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Hatay işile meşgul komiteye heye

timiz bir proje tevdi etti.. 
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Perşembe Günü izmir Dönüşünde: H lkevi in 
Başbakan ismet lnönü Şe O ön ü m ·· 

Açıhşı ın Beşi ci Y ı I 
yük 

hrimizi Sereflendirdiler. Töre 
Şehrimiz e 
le Kutlulan ' . 

. 
General 
Mühim 
Bütün 

lnöna Şehrimiz /cin: - Memleketin , 
Merkezlerinden Biri.. inkişaf için 

Şeraiti Haiz.. Söz/erile Balıkesirin 
Ehemmiyetini işaret Ettiler .. 

Sayın Başbakanımız Ge 
neral İsmet Jnönü 25 Şubat 
Perıembe günü saat 10.30 .. 
da huıuai trenle Jzmirden 
gelerek ıehrimizl ıereflen
~irdıler. Böylece Balıkesir 
ıler bayramın ıon gününü 

büyük bir sevinç fçinde ge 
çirmek fırsatını elde ettilu. 

İzmirdeki tedkiklerlnden 
•onrft şehrJmize uğrayan ve 
bir saatten fazla kalan 
General ismet foönü 
bu müddet zarf anda vılaye 
tin ve Bahkesirin birçok 
mühim itleri e alakadar ol 
muılardır. 

Kcırştlama: 
Valı ve C H. Partısi baş 

kanı bay Ethem Aykut ve 

Emniyet dırektörü Sait Ôz 
llÜr, Jandarma kumandanı 
Çukur Hüseyine kadar gide 
tek Baıbakanımızı ıslikbal 
etmıılerdir. 

istasyonda Gene1al Ali 
litkmet Ayerdt m, Korg e 
neral Sabit Noyon, Belediye 
refıı Naci Kodanaz ve bir 
Çok zavat ve kalabalık bir 

~alk kütlesi ıevlmll Batba· 

1 
anı hararetle karıılamıı 
ardır. 

k Baıbakanımıza İktisat ve 
111 bay Celal Hayar ile Gü 

ın-

uıane mebusu Edip Ser 
"et V k· 1 - · · b S ' e a et muıavırı ay 

adulfah, Ziraat bankası 
~lllum müdürü bay Kemal 

ilim refakat ediyorlardı. 
. Vagonlarından betuı bir 

suna ile ve halkın samimi 
alkııları arasmda inen Ge· 

~eral ismet lnönü karıılama 
ıa gelenlerin ellerini ayrı 
ay,, çıkmıılardır. 

Şchfrde gezln/I: 
8aıbakanımız ıehirde l>ir 

Kc · _ zıntı yapmak arzusunu 
Roıterdiklerlnden refakatle 
~indeki zevatla ve olomo 

illerle doğruca Atatürk pa 

~kına gltnıiılerdir Parkta 
018tmıılar valı brıy Ethem 

Aykut ve diğer zevat tara 
fınd 

an parkta yapılacak ili. 
"eler, tezyinat hakkında ve
rilen 1 h za atı dınlcmişler ve 
'llemnuniyetlerini izhar et· 
llılılerd· ır. 

General İsmet lnönü bu 
"adan yine otomobille ha 
teket ederek geçerken yeni 
~apılmakta olan hükümet 
h lnaaını görmüt ve bina 
akkında izahat almışlardır. 

Banyosu bulunup bulun
~&.dı~ı sualıne karıı valimiz 
b i~anın bütün konf örü haiz 

u Unduğu Ct"vabını vermlt 
Ve bu daireye a .. ut olarak 

Başbakan lsm, l lnöım 
maliye ve adliye binaları 
oın da yapılacağını, maliye 
binasına alt bir kısım tahsisatın 

1 da veri:miş bulunduğunu do 
ğumevinın İnhisarlar idaresi 
c:ivarında alınan arsası önün

den gPçerkeo de yine vali· 
miz burada bir doğumevi 
binasının bu sene içinde in 
ıa edileceğini arzetmişlerd\r 

