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Bu vaziyetin gayet isabet. 
li bir it politikası olmasına 
r~Amen. ikt memleket arasın· 
da hakiki bir ıempatl cereya
mn•n mevcut olduiuna ina
nılmamalıdır • O ancak badi· 
ıelerln ıeyrl icabt olarak dev· 
letçi olmuıtur • Zira memle
kette husuı1 sermaye yoktur, 
dııardao hemen biç bir yer· 
d~nde kendisine kredi açıl
mamıttar. lıUbıal vaııtalarım 
lüzumu kadar füphe yok kl 
devletleıttrecektlr : Fakat on· 
dan ileri gltmlyeceflnf sanı· 
yoruz. Neticede> TBrklye Ruı· 
ya tle bir mantık izdivacı 
akdetmittlr; Bu h:divaçlar da 
hakikatte en ömürsüz ve en 
kötüleri delildir • 

Yeni Türkiye doiduiu gün. 
denberl dünyanın ea bar11cı 
uluıu gibi· zaruri olarak. hare• 
ket etmııttr. 18 Temmuz 931 
de Uluılar ıoıyeteıine rey Jt. 

Uf akile kabul edilmlf, ve bu 
eilne kadar bu soıyetenln flk· 
rloe ve ıekltne itina ile rla • 
yet etmittlr ki bu da pek ıık 
ıörülen bir vak'a değildir • 
D&ayaoıo eakdoettaı ihlal et
mek ilteyen her halde o de· 
ilidir ••. 

Bu seri tetkikin nihayetine 
bırakdığımız Franaa•ya gelin
ce, yeni Türkiye'de huıuıi bir 
vaziyeti vardır. Kemalist in· 
kılAbını yapan adamlar bizim 
kOltürümüzün tezi altındadır· 

lar. Voltalre ve Rouaseau'yu 
okumuılardar, beıer haklarını 
ve büyük demokratik pren. 
ılpleriuıizi benimsemtılerdir • 
Ayni zamanda laik ve antik
Ukadarlar, ve bizim radikal 
soıyaliıtlertmlzle yakın akra. 
b.a sayılabllJrler- Neteklm bJr 
ıeue evvel kendi guru
bunun bir kaç belli baılı mü· 
me11ili ile Türkiyeye gltmff 

olan Herrlot, orada can ve 
gönülden kabul edllmit ve 
avdetinde oranın insanların

dan ve g8rdüklerlnden heye
canla bahıetmitti Gaziden 
bahıederken Herrlot : " Bir 
dlktatörmü?Mubakkakkı hayır 
bilakis o, bir cumuriyetçl, btr 
kabine ve meaul vekillere da. 
yanan konıtitüsyonel bir baı . 
kandır 11 demittlr • 

Kamil Atatürkün ıahsın
da demokratik konıtitüsyonel 
kanunlara haualen riyakar 
bir Cumurlyetçl gören Heırlol' 
nun aldanmadıiandan pek 
emin delilim. Bununla bera· 
Mr, aldanmıı oldufuna da 
kani delilim. Her halde bir 
Hltler ve bir Muıolini dikta· 
törlerlnl bilrrlyetln enkazı ü· 
zerinde oturmuılar iken, Ka -
mil bütün eserini bir despo· 
tlzm ve eıaret rejiminin ilga. 
11 üzerine kurmuı ve hiç bir 
huıuıl kuvvetle dayanarak ıırf 

Sahibi ve umumi Neşriyat müdürü 

DervişEdesen 
Basıldığı yer : Bursa Bizim Basnncvi 
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KIZIL AY 
Kongresi 

Kız'l Ay kurumunun kon· 
greıf dün gece toplanmııtar. 

Kongreyi klzıl ay ba1kanı Ali 
Raif avcu oğlu açmıı kong
re reisliğine doktor ve Saylav 
Sadi Konuk seçilmittir. Mer· 
kez heyeti seçiminde Ankara 
ya tayin edilen muallim Sami 
ile manlııaya giden muallim 
F erhundenln yerlerine dit dok· 
toru Fahirle, riyaziye mualli
mi Kemal seçilmitlerdir . 

