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Pariste bulunmakta olan Suriye he

yeti Büyük Elçimizle görüştü 

20 ŞUBA f CUMARTESj rn.,7 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON B]RINCI YIL SAYI: 10171 
-

Ha tayın Anayasasını Tesbit için 
1 Metaksa Avusturya 

Cenevre ye 
Ankaradan 

Gidecek Heyetimiz 
J)ün hareket Etti .. 

Balk~n antantmdan iyi neti
celer ~e~lendiöini söyledi 

-
Krallığına Edvard mı ge

tirilece~1 

Suriye Başvekili Ve Hariciye Vekili 1 Türk 
Paris Büyük Elçimizle Görüştü .. OrdusununArnmlıuoaueç;şı 
Büyük Elcimiz Suat Davaz Arasındaki Bu Gö-, . 

rüşmeler Gayet Dostana Geçmiştir .. 
Ankara, 19 (Hususi mu 

habirJmizden ) Hataym 
temel yas.sımı hazırlıyacak 
0 

•n mutahasgıslar komhyo · 
nuna. rnemleketimizden şu 
zavatın ı,u, akları İcra Ve· 

killeri heyetince karargir ol 
lllUttur: , 

Bırıncı delege: Hariciye ka
tıbiumumisi Num11n Rifat 
Menemencioğ 1 u 

• fkinci deleg
1

e: Mılletler 
Cemiyeti Daimi nıurahha 
•ırnız Nec.nettin Sadık. 

MÜıavfrler: Mülktye 
l'lıeklebi hukuku siyasiye 
Profeıörü Ethem, Hukuk 

Fakültesi profesörlerinden 

~fi Fuat, Adliye Vekaletı 
E ulcuk itleri müdürü Şinasi, 
rkanıharbiyeden Şükrü Al· 

tına i le Y ıtanbul merkez bao-
llıı müdür muavini Nazif, 

Hariciye Hukuk müıa viri 
Faun. 

Katıpler: Hariciyed~n Ab-

' 

S. ıa I {)mm:. 
dul ah Zeki, Tarık Emin, 

Şemsettin Arif, Adliye hu 

ıuıi kalem müdürü Şakır . 

Heyet bugün (dün) Cenev· 
reye gitmek üzere İstanbulb 
hareket ctmlıtır 

latan bul, 19 Radya ) 
Halayın anayasasını tesbit 
edecek olan Cenevredeki 
homiıyonda bulunmak üzere 

Nu m arı Jf c ll<'llletır.lo[jlu 
Numan Rif at Menemencioğ 

lunun riyaset ettiği heyet 

Pazar günü akf&mı Luradan 

hareket edecektir. 
Ankara, 1 (AA ) p., 

riıle bulunan Suriye ba§Ve 
ldıi ile hariciye nazırı Bü 
yük Elçimiz Suat Davaı.ı zi 
yaret ctmitler vt: doıtane 
görüımüılerdir. 

.=._.;::c_...::;~=====~=--====::===== 

1ngi1 terenin müdafa-sı 
için 400 milyon lira .. 

Kı1tın projesi görüşü! me i8 ha şlaııd ı. 81sraki1 Bı ldv in 
Önemli bir nutuk irat etti. 

londra 19 (Radyo) 
M·ıı . 

' et rneclbinın toplantı 
1hıda u 
400 ••ıüda~aa bütçeııne 

mılyon lngıliz lirası ve 

tilrneıi hakkındaki kanun 
Pr0 · 

Jesının müzakncsi ya 
Pılrtıııtır 

Müıakerede baovekil Bald 
Vin d· , 

. Ver ığı bir nutukta in 
aıltere için bu tahsisatla 
llıuvaffakıyetli bir müdafaa 
Plinı h 
~ azırlanmakta oldu · 
Runu aöylemittlr. 

londra, 18 ( Rad) o) Al 
lllany 

anın müstemlelıat me 
ta(ıbı h k 

a kında Lortlar lıa 
llıaraaında müzakereler ol /Ja/duin 
llıuttur. Lortlardan IJiri me tile hallini istemiıtir Diğer 
•elenı Al 

. n menyaye açık kapı bir lort ııe şiddetle itıraz 
teJı 1 k 

,rn='==a:;:;b=u~l==-e·-d=il=m=e=k~ı==u==r::::.e=~e,,;.d~er~e~k;;,,_,bun u redetmittir 

Sovyetler 
Halk komiseri ol~ü 

So Moakova, 19 (Radyo) 

1 "Yeller birli~f ha k komi 
Crf k 1 5 

t(i a P sektesinden ölmüş 
ı r Kendısj aynı zRmnnda 
t< Orn .. 
na unııt Pl\rliai reisi idi Ce -

2.eıı evinde te§htr edılecek 
Ve in 

eraıimle kaldırılacaktır. 

Hafta sonunda mü~im ~ir 
nutuk söyliyece~ 

Londra, 19 ıRadyo) Haf 
ta sonunda Londraya gele 
cek olan bay Edı-n mühim 
bir nutuk ıöyliyeccktir. 

Mussolini 
Trablusgarba 
Gidecek 

/Jay .Ut1ssoli11i 
Roma ı 9 (Hadyo > Müs 

yö Mussolini Mart ayı ıçinde 

Trabluııgarba gidecektir. Se· 

yyahat 1 O gün kadar süre· 

cektfr. 

.. w~•••••••«••••••••••••"I 

i Madrid i 
• • • • • • ! Hü~ümeıinin ~ar~iye na- i 
: zuı istif ı elti : • • • • : Paris, 19 ( Radyo ) : 

: Madridden blldirtldiğine : 

: göre hllrbiye nazırı istifası ·: 
• • • nı vernıııtir. Kendısi ıh : 
• • : tıyata nakledilf'cektir • 
.......................... 

Belgrat. J 9 (l{Etdyo) 

Yugoslavya eskı Lüyük er 
kanı har biye reisı 1915 st ne 

sf nde Türk ordusunun Ar 
na vutluğa geçlfine dair ta 
rihi vesaıka 11Unat eden bir 
kıtap çıkarmııtır 

Göring 
Avda dört kurt öl~ürmüş 

Varıova, 19 (Radyo' Gö 
rıng yapılan av partıs rıde 
dör kurt ö 1 dürmüştür 

Kar olmadığı içın av o 
kadar enteresan o mamııtır 
Avda reı ıcu ı hur, ile ge 

neraller ve har ıciye memur 

farı da hazır buluomlııtur 

Mdcı/\sus 

Atiıı a , 19 , Radyo) 

Metaksas Bıılkan Har ı clye 

nazırlarının Allnadtı n ayrı 

lıı 1 arınd.rn evvel \alkım Mat· 

buat mümeHI lerinı kabul 

ederek kendıl~rine beyanat

la bulunmuştur 

Metaksas Balkan antantı 

konuşma l arındtın çok iyi ne

ticeler beklendiğıni söylemıı· 

tir. 

\ ı 11d.sor Dıı /, 11 (l~'dvuri) 
Londrada ç .kan Leader 

mecmuasının son nüshasında 
fayanı dikkat bir haber va 

rdır Bu habı're göre Avua 
turyalı i}azı şefler Avustur 
ya tahtın ı kabul etmesi ıçin 
sabık lngiliz krı:ılı Edvarda 

r cadd bulunmuşlardır. 

lngı l z mecmuası Löyle bir 
rnüracdatm yapı 1maıına ıe 

bep o arak A vusluryada kr 
alcı l arın ikiye ayrı 'dığını, bir 

Romanya Başbakanı 
kısmının Habsburgların tah 

ta geçmesine taraftar oldu 

klarını, diğer kısmının kral 

lığa hararetle taraftar olm 

Yakında G e 1 • ı y o r .. o makla beraber Habsburg 

lara aleyhtar oldukldrını gö· 
stermekte ve İ§te bu sebepten 
bunların sabık krala müra 
caatt bulunduklarına yaz 
maktadır, 

-
Romanya hariciye nazın Atinadan dönüşünde Balgradda 

kalacağı için seyahat bir müddei ıecikecek 
Belgrad, 19 (Radyo) - bu antantın kuvvetli bir sulh 

Mecmua buna Vınds'.>r Dü 
künün böyle bir talebi ka 
tıyen kabul etmiyeceğıni de 
ilave etmektedir 

Romanya hariciye nazırı 
Anteneıko, Yugoıla vya ha 
rıcıye nazırı Stoyadınoviç 

bu akıam l1elgrada gele 
ceklerdir . 