General ismet lnönü Par 
ti binası önünden geçerken 
binayı çok beğenmişler ve 
mukabil tarafta yapılmakta 
olan Hava Kurumu binaai
le de alakadar olarak iza 
hat almıılardır 

Belediye m~ydanı ve Mil
li kuvvetler caddesıni taki 
ben Şehır kulübüne dönen 
Başbal«rn burada bır müd· 
det istırahat tuynrmuşlardır. 
lstırahatları esnasında da ge 
çen defaki gelışlerinde ya 
pılmasını emretmiş oldukla 
rı Sındırgı yolu üzerindeki 

iki köprü hakkında nıalünı.a~ 
istemeleri üzerine her ıkı 
köprünün yapılmış ve tam 
amlanmıı olduğu hakkında 
bay Ethem Aykutun verdi 
kleri malümftlı dinlemişler 
dir. 

Ayvalık Altınova Hhil 
yolu ıle de alakadar olmu 
ıılar ve Sındırgı yolunda da 
daha ziyade çalışmasını 
emretmış erdir 

Vi 1ayetımizin Merınos 

koyunculuğunun tamim 
mıntakaa rıa dahil olması 

do!ayısile bu noktada ma 
lümat alarak dırektifler 

verdıler 

Başbakanımız bir aralık: 
Kışlık nasıl iyi ekfJ. 

di mi? 

Sualini de sordular ve ke 
ndılerine tamamen ekilmiş 
olduğu çevabı verildi. 

Şehır kulübü hakkında 

verılen malumattan da mem

nuniyet'erini gösterdiler, Ha 
lkevfnl ziyaret ederek faali 
yetile y1tkından ilgilendiler. 
Valimiz, Halkevi VP Şt;hir 
kulübü arkasındaki bınala. 

rm da istimlak edılmek ve 
bura Yö belediyenin bir 
caclde açmak tasavvurunda 
bu'ıın luğunu ııöyledıler. 

Saat on bır buçuğa doğ 

ru Şehir kulubünden ayrılan 
ve halkın alkuları Ar.ıuan 
da istasyona doğru 

yürüyen sayan Baıbakan 
Cumhuriyet meyd&nına 

gelince bele iiye reıEi ile 
völınin Cumhuriyll meyda
nının ıı sf alt ol acı pı \ e spor 
sahasının tevsi edıll'ceğl 

hakkında verdıkleri izahatı 

dinlemiılerdlr. 

Valimiz bay Ethem 
Aykut konuşmalar esnasında 
bir çok defalar Başbakanı 

mızın ıltif atına mazhar ol 
muşlardır. 

Baıbakanlarının Balıkeslrl 

şereflendırdiğini duyan ka 
labahk bir halk kütlesi is 

tasyonu doldurmuıtu 

İsmet lnönü alkışlar ara
sında vagona doğru ilerler
ken halka doğru şapkalarını 
sallayorlardı. 

General lamel İnönü teş 
yie gelenleri ellerıni sıkmıı 
vagonlarına çıkarken vali 
ve Parti başkanı Ethem Ay
kuta demişlercHr ki: 

Sizden çok işler bekli
yorum Başka yerlerdeki es 
erlerınızi burada da istiyo · 

rum. 

\'alimiz: Acizane çalı 
şacağım . Dıye cevap ver

mişlt!rdir 

6aıbaknn 

şehire doğru 

rerek: 

vagonlarından 

baılarını çevi 

Memleketin nıühlm 

merkezlerinden biri ... inkişaf 
için bütün ıeraltl haiz .. 

Sözlerile de Balıkcsirin 

ehemmiyetini ve hertürlü 
inkiıafa müsait bulunuşunu 
kısaca; fakat pek cnnlı ola 
rak tebarüz ettirmişlerdir 

Tren ağır ağır hareket 
ederken halk sevimli ve 
değerli Başbakanlarım içten 
gelen bir sevgi ve saygı ile 

nlkıılıyorlardı 

Halkevi o gün ~ayra~larla donatılmıştı. Münevverler. gençler ve büyü~ ~ir hal~ 
~alaoahüı salonu doMurmuş bulunuyordu. 

