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Almanya işi Suya mı düşecek ? 
Almanyadakl kıt olimpt

yadlarına Türklyedea bir eki. 
bin gitmemesini bldeyetten 
beri midaf aa eden gazetemiz 
bunda çok haklıdır. Ancak 
bazı vlllyetlerlmiz müıablt 
olarak Almaa1aya kayakçı 
ıanderdlklerl bu aıralarda 
Uludaia en yakın olan Bur
ıadan kimsenin gitmemeılne 

elbet de hiç bir mana veri· 
lemez. 

Almanyada yapılacak olan 
kıt ollmplyadlarına viliyeU
mlzden de iki kayakçı gön-
derileceilnl ltlttfilm zaman 
dopuıu Bursa hesabına çok 
sevindim. Çiinkil : lıtanbul bı. 
le daiaız bir ıehlr olduiu hal· 
de Almanya'ya iiç miitahtd 
birden ıöndermektedlr, 

Halbuki Tiirklyede kıt 
ıporlarınm dofduiu yer bura· 
ııdır. Dal burada ve burnu· 
muzun dibindedir. Spor yap• 
mak için Borsaya 1rellb 1rldfln· 
lerln b6tüo anıaryalarını 
Buraad•ld arkadatlar çekmek. 
tedlr. Oıtellk; dalı tanıtmak, 
dala raibett artırmak için 
gene bu arkadatlar, ltlerinl 
ıüçlerlnl bırakarak feda\t-i.rlık 
derecnlnde çalaımaktadırlar. 
Btlha11a dalın Buraada olmaıı 
ve orada kıt ıporlan bakı
mından bir çok teellat yapal-
••ı ve 7apalmakta bulunm\11 
ot .. -... ,.a .. a.d.o Avrupada 
bu lfler lçln mul çallııldıiını 
ıinDek, telaalk k111mlar 6ze
rtade ettldler ,..pmak ve ban· 
lardan Bursayı her a tirli 
oluraa olıun f aydalaudırmak, 
J)ııemll ve gerekli bir ittir. 

ltte b6tCln bunları bilen 
ve takdir eden ıayın llbayımız 
Şefik Soyer, Vtli.yetten hem 
de ikl kuyakçının birden ıön· 
derllmealnl dGtinmüt ve buna 
ç 3k yerinde olarak karar ver• 
dtrmitUr. Bu kayakçılar yol· 
culuk için b6Ukn hazırlıklarını 
ve reımi muamelelerini bitir· 
miıler; hattl la emen hareket 
etmek ib.ere bulunurlarken 
600 liralık tahıleat itinin hal· 
ledtlememeal yizünden yoldan 
geri kalmıılardır · 

Htki.ye burada bitmiyor. 
Bana kalırsa : meselenin halli 
yalnız tahılıat bulunmasına 
mGnhaıır kalmıfl& ıüpheılz kt: 
bu pek okadar laıkaoıız bir 

ıey olmayacaktır. Zira: Bildçe 
denilen rakkamlar üzerinde 
nice zamanlar ( battA bazan 
lüzumıuz yere bile ) münaka. 
leler yapılmıt ve türlü formül
ler buluomuıtur. 

Mevzuu bahsolao: Kıt ıpor 
ları gibi tebrlmf ze mühim bir 
gelir kaynaiı olmaya batlıyan 
ve Bursayı cihanın d<ht bu
caima tanıtmaya yarayıın 

Uludaiın vazlyetlle, Almanya 
da bu itler lçtn neler yapıldı. 
tının tetkikidir. Bunun da bir 
ıu ve kar ıehrt için ıudan bir 
ıey olmadıfı meydandadır. 