Bir gün Belgratta kaldık· 
tan sonra Bükreıe hareket 
edecektir Nazırın Ankaıa 
seyehati bu yüzden bir kaç 
gün gecikecektir 

Ankara, 19 (Hususi) 
Ronıanya batvekıli Tatares· 
ko ile hariciye nazırı Anle· 
neskonun Ankaraya yapa
cakları seyabatın çok yakın• 
bir zamanda olacağı tah-
min edilmektedir. 

Atina. i9 (Radyo) 
Bütün gazeteler baş maka 
lelerlnde Balkan anll\ntınm 
nefrettiği teblığe dair mu· 
talealar yürütmektedirler 

Balkan antantının kuvvet 
lı bir sulh amih olduğunu 
beynelmılel buhranların me 
vcut bulunduğu bir devrede 
Avrupanın cenubi ıarkisinde 

Kıyafet 
Balosu ço~ ala~a tophyor 

Halkevi tarafından bu 
ayın 23 cü salı günü akta 
mı verilecek koatümlü ba 
lonun hazırlıkları ilerlemek 
tedir 

Dün balo komitesi topla 
narak son kar&rlarını ver 
miştir. 

Balo büyük bir alflka uy· 

andırmııtır Birçok kimseler 
ulmal kıyafet 1erle iştirak 
etmek üzere baloya haıır

lannıaktadır 

amilı olduğunu zikredıyor· 

lar. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ K u r b a n Derilerini ~~ .. :: 

~~ H.Kurumu a Veriniz~~ 
•• •• -- .. 
~E Dertler ~ir heyBt taraf m~an toplanacak. Ve alman ~~ 
~E kimseye hava kurumunun bir ma~buzu verilecektir. ~~ 
:: Sayın yurddaı; :: 

:: Her ı;ene olduğu gıbı bu sene de kurban deri :: 
•• •• :: leri Türk Hava Kuıumu )Drarana toplanacaktır. Ve-
:: reccgıniz derılerın paralarıle hava kuvvetlerımiz.ın 
•• b 
•• arttırılmasına yardım etınif , üyük ve §erefli bir va •• 
•• tan vazıf esi yapmıt olacaksınız. •• 
:: Kurbau derılerl toplama iş ı şu şekilde yapılacal' 

•• •• 



eo Yf z 

Tarihten Fıkralar: 

8u o~unlar iyi yanmıyor?. 
Sultan İbralıime, falanbul 

ve civan avlallmak için dar 
gelmeğe başlcuh Nihayet 
kararrnı verdi. J~dirnede 

avlanmak li:zere seyalıcıl le 
rlip olundu. bnltitı hazırhk · 
hır lıiltrildi, yola çıkıld1. 

İlk kullak olarcıl\ Ereğli 
civarmda çadırlar kıırıılm

rışill l'adl~ulıa ba!f lilığull 
arzdmek üzere yelen me
mlel<et naibi memleketin 
lıavasınmf enalıyındatı bu -
hsederfk otayw biraz da
ha ilaiciP, havası ve suyu 
la.lif bir mesireye kurulma 
suıı tavsiye elli. Naibi 11 bıt 

makul sözleri padişa/11 kız· 
dırdı. 

Mulkumde istediğim 

yerde oiurnıağo serı mi ma
ni olacaksın? .. Diyerek na 
ibl cellada verdi griç hal 
ile canım kurtarabildiler. 
Padişahın bu hareketini ha 
ber aları Çorlu naibi mak
anum hemen terk ederek 
saklandı ue bir daha da 
meydana çıkmeı.dı. 

Padişah Edirneye varım
şiı. Edirne, şenlikler içinde 
çalkalam yordu .. 

Bir gece ocakla yanan 
odunlar: radişalun gözıine 
ilişti; 

Hu odunlar lstorıbul 
odunu gibi parlak ywımiyor. 
lstanbuldun odun getırsi 
rıler. Ben_bu odunları iste
mem? uiye gurledi. 

Hemen İstallbllldan odun 
gelirildi. 

Hatta padişalırn böyle ço
cukca hareket elilflı saatle 
mıılıim bır içtima tlc me~· 

yul oları sadırazam Kara 
Muslaf a paşamn yunwa 
liostancı başı gclır. l-"adışu

hm kendısllli actle isleciiğ
mi soyler. f çlimu tatil edı
lir. 

Huzura çıkan sadru:ama 
pudtşah burlıiddel çıkıştr: 

KdJıya kadın dun se
nden beş yuz çeki öciurı is· 
temi~. Hula göwft:r11ıemiş 

sırı. liu ne demek'/ ilen bu. 
yle lekasıillc. r ısle mecu. 

liuııun Lizerrne ı.llusLaj u 
paşada: 

- 1'1adişa/ıwı! Udun eiı 

tmmiyeisiz bır -şeydir. 
Şimdı gönderilir. böyle 
cuzi şeyler f çi n divum boz 
durdunuz. Mıilıim i~Lcri gc· 
rl bırakılırd111Lz. Decli. 

liu yerinde ueriltu cevop 
sadrazamuı ölwminc: sebep 
oldıı. 

l'adişahrnda arzu eliifji 
bir şekildeki parlakllklu oc 
ak yanmağa başladı. 

Ka - Do 

Sovyetler birliği bütçesi 
Büdçe tahminlerinden faz 

la ölarak yapılan 3 milyar 
rublelik arfiyat İ!e muhte · 
verimli işl er araımda ıu su 
retle taksim olunmuıtur ! 
mılyar ruble kadar fazla 
tahsisat, milli ekonomiye ve 
bilhassa ziraata verilmiştir. 

Sayın 

Halkımızdan 
Bir Dilek 
Şu kıt günlerinde Çocuk 

Esirgeme Kurumundan yar· 
dım bekliyen ve aylarca ıı 

cak yemek yüzü görmedık 
leri için ıararıp ıola o yüz
lerce fakir çocuk vardır. 

Bunl arın imdadına koşmak 

hiç füpheıiz hepimız için 
bir yurt ve vicdan borcudur. 
Uluıun yardımına kalmış 

olan bu zavallı kimıHiz 

yavrulardan (100) okul ço 
cuğunu; Çocuk Eıiraeme 
Kurumu bir aydanberi sıcak 
yemekle beılemekledir. Bu 
Y.ardım deha bet altı ay de· 
vam edecektir. 

Tek batımıza yapama ·'ı 

ğımız yardmn Kurum toplu 
olarak Y"'pmakta ve binlerce 
fakir ve kimsesizin imdadı~a 
yetiımekte olduğundan ıizle · 

rin de bu yavrularm bulun
dukları acıklı durumdan kur· 
tarı ' ması için keseceğiniz 

kurban etlerinden bir par · 
çaıını kavurma yapmak 
üzere müracaat ed~cek 

olan Kurum memuruna ver · 
menlzi yüksek hamiyet ve . 
ıevkatlnlzden dileriz. 

Fakir talebe diye geçme 
meliyiz. Bunlara yapıla 1 

cak yardım. hiç ıüpeıiz ha· 
yarlı tılerin en hayırl.eıdır . 

r;.urumu bu itte yalmz bırak
mamak ödevi de ıayın 

halkımızm, yani doğrudan 

doğruya bizimdir. Bu ödevi 
ıadece hükumetten bekle 
meğe hakkımız yoktur. Bü· 
tün medeni memleketlerde 
bu gibi soıyal yardım itleri
ni en ziyade halk yapar. 
Bu nevi yardımları hükü · 
metten beklemiyelim. Çün 
kü okullarda binbir güçlük 
le okumıya ve bir ıeyler 

öğremnlye çalııan yavrular 
bizimdir, hepimizindır Bu
nun içindir ki bu yttrdım 
itini öz ödevimiz olarak bil· 

meiiylz. 

f aktrlerimiz çoktur. Bun· 
lara yardımda bulunmanm 
nekadar güç oldu · 
ğunu düıünmeliyiz . Kurum· 
dan yardım bekliyen yüzler· 
ce fakiri üç bet hayır sahi · 
binin verdiği ianeden baı · 
ka geliri olmıyan.bir kurum; 
uzun müddet Leıllyemez . 

Kurum her yıl üç bine 
yakın çocuğa türlü türlü 
yardımlarda bulunuyor ,.. ıa -
lığını koruyor. Babalık va · 
vıfesi görüyor. Öksüz çocu
uklara hayat sunuyor, yedi 
rlyor, içtriyor, geydiri yor, 
parasızların ilacını veriyor. 
dermanıızlaı..ı bakıyor, oku 
tuyor ve yurda: hayırlı bir 
evlat olarak yetiıttriyor 

Fakat bu itler mevcut 

2 milyar ruble kadarı da 
kü!tür faaliyetine sarfedılmiş 
mual!imlerin maaşları fazla

laıtırılmış ve çocuk bahçe \ 
lerl şebekesi genişletllmi~tir. 