Yurdun kürtürel hayatın
da mühim bir rol oynıyan 
Halkevlerinin kuruluşunun 

betinci yı'döoümü yurdun her 
tarafında olduğu gıbi ıehrf. 

miz halkevinde de büyük 
törenle kutlulandı. 

Törende valimız Bay Et 
hem Aykut. birçok münev 
verler, kalabalık halk ve 
gençlik hazır bulundu. Sa 
lon baıtanbaşa dolmuştu. 

Ankara Halkevinden radyo 
nun naklettiği ve l umhur 
Başkanlığı orkestrasının çal 
dığı lstıklal Marıı ayakta 
saygı ile dinlendi Bundan 
bOnra Dahiliye Vekıli ve 
Partı Genel Sekreteri 
B a y Ş ü k r ü Kaya 
Halkevlerının g yeaını , me 
mleket kültüründe oynadığı 

mühim rolü ve başardıkları 
işlerı lı.ah eden değerlı bir 

nutı..·:c .ıerdıle-r. Nutuk sonu 
na kadar radyod alaka ııe 
takip edıldı 

Bunu müteakip Vali ve 
Parti baıkam blfy Ethem 
Aykut büy Şükrü Kayanın de 
ğer Jı nutuklarına iıaret ederek 
milletın ruhundau kudretıni 
alan C. H. Partisinin kültür 
ıubeaı bulunan Halkevleri 
nın mühirıı vazifelerini hey 
canlı sözlerle anlattılar. 

Bay Ethem Aykut Halkev 
!erinin fertlerin vetışmesin· 

de mühim Hr fımıl bulun 
duğunu, fertler yetişince halk 
mefhumuna dahil milletin 
de yetişeceğini söyliyerek 
dedıler ki: 

Halkevlerinde halk 
yan ) anadır, birbirini görür, 
tanı~ır ve sevişir, bu bina 
larda geçen saatler milleti 
kalben birleşlfrdiliteıı sonra 
onları altı okçu yetiştirirler. 
Jıte halkevlerinin oynadığı 
rol budur. Halkevlerl milli 
hara, milli bilgi, mılleti ten· 
vlr ve irıat noktasından 

birer mabettir. 

Bu evler Türk milletinin 
ruhi mesl<enleridir ,, 

Atatürkün büyük emane 
tini istikbale en emin bir 
fekilde götürecek olan 
gençlerin de bu ocağı tuttü 

receklerıne inandığını söyh· 
yen valimiz sözlerıne şöy 

'ece son vermişlerdir: 
"Gençler .. Altı okun yayı 

olduğunu unutmamalıdırlar. 

(Şiddetli alkışlar.) 

leri yer yer sürekli alkıı 

larla kesilmiş ve böylece 
nıhayete ermiştir. 

Halkevi başkanı Feyzi 
Sözener şehrimız Halkevi· 
nin bir yıllık faalıyeti üze 

rinde. iLahat vermiştir. 

Feyzi Söz.enerin Balıke 

sir Halkevinin çalışma 

sının dığer Ha lkvelerine na 
zaran önde bulunduğuna ve 

bu cıhetten umumi merkez 

tarafından da taltdir edildığf 

ne dair olan sözleri çok a 1 
kışlandı. 

Başkan di1, edebiyat, 
tarih . temsıl, kurslar ve ha 

lk dershanelerı, kitaplar 
ve yayın. köycülük, müze 

ve sergi, sosyol yardım ve 
spor kollarının bir yıl ıçin 
deki faaliyetini ayrı ayrı 

rakamlara itltinat ederek 

bildırdi. Atatürkü saygı ile 

aelamlıyarak sözlerine son 
verdı 

Bu nutku müteakip gös

teril lcolu tarafından "Aşkın 

manası., adında 3 perdelik 

bir piyes temsil edildi. Tem
sıl muva'f akiyetle sona erdi. 