Eier hakikaten it yalnız 
tahsisat f tine bağlı kalmıısa 

-lıtendiii takdirde- bunun 
halli çok baılt ve çok kolay. 
dar. Yok; eter ltfn iç yOzünde 
baıka bir mesele veya tıaret 

var da bundan bizim haberi· 
mtz yokıa ona da bir diyac:e· 
ilmfz yoktur. Maamaf 1 bunu 
biç zann,tmemekle beraber, 
böyle dahi olıa orta yerde 
Bursa nan dağ ftlerindekl hu· 
ıuıi ve mümtaz mevkilnin u· 
nutulmuı veya göz göre göre 
unutturulmuı oldujuna hük
mettifimfzl ıöJlemek llzımdır. 

Fakat büUln bunlardan 
sonra herkeıten ıanları ltlttl· 
flmlzi ve bunları d4nledlilml· 
zl ıöylemeyl de btz unutma
wıı ın.uuouyoruz : 

D-tf •-· ......... uıeuu •C 

dalcılık Bunada dolup b6yil· 
.. de baraclan bir kiti bile 
göndertlmeıtn. 

Doğrusu hayret!. .. 
itte gönlümüzün razı ol

madıiı ve hiç bir Bunalanın 
da gönlii razı olmıyacalı ha· 
kikat bu merkezdedir. 

Hasıla hazar farıat dütmilı· 
ken; ve ollmpiyadlar dolayı· 
ılle baıka zaman 1000 liraya 
yapılamıyacak bir ı,tki k ge. 
zlılnln 250 liraya yapılabıl· 
meal tmki.aı elde edilmiıken 
ıehrimlzden olimpiyadlara kim 
ıenin gönderilmemesi kaçırıl· 
mıt büyük bir fırsattır. 

Temenni ederim ki: dalcı·• 
lık kulübü bu imkln daha 

\ bir müddet elde iken kendi 

1 
azlıından bir iki kitlfl gön 

1 
dermek çareılne baı vursun. 

A. TURGUT 

Uludağdaki \ 
Spor hareketi 1

\ 

Mudanyada 
konser 

Bu hafta cumarteıt ıtıni , 
öiledea tonra Buraa daicılık 
kulübtinden ı 6 kitllik kadınlı 
erkekli bir kayakçı gurubu 

otoblıle Uludaia çıkmııtır · 

Kayakçılar ıeceyl dai 
sporları evinde geçlrmlıler ve 

erteıl g6n akoam otobOı1e 
Buraaya dönmüılerdlr. Kayak 

Mudanya (Ôzel) Halk 
evi muıikl kolumuz burada 
ilk defa olarak bir konıer 
verdi . Konserden ıoora öi· 
retmen Hılml Atkan ( Halk
evlerlnde bu gibi toplantıla
rsnda önemi ) hakkında gü 
zel ıözler ıöyledl . Burada 
her on beı günde bir konser 
verilecektir . 

Sedat Atamanın 
beraat kararı 

bozuldu 

Asri kaplıca 
açılıyormu ? 
Geçenlerde arkadaıımız 

Muaa Ataı bir yazısında : 

Aari kaplıcaya 2,5 kllometre
d en ııcak suyun muvaffaki· 

yet[e getirilmlf olduğuna iıa
ret ederek bu ıuretle muaz

zam bir ft yapıldığını fakat 
kaplıcanın Hala açılmemıı 

bulunmasının yftreğimtzi ıız· 
latttğını anlatmııtı • 

Musa Atıı yazısının ıo· 
nunda (yılan hikayesinide ge-

çen bu lffn bir an evel bHJ. 
rilmealnl) dilediği için llglli
lerin bu tavılften müteeufr 

olmuı bulunduklarım haber 
aldık . Gerçi doğru söz fosa· 

na batar ve l•öyl" sözler mu 
hatapJarını ~lbette müı eesalr 

eder. Fakat it n haktkatı bu· 
dur ve bunu t:öylece kabul 
etmek gerektir . Çünkü : il· 

ri kaplıca iti on yıla yakın 

bir zamandan beri hali halle-
dllememiıtlr . Yalnız bu ıöz 
onu bu gün açmaya ufraııın 
tınlar ve çahıanlar için nrf 
edilmiı deıildi . itin baıın· 
dan beri meselenin aldıiı tav
ıtf budut ~e aarl kaplıca iti 
hakikaten btr yılan htkiyttıl 
obnu•hw•. 
ı ıne sevınçle haber aldığım1. 
za gore : aarJ kaplıcanın m0 • 

bilyaıı ılpaılf edilmlıUr. Kap. 
lacanın ilk .. barda açıl111aıını 
temin yoluda sayın llbayı
mız Şefik ~yerin büyük bir 

himmetle çaıarak iti bizzat 
ele aldıiıd.a büyük ıe. 
vinçle öirenlf bulunuyoruz. 