Umumi heyetçe ibka olu
nan merkez heyet azaları : 
Ali Raif avcu oğlu , doklör 
izzet, lise mubaaebecisi Talib 
Kanan, doktor Sadi Konuk, 
dCJktor Cevad Tahsin, doktor 
Riza Tahir, eczacı Ahmat Ô· 
bet, ikinci hukuk reisi Hilmi, 
kavaf Nlzameddio, emek a
partımanı sahibi fabikatör 
Hayri, kavaf Yahya, urgancı 
Mehmeddir. 

Umumi kurultay üyelikle
rine Buna Saylava doktor Ga· 
llp Kahramanla Ankara kız 
Hıesi müdürü Sami seçtlmtı

lercUr. 

Ağır cezada 
şahitlik yaparken 

Muradiyede çerkes Hftsoil 
adında biri Veysel tarafından 
ğeçenlerde bıçakla öldiirül
mütUl . Ağırceza mahkeme· 
ılnde göriilen bu muhakeme 
ean"ıında çerkeı Hüsnünün 
add ml.umdan Ahmed admda 
birlıl vak'ayı görmedlil halc'e 
gö dü~ünfı söylemek istemlı 
ve mütlantikllkte verdiği ifa
deyi değlftlrmtı olduğundan 
Ağuceza mahkemesi Abmedi 
heman tevkif ettirmitllr • Fa· 
kat ıonradan ıuçlu haklkatı 
ıöylediğinden men'i mahkeme 
ıine karar verilmiıtlr. 

Müddei umumi baş 
muavini Fahri 

gidiyor. 
Y edl ıenedenberl Sunada 

memuriyet veren ve herkese 
kendisini sevdiren müddei u· 
mumi bat muavini değerli 
fençlerlmfzden Fahri yeni teı· 
kil olunan ve eski iımi Der
ıim olan (Tunceli ) Vilayeti 
müddei umumi moa vinliğlne 
tayin olunmuıtur . Pazartesi 
günü ıehirimizden ayrılacak 
olan bay Fahriye bu yeni ve 
mühim vazifesinde muvaffa. 
ktyetler dileriz • 

memleketio, bizim ihUlıilimi
zln büyük prenıiplerl namına 
ehya etmiıtir • Bu cihet, ye
ni Türkiye ile Fransa arasın· 

da iıter istemez öyle bir sem· 
pati yaratmaktadır ki, bu ba. 
iı bizim ıiyaaamız hesaba 
katmalı ve ieabında da isti· 
f ade etmelidir. Neden bir ke 
re daha ticaret poletikamız 
harici poletikamıza bu kadar 
fena yardım ediyor? Türkiye 
Fraaıadan bir çok ıeylerl 
memnunlyetletle alır hatta 
yalnız lükı eıya ve Pariı 
mamulatı delil, aynı zaman-

Tekaüt maaşları 
Bayramdan evvel 

verilecek 
Bayram münasebetile def· 

terdarhk mütektd, dul ve ye
tim maaılarının tevziine mar · 
tın birinci günü baılayacaktır. 
Martın birinci günü pazar ol. 
duğu halde o gün numara sı· 
rasma dahi bak1lmak111zın ka· 
dınlara. martın ikinci pazar· 
lesi günüde erkeklere, martın 
üçüncü aalı günü yine kadın 
lara maaı tevzi edilecektir. 

Ayhklarını iskon· 
to ettiren müte· 

kaitler 
Aylıklarını bankaya ilkon· 

to ettirenlerin 936 h nzlran 
maa1larma ait koponlar 25 
ıubat 936 ıah günü vize edil· 
meye başlamı§llr. 