Runa ait yazıyı okuyucula · 

rımız dığt"r bir sütunumuzda 
bulacaklardır 

Halkevimizin bütün şu. 
bel~rinin faaliyetlerine 

ait ızahata yarınki sayı 

mızda vereceğiz 

Çocuk Esirgeme ve Yoksullar Birliğinin 

Es Pivan2osunda 
Kaz n N maralar: 

-
Radyo 2284 numaraya, odatakımı: 3891 numaraya, 

206 numaraya da hah isa~et etli. 
Çocuk Esugeme ve Yok 

aullar Hirliğl tarafından ter 
tip edılen eıya piyangosu 
perşembe günü Halkevınde 

saat 2 de müraklplerin kont 
rolü ~e büyük bir kalabalı 
ğın önünde çekilmiştir. 

Keşide esnasında vali ve 
Parti başkanı Ethem Aykut 
da hazar bulunmuştur. 

2284 numaraya düıen r11d· 
yonun Bürhaniyede, 3891 nu 
maraya düşen oda takımın n 
Kcpsüde, 206 numara ya dü 
ıen halının da Ayvalığa satı 

lan biletl~r arasında bulun 
duğu anlaşılmaktadır. 

Kazanan numara la rı aıa· 
ğıya çekiliş sırasl 1 e aynen 
yazıyoruz: 

4688 numaraya Çizgili 
gömlek, 4394 numaraya kol 
saatı erkek için, 38 7 numa· 
raya ipekli mendil erkt"k için, 
1938 numaraya sabun Fatma, 
2924 numaraya kolanya kü 
çük, 97 nuınnraya er~ek 
ipekli mendil, 1462 numara-
ya çizgili gumlek, 4726 nu· 
maraya eldiven, 2963 numa 
raya kolanya küçük, 7990 
numara y o dolm kalem, 
6836 numaraya krem Niva, 
1675 numaraya kolanya l<ü 
çük, 2513 numaraya sofra 
takımı altı peçetesile bera
ber. 1708 numaraya ipekli 
mendıl erkek için, 6286 nu. 
maraya keten mendil, 49 tO 
numaraya eldıven, 1752 nu 

bılelf, 6?38 numaraya traı 
takımı, 7354 numaraya oje, 
2042 numaraya sofra takımı 
altı peçetesi 1e beraber, 4969 
numaraya sabun, 6315 numa. 
raya onda bir tayare bile
ti, 6322 numaraya kol ı;nati 
erkek için 4690 numaraya 
krem, 4533 numaraya çarıaf, 
4888 numaraya sabun. 3901 
numaraya erkek mendili, 
3503 numaraya 'yazı takı~ı. 
59 numaraya biryantin, 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Cenevrede 
Heyetimiz ~omiyele bir 

proje ıev~i etti. 
Ankara, L6 (A.A} is 

kenderun Sancağının statü 
sü ile Teşkilatı Esaaiye ka 
nunu hakkında teJkikat ic 

rasına memur komite dün 
Cenevrede toplanmıştır. 

Heyetımlz komiteye bir 
proje tevdi etmlıtir 

Trakya 
Umumi müfettişi şehrimizde Türkün Büyük Baoını, ve 

ölmez ve ölmiyecek olan 
Büyük Reıslni her yerde ol· 
duğu gibı elbette bizler de 
derin tazimlerle selamlarız 

Var olsun Büyülderımiz 
Onlar bnşımız~a Cumhu 

rıyet ile beraber ayrılmasın 
lar .. 

maraya sabun, 4873 numa 
raya erkek çorabı, 3883 nu 
maraya kol saati, kadın için, 
6770 numaraya bir kutu biıı 

Trakya umumi müfettişi 
General Kazım Dirlk per 
şembe günü Çanakkaleden 
ııehrimize gelmiılerdfr 

General Kazım Dırık dün 
vilayeti, kolorduyu ziyaret 
etmişlerdir. 

Bny Ethem Aykutun ıöz 

küvi, 49 19 numaraya ipek 
li mendil erkek için, 73~0 

1 numaraya onda bir tayare 

Sa) m mısaflrln bugün 
şehrimizden ayrı imarı muh . 
temeldir. 
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SAYFA: 2 TORKDILI 

• • 

L 1 
• 

1 O EN HA R R 
Umumi Meclisin Dünkü Top 

lantısında Görüsmeler .. · 
t 

Kıyafet 
Balosu çok neşeli ve gü

ze ol~u. Bazı ~ültür işleri ile BalYaifa bir hayvan panayuı açıl
ması ~akkmda görüşmeler~e bu,unul~u Bir müddett nberi hazır 

lıkları yapılmakta olan kı 
yafet balosu salı günü ak
ıamı halkevl salonunda ve 
rilmittir. Halkevimizin bü · 
yük bir alaka toplıyan bu 
balosuna bayanlar kamilen, 
baylar da k11men milli kı · 

yafetlerle iştirak etmiılerdl. 

