkı. 
mızda kullandıinı bu kelime· 

den d o l a y ı da aana 
kartı tefekkürü borç ıayaraz. 

Çünkil bizler, tek bir ülkü 
uğrunda çalııanlardanız. Bü• 
tin amacımız, halka ve mem· 
lekete faydalı olabilmektir. 
Aleme karı• gülünç olacak 
şekildeki tevil ve mugalata 
oyunları yasamızda hiçte yer 
tutmaz. Gazetemizi 60 para
ya indirmekteki maksat da 
bu ıamimi ve çok temiz olan 
düt ün ütümüzün bir sonuncu
dur. Bunu yapm•kla da yurt 
hesabına; bizlere düıeo öde
vi-velev bir derece olsabile
yerine getirmlı oluyor ve bu· 
nun için de kıvanç duyuyo· 
ruz bilmem anlatabildik .aıf 
üstatlar üstadı koca ilıtal ! ... 

D. EDESEN 

•• •• pazargunu 
Genel nüfuı ıayım güniidür. 
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Çam ormanlarında ve gecenin karan
hğında inanılmıyacak bir macera •• 
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Ayı ile boğuşup onu 
öldüren bir köylü 
Neler anlatıyor .. 

-2 -

Köylünün yumulu duran 1 
eli: kroıe atmaRa hazırlanan 
Dempseyin yumruğuna hen. 
ziyordu. 

Kendisine sordum : 
-Neden böyle yumrugu. 

nu 1Hkıyonun arkadaş! dedim. 
Cevap verdi: 
- Ben yummadım onu . 

Öldürdüğüm ayı yumdu. 
-Canın acımadımı? 

Ne gezer? zaten aklım ba 
ıımda yoktu ki .. 

-Peki; Ayıyı nasıl öldür· 
dün? 

Bu sual kartısında köylü 
boynunu kmp öyle bir kırıl· 

ll ki : bu hali tıpkı gelin ol
maya can atarken bun.u iste· 
miyor gibi görünen genç kız
larm n~zmı andırıyordu. 

- Hele nazlanma canını! 

şunu bir anlat bakalım! de· 
dim. 

- ( Eski tabirle ) beyefen· 
di; anlatacağım ama anlatır

ken gene o geceyi hatırlaya. 

caiım da sizi de korkutaca· 
ğım. Gel vazgeçelim bundan .• 
cevabını verdi · busırade yaı· 
mıza köyün . ileri gelenlerin· 
den biri geldi. Konuımamızın 
mevzuunu duyunca muhata
bıma: 

- Haydi anlat be ! diye 
o da ısrar etti. Nihayet bizim 
ayı boğan anlatmaya baıladı. 
Bir boşandı ve öyle bir CO§ • 

tu ki : 
- Bırak anlatma ! deseniz 

bile arllk laf mı kesmesine 
imkan kalmamıfh. Ya lmz ıi -
veslni ve tabirlerini değişti· 

rerek ben de size bu heyecanlı 
hikayeyi aynen naklediyorum: 

.. - Bir gece üç arkadaı · 
la ayı avına gidiyorduk. Ha.va 
zifiri karanlıktı. Gideceğimiz 

yol köye epeyce uzaktı.Şu Ka 

Yazan MUSA ATAŞ 

yalıkların dibindeki ayı inle
rini görüyormısın? İşte oraya .• . 
(Köylünün epeyce uzak dedi
ği yer bizim için tam sekiz 
saatlık yoldu) 

İki saat sonra oralara var· 
mııtık. Varmııtık amma biz- ı 

de de hal . kalmamıflı· Şöyle 
bir kenara çekilip dinlenmek 
istedik. Üç arkadaş birer 
siğara tellendirerek yorgunluk 
çıkarıyorduk. Çam ormanla· 
rımn içinde ruzgarlar köıe 

kapmaca oyna.yordu. Ortalıkta 
öyle bir ugultu vardı ki : Bir 
çıtırtı ve bir ses duymanın 
imkanı yoktu, ne olacak; son 
bahar günleri bunlar ... 