1 
300 milyon rubte de sıhhat 
işlerine sarfedilmlş ve bilhaı 

bütçe imkanlarına göre ya 
pılabıliyor. Okallarda kuru 
ekmek ile geçinerek okuyan 
daha yüzlerce fakir çocuk 
vardır . Gıdasız tahıilin tam 
olmasına imkan yoktur . Bu 
zavallıları da kurtarmak için 
kurban etlerinden istifadeyi 
düıündük . Bu suretle halkı · 
mızın yapacağı değerli yar· 
dımla fakir yavrulara 
daha bol yemek verllecek, 
kalori artacak, çocuklarm 
saym coğaltılacak ve bu 
körpe · yavrular, yapılan ıu 

yardımdan pek çok istifade 
etmit olacak ve dolayıaile 

memleketi koruyacak pek 

çocuk yuvaları ve anneler 
bakım evleri f azlnlaştmlmıı· 
hr. 

TORKOIU 

.... ,, •. • - - -· ~ ..... ·.ı ....... 

• 
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1. ~iilm-l!IEl12i'a! 
Umumi Meclisin Dün- Kurbanlık Koyun 1 ar 

kü Çahşmalan.. Satıhrken Yakalandı .. 
Sındırgının ~orum nahiyeSTıiln adı Oüvertepe olarak de- Koyunları alıp SomafiüÖ!Ürmüi. -Orada sıtarken P 

ğişlirilmesi ka~uı edildi.. kayi ele vardi 
Umumi Mtclis dün vali bu yazı hakkında yapılacak Savattepe, ( Husuıt ) - Bunun üzerine derbf 

Ethem Aykutun baıkanhğın- muamele olmadığına dair Nahlyemizden Mehm~t Sarı Jandarma tarafından r.tet 
da toplanarak müzakerele- izahatta bulundu ve böylece ile Abdullah Kahraman met Çete aranmağa baıl-' 
rine devam etmlıtir. onaylandı. kurbanhk iki koyun almıı mıı ve kendiıi Hasan oobl 

Kültür direktörlüğürıün Tedkikat yapılmak üzere lar, evlerine koymutlardır. fi taraf1Ddan Somada ko1' 
terfi eden ve fazla maeıla bu celseye bırakılan Smdır · Fakat geçen sabah kalk oları satmak üzere iken 11 

gelen ilk öğretim ispekter gınm Corum nahiyesinin adı takları zaman bu koyunla kalanmııtır. 
leri için evvelce konulmuı DOvertepe olarak , defiştiril· rın yerinde yeller eıUğlni Yapılan tahkikatta M .. 
olan tahıisatın arttmlmaaı meıi muafık görüldü. görmüılerdir. Nahiye müdü mede bu hırsızhk vakaııod' 
hakkındaki tezkeresi okuna- Hasta bulunan Gönen üye· rünü vaziyetten haberdar y.udım edenler de oldur 

ıi Kadriye . Sarmıltığa ~' iki etmı'ılerdlr . Nahiye mu-du··ru- anlat 1 kt d rak Maarif ve muhtelit - ı ma a ır . 
gün izin verildi Ruzname- t ğ t hkik tt M h K l k k ııll maliye encümenlerine veril · yap 1 1 a a a e met oyun arın pe ıı• 
de görüıecek baıka madde Çete admda birinin o gün za d b l bıf 

di. bulunmadığmdan:meclis bay. nahlyedelbulunmadığmı öğ · ~an a ~ unmaı~ velro" 
Yine ayni direktörlüiün ramın be•ı"ncı· gu-nu·· toplan k k d d h •hız arın mey ana çı arı ,t 

Gönen üçüncü okuluna iki 
:ıı renere en iıin en tüp e· em ıahiplerı·nı· hem de il 

ma kararım vererek dağıldı ye düıüyor. ye halkmı çok sevlndirmlttJ 

ımıfla bir pavyon iliveı~ -------------------------
hakkındaki yaz111 okundu. 
Bu okuldaki talebe mevcu 

dunun vıliyet makamın 

dan sorulması ıçm 

tlmdilik encümene 
edtldi. 

yazı 

havale 

Sıhhat müdürlüğünün Ou. 
uunbey belediye diıpanıeri 

içın 14 lira aılt maaılı bir 
ııhhat memuru tayin edıl
meılni , bu ıuretle mevcut 

firengililerin muayene ve 
teda viıine imkan verilmeıi 

hakkındaki yazıtı sıhhiye 

encümenine, Huıuıi muha· 

ıebe müdürlüğü bina ve ara 
zi veraisine munzam buhran 

vergilerinin huıuıi idarelere 

devri dolayısile itleri çoğa -
len dairenin kadrosunun art
tırılmaıını istiyordu. 

Riyaset makamı muhase
bei.husuıiyeden gelen bu ta· 
hriratın huıuıi idare kadrosu 
nun henüz tasdikten gelmemit 
ıekline göre yazıldığını, hal 
buki kadro bir iki gün ev· 
vel geldiğinden ve buna 
nazaran da itleri ba~armak 

artık mümkün olacağından 

Me~uslanmudan M. Ca
vit şehrimizde 

Mebuılanmızdan M. Ca 
vit dün Ankaradan ıehrimi 
ze gelmittir. Mebusumuz 
bu gün Bürhantyeye geçe 
ceklerdir. 

çok Türk yavrusu kurtarıl 

mıı olacaktır . 

Yardım herzaman para ile 
olmaz Vereceğiniz bir par · 
ça etin para kadar dejeri 
vardır. Karnı tok, ıırh pek 
çocuğumuzun yanında kar· 

nı aç, üıtü baıı çıplak, kan 
ıız, cılız bir Türk çocuğu 

gör meğe hangimi:r. ta ham · 

mül edebiliriz. Bu zavallı 
ların acınacak hallerine 
kim göz yumabilir, kim ku 
lağını hkayabilir:1 

Yurdunu seven herkes; 
fakir ve kimıeıiz Türk ço 
cuğunu korunıağı öz vazıfe 
bilmeli \'e elden geldiği 

kadar yardımına esirgeme 
melidir Ancak çocukl"rı 
sağlam olan bir ulus yarı 

nından emin olabilir. 

lfolıkesfr Çocuk 
Esirgeme Kurz:nw 

Kurban Derileri Hava 
Kurumuna Verilecek .. 

---------~---------- -------~-------------

Parlida akşam bir toplanıı yapıld1. Bu vatani işi 
başarmak için mahallelere heyetler tefrik olundu. 
Dün C. H. Partiıl binası-

nda Nahiye, ocak idare he. 
yetlerinin iştira kile kaza ida · 

> 
re heyeti Hilmi Şeremetlt 

oğlunun baıkanhğında bir 
toplantı yapılmı§hr. 

Toplantıda Hilmi Şeremet 
li oğlu Kurban bayramında 
kesilecek hayvanlann deri 
ve bağıraaklarınm Hava ku 
rumuna verilmek suretlle 
Parlili arkadaılarının yar
dımlarını dtlemlı, bu suretle 
yapılacak yardımın ehemmi · 
yet ve değerini anlatmııhr . 

Tayare cemiyeti reisi 
Avni de söz alarak 

her yıl Parti l 1 J e r i n 
ve halkın cemiyete l artı 
gösterdiği yakın alikaya 
tefekkür ettikten ıonra deri 
ve bağırsakların toplanma 
oekilleri üzerinde izahatta 
bulunmuıtur. 

Her mahalleye mümes 
sillerile birlikte bu it için 
yardımcı heyetler tefrik 
edilmlftir . Deriler bu he 
yeller vaaıtaıtle toplanacak 
hr. 

Halkımızın bu milli ite 
her milli itte olduğu gibi 
yakın alaka ve yard•mlarım 
estrsemiyeceğine eminiz. - --- - --

Kebapçı 
Dükkanında 

IHalkevinde 
., 

Yapılan:yaralama va~asmm 
dünkü muhakemesi 

Bir buçuk ay kadar ev
vel Kebapçı Mehmedin dük 
kanında bir yaralamA va
kaaı olmuıtu. Bir gece bu 
dükkanda içmekte olan Hel
vacı Kasım oğlu Mustafa , di · 
ğer bir masada içmekte olan 
Hükumet Caddesinde Berber 
LB.tıf adında birine dört el 
ateı ederek yaralamııtı 

Dün de ağır cezada bun 
İarın muhakemeıtne devam 
edilmittir. Suçlular tıorguya 
çekıldlkten sonra dava 
ıahitlerinin celp ve Jstlmaı 
için muhakeme baıka bir 
güne buakılmıştır. 