Vılayet Umumi Meclisi 
dün ııaat 14 te vali Bay 
Ethem Aykutun baokanlı 

ğmda toplanarak çalıomala
rma devam etmiıtfr. 

Yedinci toplantı zabıt hu· 
)asası okundu ve kabul 

edıldi 

Bundan ıonra evrakı va. 
ridenin müzakeresine ge· 
çil dl. 

Maarif Müdürlüğünün ilk 
öğretim iapekterleri ve öğ 
relmenleri için hazırladığı 

isimsiz kadrosu maarif ve 
muhtelit encümene, yine 
Maarif müdürlüğünün Gö 
meç nahiyesi ilk okuluna 
bir pavyon ilavesi ve bu-
nun için de bütçeye (3500) 
lira konması ve yapılan ke 
şifnamesi tedkik edilmek ve 
icabı konuoulmak üzere 
maarif encümenine ha vale 
edildi. 

Merkt"z mekteplerlndeki 
su yollarının tamiri için 
belediye bütçeılnde tahsiaat 
olmadıiından buralara mec 
lis umumi kararı ile l500}lira 
verilmesi isteniyordu. Bu hu· 
sugta Hilmi Şeremetli ve 
Hasan Kapdanoğlu idarei hu · 

hare alınmak üzere vilayet 
makamına verilmesi kabul 

edildi. 

Ruzname harlcinda bulu · 
nan takrtrler de ruznameye 

alınarak okundu . 

Kadriye Sarısaltık (Gönen) e 
5 gün ve Meliha Alatur 
(Ayvalık) a birgün izin ve · 

rildt. 

Meclis salı günü toplan· 

mak üzere dağıldı 

Balo nrıe içinde nezih 
bir tekilde geç vakte kadar 
devam etmif ve çok güzel 

geçmiştir. 
--- ------ ---

B 
v a 

yramda 
k a 1 a r 

N gibi 
Oldu? 

------- -- -----
Yakaların Ç o ğ u Serhoşluk 

Yüzünden Olmuştur .. 
Bayramın ikinci günü sa· 

at 17 sıralarında lvrindi na· 

hiyeslnin Bağlılar köyünden 

Hüseyin oğlu Hasan Dinkçi· 

ler mahallesinde Süreyyanın 
umumhaneslne gitmif; fakat 

orada beklediği gibi karıı· 
!anmayınca kızarak Sürey · 

yayi tokatlamııtır Zabıtaca 

lazım gelen takibat yapıl· 

19 analarında, Dumlupınar 

mahallesinden Hasan oğlu 
Ahmet, Hıaariçl mahalleıın 
den Mehmet onbaıı oğlu 
Mehmet ve Yenice mahal
lealnden Nuri oğlu Yamalı 
Enver serhoş olarak Emıa 
lin işletmekte olduğu umu · 
mi evin önünde bağırıp ça· 
ğırmağa baılamışlar, bunun 

- . . . ' üzerine üçü de yakalan 
uuıı•nı uıı . 

t hslsat için heyeti umumiye-
yi tatmin edecek kfıf i iza -
hat verdiler. 

Bu 1 in de tedkık edilmek 
ve bir karara bağlanmak 

üzere encümenlere verilmesi 
kabul edildi. 

