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Kam al 
Atatürk' ün 
Memleketinde 

Yazan : Hanri Laporte 
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.&aıhjı ile ayrahrlardı. Halbu• 
~ artık umumlleımtı olan 
'PPka, bugO.o evrensel ba111· 
manın Umıall atbt göriinmek. 
tedfr. "Kur'an lmamnm fev· 
kinde olan hürleımiı insani 
vicdan, hukukuna yeniden sa· 
bip oluyor. Şapkayı giymekle 
Türk, ilk defa olarak, dünya 
yurddatı o]uyor.,, 

Eıkl lıli.m haklannın ilga· 
11 ve haklı olarak Aa vrupa 
kodlarının en modern adde
dilen İneç kanununun yekdeo 
etklıloln yerine getirilmeı.I, 

. hemen bir mGddet ıonra, bu 
ıapka bahsine mühim bir zeyl 
illve etti. Bu ıuretle Türk ka
dını etki esaretinden 
tamamen kurtulmuı oluyordu. 
Polııaml ya1ak edilnıff, mono· 
ıaml ilin edilmit bulunlyor
du. Böylece Deıenchanteeı'le· 
ria örUlaü büsbütün ablmıı 
olmakla kalmıyor ; ayni za
maad• hukuk ltlbariyle kadın 
ve erkek artlk her bakım· 
dan mllavi tutuluyor; batta 
kadın hem ıeçmek hem de 
ıeçtlmelc baklarıDI almaı olu
yordu. lniçre medeni kanu
nonun tatbik mevkttne girme· 
ıt, Tlirklye'de fazla olarak o 
zamana kadar mülk kanunu· 
.n.un dayandıiı bütiin kurunu 
vüıtai ılıteml yıkmak glbt bir 
neticeye varıyordu ki, bu iti

barla ıonu en vaai ve manalı 
elacak reformlardan birini 
tetlsll ettiği ınuhakkakdır. 

itte ıabık Halifenin ve o· 
nun ardındaki derebeylerinin 
tabalarının mülkleri üzerinde· 
kl mutlak hakimiyeti yerine 
ıahıi mülkiyetin ıağlam ve 
emin olan hakları geliyordu. 
Bu keyfiyet ile, baıhbaıına 
bir inkılap mahiyeti ve koıtı .. 
kuıu taıır. 

Muıtaf a Kamil'ın reform -
ları, bir medeniyetten öteki 
medeniyete geçmek manuın -
dadır. Meseli., Büyük Millet 
Mecltıi tarafından kabul edi
lip, her bf ri ııra ile eıkt bir 
itiyat veya fikri ıöküp atmıı 
olan bu tedbirler, baıka bir 
ıe:re delllet etmezler, Nite
kim, hicri takvim yerine ef -
renci takvimin kabulu; güne
ıe taht olan ve bundan dola-
11 mevıilerle değiıen alaturka 
ıaat yerine alafranga saatin 
konma11; ıehtrlerde cenaze 
ıömülmemeıt; evveli cumaya 
.. onra pazara, Garp'da olduğu 
ıtbl, mecburi ha.fta tatili ih· 
daıı; lalin harflP.rinin kabulü 
ve yalmz ulu1al dllln kullanıl· 
ma1ı gibi reformlar hep bu 
ka btldendtr. 

Gazi'nln Kur'anı Türk di
line çevirtmeıl huauıundaki 

m6bim kararını zikretmeden 
geçmek m6mküo deilldtr. Q. 

na aellnceye kadar hiç bir 
Halife böyle büyük bir cilret. 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Baaımevi 

l~anesi 60 ara 
[İlanlardan mesuliyet kabul edilmez] 

( HERGÜN ) Bursada çıkar, Cumhuriyetçi. Milliyetçi, Halkçı, Siyasi gazetedir Telefon No 130 Üçüncü iene No. 557 

Lik maçları 
hararetlendi ... 
Lik maçlarına dO.n de de · 

vam edilmtıttr. Acar idmanla 
demlrtaı birinci takımları a · 
rasında yapılan maçm birinci 
devreılnde Acarlılar demlrta
ıa iki gol atmıılardır . 

İkinci devre, Acarlıların 
hakimiyeti ele almaları dolay· 
ıile asabi bir hava içinde ce . 
reyan etmiı her iki taraf da 
favullu oynamıftır • Neticede 

Acarlalar 111fıra kartı iki sayı 

lle maçı kazanmıılardır . 

Dura ıporla Akm spor 
birinci takımları arasııadaki 

maçıda Durahlar daha derli 
toplu ve ahenkli bir oyun 
göstererek bire khrfı dört sa· 
yı ile kazanmıılard•r . 

ikinci takımlar : Acar id
manla Demtrtat ikincileri ma
çını Acarhlar sıfıra kartı 9 sayı 
ile, Dura ıporla Akın ıpor 

tkincilerJnin maçınıda Duralı -
lar 11f ıra karıı iki sayı ile 
kazanmışlardır . 

Mudanya'da kaç 
ev yıkıldı. 