Hava kıılamaya doğru 

gidiyordu. Biz arkadaılarımız· 
la siğaraları bitirdikten sonra 
çiftelerimizi yokladık. (Köylü 
baı parmağını göstererek) 
parmagımın ucu kadar iri 
olan domuz kurşunlarını çif. 
lelerimize yerleştirdik. 

Eh kalkalım ! dedik ve 
yola düzüldük.. Nekadar git
miıiz bilmiyorum. Yalnız bir 
yerde ayağım uğursuz bir 
bir hayvana takıldı. Arkada ı
ları ma : 

Olen bu gecede hayır 
yok galiba! dedim. Arkada
ıım bana; 

- Sus ! Bunu hayre yor. 
Cevabıoı verdi. Amma içimi 
belirsiz bir kurt kemirmeye 
başladı. Bıraz sonra çalıhk· 

larla örülmüş iki toprak ya -
rmtısının oı·tasmdaki oyukt ıın 
geçmeye baıladlk. 

Burada artık temkir ' · yü
rümek zamanının geıdiğini 

anla yorduk. Ayeklarımızm 

ucuna basarak ses çıkarma
maya çalıııyor ve yavaş ya· 
vaı ilerliyorduk. 

(Devamı var) ---------------
C. H. Partisinde saylav 

Esadın konferansı ---2---
ırkiğ kapasiteler (kabiliyet), 
iklim ve alışkanlık (itiyad) 
etkileri (tesir); Ulustan daha 
büyük bir cemiyet kurulma
ıına imkan vermemif tir. 
En ufak bir topluluktan en 
büyük Uluı ıekline kadar 
bütün cemiyetlerin çekirdeği; 

Ailedir. Ailenin sosyal hayat· 

ta, yaıamak ve yaıama uğ

raıma giriımek, hele (bilhassa) 
nesli devam ettirmek~yükümi· 
yle, bi~inin yapamadığını 
öteki tamamlamak üzere, 
bir erkek ve bir kadından 
birleşik olması tebliğ bir 
icabdır. Baılıbaıına bir erkek 
veya baılıbaıma bir kadın, 
cemiyetin çektrdeğı, baılangıcı 
olamaz. Cemiyete kartı iktıl 

de aynı değerde ödevli (vazife) 
aynı derecede eıit (müsavi) 
haklarla bu ödevlerinde so
ravh (meıul) ve sosyal ve 
ekonomik (iktisadi) işlerde 
cemiyetin gidişlerine bağlıdlr~ 

lar. 

Ailede gençlik : Cemiyetin 
erki; çekirdeği olan Ailenin 
erkinden, bu da aile ferdle· 
rinde bedeniğ, fikrJğ ve ah· 
laksal (ahlaki) sağhk ve sağ . 

lamlıktan ve genlik {refah) , 
tenlik ve iyi geçinme gibi 
tartlardan baıka böyle olan 
ferdlerin meydana getirdı~ı 

cemiyette ulusal birlikten 
doğar. Cemiyette aile; bec!en· 
deki gözelere (hoceyre) ben
zer. Be~ende gözelerin; dol· 

~ Şehir ve memleket duyumları ?~ 
=.. ::-= 
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Pazar günleri 
Açılacak dükkanlar .. 

Hafta tatili 
kapalı kalan 

münasebetile 
dükkanlardan 

bazılarının görülen umumi 
lüzum ve ihtiyaç göze alına· 
rak bunlardan bir kısmının 

açılmasına müsade olunması 

Belediye encümenince karar 
altına alınmıştır. . 

Sulu yağlar ... 
Uray zabitaııı Yenipazarda 

Yağcı Alinin yağlarını ıulan
dırarak satbğım görmüş; alı· 

nan nümunelerde yüzde altmış 
nisbetinde su olduğu tesbit 
edilmiı ve yağlar musadere 
edilmiştir. Oğrendiğimize göre; 
son günlerde bazı yağlarm 

dondurularak satıldığı veya 
köyden gelen yağ zan edilsin 
diye' köylü kıyafetine giren 
kadınlarla sattırıldığı anlaııl · 
mııtır. 