Balya Kaymakamlığının 
Ualyada bir hayvan panayırı 
açılmasını lstlyen yazısı ok 
undu. Bu isteğin yanlı§ anla . 
oılmaması için Kenan Ak
manlar burada bir pazar 
değil panayır açılması fa · 

tendiğini söyledi. Mustafa 
Gevgili1 de isteğin panayır 

olduğunu ilave etti 

Hasan Kaptanoğlu , Bal
yada her hafta muntazaman 
pazarlar kurulduğu, burada 
bir hayvan panayırı açılma · 

sı ile Balya Hoz Irk hayvan 
c1nslerinin daha çok rağbet 
göreceği ve bu hususun da 
iktisadi ve zirai vaziyet üze· 
rinde ehemmiyetli bir yer 
tutacağ ı ve Balyad kurula 
cnk pana yırın vilayetimiz 
dahilınde diğer yerlerde ku 
rulan pnyn yırlere ve bil. 
hassa Gönen ve Manyas pa
naylrlerine hiç tesiri olmı 
yacağını da ıöyliyerek Bal 
yalılarm bu lsteğinln çok ye
rinde ve ehemmıyetlı oldu · 
ğunu anlattı. 

Aayni mesele üzerinde 
muhtelıf üyeler söz söyledi 
ler. Neticede bunun dahili· 
ye encümenine verilmesi 
kRbul edildi . 

Osmanköy nahiyesine ba 
ğlı olan Kavukluyurt köyü 
nün Savaftepe nahiyesine 
bağlanmasını isliyen yazı da 

okundu. Dahilıye Veka 

.' Yine aynı gün saat - Sonu yarın -

/ Bayram- -- lzmir 
Nasıl Gecti .. , 
Bayramın birinci günü ha · 

va öğleye kadar kapalı geç
ti Öğleden sonra oiddetll 
yağmur baıladı. 

İkinci ıünü hava bir ba 
har manzarası aöıteriyordu. 
Bir gün evvelki sıkıcı, 

havayı takip eden 
bu güzel gün küçüklerle 
birlikte büyükleri de dııarı· 
ya dökmüıtü . Gazi ilk ok· 
ulunun ön taraf ıodaki arsa· 
da kurulan bayram yeri 
çok kalabalıktı. 

Diğer iki gün de hava 
kısmen yağmurlu kıamen 

açık geçti. Üçüncü gunu • 
bir aralık hatta yağmurla 

karııık dolu bile düıtü. 
Ha va dün açık olduğu 

iç in okulları kapalı bulunan 
küçükler alıncaklarda , atlı 

karıncalarda yağmurlu ge· 
çen günlerin acısını 
içinde geçirmişlerdir . 

Nakiller 
Şehrimiz Posta Telgraf 

idaresinde telefon santral 
memuru Cahit ile Huna te · 
lefon santral memuru Ce · 
malin nakilleri yapılmı§tır. 

Vefat 
Şehrimiz tüccarlarından 

Ba rutcu Süleyman dün öl 
müıtür. Epeydenberi hasta 
yatan ve 85 yaılarında bu · 
lunan merhum 60 yıla ya 

lisesinin şe~rimizi ziyareti 
İzmir Erkek Liıesi, şeh 

rimiz lisesinin misafiri olarak 
bayramın birinci aünü ıeh
rimize gelmittir. 

lkı ltıe gençleri araaında 
çarıamba ııünü yapılan maç
ta fzmirliler o . 2 galip ael
mi§lerdlr Aynı ak§am mlsa 
firler ıereflne ıehrimiz lisesi 
tarafından bir çay ziaafeti 
verilmlttlr. Gençler perıembe 
günü İzmire dönmüşlerdir. 

Kültü~ dire~töru 
Bir müddettenberi mezu. 

nen lıtanbulda bulunmakta 
olan kültür direktörü U. 

Emin Ergun dün gelmiştir. 

· Sı~bat müdürü_ kurstan geldi 
Açılan sıhhat kursuna İ§ 

tirak etmek üzere dört ay 
evvel Ankaraya giden sıh 
hat müdürü Muhlis Suner 
kurs nihayet bulduğundan 

ıehrimize gelmiıtlr. 

Hususi mu~ase~e mü~ürü 
geldi 

Kocaili husuıi muhaıe 

be müdürlüğünden ıehrimfz 
hususi muhasebe müdürlü· 
ğüne tayin edilen B Reşit 
Sekendiz dün şehrimize gel 
miş ve vazifesine baılamıı · 
tır. Muvaffakıyetler dileriz . 

