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Yeni Türkiye 
Ve Önderi .. 

ılfıinilı' de çıkan " rülks. 
c/ıcr JJcöbaclılcr ,, gazetesin
den : 

Basın Genel Direktörlüğünün 1 
Betkeler Servisinden 

Bundan kııa bir zaman 
evvel Cumur Baıkanı aleyhi
ne hazırlanan bir komplonun 
meydana çıkarmeıtle bir ksç 
müteessir ve heyecanlı gün 
geçiren Türkiye , bu seneki 

UJuıal bayramını her zaman· 
dan daha bilyük bir göremle 

teı'it etmiıtlr . 
Komplo meydana çıkınca 

bütün memleket tiddetle pro. 
testo etmiş ve Devlet Beıka
nına kınfı duyduğu sadakat 
ve sevgiyi bir defa daha te
yit etmlftir • lıte bütün bu 
hadiseler, ulusal bayram üze
rinde derin tesirler bırakarak, 
onu, Türklerin kurtarıcısı Ka
mil Atatürk için yapılan tek 
ve muazzam bir le~ahürat 

haline koymuıtur . 

Kamal Atatürke, batma
ğ" maM um olan bir ulusu 
adeta bir harika şeklinde 
kı rtar- rak yeniden hayata 
kavuıturmak ve bütün kuv
vetlerini kaybeden bir millet 

uraılmaz bir inançla mukl\
vemet kudretini iade etmek 
imkanını v~ren ve nihayet 
bütün bir dünyaya kerıı gel
mek cüre't etmek ve ceaarctt· 

ni ıey, üç h'Ullattan ibarettir. 

Bunlar: Bir rlynzt)·ecinfn 

en ince ihtimallere hadar he
aaplıyan icıa kabiliyeti, bir 
savaı adamının yılmaz atıl· 
ganlığı ve nıhayet bir fey1e· 
sofun olgun HldaHdlr Bu üç 

fımil, kendisinin bu ödevin 
halıne memur olduğu hakkın
daki mukaddes inançla birleıe· 
rek onu bu gün bulunduğu 

mevki~ ç kmış, yeni ulusunucı 
yarat.cısı, yenileyicisi ve ön· 

deri yapmıotır. 

Herne kar'ar onun Subay 
Okulunda iken rlyazt~eye o
lan kabiliyc?li herkesin dikkat 
nszaru,ı çekmiş, ona "Kamil,, 
"danın takı im" nı mucip ol 
olmuısa da, bilhassa bu kabi· 
liyetioln onu ileride soğuk 
kanlı ve mantıki düıünüşü ile 
en büyük siyasa ad;ımlarmdıın 

biri yapacağını kimse tahmin 

etmemlıllr. 

O, genç Türk devrimine 
karıomadan sessiz gadasız ya· 

ıamıf, fakat ondan tonra Ge 
libo\u müdafaasında şertf ka
zanm•ı ve lJyalrntl•, ıöhret sa· 
hibi bir general olarak savaı· 

tan ge 1 donmüıtü. Artık bü· 
Lün faaliyetinin bu noktada 
nihayete erdlAi umuluyordu. 

Halbuki a11l faallyeti bun· 

dan sonra baılıyordu . 
Vatanını f analik bir ıekil· 

seven Subay memleketinin 
yanlış bir ) ol da yürüdüğünü 
idrak edi>•or, faka ne yapmak 
lazım geleceğini kat ,i surette 
keatiremlyordu. Fakat bu te· 

reddilt ve bekleme zamanı, 

bir ıeyi idrak ettikten ıonra, 

Sn ·biı.•e umomi Nefrİyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer: Bur.sa Bizim Basnm:.vi 

Tanesi 60 Para 
(İlanlardan nıesuliyet kabul edilmez] 
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Dağcıların Kış bayramları: 
Bu gün Uludağ'daki yeni otel açıhyor 

Bursa Dağcılık kulübünün bu gün kış bayramı olduğundan 
Dağcılar ve birçok çağrıla zevnt bu sııbab nat 6,30Ja otobüs
lerle Deregö2ü sığınağına kadar gidecekler; orad!ln itibaren 
kayaklı olanlar kayaklariyle lcayaksızlar da kızaldı olarak 
yenı yapılan otele Çıkacaklardır. Yeni otelin açılma töreninde 
parti başkanımız Doktor Sadi Konuk bulunacak ve partinin 
büyük yardımlarıno dayanarak sporcu gençlık için ynp1lan bu 
gü:.:el eser.. Bugünden Hlbaren sporculara nçıl caktJr. 