Yurddaş/ .. 
Hava kuvvetini arttır 

mak tçin kurban derilerini 
Hava Kurumuna ver .. 

'y urddaş ! .. 
Keseceğin kurbandan • 

yoksul çocuklara ve yok 
sullara da bir parçasını ay 
ırmakla bu iki kurumun 
yaıattığı yüzlerce dütkün,. 
en gü7.el yardımı yapmıı 

olacaksın .. 

2 5 lubatta yapılaca~ kut
lu lama töreni 

Halkevlerinin açıhıının yıl 
dönümü bu aym 25 inci gÜ· 
nü ] bütün yurdda kutlulana 
caktır 

Halkevlerinin adedi bu 
tarihten itibaren 136 dan 
167 ye çıkmaktadır. 

O gün:1aat .. on beıte C . 
H . Partisi Genel Sekreteri 
Şükrü Kaya radyoda bir nu · 
tuk irat edecektir. 

Halkevimiz bugün için 
bir proğram hazırlamııtır 

Bu proğrama nazaran saat 
on beıte Genel Sekreterin 
nutku radyoda dinlenecek, 
bunu müteakip ilbay ve 
Parti başkanımız Ethem Ay 
kut Halkevlerinin gayeıi 
hakkında bir söylev vere -
cekUr lfalkevi başkam f ey-
zi Sözener Halkevinin ~ ir 
yıllık faaliyetini anlatacak· 
hr. 

En ıon olarak göaterlt ko 
lu tarafından bir müsamere 
verilecektir . 

Bir Baytar tayini 
Sarıkamıı hudut baytarı 

Salahattın 30 lira mllafla 
naklen vilayetimiz müca -
dele baytarlığına tayin <dil-
mittir. 

Spor Haberleri 
~ 

Edremitte 
, ~ 

Bes şehir arasmdı atlıl~ 
müsabakalın yapı lıcıt 

Geçen ıene Buna, Eclı' 
mit, Ayvalık, Randırdl' 
ve ıehrimiz atletlerinin· il 
ra kile Buraada atlettsl' 

müsabakaları yapılmııtı. 

Beı şehir aruındakl lı' 
müsabakaların bu yıl 6 ~ 
ziranda Edremit aahaııll 

yapılması kararlaıtmlınıftl 

Bürhaniye lyvahk 11ıf 
Futbol heyeti dün fı 

d t• Ocaklının batkanhğın • il 
planarak son yapılan 111•~ 

üzerinde görüımüıtür. 
Heyet bu uada yaidl 

dolayuile geri kalan AY"' 
Bürhanlye maçın•n 8ürb1; 

yede yapılmasını karar1'1 

tırmıftı. 

f dinci~ mağlup 
Bandırmada, ldmanY"~ 

ile Edincik arasında yaP1 

maçda Edincik O - 1 
mağlup olmuıtur. 

Bayramda maç 
İzmir Erkek Liıeıi b' 

ram içinde ıehrimize 1 
cektir. Gençler ıehrirtıl•~ 
ıesi ile futbol maçı 11 

caklardır. 

Ku ~oşulau <Y 
Kır koıularınm 1011\J 'I 

köyü ile ıehrimlz ara•• 
28 Şubatta yapılacaktır·,., 

Koıularda kazananla' ; 
içinde Ankaraya gide' 
lerdir. 

l~manbirliüi -
Bıshnlığın~~ 

Bugün ııaat 14 te \1.., 1 
bir toplantı yapıll\cei1" ~ 
bütün Bırlıklilerin o "İ 
kulüpte bulunmalar• 
olunur. 

Kızılayın yardıml•'!.ı 
hızılay tarafından 1° I 

lara yapılan para yard• 

rı ıona ermittir 
1
, 

Kurum bütün mah11
1
,I 

deki yoksullara par• "/ 
atını yapmıı bulunm•" 
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_! eşkilatıesasiye kanununda değişen 
_Maddelerin müzakere zabıt 1 arı: 

Herkesin VicdanıHürdür 
1 r Türk Çiftçisi Toprak Sahibi Olacak 
h.. ''Eğer Dün)'ada-İslô.miyet Yaşıyorsa 10 - 12 
1 P Asırdanberi Kendisini Miidaf aa Eden Türkle

rin Koluna, Kanına Ve Kafasına Medyundur .. ,, 
( Dünkü nüıhadan mabeat ) 
olur. Tarihin netkeıtnin za 
rurı ve mukadder olmadığı 
Yine hır Türk tarafından 
Türklerin elile ve Türklerin 
kanile iıbat edilmlıttr. Ta 
rıhın ıeyriol değtftlrdlk. Ve 
T.ürke atfedilen menhus ta· 

(h bir defa daha yenildi. 
Alkıılar) 

AtatQrk; bu millette me· 
Vcut olan bütün yüksek ıe· 
j11elerı ve alicenap haslet· 
trl nefsinde toplıyerak mil· 
letın azami iradesini blrlt-ı 
Urdı ve kendi azmi irade 
•ine katarak Türk mil letinl 
ıtıa.hvolmaktan kurtardı :;;ı 
irldlye kadar Türk tarihi iı· 
bat "der ki Türkler için esir 
olmak mahvolmak demek 
tir Atatilrk; Türk istikliltni 
k~rtarmkl abeıerfyete de bil· 
Yuk hizmet etti. 

Tarih AlaUlrkten bahse· 
derken, Atatürkün yüksek 
Vasıflarından bahsederken 
hiç tOıphe etmemeli ki en bü· 
Yük vasfını bcıeriyete yap 
hlı bu hizmette görecek tir. 
1Grkıüz bir tarih ne I< adar 
llbuı:lırn olurdu. Hele Türk· 
•Gı kalacak beıeriyet ne 
kadar ıefıl ve süfli bir ma 
llzara lrae eder, hepiniz ta · 
htnın ve tahayyül edebilir· 
•lntı: Türkün olmadıiı bir 
tarJh kıranlık ve kaotlk ol 
ur Zaten Türk akıbetine 
bu lcaıdı yapanlar kendile · 
~f~fn Yaptığı fena niyetin 

0 Ui kastın cezasını az btr 
zamanda gördüler. TOrk ke · 
ndı tarihini ve tallinl kendi 
}'aptıfı vakit ve kendi ya 
:arken hiçbir kim.enin, hiç 

ir taraf an ne tesirine ka 
Pdıldı ve ne de yardımını gö · 
r G N b b · e uldu ise kendinde 
V uldu ve kendi eli le yaptı 
daei Yaptıla ıey, tarihden al 

1• rnüıbet, muayyen tec 
rQb 
I elerden edindili kanaat· 
dedt Üzerine müe11estlr. Ma · 

1 \>eıaıu kendi idrakine 
.•Unat ettirdi ve bu ıayede 
1•Uklu· -l- ını kurtardı . At1t.turk 

Urk istikliılfni kurtardıktan 
•onra T- k b" b- 1 b ur ır daha oy e 
adırelere , tehlikelere dön 

~IYecek bir devlet sistemi 
urdu. Bu devlet ıllteminde 

latbık edilecek olan pren 
•ipleri h tnij Vazı , ve açık ve 
I •bet olarak program ha
inde teıbtt ettı. Bu prog-
'•llıı le ve bunun tatbikini 
liendı kurduiu Cumhuriyet 

l alk Partisi eline vt- meıu 
i1eu fi I ne verdt . Cumhuriyet 

a k Partisinin prenstpİerl 
evvel 
d emirde modern btr 

evlet kurmaktır, Türkün ta 
rihı 
ı i ne, seciyesine, iılfcenab . 
1 

•na. ve gururu millisine 
ltıu"afık olarak bir devlet 

:1~:•hnaktar. Bu devletin va· 
arını ararken hepsini ay· 

kıİk ayrı tarihten alınmış. ha 

1 
attcn alınmıı, icraattan 

8 •naııı prensiplerle ayr , ay
rı •a fi 
1 

11 arını tayin etti . Bu 
rıl arın batında devletçilık ge 
lr r~ :k 

A · ur milleti devletçidir. 
•ırların .cöıterdiğf, tarihin 

ıeyri iabat etmfıttr ki mod· 
ren tekniğin ve ekonominin 
maliyenin teknik ve müıbet 
icaplarına, gündelik hayat 
larmı ferdi olarak ve cemi 
yet halinde uydurmıyanlar 