Halkevinin Yll 
Dönümünü 

Kutlama programı 
23-2- 36 Saat 14 de Halkevi 

salonunda resim sergisi açılacak. 
Halkevinin konferans salonu 

olan milli sinemadaki kutlularoa 
Ankaranın neşriyatı dinlene-

cek. 

Bulgar basın kontrolu Adliye 
Bakanlığına verildi 

Basın kontrolu işi Bat Ve- tekiller, hiç kimse tarafmdan 
kalet tarafından Adliye ha· fena karıılanmıyacaktır. Bila. 
kanlığına tevdi edilmioti. Raı- kis bu önemli işler hakkında 
ta Birlik Reisi Gospodin Meş · yapılacak samimi ve ciddi 
karoff olduğu halde Sofya tenkitler zaruridir ve bunlar 
gazeteciler birliği namına ye. bize yardım edeceğince yapıl-
di kitilık bir heyet Adliye maları ge,ektir, diye düıünü-
bakam Goııpodin Peşefi ziya• vorum . Maziden tamamen 
ret etmitUr. Adliye Bakanı , silkinmemiz lazımdar. Mazide. 
basının vazifesi, serbestiıi ve ki tenkitlerden çok zarar gör 
memlekette oynadığı rol hak· dük, Bunlar bize çok pahalıya 
kındaki noktai nazarını ıöyle· maloldu. Binaenaleyh tenkit-
ce hulasa etmtıtir . lerimizi yaparken işi şahsiyata 

dökmemeğe pek çok dikkat 
- Gerek ben ve gerek Bat etmeliyiz. Basın üzerindeki 

Vekil matbuatan kontrolu re · kontrolun itte bu çerçeve da-
jiminin bugünkü ıeraltin mü- bilinde dolaşacağını zannedı-
saidatı oiıbeltnce hafifletilme· yorum. Neıriyatımızın ciddi 
si fikrindeyiz. Basının memle· ve dürüst olmasına dikkat 
ketin siyual ve sosyal yaşa· edelim ve asılsız haberlerin 
yıflMında büyük bir rol oyna· zimmetine kaydedileceğini ha· 
dığına kani bulunduğumuz için tırdaıı çıkarmıyalım. Bu hu-
hiikiimete büyük yardımlar suıtaki kontrolu, umumi ef · 
yapması lazımgeldiği fikrinde. karın bizzat kendisi yapacak 
yiz. Meleketin dış siyasa itle · ve gazete hakkındaki hükmü~ 
rinde gazetelerimizin ıeneler· nü verecektir. 
denberl hükümetle birlikte ve Goıpodfo Peıef gazete di-
tek bir cephe halinde yfüü· raktörlerile ve baı muharrir· 
dükleri malumdur. Bunun dl· lerle hiç değilse onbeı günde 
ğer sahalarda da böyle olması bir temas etmek fikrinde ol. 
gerektir . Bugün önemli ve duğunu söylemıı ve bunu te-

lstiklal marşı -bando tara- büyük bir çok mesaillo halle· mfn edecel}ioi btdirmiıtir. Ay. 
hndan- dilmesi zarureti karşısında bu· rıca gazetecilerin basın konbol 

Bir söylev -Hulusi tarafın- lunuyoruz. Bu hal itln Je ya- bürosile de sık ııık temaıları 

dan~~k~~ribkkmdab~~y- ,=p=t~la=c=a=k~=y=a=rd=1=m=c=1~v=e~ö=n=e=.m=l~i~=t=e=m=i=n=e=d=i=le=c=e=k=t=ir=.~~~~= 
lev - Liseden Tahsin tarafından - ı 

Halkevinin 935 yılındaki ça-
KARABOt\CUK GÖZÜ iLE 

btmalarını ve önümüzdeki yıl Gençlı·k Zevklerı·nden 
içiade ne yapacağını gösteren bir 
söylev -Fahir Rüştü Koman- •• •• 

••••• 

Lise talebeleri tarafından bir T U R K U 
kon.ser 

Liıe talebeleri tarafından zey (Bestesi de tarafımdan yapılmu;tır.) 
bek oyunu Bahçemizde sıra sıra güller seni bekliyor 