Dün Mudanyaden gelen 
Nafıa mühendjı(erinden Na
mık Ünalan'ın bize haber 
verdiğine nazaran : Son fırh4 

nada Mudanya'da 19 ev yı_ 
kılmıı •e ite yaramaz bir ha -
le gelmittir. 11 ev iyice ha
rab olmuıtur. Esaslı tamir la· 
zamdır. 5 ev de kıımen harab 
olmuıtur. Rıhtım olmayan 
yerlerdeki sokaklar berbad 
olmuı. Mamafi nufuıca zayi
at olmamııtır. 

Eski Ziraat 
Bankası müdürü 

Ziraat bankasının eski 
müdürü bay Hulki dün şeb. 
rimize gelmlıtir. 
.......................... 
te bulunamamııtır; zira Kur'· 
an &ibi arapça yazılmıt« Vahi» 
ye mukaddes bir kitabın ter· 
ciimesine ımkin ve cevaz gö · 

rülmemekte idi. 

Halbuki Mustafa Kamil, 
ilk defa olarak Tevrat \ e irıcil'i 

li.tinceden Almancaya ç1'virmiı 
ve bu suretle bunların okun 
masınm zaman ve mekanını 
ilanihaye çogaltmış olan Lut• 
ber'i batırhyarak, Muhammed' 
in ka vidini müminin elinin al. 
tıua koydu; çünkü ekseriya 
arapça bilmeyen mümin o, za · 
mil na kadar bu kava ide an
cak menkulit yolu ile, yani 
ıeklt ve mahiyetleri haylı de· 
ğlfmit olarak vakıf olabiliyor
du. 

Mustafa KatnAI bu refor
mu yapmakla acaba bu yol· 
dan dinine mi hizmet etmek 
iıtedi, yoksa cezri ve ccVolta. 
irien•) septiıizml dolaylıtle di· 
ni mahvetmenin en iyi yolu 
onu daha ziyade tanıtmak ol 
duğunu mu düıündü ? Biz , 
kendi hesabımıza , bu tklncl 

ııkkı tercihe meyyaliz. 

( Sonu var ) 

Çocuk esirgeme 
kurumunun 

kongresi 
Yeni bir kreş 

açıhyor. 
Çocuk esirgeme kurumu 

( Himayei Eafal Cemiyeti ) 
· kongreılni evvelki gün vali
miz Şefik Soyerin ba§kanlığı 

n.Jtnda ynpmııtır. Katipliklere 
doktor bayan Semahatla , jf 
bilrosu sahibi Fahri Satıca 

seçilmişlerdir . 
Yeni sene büdcesi 9000 

küsur Ura olarak kabul edil· 
miettr. Şehreküstü mahallesin
de, fabrika ifçilerinin müteka· 
sif butunduğu bir mıntaka ol· 
mak itibarile yeni bir kreı a· 
çtlmaaına karar verilmittir . 

Badehu yeni idare hey'eti 
seçimi yapılmııtır. Yeni hey'
ete: Doktor Semahat, yar 
urbay Zehra budunç, kız ens · 
tltüıü öğretmenlerinden Rebia 
doktor Rıza Tahir, doktor 
Oımao Nlyazt, tecim odası 

baekanı Rüıtü, Avukat Hulfl· 
si, Adnpazan ticaret bankası 

müdürü Halit, Nafıa fen me
muru Turgut Karatal ve ur
gancı Mehmet seçilmiılerdir . 

Şer kulübün 
balosusu çok 

ü eı oldu. 
Don gece Şar kulüp ta

rafından belediye aalonunda 
verilen balo çok güzel, neı'eli, 
eğlenceli ve nezih olmuıtur . 

Baloda valimiz Şefik So. 
yerle vali muavini Edip, müd
dei umumi Cemil mektupçu 
Şevket ile hükılmet ve mü
eHeıat erkanı ve bir çok da
vetli bulurımuıtur. Balo saba
ha kadar samimi bir neı'e 

içinde devam etmiıtir . Bil. 
hassa büfe çok rağbet gör -
müştür. Bunun ıebebide fÜp

hesiz ucuzluktu • Zengin bir 
piyanko çekllmif, bir numara 
.ahibine altın saat vedlmitllr. 
Şar kulübü, bursalılara gilzel 
ve eglenceli bir gece ya§attı• 

ğından tebrik ederiz . 

Parti müfettişi 
Remzi şehrimizde 

C. H. Partisi müfetUılerin
den saylav Remzi dün ıehri

mlze gelmf ıtir. Müfettif Rem
zinin ıehrimizdeki Halk par
tisi merkezini ve mülhakatı 

teftit edeceği, bu uada ~ahalli 
ve iktisadi teşekküllerle te· . 
maslarda bulunacağı şöylen· 

mektedir . 

Soy adı 
almayanlar •• 

Soy adı kanunu il~ buba 
aid talimatname mucibince 
herkes ve: her ailenin bir soy 
adı alıp ikt temmuz 936 ta
rihine kadar nufus kütükleri
ne tescil · ettirmelarl dahiliye 
vekaletinden vilayetlere ta· 
mim edilmlttir. 