daima geri kalmağa mah · 
k Q m durlar. llerilememek 
gerilemek; gerilemek, ezil · 
mek demektir. Hayat müba· 
rezesinde , bahusus d~vletler 
arasındaki hayat miibareze-
ıinde geri kalmak çiğnenmek 
demektir. Çığnenmemek için 
Türkün her gün daha faz.la 
ileri adım atmaaı lazım ve 
tarttır. Hiz yakın mazinin 
bırakhğı boıluklara doldur. 
makla mükellef olduğıımuz 
gibi atiyen de çocuklarımıza 
hiç bir fena miras bırakma 
mak mecburiyetinde bulunan 
bir nesiliz Za mand& ve mekan. 
da yapılan hataları az zaman· 
da telafi ederek istikbali ona 
göre hazırlamak lizımdu 
Yalnıı mazinin kusurlarını 

itiraf etmek veyahut örtmek 
kafi aelmez lstıkbalinden 

dahi ıüphe edilebılir. Ata 
türkün kurduğu prensibin 
ashyetı bundadır . Eier biz 
Atatürkün Türkleri kurtar 
mıı olmak ıtlbarile, Türkler 
yükıek mederıi vanflarmı 
tt-krar iade etmit olmak ili 
barile kendisine karıı tük · 
ran hisaedlyoraan bunun ifa 
sını ve if adeıinı kurdutu 
prensipleri sadakatle, ferağa 
tla ve samimiyetle takipte 
aramak icabeder. Türk mil· 
Jetinin bu prt ·nııplere ne ka· 
dar bağla olduğunu her gün 
bir misalile görmekteyiz. 

Arzettlğirn prensiplerin bat 
lıcalarının Tetkilatı Esasiye· 
mize geçmesi, Atatürkün pr· 
enıiplerine milletçe beraber 
bağlıhğımızıo ve samimi il 
gimizin hukuki ifadesidır 

Biz istiyoruz ki, sıyaaet ve 
icraat sahalarında yaptığı · 

mız itler lrf an ve vicdana 
hukukilerde yer bulsun ve 
hukuki hayatın mebdei, me 
ntei ve lıtinatgahı olsun. O 
ltıbarladır ki, devletçilik va 
sfıoı Teıkilitı el!asiyeye ko 
ymak kararını verdık . 

Atatürkün vazettiği pren 
slpler Türktür. Yani asliyeti 
ve menıei itibarile tamami 
le milletin kendi ıeciyeıin 
den alınmıı ve onun bütün 
ihtiyaç ve zaruretlerine uy 
gun ol'arak ıeçilmiıtlr. Hu 
pr~nsipler ayna zamllnda Tü 
rkçüdür de .. Bu itlbarladır 
ki millicilik vasfı kendiliğin 
den çıkan bir zaruret olur. 

(Bravo sesleri) Bu mı iletin 
ıon l\larlarda, gerek ekono 
mik hayatta . gerek sosyal 
hayatta çektiği elemleri bu 
rada tekrar etmt-k istemem . 
O son safhaların hazin sah 
nelerini Atatürkün nutukla 
rında açık olarak görmek 
mümkündür f.ğer tekrar bu 
acı hatıralara dönmemek, 
bu elim ha~ ah yaıama mak 
ve beıerlyete de höyle bir 
felaket hazırlamak istemi 

yorsa Türk Mılleti , beheme· 
hal Türkçü ve millici ol · 
mak lazımdır (Bravo, çok 
yaıa sesleri) (A\kıılar) 

Türk Milletini beıeriyet iç 
ersinde medeniyete yarar, 
ıulhe hadım, mümtaz bir 
camla yapmak için evvel 
emirde Türk milletini istik · 
bal tarihinde de laylk oldu· 
,lu medeniyot seviyesine çı 

karmak lazımdir . 

Bu itibarla mtllfci olmak 
bizim zaruri tiarımızdır . Fa 
kat bızim mıllici t1arımız 
dar ve inhisarcı değildir . Bi 
zim mlllıclliğimiz medeni be· 
ıeriyet içinde onun eıaah bir 
unsuru olarak insanlığın j la 

ve tealisine ve bütün dün 
yayi mesut ve müreffeh ya · 
ıatmıya' matuf bir milllctlık. 

tir .' 
Diğer bir vaııfımız da ha · 

lkçı olmaktır Halkçı olmak 
a\ıcenablığımızuı nazari bir 
eıerl delildir Zaten biz pr· 
ensiplerimizı koyarken geç 
mit zamanlara ait veyahut 
insanların yüksek hiılerlnden 
mütevellıt mü~erred mefhu 

mlara kapılarak koymadık . 

Biz doğrudan doğruya sulh 

ve medeniyet amili olarak 
bir Türk iıtikliılini ebediyen 
korumak için ne gibi tart 
lar daireıinde yapılacağını 

arayarak ve icabeden ıartla 
rı tesbit ederek aldıiamız 

ha kçılık bir merhamet ese 
~ri de delildir. Halkçılığımız 

do,irudan doğruya bu mem 
leketin kurtarılması, mü.ta 
kil olarak insanca yaıamaaı 
için bır ıuh evveldir Bizim 
halkçılağımız; halka doğru. 

halk için değil ha lk tarafın 
dan ve ha ı kla beraber ılıte 
midir. {Alkıılar ) Bu sistem 

memleketın doğrudan doğ 

ruya halk tarafından idare 
alnı ist;hdaf eder. Bizde fe 
rd ve sınıf imtiyazı yoktur. 
Bütün vatandaılar üzerinde 
kl\nunlarımaz tamamile mü 
savi olar,k meri ve caridir. 
hulaımıza vasal olacak da 
cezasını görmiyecek hiç bir 
kanani kabahat yoktur. 

Halkçılığımızın tatbıkatta 

ve teşrii hayatta yeni yeni 
elemanlar olarak cıhana nü 
mune olacak kadar ileriye 
varmıt hukuki eserleri var · 
dır . Partimizln .. her sene to 
planan ocak kongreleri, ıki 

senede bir toplanan vi 
layet kongreleri dört senede 
bir toplanan büyük kurulta · 
yı; Avrupa huku"unda inlı 

lyatif. lejislatlf ve refera n 
dum denılen eıaıların ameli 
tatbikinden beıka bir ıey 

değildır. Biz yaptığımız İf 

leri her sene bu kongreler 
de gözden geçiriyoruz ve 

oradan alınan neticeleri hu · 
zuru alinize arzetmekteyiz. 
Büyük Mecl isin kanun ' arın 
dctki isabetin en büyük ami 
li de halkın fıkirlerinl almak 
ve mütalealarına layik ol
duğu ~hemmiyeli vererek 
kanunların hazırlanmasında 

müessir kılmaktadır . Binaen 
aleyh bu kadar lüzumlu yt! 

önemli bir prensibin teıki la 

h esaıiyeye girerek amme 
nin vicdanınd" bir hukuk 
esası o 'arak ta lakki edi lme 
si elbette çok iy i ve zaruri 
bir ıeydir . 

Arkadaılar; bu memleket 
kahtnlerin ve gayri meıulle · 

rin vicdanlara imtl olmaam· 
dan ve Devlet ve Millet it· 
lerini görmesinden çok za 
rar görmüıtür Eğer Türküo 
yolu baıka yerlerden geçse 
ydl ve orta asırlardak i za· 
manlarda kendi bildiif ke 
ndi yaptığı kanunlarla idare 
etseydi Devlet ve Millet lda 
resini mistik ve doğmadık 

esaslara bağlamasaydı ılk za· 
manlarda ve Osmanlıların 

ilk devirlerinde olduiu gibi 
k !ndinl kendi kanurıları ile 
ve usulleri ile idare etseydi 
bugünkü bulunduiundan da 
ha çok ileri ve genit olur 
ve medeniyete daha çok hi · 
zmet ederdi. Türk Milletinin 
son aııırlarda gördüğü fe li
ketlertn, çektlii sıkıntıların 

ıchepleri, aah bır takım ga 
yri meıullerln ve gayri mert 
menbe. ve vasalaların yaph· 
klan kanunların altında ze· 
bun olarak it görmek mec 
burtyetlnde kalmıuıdır. Ma 
demkt tarihte determinlıtlz, 
mademki icraatta praıma 

tik maddiyetçiyiz, o halde 
kendi kanunlarımızı kendi 
miz yapmalıyız. Kendi cem 
aatımızı maverayı dünyaya 
t~alluk eden her türlü end· 
iıelerden her türlü lahuti ha 
yallerden müeb4:rra olarak 

kanunları mızı bu günün ic 
aplanm, maddi zaruretleı f nf 

göz önünde tutarak yapma· 

lıyız. Memleketin maddi ıa· 
yatı ancak bu suretle kurt 

ulur. Maneviyatı için ,TOrk
ün temiz ahlakını inklıaf 

ettirmek ~afldir . Onun için 
dir ki biz her ıeyden evel 
li.ıkliğimizi ilan ettik. Kan 
unlarımızı ona göre yaptık, 

fCmdt de Tetklli.tı esasiye 
kanunumuza koymak latiyo 

ruz. Eıhasın vicdan h6rriye· 
tlerine ve istedikleri dinlere 
inliıabma zerre kadar mü· 
dahalemiz yoktur. Herkesin 

vicdana hürdür. Bizim istedi 
ğimiz hürriyet, laiklikten 
maksadımız dinin memleket 
iılerlnde müessir ve imil ol · 
mama11n1 temin etmektır. 