Köfteciler ve 
Aşçılar için ... 

Urayımız ; şehrimizdeki 

köftecilerle aıçıların ııhh'i bir 
ıekilde iş görmelerini, buna 
riayet etmiyen dükkanların 
kapatılacağını karar altına 

al mı ıtır. 

Yeni odun pazan 
Öğrendiğimize göre §ebir 

de bir odun pazarınm olma· 
dığını gören üray; eskiden 
mezarları kaldmlmış olan 
tehreküstü mezarlığını düzel· \ 
terek burasını odun pazarı 
yapacaktır. 

Telif . hakkından çıKan 
dava 

Şair Ziya Vehbinin gaze
telerden birinde çıkan bir 
ıiiri kendisine haber verilme· 
den ve telif hakkı gözetil· 
meden bestelenmtflir. Ziya 

Yolun sagından 
gitmiyen vasıtalar ... 

Uray; yolun sağını takfp 
etmiyen ve durak dıımda 

duran nakıl vaeıtaları hakkın· 
da şiddetli takibat yapmaya 
karar vermitUr. Buna riayet 
etmiyenler cezalandırılacak

lardır. 

Damgasız ve kokmuş 
Et 

Y enipazarda Kaaap Abba-
11n yanındaki Mustafa, keıil· 

mif bir koyun etini damgasız 
olarak eatarken görülmüı ve 
et muıadere edilmlttlr. Yeni 
pazardaki kasap Mebmedln 
dükkanından 30 kilo kokmuı 
sığır eti bulunarak tmha edil· 
mfttfr. 

Vehbt bunu beıteleyenler a
leyhinde dava açacağını ve 
bin lira telif hakkı iıteye
ceğinl söylemektedir. 

---~--...... _. ______ _..._... ...... _... __ _ 
ma, bealenmP, büyüme 1 çoğal. 

ma ve ölmeleri gibi cemiyette 
de Aile aynı evreleri (aafha) 
geçirir. 

Kuvvet ve kıvanlariyle 

(faaliyet) bedenin erkine ça
lııan gözeler; bu kuvvet ve 

kıvanlarmı ancak ve saltık 
(mutlak) bedenin erkiyle ko
rıyabildikleri gıbi esasta ce
miyeti meydana getiren aile
nin de erki, ancak ve saltık 
cemiyetin erkine söre olur. 
Bunlardan ötürü ailede gen• 
lik : 

1 - En önce cemiyetin 
yani ulusun erkinliği (istiklal) 
güvenliği (emniyet), genliği 

ile imkan bulur. Bu sebeple
dir ki aile, erkek ve kadm, 
her ıeyden önce ulusun gen. 
liğloi sağlamağa çahıır. Bu 
suretle kuokusuz ( ıüphesiz ) 
kendi genliğini de sağlamıı 
olur. 

2 - Ailenin genliğinde , 
ıenliğinde, iyi geçinmesinde , 
bundan sonra aile kurumu 
etki gösterir. Bunun ıçin er
kek ve kadının her yönden 
(cihet) büzeyinde (seviye) U· 

yum (ahenk) bulunması ge. 
rektir. Yalnız başına güzellik 
veya zenginlik gibi salt (sırf) 

maddii varlıklar; bu genlik, 
ıenlik ve iyi geçinme ıartla
rmı kuramaz, belki de bun· 
ları bozan roller oynar. 

3 - Bundan sonra da 
özel vasıf ve kapasiteler ge · 
lir. Bunlardan bir kısmının 
iki taraf arasında uymazlık 
g3ıtermesi halinde iki taraf 
tan her biriniu düıünüşte 

sağduyu (akh selim), ökemde 
(muhakeme) aran (itidal), ir· 
dede (irade) dölen (azm) ve 
iıde ve gidiıde kendine kartı 
egemenlik (hakimiyet) ile ha. 
reket etmesi ıarthr. 

Sözün kısası : Aile ocağı ; 
ailenin rahat ve neıe kayna. 

' ğıdır. İnsan en çog orada ra 
hat ve neıe bulur, en çok 
orada dinlenir ve ıenlenlr. 