Soy adı almayanlar, tescil 
muamelesi içlo vaktin dar ol
duğunu nazarı dikkate alarak 
101 adı almalıdırlar • 

lngilterenin bir protestosu 

Habeşistandaki lngiliz ateşemiliter" 
imparatorun askeri müşavirlisini mi 

yapıyormuş ••. 

İtalyan gazeteleri böyle diyorlarmış ... 
Londra 16 (A.A) Romadaki lngiliz elçlsl İtalyan dıı ba. 

kanlığı müsteıarını ziyaret etmlıtiır. Bu ziyaretin bazı İtalyan 

gazeteleri tarafmdan Habeşistandaki İngiliz ataşemiliterinin 

ekseriya İmparatorun askeri müıavfri sıfatile haraket ettiği 
tarzında yaptıkları neşriyatı protesto maksadile yapıldığı an

laıılmııtır. Elçi bu kabil id~iaların asılsız olduğunu söylemiş
tir 

Kral Aleksandrı öldürenler 
müebbet küreğe mahkü:m oldular 

Belgrat 16 (A.A) Kral Aleksandra yapılan su'i kast faille· 

rinden üçünün Fransız mahkemesince müebbet kükeğe mab

. kum edildiklerine dair gelen haberler Yugoslav matbuata tara

fmdan hiç bir mütalaa yürütülmeksizin neşredilmiıtir . 

Zangovistler faaliyette 
Sabık Baı vekillerden "Milli Hareket,, leri Profesör Çan. 

kofun Flibe seyahati hükumetinin bir emrile akim kalmıı ve 

bu hadise "Hareket,,çiler arasında şiddetl i bir infal uyardır

mı~tı. Çankof taraftarları hadiseyi protesto zımnında beyan· 

nameler basarak Bulgaristanın her tarafına dağıtmıılardır. Po. 

lis Sofyada bir çok mııtbaalarda araştırmalar yapmıştır • Be

yannamelerden mühim mıkdarda taenlerde bulunmuş ve fakat 

nerede ba11ldıkları her \ z anlaıılmamıstır . Bu beyanname 

Profesör Çankofun siyasaı partilerin ilgasından sonra dağıtıldı

ğı beyannamelerin üçüncusüdür . Bu hususta fikrine muraca· 
at edilen Dahiliye bakanı Gospodio Sapof : 

-iş müddeiumumilik tarafından tetkik edilmektedir . Polis 
bu huıuıtaki vazifesini yapmış ve işi adliyeye tevdi etmittir ; 
demittir 

Bulgaristandan çıkanlar 
Deneveik gazetesine göre hükumet Bulgariatandan çıkan 

bazı Bulgar tabası kimselerin paralarını Milli Bankaya yatır

mıyarak gayrı kanuni yollar vasıtasile harice çıkardıklarını na

zarı itibare aldığından badema Milli Bankadan döviz çıkarmak 

salahiyetini haiz hulunduklarma da ir şahadetname ibraz etmeyen 

şahıslara veya guruplara pasaport ve vize verilmemesi emriol 

vermiıtir . 

Öldürülen sabık meb'us 
18/1/936 Tarihinde Burgazın Dülgerli köyünde bir koopera • 

lif kongresinden çıkarak sokakta pusnya düıürülmek suretile 
öldürülen maruf koopratifçilerden ve sabık çiftçi partisi meb' • 
uslanndan Gorki Ganef'ln kl:ltili yakalanmıvtır. Katil Batakçi · 
yef adtoda bir gençtir. Polis, ölen Ganefle bu genç arasında 
hiç bir münasebet bulamadığmdan karanlık ruhlu ve serseri 
olduğu anla§ılan katilin meçhul kimseler tarafından satın alın
dığı kanaatindedir. Katil suçunu tammııtır. Polis, tahkikatına 
devam etmekte ve fakat 1 hadise etrafında henüz ketum dav
ranmaktadır • 

~-- ........ - --------~ 

Saylav Osman 
Şevki geldi • 

Konya saylavı doktor Os· 
mao Şevki Uludağ dün ıehri
mize gelmiıtir . Uzun müddet 
gazetemizde baş muharrirlik 
vapmıı bulunan değerli üsta . 

dımız: Bursada bazı tetkikler 
yapacak ve bir kaç gün 
s9nra Ankaraya gidecektir . 

Yeni emniyet 
müdürümüz geldi. 

Emniyet müdürlüğüne ta· 
yin edilen Sıvaı emniyet mü· 
dürü Mahmut f P!hrimize 1rel
mi1 ve yeni vazifestne baıla
mıthr • 

1 Uludağ'a çıkı-::ı 
22-Şubat - 936 Cu-

martesi günü öğleden son-
1 ra saat 13 de Uludağa 

1 

çıkmak isteyenlerin Cuma 
günü akşamına kadar isim

lerini dağcılık kulübü baş· I 
kanı Saim Altıoka, Fort 

acentesi Tayyar Akkeski

ne ve matbaamıza bildir• 

meleri rica olunur . 

kulüp genel sekreteri ı 

M.ATAŞ 