Dağcılar ve davetliler öğle yemeğini ilk d~fa yeni otelc·e 
yiyecekler ve dağ kulübü tarnfınclan verıl<'cek olan bu ye
mekten soora. kayakçıların muhtelıf hue1cetleri aeyredilec ~kur. 
Davetliler arasında süel komutan n1mına bir subayla; Jandrır
ma komutanımız Binb~şı Hurrem de vardır. Bu bnyramrln 
bulunmak üzere dün de Hıi kafıle yaya olarak Uludağ'a çık· 

mııhr. Dün çıkanlar geceyi Karabelen tmd t evinde geçire· 
cekler ve bu sabah erkenden yeni otele ç k rnk Burudan 
gidecek kafileyi bt!kliyeceklerdfr. 

Paı timizio gençlik ve sağlık bakım 1arındao yurda yaptığı bu 
büyük yardımı sporcular şükran ve minnetle kuşı\am ş' udır. 

M~s6ie 
hukuki imiş ••• 

Tahtakalede mecnun de
de mahallesinde 1 l numaralı 
dükkanda arzuhalcı Abdülka
dir ve ıerikt Ali Rıza imzala
rlle aldığımız bir melitupta : 

Bir malülüo nlacağ• ma
aı için kendileri hakkında ve
rilen haber tın zıh edilmekle 
ve denilmektedir ki : 

( Mumaileyh maaşlarını 

tamamen Balıkesir veznesln· 
den almııtır. Aleyhimizde do. 
landırıcılık ianadile iftirada 
bulunması bizlerden aldığı 

miktarı malum parnyı verme· 
mek maksadilc hile ve desl
ıeden ileri gelmiılir . Bizler 
ehli namustan yirmi senedir 
arzul•alcılık ile iftlgal eden 
mütekait memurlnrdanız . 
Kt-ndisindeki alacnğımızı iste· 
dik vermediği tçın Balıkesir 

Hukuk mnhkemesinde dava 
açtık. Mahkememı.ı Sursa Bi-

rinci Hukuk mahkemesinde 

derdt>sti rüyetllr . Ait olduğu 

mahkemeye müracaat dolan

dırıcılık değildir • Mumaileyh 

bu suretle namus ve hnysiye· 

timize dokunduğundan daircl 

cıdesfne dava edeceğimizi arz 

ile keyfiyetin gazeten:zle ilôn 

ve ııeirlni rfca ederiz . ) 

Hakkın Sesi : Geçe sayı· 

larımızdan birinde böyle btr 
meııelcdten bP ı- &etmiş ve bir 

malülün; kendisinden alacafı 

maaelarm gayri lrnnuni bir 

mlktnrı istendiği iddiasHe 
müddei umumiliğc milracaat 

ettiği yazılmıştı . Su mektuba 
naz ran meselenin hu\nık'i 

mahiyette olduğu ve tı!n 

mahkemeye intikal ettiği an· 
laşılmaktadır . 

-C-T ' > ., .... ....--~ ,....--_,~----· -s;---.·--_....._. ..... ""nıQIW__,....,.,.._,.,_ 

derbısl harekete geçmek is\I. 

yen bir kimse için, çok e. c• 
geli} ordu. Memleketin dı~ sı· 

yasası mümkün olduğu kad u 

karıııktı . Galip develerin 
her birisi, Türkiye'vi diğerine 
karıı bir kuvvet faktörü ola· 
rak kullandığı için , baraş 

müı kerelerl gittikçe uzuyor, 
komşu deletlerin nzlıklnr üze· 

rlnde'"iddia itt.kleıi haldar b~r 
gün biraz daha fazldaııyor. 
Türkiyenin Avrupadakaki a
yağı tamamtle kaydırılmak 

isleniyoa. ve müalüman alemi 
mütemadiyen çöküyor, yıkılı

lıyordu. 