-Ardı var - · 

Dağ ve dağda Spor 
Pr. Dr. Nüzhet Şakir -s-

mıı adamın sarfiyatı ara11nda 
bir fark görülmez. Bir idman
lı adam 65 kiloluk bir yük 
taştyarak düz yolda 0,18 c.c. 
oksijen sarf eder. Düz yolda 
yüksüz yürüyen idmansız bir 
adamın sarf ettiğl O, 17 c. c. 
oksijene yakındır. Yükeeğe 

çıkıt esnasında lıe idmanıız 
adamın sarfiyatı yüzde50 nis· 
betinde arttığı halde idmanla 
adamda bu fark çok azdır. 

Hile ve Lupton'un tetkik
lerine göre, adale çalııımı 

esnasında sarf olunan oksije
nin çokluğu, o harekatın aur· 
maaile eksilmez, uzun bir za. 
man daha devam eder. Yük
sekte oksijen az olduğundan 

husule gelen acide lactique 
in oksidasiyonu pek eksik o

lur. Ekzersiz ile bilbaHa ada· 
lenin çalı§ma kudretinin azal
ması yükseklerde kısmen bun
dan ilerı gelir. Ve çabuk 
yorgunluk duyulur. 

Dağda nabız adedi çoğa. 
lır. Ekzeniz ile dağda nahı· 

zın bu ıürati, ovada yapılao 

ekzersiıin tevlit edeceği sür· 
atten pek fazla olur. Uluda. 
ğın, 2,500 metre yüksekte 
meyilli bir yerinde, elli adım 
lf adar gittikten sonra nabzın 
derhal 90 dan 14(1, 150 ye 
çıktığını kendi üzerimde gör
düm. Halbuki ovada bu ka
dar hareket nabızda hiç bir 
değiıiklik yapmaz. Dağa alıı· 
mak na.hızdaki ıürati tadil 
edebilir. • idmanlı kimselerde 
bu sürat Çok hafif olur. Eğer 
çok yükseklere çıkılırsa id
maole ımaya rağmen nabız 
.ayısı yine artar. 

Eve rest tepesine yapılan 

yarııta iki ktıl 8200 • 8500 
metreye kadar yükselmlılerdi. 
Bunlarda nabız 160 • 180 ol. 
muftur. Halbuki ayni yüksek. 
likte istfrahatta nabız 64 idi. 

Yüksekte deveran reaksi
yonunun ıyt vaııfta olup ol-

madığmı kestirmek çok mü· 
himdir. Bi:ı:im Uludağda ken· 
di üzerimizde yaptıjımıt tet· 
kike göre iıtirahate geçildik
ten 1 . 2 dakika ıonra nabız 
hali tabttye inmeye baılıyor. 
20-30 dakika zarfıpda, iıtira
hat halindeki vaziyete ıelf yor. 
İdmanlılar da haUtabiiye 
avdet dalıa kısa zamanda 
oluyor. 

Şiryan tazyikinin yilkaek
liğt* her nekadar ıabit bir 
vaziyet deiilıe de, bilhaeaa 
1500 M. de ekaerlya yükıel· 
meye baıladığı görülmüıuır. 
Biz normal olan otuz doktor 
Üzerinde yaptığımız tecrübe
lerde 2000 metrede Makıima· 
da yüzde 80 bir tahavv~I 
göremedik, ancak minfmanlD 
yüzde 75 (12) derece 76luel
diğini gördük. 

Dağda hareket, tazyiki 
ovadaktoden fazla yükaelt
mektedir. Fakat dağa ahı· 
makla bu,reakslyon azalmak
tadır. Dağda çok güneılt ve 
kralı btr günde, soğukta ya
pılan bir mukavemet koıuıun .. 
da kan tazylk1nın hiçbir za• 
man ovadaki kadar yilksel. 
mediğlni latarjet ıörmütUir. 
Bu suretle çalrımamn tldde· 
tine rağmen ıoğuk,i kuru karlı 
ve güneıll bir havada normal .,, 
deveran rejimi bozulmamak• 
tadır. 