Bizde laıklfğin çuçivesi ve 
hududu budur. Arkadaılar; 
biz şerayii salifenln geçmit 
hükümlerinden çok zara" 
gören hir milletiz Onun fe · 
na göreneklerinden yine en 
çok zararı biz Türkler gör 
müıüzdür Çünkü Türklerin 
hasleti ve karakteri, inandı · 
ğı feye sadıkane rapta kalp 
etmek ve onun uğrunda ka
nını dökmeğ i ve hayatını 
feda etmeği emreder. Ferd 
ve aile haya.tmda beyendiği · 
miz ve inan rhğımız ahlak 
eıaalarına bağlılılımız da bu 
ndan geltr. 

LÜTFİ MÜFiD ÔZDEŞ 
(Kırşehir) - Yiğıl millettir. 

Da. Y. ŞÜKRÜ KAYA 
(Devamla) - Hıç bir din 
kendisini müdafaa için Tü 
rkler kadar azimkar, Türk· 
ler kadar fedakar bir millet 
bulamamııtar. (Bravo sesleri, 
a l kışlar) 

Eğer dünyada 11liımiyet 
yaııyorsa, 1 O 'a sı rdan beri 
kendlıinı . .. .. 

RASiH KAPLAN CAntal. 
ya) - Tam 12 asırdanberJ. 

Da V . ŞÜKRÜ KAYA 
(Devamla > - 10, 12 a11rda 
nberı kendisini müdafaa ed· 
en Türklerin koluna, kanına 
ve kafasına medyundur. ( Br 
avo sesleri, alkıılar.) 

Bizim davamız bu hakık 
atan da çok fevkinde bir da . 
vadır B ı z diyoruz ki dinler, 
vicdanlarda ve mabedlerde 
ka lım maddi hayat ve dün 
ya ltıne karıımasm . Karııtı· 
rmıyoruz ve karııtırmıyaca· 
iız ( Bravo sesleri, alkıılar ) 

Türklerin fena mlraı ola 
rak dığer bir ıeyi de bir ta 
kım tarikatlara salık olma· 
sıdar. Bizim btldiiimlz, Türk 
için }'egane doiru yol ve 
tarikat müıbet ilimlere da 
yanan milliyetçilıktir . Bu yo 
lu tutmak Türkün maddi ve 
manevi hayatı ıçın en büynk 
kuvvettir (Bravo sesleri, al · 
kıtlar) Bunun içindir ki ei · 
er ıurada burada vatandaı 
larımızın kalbinde bu yanhı 
glditlere küçQk bir rabıta 

kalmııaa o rapıtayı B M. 
meclisinin kararile kökünden 
silerek bu tarikatlardan uz 
aklaıtırmak iıtiyoruz ( Bra • 
vo sesleri) Koyduğumuz pre 
nıaplerden biri de budur. 

Diğer prenıiplerlmlzden 
maddelerde tesadüf edeceği 
nl bir iki nokta daha var 

du. Bunlardan biri; çiftçiyi 
toprak sahibi yapmaktar. Ar· 
kadatlar; 18 milyon Türkün 
15 milyonu çiftçidir . Bu 15 
milyonun bir çoğu kendi to 
prağında çahımaz . Çıftçlyi , 

Türk çlftçlsinf toprak sahibi 

yapmak demek, Türk çlftçt· 
sini yani Türk ekserfyeUnl 
kendi ekonomik mukadder · 
atına sahip kılarak bu me 
mleket için hayırlı ve aktif 
bir eleman yapmak demek
tir. Bu büyük kütleden efer 
büyük bir menfaat bekliyo 
nak, ötekinin, berikinin to 
prağında çalıımaktan kurla· 
rmala kendisini kendinin ol. 
acak olan topraklara hlklm 
kılmalıyız . (Kurtaracalaz ıe . 
si eri) 

Aıırlardan ve asırlardan 

beri canlar1le, kanlarile mü
dafaa et tikleri topraklardan 
elinde kalan kısımdan olsun 

kendisin~ hür ve efendice 
yaııyablleceği kadar bir pa 
rça vermek, hiç bir kimse · 
ye, çok görülmez zanneder· 
im (Bravo sesleri , alkıtlar ) 

Bunun tatbikini kolay l aı 

tırmak için Teıkilatı Esasiye 
Kanununa bir kayıd.koyduk. 

Bu kayıd Büyük Haıvekill· 

mlzin de bilvesile söylediği 

gibi , hiç kimsenin hukuku 
tasarruflyesine bir taarruz 
teıkıl etmez Biz itlenmiyen 
toprakları iti etmek için, iı · 
siz kalan topraksaz köylüyü 
topraklandırmak için kanun 
yapıyoruz Elbette toprafını 
ıı'iyen ve ııletebilen çiftçi 
bizim en büyük yardımımı 
za ve htmayemize mazhar 
olacak bir elemandır . (Bra
vo sesleri) Gümrük kanun · 
larımızın , ekonomık kanun · 
larımızın hedefleri hep bu 
dur . Eğer biz çiftçinin yük· 
sek istihsal kabiliyelind t-n is · 

tifade ederek onu &ynı za · 
manda müstehlik bir vaziy· 
ete koymazsak ekonomide 
)aptığımız itler dahlıi paza 

rda müıteriılz kalır Bizde 
köylünün ocağı tütmezse fa . 
brikanın bacası söner. Yap· 
tığımız ekonomik hareketle 
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rin verimli olabilmesi için 
behemehal Türk köylüsünü 
ve Türk çiftçisin i m üstahsil 
olduğu kadar müstehlik va 
ziye te de koyacağız . Bugün 
ancak k en dini geçindirir va · 
ziyetten kurtarara k , medeni· 
yetin insanlara verdiği saa 
detten zevkten h issedar et 
mek istiyoruz. ( Alkıılar) Me
deniyetin bugünkü yüksek 
huzur ve refahından Türk 
milletini mahrum bırakmak 
bizim için zül ve t in olur. 
Elbette ki mahrum barakm
ıyacağız . Elbette ki T6rk 
milleti kendini umumi refah 
ve saadet seviyesine çıkara 
caktar. Bu da idihııi.1 kabi li 
yetini artırmak sayesinde 
olacaktır. Koyduiumuz ka· 
yıd bundan ibarettir Diğer 
kayıd yloe Büyük Baıvekilin 
11rasındııı söylediği gibi Hü
kumet tetkilatmda görülen 
bir lüzum üzerine yapılmıt · 
tır . Hükumette ıiyasi müı· 
teıarlar ihdası düıünülmüı 
ve bunun zarureti görülm
üıtür ve icabı hiuedllmittlr. 
Bunun tatbiki için T eıkı latı 

Eıaıiye Kanununda forma· 
ltteye ait bazı maddelerin 
deiltmesi icabetmiıttr. Son 
olarak getirilen tadil teklifi 
de ondan ibarettir. 

Arkadaılar; tadıJi icabe 
den zaruretleri ve Cumhu · 
riyel Halk Partisinin pren

aiplerini yüksek huzurunuz· 
da muhtasaran arzetmiı ol
uyorum. Eier bana verilen 
vazifeyi k11men olsun yapa· 
bllmlııem benim Jçln büyOk 
bir ıereftir . Şunu da arzet
mek isterim kJ bizim bütQn 
mütalnlarımız ve teklifle · 

rlmiz ancak tasvibinize tk
ran ettikten sonra tatbik 
olunur. Unutmamalıdır ki 
bizim kurduğumuz b6yük 
esaslardan biri de memle· 
ketin ve milletin mukadde. 
ratına yalnız ve yalnız en. 
yQk Millet Meclisinin hiklm 
olmasıdır. Hakimiyet Mille . 
tlndir. (Alkıılar) 
HAŞKAN - Söz Sadri 

Makıudl Arsalındır. 