Knmalln en t.üyük mezi
yeti, bu durum kaı~ısnd11. 

imkanın s111 rmı açıl<ça anl· 
lam:ş ve gayesini teshil elmiş 
olmasıdır. Bir zamanlar Asya. 
yı ve yan Avrupayı kaplilyan 
es1<l Osmanlı devletini yeni· 
den kurmak fıkı ini kolaylıkla 

terk ederek Uluşal bir Türk 
devleti kurmak, Türk toprağın. 
da Türk kanım muhafaza el· 
mek ve Türk ırkını mahvol
maktan kurtarmak ödevinlyük 
lendlv8unun içinde yavaı ya
vao. adım adım ilerliyordu 
yabancı unsurlara kartı duyul
ması lazım gelen mukavemet 
hiılerinl aıağıdan yukarıya, 

-Ardı ikinci yQzde-

Konfor 
Koca Londra §uında ça

tısındım yağmur sulnrı sızan 

bir ev yokmu~ ! 
Vaktiyle, Berlin'de bir 

otelde bulunan görülmem ı 
bir böceği hayvanat enstitü
süne göndermişler. Pöceğin 
adım orada bulunan bir Türk 
doktoru &öylemi§: 

- Tahta kurusu!.: 
Arkadaıım olan o dokto

ruo anlattığına göre bu bö
c •ğln otele nereden geldiğini 

aramıılar. Sonunda, böceğin 
bir ay önce balkanlaı dan 
gelen bir yolcunun bavoluna 
sığınarak bu geıf yi l aptığını 

öğrenmioler !.. 
Avrupa ıarlarınm bazıla

rında lrnrnsineğln köküne 
kıbril suyu döküldüğünü söy 4 

leı ler. 
Sayın öğretmen Faik Sabri 

b 1r gezi kitabında Holanda 
köylerindeki konforu anlatı

yor. 
Bir gün İogiliz kamuta

y.oda önemli bir itin görüıül
mest 11ralarında o güne kadar 
hiç ııöz aöylememiı anımh 
bllginlerden olan bir sayla vın 
söz lstedl~I görülünce kamu· 
tayda bir alluı tufanı kopmuı. 
O hüyOk btlılntn o, pek 

-~-- ..... 
A vrupah ve Amerikah doktorlar ltaı-

yanların dünkü bombardımanını 
protesto ediyorlar .• 

Ankara 7 (A. A.)-

Dessiyedeki Avrupalı ve Amerikalı doktorlar dünya efkarı 
umumlyesine hitaben ne§rettiklerJ hlr tebliğde : ltalyanların 

dün yaptıkları hava bombardımanında kullandıkları patlayıcı 
ve yangın çıkarıcı bombaları münhaaaren ioaretleri çok uz.ak· 
ta görülen ve şehir dııında bulunan Amerikan kızı1 haç teı
ldlatına aft hastahanelere attıklarını ve ame!iyathanelerle iki 
hastahane koğuşu ycıktıklarını ve ondan fazla insanın ölümüne 
sebebiyet verdiklerini bildirmekte ve bu feci vaziyetini proteıto 
etmektedirler. 

Nevyoık Tayms bu bombardımanın ve bil~a ısa kadın ve 
çocuklar gibi bir tekım gayri muhariplerin ölümlerine aebebf. 
yet verilmeı'nin Amerikada ıtddetli tenkitlere sebebiyet ver• 
diğlnl yazmakta.dır. 

Royter ajanıının Cenevre ayları da bu bombardımanın petrol 
ambargosunu tatbik tarihini yakınlaıtıracağını bildirmektedir. 

ita/yanlar cephe gerisini 
bombardımana başladılar •. 