Kalp üzerine teılrl : Ova ... 
dada kısa, tiddetli bir ekser• 
sis neyahut uzun fakat haftf 
bir ekzersiı datma kalbin sa
hasınm küçülmesini tntaçeder. 
Halbuki kuvvetli ve devamlı 
ekzerslz bilakis kalbin ıaha
sımn genlalemeıtnl mucip o• 
lur. Hareket esnasında daid• 
kalpten istenen gayret ova• 
da.ki adale çalıımaları eına
ıındaklonen dahe fazladır. Btı 
ıebeple ovadaki kadar çalst· 
ma dağda, kalpte defayan9 
tevltt edebilir. -Bitmedi-
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Bir ukalaya 
Cevap! .. 
E~er Fransızcayı da 
Boyle biliyorsa? .. 

Buraada çıkan bir varak
parenin ıahlbl (Acem Kıh
cı ) hnzaaile yazı yazan ar· 
kadaıımıza cevap verirken 
gazetemizde ( Aıamble top
lantıaı ) tlbf bir cümle ile 
çam devrildiğini ve bunun 
( Babı ali kapısından ) fark· 
•ız bir ıey olduğunu söyleye
rek aklınca derı vermeğe ve 
ukalihk etmeğe yeltenmiı •. 

Evveli. bu cümlenin bizim 
malımız olmadığını f arkedemi
yecek kadar önünü görmekte 
ııGçlQk çeken bu zata ıözlük-
1.,rlnln Gıtüne bir çift gözlük 
daha takmasını tavıiye ede
riz, çünkü: 15- 9-9:,5 tarih 
ve 432 numaralı nüshamızın 
ikinci ıahıfeıindekl ( Son tel
ıraflar ) k11mında aözüne ili
ıea bu haber aynen ( Anado· 
hı ajanın ) tarafından verll
lnittlr. O yazıyı aynen bura
Y.a aldıktan ıonra kendisine 
cevap verecefiz. 

Yaı1 ıudur : 
Uluılar Soıyeteıinde 

Sovyet delgeıtnin sözleri 
Cenevre 14 ( A. A. ) uluı 

lar soıyeteıl Aaamhlestnin bu 
Kiinkü toplantııında Sovyet 
delgeıi hükumetinin üzerine 
aldıiı araı uluıal taahhütleri 
tatbik etmekte kimseden geri 
kalmayacalını ıöylemlıtir. 

Bu; bir!. 

İkincisi gene 14-9- 935 
tarih ve 431 numaralı nüıba 
UJızın birinci ıahlfeıinde bir 
telıraf daha var. O da Ana· 
dolu ajan11nın, bu telgrafm 
baı tarafını da yazıyoruz : 

Cenevre 13 {A. A) - A
•amblenln buıünkü toplantı
•llıda li.val, Franıanın uluslar 
'

0 •Yele•ine Hdık olduiunu 
181lemi1 ilah ..•. .. 
d Şu halde : Ajanı telgrafın· 
b • geçen bir cümleyi bile 
lı.irn Yazdıgımıza ze.hip ola

c~ll, kadar bu tılerln blganeıl 
ve R•fill olan bu akıldan fu. 
karaya biz den verelim : 

Evvela : Ajanı telgrafları
nı Ankaradakl Anadolu ajansı 
ıenel direktörlüiünün dilmaç· 
ları b 1 1 azır ar ar. Herhalde 
ortııdakilerin bu varakpare 
•ahtblnd b b en in kat iyi liıan 
bl!dUdert ınuhakkakhr. Haydi 
b 1 

lllediklerinl kabul etsek 
.. ne onu baz izah edelim : 
""'•eınble k ı dil e e lmeıl Franıız 
ed inde bJr "topluluk,, u ifade 
(Aer. Meıela: Filan tirketin 
Pe~ıe~blee) ti filin yerde 
bt~ın ala toplanabilir. Tipkı 
t l 

kamutayımızın toplan-
• arına A b t llem lee N•tlonal'tn 
oplantdarı dendi il gibi F ran 
•ı& dtlinln bu kadar basit bi; 
nokta 
lld •ına vakıf olmıyan bir 
alt~nıın ortaya atılıp halka 