Bursamn dağ köylüleri tara- Menekıeler laleler aünbüller seni bekliyor 
fmdan milli havalar ve Buraa zey- Gece gündüz ötüıen bülbüller seni bekliyor 
beği oyunu Sevdiceğim gel beraber gezinelim kı1Jl kola 

Hep birden onuncu yıl Cum· Böyle günler kısmet olmaz bu cihanda h~r kula 
huriyet marşı söylenerek toplantı O güzel gül yanağını gül görsün de utansın 
bifüilecektir. 23 - 2 - 36 gecesi Menekşe boynuou eğsin lale kana boyanım 

Bu günün gecesinde Halkevi Güller de bülbüller de ıeni görmeye kansın 
salonunda çaylı bir toplantı yapı· Sevdiceğim gel beraber gezinelim kol kola 
!arak eğlenilecektir. Böyle günler kısmet olmaz bu cihanda her kula 
24 şubat 36 pazartesi Beni üzmek latiyor&an öldürür kurtulursun 

Unutma ki sen de sonra ettiğini bulunun 
Halkevi temsil kolu İstanbul Acı artık aşıklna sonra pişman olursun 

da darülbedayi tarahndan oynanan Sevdiceğim gel beraber gezinelim kol kola 
-Tohum- piyeaioi 24-2-36 pazar- Böyle aıık kısmet olmaz bu clhacda her kula 
teai günü saat 21 de Tayyare si- KARABONCUKOGLU 
nemasında sahneye koyacaktır. 

Temsilden önce komite tarafından 
HaJkevlerinin yıl dönümünün ma
hiyetini anlatan kısa bir •Öylev 

yapılacaktır. Piyeı için ayrıca çağ 
rılık gönderilecektir. 

Kadından çalmu; •• 
Hacı sevindik mahalleıin· 

den Aziz oğlu Bilal isminde 
biri yeni handa Melek Lütfi 
adındaki bir kadının 6 çift 
çorabını çaldığından yakalan . 

mııtır • -çakçıhk sahalaranda da yalnız 
dövizi bulunmadığı için, ya
pacaiı tediyatı ancak kendi
sinden salın alacağımız mar
ıandizlerle ödeyebilir. Halbu
ki aylardanberi Türkiyeden 
blrıey satan almadığımız gibi, 
o da clering'imimize 100 mil
yon frank borçludur ve bu -
nua da bir santimi tüccarları
mızın eline geçmemektedir. 

Bu içUnabımızın sebebi 
nedir? Hiç bir menkul sebebi 

-'"~· ....;:-'-""··=~;;._;__:._.:..:.:..:..:.::.:.......:......:.;...:.:.:;;~..:;:~=.=~~==,... - --- :::.. -

Ne azası olursa olsun .... DOGUŞLAR: 

Öyle tipler tanırım ki : Memlekette ne kadar teıekkül 
var!a hepsinde demeyeyim de belki yüzde sekseninde azadır· 

lar . Aza olmaya , teıekküllerio idare hey'etlerine girmeye 
bayllırlar , Bu gibiler için gaye : ne azası olurlarsa olıuo· 

)ar aza ahunlar da alt tarafım ve o teıekküle faydalı olup 
olmayacaklarını düıünmezler bile •.. 

Hele, her hangi bir ılrketin idare meclisi •eya huzur hak
kı verilen her hangi bir hey'eltn azasl olunca buna bittabi 
can da dayanmaz ... 

Fahri azalık ne ise ne ama bilhassa huzur bftkkı verilen 
meclislerin azalı~ı biraz değil de oldukçıı Cilzip bir şeydir. 