SADRI MAKSUDI ARS· 
AL (Giresun ) - Bazı ıey· 
ler soracaktım suallerime 
cevap aldım . 

BAŞKAN - Söz.ıc Hakkı 
Kıhcındar . 

Evvelki kanunlara rey ve· 
remlyen var mı? •. Rey . top . 
lama muamelesi ·,bit mittir. 

H A K K 1 KILIÇOCLU 
(Mut) - Sayın arkadaıla 
r1m; U lu Önderin, Atatür
kün_güneı dimağından nur 
alan ismet lnöoüne bu Te1. 
kile tı Esasiye Kanununun 
bazı maddelerinde değlfik · 
lik yapılmasına da1r teklif i 
btlha11a ikinci maddesinin 
deiltmesi dolayisile bütün 
hür Türk cam la11 namma 
kendisine şükranlnramı an -
ederim. ikinci ma ddenin de· 
ğiıt ri lmesl hakika te n hür 
fakirlerin uzun zamand an 
beri hasretle beklediği b ir 
feydir . Bu kanunla Cumhu· 
riyetimiz , Partimizin 6 bü 
yük temel tatı 6zerine otur 
muıtur. Artık hiç bir ze l· 
zele onu sarsamaz, ne d a· 
hili, ne harici . Oeğlıen di 
ğer maddelt"r hakkında Şü . 
krü Kaya arkadatınun söy 
lediklerine tamamile it tira k 

ederim Bunlar hakikaten 
bu günkü ihtiyaçlardan do 

ğmuı ve yerinde yapılmıı 
değitikliklerdir . Sizi fazla 

( Lütfen sayfayı Ç•virlniz ) 
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yormamak için ıözümü uz 
atmıyacaiım . Yalnn~ kendi 
knaatımcA bilha11a ıklnci 

maddeye bir az yan hakan 
hatta kafa tutan bir teoek. 
kül var. Diyanet İtleri l Gü 
lmeler) Ben bu teşekkülün 

aleyhinde deği im . Dinlerin 
ve dindarların hasmı da de 
iilim. Ancak bütün dini it 

lerı vicdanlara bıraktıktan 

ıonra bir devletin resmi bü · 
tçeıinde. lıilhaıu Tetkilatı 

Eıaaiyemizın bu yenı ıkJncı 

maddesi lcarııamda yerı ol 
mıyacağı kanaatlndeyım . 

RASiH KAPLAN (Aotal· 
ya) Seni oraya reis ya -
palım 

LÜTFİ MÜFiT ÖZDEŞ 
< Kırıehir) 

ıöylenın 

HAKKI 

Bunu bütçede 

KILICOGLU 
(Muı) Bütçede ayrıca söy 
lerim. Sıratı gelince yine sö · 
ylerim Ôlüociye kadar her 
vakit söylerim . 

RECEP Pt:' KER (Kütah· 
ya) - Hafız lbrahim has
ta. 

HAK Ki KILICOGLU 
( Muı) - Belki bu iki ıekli 
telif eden formül vardır. 

l:Jen bu formü 'den malüm 
attar değilim . Ya Şükrü 
Kaya arkadaıım, yahut Te 
tkilihea lSiye Encümeni bttna 
ve herkese kanaat verecek 
ıurette bir anlaıma formülü 
ıöylerlerse mesele kalmaz 
Tekrar ediyorum. Devlette• 
ıkilitı ıçinde Teekilatı Esa 
ııye r.anunu kartmnda bu. 
nların yeri olmaması lazım 
gelir. Evet mabetlerimiz va· 
rdsr, onlara hizmet edenler 
vardır. Bunlara bakılmasm 
demiyorum Fakat doğrudan 
doğruya ayrı bir f aınl ola· 
rak Evkaf kanununda bun 
lar için hükümler aöaterile 
bilir . 

Jrnku denilen ferdin hu-
kukunu ve huna mütea l· 
l ı k prensipleri teıblt ettikten 
ıonra on l uı Tetkllatı Esasi 
ye kanununun teminat ve 
tekeffü lü altına kor. 

Hükumetin tarzı siyaıet 

ve idaresi Teıkilatı Esuiye 
kanununda teıbıt edılince . 

ben hatırıma gelen bazı ıui 
tefehhümü levltd edebilecek 
olan mülahazalara arzetmek 
istiyorum . 

Ştmdi yapacağımız tadi la
tla Cumhuriyetin; devletçi, 
milliyetçl halkçı ve ilahiri . 
Olduğunu tesbit edeceğiz. 

DevletçiUk. mesela, dev 
lelin şekli meyanına giriyor. 
Şimdi ekonomide liberal ta · 
rafları ferdiyetçi bir vatan · 
dsı ortaya çıkar da propa 
2andaya baılarııı 
RASİH KAPLAN (Antal 

ya) Öbür Dünyaya git-
ıin deriz . 
HALİL MENTEŞE <De· 

vamla) Şeklı Devleti te· 
bdıl cürmüne tasaddi etmi~ 
diye acaba onu polis yaka 
layıpta mahkemeye vere 
cek midir? 

Sonra esbabı mucibede 
deniliyor ki; mılliyetçWğı De 
vletin tekli meyanına koya 
rken beynelmılel cereyanla 
ra kartı hilkümetin eline bir 
silah vermiı oluyoruz Şimdi 

bir komünist, komünizm pr· 
opagandası ycipıyor ve ko· 
münizm propa gandaeı yaph 
ğından dolavı, tabii Devle 
tin ıeklini tebdıl ediyor diye 
yakalanıp mahkemeye veril 
dikten sonra hakim huzuru· 
nda bu komünist derse ki; 
beni niçin buraya getirdiniz 
ve niçin burada maznun sa 
ndalyeıinde oturuyorum? in 
klliıpçılık Devlet ıeldine da 
hildir. Ben en geoit ve en 
esaslı bir inkilap taraftarı 

yım V csaıti lııtıhıaliyeyi ki 
mılen komünize ederek De · 

TURKDILI 

Bahkasir Orman 
Müdü lüğü en: 

l - Balıkesir vilayeti merkez kaza sının Savaştepe ııa · 

hiyesinde vakı olup hudutları şartno.m ede yazılı Türkmen 
dede altı devlet ormanmdan 3 1 Mayıı 937 tarihine kadar 
o rmandan çıkaralmak ıarti le 3740 kental meşe kömürü 20 
gün müddeti~ açık arttırmaya konu 'muştur . 

2 - Arttırma 4-3 937 t1'rihine rastlıyan Per~ernbe gü . 
nü saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır . 

3 Beher kentalinin muhammen bedeli 30 kuruıtur. 

... Muvakkat teminat 85 liradır . 

5 ŞartnamP. ve mukavele projesini görme::k iııtiyen 

lerın bu müddet içinde Jıer gün Orman müdürlüğüne ve 
Ankarada Orman umum müdürlüğüne müracaat e debilir 
ler. 4 - 1 - 69 

Balıkesir Orman 
Müdürlüğünden: 

) - Balıkesir ılfnde Smdıq~ı ilçesinde hudutları ıart 

namede yazıh Al<pınar Devlet ormanmdan numaralanmış 

·~-~~~~~ ffi.§~sc~~~~~~g~~~ 
ım - ----
ı 1 
ı~ı 
ı~l 
Mil 
f i 
mı 

BOZKURT VE HALK 
TRAŞ BIÇAKLARI 

YURTDAŞ, 

ımı Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ· 
ımı KURT ve HALK Traş bıçaklarım kullan ve arka· 

llMI daılarma da tavsiye et!. . 

IMJI Bu bıça kl arı kullanmakla paranın bit cebindeO 

lt3 diğ~ rine girdiğini unutma! 

ıını '! abancı isimli ve yabancı sa hipli traş bıçağı alma! 

UMI lsrarla Öz Türk sahipli olan HOZK URT Ve HALt' 

ıını Traş Bıçaklarım iste . 

fınl B O Z K U R T Trdş bıçağı (5) kuruş, H AL 9' 
fm' Traı bıçağı (ı OO) paradır. 
fMJI Kasabamızda her d ükkanda satılır . 