0 dafıtmaama ne denir ? 
nu bıil ıö 1 ok 

1 
1 emeyeltmde sayın 

•- ur llrınıız ıöylealnler. Sonra; 
•endııını 
teçhil methedip herkeıi 
duld. e ve bu it terde toy ol· 
... arına 1ıaret etmeğe çah· 
-11 btr ad 
cUtkte .. anı hala; gazete· 
tar f baıhkların aytular 

• nıdan k 
heJ'etıe . anmayıp Tahrir 

rı tarafından kondu. 

Son 
üçüncü genel 
inspektörü 

İstanbul 17 (A. A) - Üçün
cü. genel inspektörü Tahsin 
Özer yananda damımanları 
olduğu halde bugün İshnbul
dan Trabzona hareket etmir 
tir. Tahsin Özer oradan Er·· 
zuruma gidecek ve inıpek

törlük çevresinde inceleme
lerde bulunduktan sonra An· 
karaya dönecek ve birinci 
teırin sonlarında ödevinin 
baımda bulunacaknr. 

Sovyet ha'k komiser 
vekilinin Türkiye 
hakkındaki diveyi 

Moskova 17 (A. A) - Sov· 
yet dıı itleri halk komiser 
vekili Kriıiniıki bir diyevtnde 
Türkiyenin endistürileıme 

alanındaki ilerlemesini devam
ı. ve dostça bir dikkatle takip 
ediyoruz. Her yeni fabrika 
Türkiyenin ökonomik temel
lerini kuvvetlendirirken doıt 

ve komıu memleketin siyasal 
kuvvetini de arbrmaktadır. 

Kayseri komfnasile Nazilli 
de kurulmasına baılanan ko
minanın iki memleket arasın· 
daki siyasal, ökonomik ve 
kültürel ilgilerinin bundan 
ıonra\<i geniılemeıine daha 
çok yarayacağını kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

r1A~;~;.;;~ lgraf on saattal 
I mı gelir? I 
1 İki gecedenberi gazete-I 

1 miz saat 24 ile bir arasın· ı 
da makineye verilmek üze-

1 re ajansı bekliyor. Fakat ı 
ajanı ancak aabah ıaat 7 1 de geliyor bu vaziyet kar-1 

l 
ımnda gazetemizin geç 1 
kaldığınamı ? Yoksa mat-

ı baada mürettiplerimizl ve ı 
ifçllerimizi beyhude yere 1 ve boıu boıuna uykusuz 1 

1 
~ıraktığımıza mı yanalım! 

1 Amme hizmeti gören bir 

1 müe11esenin itini bahusuı I 
. birgazete müeueseainiajanı l ııibi dünyanın her tarafın-J 

1 
de büyük bir önemle üstün 1 
tutulan bir ıerviıten aaat-

1 larca mahrum etmek bil-ı 
miyoruz. Dünyanın neresin• 

1 de görülmüttür . Geçenler-ı 

1 
de de yazdığımız gibi An.

1 karada saat 18,30 da tel-

i grafhaneye verilen bir tel- ı 
grafm lO saat teehbürle 

1 gelmeıine ıaımamak elden ı 
gelmiyor. Eğer posta ve 

1 
telgraf idaremiz bütün iı-1 
lerlni bu kadar ıüratla ya .

1 pıyona doğrusu hiç diyece· . 

ı ğlmlz yok.. 1 - ......... ___ ......,_ 
gununn farkında değildir. Ve 
ajanı telgraflarını kim yazar?,, 
onu bilmemektedir. Uzun söze 
ne hacet. Bu ukalanın ver
diği denin naııl bir ders ola· 
blleceifnt. VAR KIY AŞET r •• 

Telgraflar 
.. 

M usolini lngil tereye 
karşı ateş püskürüyor! 