Halbuki : ( İki karpuz bir koltuğa sığmaz ! ) diye güzel 
bir ata sözü vardır . Çok yerinde olan bu söze göre : Böyltt 
bin bir çefit azalık etiketinden hoılananlardao bilmem ki o 
teff!kküllere haytr gelirmi ? zannediyo·um ki : Hayır gelmek 
ıöyle dunun bil' akis bu gibilerin üstelik zararları bile doku -
nur . Çünkü : Ne itler yürür ne de yürüyen itleri bu çeıit 
azalar görür .•. 

Kendimden paha biçiyorum da ; Bir tek dağ kulübü ge
nel sekreterliilni dahi ne kadar zorlukla kıvırdığımı görerek 
baıka hiç bir teıekküle aza olmamaya dikk~.t ediyorum • 
Bence teıekküllere aza olacaklum ; Evvela : Uzerlerine ala· 
cakları iti devamlı bir ıekilde ve sanki kendi öz işleri imit 
gibi onu layı kile görebilecek kadar vakitleri ve çalııma vazi-
yetleri mQsalt olanlardan seçmek füpheaiz çok daha iyi ola-
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Takdfroltlnan K. 
Kilo Clnıl Ura K. 

Bursa, Mudanya ve 10,o00 
liandırma garnizonlan 6,000 
için 39.000 kilo pirinç. j 
satuo alınacaktır. tah u~ 
min edilen bedeli 8580 3150 

Tuğla 50 oo 
Kfremlf 30 00 
Atıtcaz 30 00 
Kazan 0000 
Demlf akuan 100 00 
Hurdd dökme 1517 5o 

1 m telif gar- 2 ~- lloO 75 
AbulJOllt lliılml• köprü caddesi• miib*ll ,,... ... nizo lam ait pirin er 

ayrı ayrı taliplere iha
le olunabilir. numune 
ve ıertıame · satın al .. 
ma komsiyOBundadı • 
eksiltme 26-2-936 
çarşanba giitıü saat 1 ô 
da banada tophaO..
satua alma1romsiyomr 
bina11oda olacaktır. 
eksiltme kapalı zarf u· 

emu lup anbarlann· suliyledir. muvakkat t· 
GCmlikto inhisar- eminat6WJ lira 50 ku· 

• • .. .. m:e P' 1 ruştur. teklif mektup 
~~·a barlara Ş• lan ~6-2- 986 çarşan• 

oU- ha at t 5 icada satun 
alma 1'omsiyonuna ve· 

• rilmiş Glacaktır. 
ABl'llldlr.I 8 ~3 18-!3 

terzi oğlu kostaotladea metruken Hazineye g~en ğ 
meala aabzlle lçtade mevcut ve cins ve mlkdarlı.. lyle 
muhammen. bedelleri yukarda yazalı bulanan değirmen a. 
ıat ve edavatınu• parası defaten ve nakden istifa edilmek 
ve 28--2 936 tariblae rut1a1aa cuma giaü..-t 15. de chrde llaracatlarua1Z111 •tatla· 
mallJe ldarealacle ibateleri yapılmak üzre on beş aiia. m· naa brPhk obir. •JDI •· 
iiddeUe llf•lt arttar...a ile atı P. ç kanlmı1f1r. almak fı- ••• da bia.1ab,tana:"llllElll-; 
terealerln blzalarında göıterıle11 muvakkat teminat para· 1 fma •ıaut _.. . AtW..wa 
larlle..blrJ~ mJUi emlak Jdaresfae ve lbale güaiidde de ba aiitoclt Stlii .... 
mUıt 111118 --~&. miteşelıkll satış komılyonuna mii· ..ıa " tWai 
neaatlan. 22-26 Dit mllp.ta ,.._ IUi 

it BDrosu 
F abri Balıca 

Knu ..... -Na 221 Telaıfoa 95 

..... t ...... ,........ .. 
...... -tileri her ... 
.... rlrl•lrl talip 

On yon 
Sfsorta ...... 

48-Jjmit 

tatblk etflllt.. .. - ...... 
Urbaybğından: kendrilne waı&n1& ,.,_.at· 

Scfll•*"Mt.lafal eksll..1 lam •• elftdtll' diiltilldU 
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