I~~ Ualıkeslrdc Toplan Saltş }'eri: 

ı~ı ı·b h" ç ~ı 1 · ı ra ım avuşogıu 

ı~ı - - ---- - --- --· ------{g_!§!?52_~ ~~SC ~--. S'2 g~'ü!SCC!.S:i!S 

ve ölçülmüı 451 · 452 metre mıkaba muadil 336 adet de· ,1111111111111111111111111111111111111111111 
vrik çam ağ~cı yirmi gün müddetle açak artırmaya konul 

muı;ur. Artuma 4·3 937 tarihine r81lhyan perı•mbe günü ~ A K A R A 1 
ıaat 15 de Orman müdürlüğünde yapalacakhr : 

3 Beher goyri mamül metre mıkabmıu muham - : 

men bedeli kuruıtur. =Avukat Ekrem ARGUN Ve -4 Muvakkat teminat 82 liradı" . -
5 - Şartname ve mukavele projt's:ni görmek istiyen 5 Şeriki Ziya SJDAL -lerin bu müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve --Ankara da orman umum müdür'üğüne mür"caat edebilir · 

ler . 4 - 1 70 
: Tanınmış değerli avukatlardan• = dır . Hernevi hukuk. ceza davalannızı ------------------- : emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 
5 ve Devlet Şurasında murafaa kabul Kepsüt Belediya 

Riyase'tinden: 
Kepsüt Belediyesine ait Sülüklü mevkiindeki çayırın 

bu sene yetiıtireceği yeşıl ve kuru ot hasılatı 26 Şubat 
937 Cumartesi günü akşıımı Kepsüt Belediye dairesinde 
ihalesi yapılmak üzere açık artırmaya çıkarıldığı ilan 

olunur 
4 1 - 71 

: ederler. --------------

ADRES 

ANKARA Sanayi cad· 
desi ALI RİZA Apart· 
mam N U M A R A : J 

1111111111111111111111111111111111111111111 
Arkadatlct.r; bunu yalnız 

ben ıöylemiyorum Bu güne 
kadar dııardan da aynı da· 
vayı dinledim. Laikiz diyor
ıunuz amma hali müftüle
riniz var diyorlar. Arzetti 
ğlm gibi dütüncelerimln bu 
me ele hakkandaki hulasası 

vletin elıne veriyorum . Bi 
naenaleylı benı niçın muha- 1 

ı• keme edıyorsunuz? O zaman TÜRKDİLI 
Her Tecimenin (n Büyük Dileği: 

ne olacaktır? (Komünistlık 

i•te mi yoruz sesleri) 
RAGIB ÔZDEMIROGLU 

bundan ibarettir . İsterim ki (Zonguldak) 
beni tenvir etsinler , ben de milelcilik olur. 

O , beynel· 

rahat edeyim, siz de rahat HALlL MENTEŞE ı De · 
ede!inlz (Güzel güzel ses vamla) ·- liunlar hatıra ge 
feri) lebilen mülahazalardır . Be 

HALiL MENTEŞE (1zmir) nim zihnımi kurcaladığı gi 
- Arkadaılaram; Teıl<ilitı bi bir çok vatandaılann da 
Eıuiyede bir takım tadilat hatmndan geçebilecek sut 
bugün mevzuu bahıoluyor tefehhümlerdir . 
Bir mllleUn hayatında bu lnıallah bunları ailecek ce 
gibi esaslı tedbirler alınar- vaplarla karıılaımm. Ne be 
ken halk içınde bir takım nde ne de başkalarında bu 
süi tefehhümlere meydan sui tefehhümler kalmaz. Hu 
kalmamak ıçin, mesele ta hususlardaki mülahaıalanm 
mamile, ıarahatla millet kü aoağı yukarı budur. 
raüsünde söylemek lbımge. İstimlak meselesine gelin 
Hr. Ben arzedeceğim bazı ce ben zannetmiyorum ki 
mülahazalarla tahrik ede· Dahiliye Vekilinin dediği gibı 
ceğim cevaplar vasıtaaiİe bu bızde muazzam bir "questi· 
gibi ıui tefehhümleri karni on agrair" olsun, yani çift-
len bertaraf edebılinem çok , çinin yüzde 80 i başkasının 
bahtiyar olacaiım C H . hesabına çalıımıı bulumun. 

P 1 Bu vaziyet çok izam edil -artistnin umde erinin Teı-
kilah Eıasiyeye geçebilmt>si mi§tir a~n çiftçiyim ve zi · 
için aıöıterilen esbabı muci· rai hayatm lçındeyim Bili 
beyi ben varid görmüyo. yorum . Evveli ıunu söyle-
rum. Çünkü eıbabı mucıbe mek isterim ki ben çiftçiye, 
de deniliyor ki, Teıkllah alelitlik her vatandaıı, yuva 
E'aaiyede Devletin tarzı si ıahibi yapmanın ve çahıma 
Yfllet ve idaresine ait esaı için veaalt sahibi yapmanın 
hükümler dercedilmek la tamamile taraftarıyım ve bu 
zımgelir. nun iktisadi ve içtimai fal · 

Teıktlatı Esasiye Kanunu delerini de tamamlle müd 
hepiniz bilirsiniz ki, hükü rikım Tabii bilirainiz. Nete 
met fonkıiyonlarım tanzim kim kendi arezimden 4000 
eder ve Devlet otoriteleri dönümünü yani yarmnı bu 
ara11ndaki münasebetler te· gün kendi ortakçılarıma de· 
bH eder. v~ imme lıu · vr~tmlı bulunuyorum. Bina 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasnl gazete .. 
Yılhğı: 800 Kuruş 

Aiti Aylığı:400 
Sayısı: 3 .. 

Günü geçmif . sayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLİ 

• ·· -- ----' ı 
MOf TOlOKTEN 

Rasathane dlrtklörlıı!/ci 

ntin les/Jlli tJeçlıile '.!':! Şubat 
!JS7 pazar/esi gıinıl lwrlwrı 
bayramultr Kesifrcc-k kur· 

bırn lıuyvunlarımn dul ve 
ba[jırsa/,Lanm llalleı kurıı 

munn verdi[jimiz gibi deri 
oc bağırsaklar111 lop/(Jfınıa 

EKREM 

N A f i 1 BAYSAN 
Uilı111wm dai, suç, 

b r rı ak Jwstali klarlle. 
• Jıa şekil firenyi. b'fls >-
• : 11/\lufiu ve yumuşak 

: /wr/rn lıas/tılıkl ın m tel 
• • • • • • • • • • 

rar yolu d<ırlıklun111 , 

aclemi iktldcın en son 
usullu/e t"davi edrr 

Hastalarını hükümet 
: caddesinde nuınara 56 
• : da hergün saat on beş 
: ten sonra kabuleder • 

\•••••••••••••e••••••••l 
Kiralık Veya 
Satılık srnda llizuu yele.11 yardım 

ve lwlaylı.<i ı da yösla11ıek 

borcıwwzdur · Hamam 
Zamamrmzın e11m11kem -

111el ve en kuı·ve/ll sllôlu 
layare oldu_ıju ııwlıimclur . 

ller dtvld IJava kuvvetleri 
ni daima arllirmukl fldtr . 
Bl:de. b11 ftrsalla11 islifadt! 
edcrt'k bu silrihı1111:111 ço 
ğa/11uıs ı için el /Jirliy/le çu 
lıştluıası se11y ill lwlk11111 z 
dan rica olunur. 

Balıkesırde Eski Cemi kar 
tısında Yıldırmı hamamı y· 
nıbaıında evi i le beraber 
üç sene müddet le luraya 
verilecektir. Veyahut satın 
alm·k istiyene satılacaktır. 

Talıp olanların sahibi Sü 
leyman Vehbiye müracaat 
ları ilin olunur. 

6 75 
----------------~--------------------en aleyh 1 oprak kanununu 

herkesten evvel tatbik etm iş 

bulunuyorum Bu işte tama 
mile çiflçintn toprak sahibi 
olmasına, eer«:k ll<titındi v 

gerek içtimai bakımdan çok 
faydalı görüyorum. Amma, 
lHZettiğim Kıbi , bizde diğer 

memleketlerde olduğu gibi, 
SONU VAR 

~ » 

Satış Sürümünü Artt1rmıkt1r. 

1\ li A 'r 
Sa ış a Birinci Şart: 

''REKLAM,, DIR. 
~ Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz . 

\
1 t~ ı ıı l t• k '' ııı l•ı rııı ız ı, 

~ .. 
~ (TU 
1 
~ ·JORKDILi 
' 

~ Balıkesirin Biricik GdLe/esidir 

~ Her Yerde Okunur· 

' ~ .. ~~f ·~ ~)pi/.~~~~.p 
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