Paris 17 ( A. A . } Musolini; Malen gazetesinin aytarma ver
diği diyevde n biz dünyaya Hükmeden İngilterenin bizden AL 
rika güneşi altındaki küçük bir toprak parçasını Esirgemesini 
canavarca bir hareket sayıyoruz. dosdoğru yürüyeceğiz. Hiç 
bir zaman bir Avrupa ulusuna karşı düşmanca bir hareketi 
irtikap etmiyeçeğiz. 

Fakat bize karıı böyle bir harekete başlanacak olurıa bu
nun sonu harp olacaktır. 

Yunanistanda rejim işi 
Atina 17 ( A. A. ) Yunanistanda Li.beral ve terekki perver 

partileri ayrı ayrı toplanmışlar ve Cumuriyetçi yugularmı bir
ketmiıler ve Plebiste karışmaya karar vermiılerdir. Geneli ve 
13 ikinci Teorine kalmıştır. 

İtalyan Habeş işi 
Tali Komite Raporunu bitirdi 

Cenevre 17 (A. A) -
ltalya-Habe~ anla~mazhiını kotarmaya memur tali Komite 

Raparunu tamamlamıştır. Beıler komitesi bu gün tetkik ede· 
cektir. 

• 
lngiliz harp gemileri 
Cebelüttarık' a geldi 

Liman diğer gemilere karşı kapatıldı .. 
Cebelüttarik 17 (A. A) -
İngilizlerin iki kra vözörile beş tor pi tosu ve bir torpil gemisi 

Cebelüttarık'a gelmiştir. Limanın güney methali gemilere kapa· 
tılmışhr. Diğer bir takım İngiliz harp gemilerinin de Yunanis
tamn batı kıyılarmdaki limanlara gelmesi beklenmektedir. 

Kayseri kominasının 
Açılması münasebetile 

Türk ve Sovyet büyükleri arasında telgraflar 
Ankara 17 (A. A) - Kayseri . kominaıının açılpıaıı mü· 

nasebeUle sovyet hükumetleri haıkanı ile İsmet İnönü ve 
dıı itleri bakanı yardımciın Kriıiniaki ile Şükrü Kaya 
arasında telgraflar teati edilmiıtir.Sovyet gazeteleri bu müna• 
sebetle memleketimizin endiıtörile~mesl hakkında uzun yazılar 
yazmaktadırlar. 

Güreşçilerimiz gene Balkan 
şampiyonu oldular 

lstanbul 17 (A. A) - İstanbulda yapılmakta olan balkan 
güreş müsabakaları bitmiı ve Türkiye yeniden balkan ıam· 
piyonu olmuıtur. 

As. Sa. Al. Komisyonundan: 
Yün Çroap 
Üç bin çift yün çorap satın alınacaktır. Tah· 

min edilen bedeli 1 ~00 liradır. şartnamesi ve 
numunesi SA. AL. kon1isiyonundadır. eksiltme 
20 eylül 935 cuma günü saat 1?} te tophanede 
As. Sa. komisyonu binasında olacaktır. eksitme 
açık olarak yapılacaktır. muvakkat teminat 
90 liradır. 

Yemeni § 
2900 liralık yemeni satın alınacaktır. Tahmin 

edilen bedeli beher çifti 155 kuruştur . şartna
mesi ve nümunesi Sa. Al. komisyonundadır. Ek
sitme 19 -eylül - 935 perşembe günü saat 15te 
tophanede As. Sa. Al komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme açık olarak yapılacatır . mu
vaakat teminatı '187 lira ?SO kuruştur . 3- 3 
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Mudanya icra 
memurluğundan: 

934- 543 Bursada dür
nevden istikraz etmiş oldu
ğu 680 lira ile masraf ve 
fa~zine olan borcundan do
layı ipotek ve satılmasına 
karay verilen Mudanyada 
ölü lstam veresesinin tapu· 
nun 29- 12- 929 tasarruf 
tarihli Mudanyanın Halitpa· 
şa mahallesidden f ırıocı pa 
şa sokağında birinci katta 
zemini Avrupa taşı döşeli 

bir sofa üç oda bir mutbak 
ve bir hala ikinci katta ( 4) 
oda bir kiler ve bir h41l 
ve bir taraça üçüncü katta 
bir çatı alhnda bir bölme 
oda hanenin zemin katı bod 
rum halinde iç ve dışı yağlı 
boya olup hududu sağı 17 
1 numaralf parsel sulu Mu
radiye sokağı arkası 3 nu
maralı parsel önü Fevzipaşa 
caddesi ile mahdut 88 met
re zeminli ve 36 numaralı 
olan işbu hane üçbin lira 
kıymette 30 gün müddetle 
açık arttırmaya vaz oluna. 
rak 28 - 10- 935 tarihinde 
pazartesi günü zevali saat 
14 de ihalesi icra kılına
caktır. 