- ... -
Lik ıaçJarı 

Muradie spor 3 
Durapor 2 

Umumi vilayet 
meclisi 

Vılayet umumi mecllıl 
toplantılaraoa bu günlerde 
baılanacaktar Bünün ıçın 
hazırlıklar yapılmo ktadır • 

Meclis bu gün ilk top· 
lanbsına yapacaktir . Toplan
tı ilbayımızın bir açma nut· 
kiyle baılayacaktır • 

Halkevimizin 
musiki kolu 

Halkevimlzln güzel san• 
atlar ıubeıi bir musiki kolu 
teıkil etmiıtir . Piyano, Ke
man, Fülüt ve Kıliirnctten 
mürekkep on beı kiıilik bir 
salon orkestrası teıkll e
derek faaliyete g çmit ve pro· 
valarına b3tlanmııtır . 

Haber aldığımıza göre 
bu heyet ilk konserini Halke
vleri açılma gününün yıl dö· 
nümü olan (7) ıubatta vere
cektir . 

Dünkü lodos 
ve yağmurlar 

Evelki g~cc ıehrimizde 
evelkilerine nisp~tle hafıf bir 
lodos futınaaa baılamıı ve 
diln ıabab btr az sertleımiı· 

tir . Öyleye kadar yağmur 
yafmıı öğleden sonra yağmur 
kesil mit ve ha va açmııt 
DUYUCUIUK suretı• 

le dolandırıcıhk 
Karadeniz hanında oturan 

Celil irfan adında biri; Tef. 
rıhlye mahallesinde oturan 
Hasan Hüseyinin bir dileğini 
yerine getirmek içio büyücii
lük sı.tretile bunun mümkün 
olduğunu ıöylemiı ve kendi. 
sinden 60 lira para dolandır. 
dığı an!aıılarak yakalanmııtır. 

Karacabeyde 
Kültür işleri •• 

Pazar gi ilk maçları . Kar&cabeyde bir köy ya-
na baılanmıı: Dura ıporla tı pansiyonu açılmııhr. Açma 
Muradiye ıpoirJnci takım- töreninde Jlçebay Remzi Ôz 
ları aruınd•apılan maçı kan ile Halk partisi bAtkam 
Muradiye ıpcar ikiye kar- lsmail de bulunmuıtur . Önce 
ıı üç ıayı ileıtanmıılardır. merkez Kültür jfyar 1 Kerim 

lkiocl ta ar arasında Kerman bir söylev vermiş . 
yapılacak olaaaç yağmur bu ıöylevden ıonra köy ınek: 
yl\zlknden yaaamııtır . tebı bcıinci sınıfından Muh-

Aaar ida Akın ıpor ıln adında bir talebe de kar-
araıında Y•P• kararlaran t ılık vermfıtir · Karacabeyin 
maçta ıelecelaya bırakıl· muhtelif köylerinde köylüler 
mııtır • 1 ta afındao güzel mektepler 

lnegö bir yapılmııtır. Yalnız bunlardan 
iki tanesine henüz mualJJm 

hat I ~-ayı~;;;;..~d-~°:m_iştir. 
Dün bir ıdaı gelip ---~~ 

çaların anlattıklarına göre U
ludai• cumartesi ve pazar 

glnlerl mitemadtyen kar yal· 
mııtır. 