Ankara 7 (A A) - Royter ajansının bildirdığine göre : 
İtalyan uçakhrının dün Deasiye attıkları bin kadar bombadan 
asker, kadın ve çocuk olmak üzere (40) ölü, (200) den fazla 
yaralı vardır. Gondar kasabası bombırdımanıoda 4 kadın ile 
iki çocuğun öldüğü ve birçok evlerin y~kıld•ğı bildiriliyor. 

İtalyanlar milletler arası hukuka 
1ve teamüllere riayet etmiyorlar 

Ankara 7 (A. A.)- Cenevre'den bildirildiğine göre: Habeı 

imparatoru (6) ilk kandnda Milletler cemiyetine çektiği bir 
telgrafta ıoo bombardımanfar una11nda Milletler ara11 
hukuka ve teamüllere riayetsizlik tqkil eden noktaları bildi. 
rerek bunlardan ctmlyet üyelerinin haberdar edilmesini iste~ 

miştlr. 

Kahire'da yeni karışıkhklar 
An~ra 7 (A. A )- Kablreden bildirildiğine göre: Şehirde 

İogillzler aleyhinde yeniden nümaylıler yapılmıı, zabıta ile 
olan earpışmada altı po\is yarttlanm:ıtır. 

Başbakan Ankara·da 
Ankara 7 (A. A.) - Başbakan İsmet İnönü bugün İstanbul' .. 

dan Ankarnya dönroüıtür. 

İzmir tütünleri temamen satıldı 
Ankara 7 (A. A.) - İzmir bö!geııinde on beı milyon kilo

dan iba:-et tütün rekoltesi hemen temamen sahlmiıtır. 

önemli iş hakkındn kesin bir 
fikir söyltyeceğtni sanan say

lavlar, o güne kadar kamu· 
' tayda hiç söz söylemiyen o 

bi!glnin ilk defa söz i!temesi 
karş•sındo, alkıştan kendileri· 

ni nlamamı~1ar. 

BiJg n saylava söz verili· 

yor. O, nyağa kalkıyor ve 
diyor ki: 

" - Solumdaki pençerenin 
bir camı b!raz kmlm't· Ora• 
don hl\va cereyanı oluyor; 
beni rahatsız ediyor. Rtca 
eder im : ilk ö ıce bu camı 
değişlirltiıellm ! ,, 

*t:* 
Soysıl a.cunda konfor var· 

lığı, konfor dü~ünreci d ima 
lleridP, daima ön plandadır. 

Esuen soysalhk, konfor 
demektir . 

Bizi konfora götüren bü 
yiik savanın önemini, deleri· 
ni bunları düşündükçe daha 

iyi anlayo:uz. 
Ve hiç kuıku yoklur ki 

gelecek bizimdir. 
TAHSlN UYGUR 

(Dhca) mecmnası 
Gülhane serlrlyah iklim 

ve ıu tedavisi profesörü dok. 
br Nüzhet Şakir tarafından 
iki ayda bir çıkarılan ( I'ıca) 
mecmuasının ikin el say111 
muhtelif kıymetli ve llmi 
makaleleri neıretmektedir . 

Bu sayıda doktor Ömer 
Nazımın (Yalova suyunun ba. 
zı vaziyetleri hakkında küçük 
araıtırmalar ) Nüzhet Şakirln 
( Romatizmada kaplıca teda
visinin dayand·ğı temeller ) 
doldor Osman Cevdetin ( Ro
matizmada kızıl tedavisi ) 
doktor Ruim Adaaalın ( tabt. 
at ve onun deYal kuvvetleri ) 
daktor Nüzhet Şaklrin ( Spor 

iti çok yanlıı anlaıılıyor.)baı· 
lıkları altında mütehaa111ların 
çok deferlt yaııları bulun• 
maktadır. 

Doktor Nüzhet Şakir ve 
arkadaıları gibi Avrupada ih· 
tisas knzanmıı doktorlaramı

zın yurt için çok faydalı olan 
bu makaleleri ayrı ayrı okun· 
maya deler • 
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