ihale günü kıymeti mu
hamminenin yüzde 75 şini 
bulmadığı takdirde en son 
arttıranın taahhüdü baki kal 
mak şartile arttırma 15 gün 
temdit edilerek 15 şinci gü 
nü ayni saatta en fazla be
ve kıymtti muhamminenf n 
yüzde 75 şini bulmak şar
tile müşterisi uhdesine ıha-
lesi icra kılınacaktır. Bu 
hususta bir hak iddia eden .. 
lerin 20 gün zarfında evra .. 
kı müsbitelerile dairei icra. 
ya müracaatları aksi tak .. 
dirde hakları tapn sicille· 
rile sabit olmayanların pay· 
taşmadan hariç kalacakları 
ihale günüden on gün evvel 
şartnamenin her kes tara
fından görülebileceği ruüş· 
terilerin yüzde 7,5 nispetin· 
de pey akçalarını veya mil 
li bir bankanın mektubunu 
tevdi ile arttırmaya iştirak 
edebilecekleri ihale vaktin
de hazır bulunmayanların 
müstenkif ad olunacağı da
ha ziyade malumat almak 
isteyenlerin 934- 543 nurua 
ra ile dairemize müra·caat· 
Jarı HAn olunur. 
iE2 == 
Bursa ikinci icrasından • 

935- 1000 Bir borç için 
mahçuz ve sabşı kararlaş
tırılan muhtelif kıyametler
de 44 kilo kahve 80 kilo 
tuz 38 kilo pirinç 2 teneke 
gazyağı 38 kilo kesme şeker 
63 kilo toz şeker 50 kilo sa 
bun 30 kilo sabun 24. kfıo 
beyaz peynir 5 ı kilo zeytin 
tanesi 17 kilo tereyağı 31 
kilo Mihaliç f peyniri 30 kilo 
kaşar peyniri 2 teneke kat
ran yağ 34 kilo kaşar tuz 
pazarında Yenişehir hantn• 
da ; açık arttlrma ve peşin 
para ile 30-9-935 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü sa 
at 9 dan itibaren satllacak
tır. Almak isteyenler o gün 
ve saatta orada bulunacak 
memura müracaatları ilin 
olnnur. 

' 
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lıısana neşe ve sıhhat verir. 

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

her evde bir (KA'.f AGlliP.) 
bulunursa o evde nezleye, soğu_k . 
algınlığına karşı kuvve~li bir si-. 
lah var demektir. 

Diğer bazı ilaçlar gibi mide
nizi bozmaz, kalbinizi yormaz. 

ı: 

En tesirli ve en kati ilactır • • 

iki t<ıııclili kııtıılaı.01 7 .5 ,,. 

ktıı· ışf ııı·. 
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=i ikramiyelerini 10,000 ~j : 
=~ Liradan 20,000 liraya çıkararak · t: 
~"'7 f~ 

!! Bir misliartırdı. r:· 
§ ~-
~ f fff!i!ijj 

1 Nisan ve 1 birinci teşrinde vel'ilen beşer · bin 
lirahk ikramiyelerden maada [Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve Birinci Kanun ) aylarının ilk 
günlerinde kuınbara sahipleri arasında çekile 
cek kuralarJa ( Her biri ikişer bin liralık ) fev
kaladde ikramiyeler verilecektir. 
Bu ikramiyeli kuralara iştirak için de kumbara 
sahiplerinin asgari 25 Hra biriktirmiş olmaları 
lazımdır. 
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