Bir hırsızhk 
Hoca Hasan maballeıinde 

oturan Eıat Arif adında biri 
kite k6yl6 Veyıel Mehmedln 
bir teneke gaz · yalını çaldıiı 
anlatılarak 7akalanmııt1r. 

Geçenlerde do\andıdıct· 
laktan ıuçlu ıanılaa:ak mahke
me edilea ve neticede bu 
ıuçtan beraet eden Sedat A
tamana alt beraet karaı ı tem
yiz mahkemeılnce bozularak 
enak Bure•J• 16ndertlml1ttr. 

anlattı : Karan fnegöle 
ve oradanda ya gelen 
bu arkadaı: t posta 0 • 

tobüıü lneıöhca, toföre 
mechu\ 'bir f&ıuıallat o· 
larak ltendiıir.araç al
mak lıtedlğlnn üzerine 
ıoför Jandarırakoluna 

gidip haber Viçio bir 
az sonra otobcet eder
ken bu mech\ tekrar 
ıehlr harlclndtıe çıktı _ 
iını bu ıef erdnı ç~ke. f 
rek ıoförü tel-tini ve 1 
muavini döi<aolatb. 
Hadiıeyl bize ıfı t•· 
kilde aynen yı_ Ha"'a 

DOGUŞLAR: 

Muhayyel Al
manya seyahatı .. 

Alelacele Al:na1.1yaya gi
diyorduk. Hareket için yalD1z 
bir günümüz kalmııtı. Bu bir 
güne , bJn bir muameleyi 11-

kııtırdıktan sonra ancak raıt
ladıklarımla vedalaıabilmftUm 

Herkeı: 

- Güle güle Ataı ! di
yordu . 

Yal~va otobüsüne biodı
ğlm zaman içime ilk defa 
olarak tuhaf bir gariplik çök
tü. Ôyleya : Dört İstiklal mü· 
cadeleıi yılandan önce çocuk. 
luğumu ve sonra da bütün 
bir hayatımı içinde geçirdi
ğim güzel ve Yetil Sunadan 
yad illere gitmek için birinci 
defa olarak ayr.hyordum . 
Sanki ; yolumun üstündeki 
insanlaran hepsinden büıbütQn 
ayrılıyormuıum gibi içimi ya. 
kan bir kıvılcımın esiri idtm • 

Evler , ağaçlar , dereler 
ve tepeleri rüzgar gibi eıan 
otobüı bana sa ğ1r bir taı ka· 
dar sovuk ıeliyor ve beni bü · 
tiiıı bu sevgili ioaanlardan ve 
binbir hatuaslle içinde yoirul
duium güzel yurttan zorla 
ayırıyor sanıyordum . 

Artık Almanyaya gitme. 
1' ... -..A ....... &"'lü yemem. \,ünku: 
bana bu muhayyel ıeyyahat; 
küç6ldüiümüzden beri yurt 
dııına çıkanların •iizel yazı. 
)arından tattafımız yurt hu 
retinl bana bllfJil tattırmıı 
oldu . . Dönüıe gelince : itte 
bu cidden pek firaklı oldu. 

Rastladıklarım bu aef er de: 
- Hoı geldin Ataı ! dı. 

yorlardı • 

Ne cevap vereyim diye 
h~ç ıoıalamıyordum . Çünkil : 
Jul Vern içJn bir roman mey. 
zuu olacak kadar orijinal bir 
ıeyyahatten dönmüıtnm : mu
hayyel Almanya seyyahatan· 
dan .. · Soranlara artık hi 
d" " d ç uıunme en : 

- Hepinize Almanyadan 
çok salam ! diyorum . 

Eger içinizde benim gfbf 
böyle muhayyel ıeyyahata 
çıknıamıı olanlar varsa ken
dilerine bir tavsiyede bulu. 
nacağım : 

"Parayı cebinize koyma
dan yola çıkmay1n. Sonra be. 
nJm gibi üıtelik cebioizdelci
leri de harcayıp dönersiniz ! " 

MUSA ATAŞ 

I 