Hal evi başkarıhğm~an: 
kın bir zamandanberi lıca Bu akıam Halkevlmfzde 
retle meıguldü. Dün Paşa Ca· bir müsamere tertip edilmiı-

tir. 
Gelmek istiyenlc rln kar-

:.. . .. - ,:_~ . ·~.:. ~ · ... : . . ~ 

Piy ngosund Eşya 

Kazanan Numaralar: 
{Baıtarafı birinci sayfada) 

·ı069 numaraya kolanya 
büyük, 5002 numaraya 
onda bir t a y y a r e 

bileti , 4181 numaraya göm· 
lek turln11 7521 numaraya 
erkek çorabı, 5584 numara· 
ya oje, 671 numaraya erkek 
çorabı. 6233 numaraya ko· 
lııu., kazak, 3875 numaraya 
krem tokalon, 1872 numa 
raya erkek mendili, 2799 
numaraya çaroaf , 2539 nu· 
maraya podra, 5724 numa 
raya podre, 4343 numaraya 
birman mendıl, 7309 numa· 
raya krem Nlva, 2880 num · 
araya muılfm çorop, 3740 
numaraya ipekli mendil, 6132 
numaraya dit fırçası , 2409 
numaraya dit fırçası, 5404 
numaraya dio macunu, ~65 
numaraya onda bir tayare 
bileti, 1116 numaraya kol 
aaatl kadın için 4094 num 
araya sabun Fatma, 6126 nu. 
maraya onda bir tayare bi 
leli, 598 numaraya eoarp, 
2343 numaraya ıabun ufak, 
2416 numaraya ipekli erkek 
mendili , 6504 numaraya ko· 
lanya küçük, 534 l numara · 
ya ipekli kadıd çorabı, 6609 
numaraya mualim çorap, 
l 526 numaraya erkek kol· 

iti - 1 .. __ 

mendil, 6835 numaraya sabun 
ufak, 7659 numaraya onda bir 
tayare bileti, 727 numaraya 
kolıuz kazak, 6188 numaıa · 
ya mendil erkek için, 4788 
numaraya onda bir tayare 
bileti, 3471 numaraya erk 

ek mendili, 1473 numaraya 
çarıaf, 1226 numaraya ma
ıa saaU, 7136 numaraya bi

rman mendil, 2839 numara· 
ya dit fırçası, 7199 numara· 
ya sofra takımı altı peçete· 
aile beraber, 1665 numaraya 

ıabun, 591 J numaraya birman 
mendil, 7173.numaraya bir 
kutu bisküvi , 3291 numara-

ya erkek mendili, 2706 nu 
maraya kadın mendili, 4822 
numaraya ipekli çorap ka
dın için, 5736 numaraya bir 
kutu ıeker, 5470 numaraya 
keten mendil , 67 15 numar· 
aya büyük atkı, 5U 18 num 

araya muslim çorap, 706 
numaraya k~ten mendil , 
7456 numaray erkek ıçin 
kostümlük kuma§, 489 num· 

araya likör takımı , 448 nu· 
maraya elektrik feneri, 
2 102 numaraya kadın çora· 
bı ipekli, 3320 numaraya 
dit macunu, 1466 numaraya 
erkek çorabı, 4956 numara · 
ya küçük kolanya, 1518 nu · 
maraya kravat , 4915 numa 
raya sabun ufak, 4448 nu 
maraya muslim çora p, 
6810 numaraya ipekli kadın 
çorabı , 725 numaraya sabun, 
1703 numaraya birman 
mendil, 38~1 numaraya oda 
takımı, 57 numaraya bü yük 
atkı, 19 l 7 numaraya erkek 
ipekli mendili, 1467 numa 
raya kravat, 7087 numara · 
ya sabun, 5054 numaraya 

kımı. 93 numaraya atkı kü · 
çük, 4976 numaraya d it 
fırçası , 1345 numaraya kra . 
vat, 3142 numaraya kr vat , 
7 l 78 numaraya erkek men· 
dili, 7528 numaraya poplin 
gömlek, 2407 numaraya dol 
ma kalem, 395 numaraya 
erkek ipekli mendil, 1645 
numaraya çizgili gömlek, 
5308 numaraya sabun, 4673 
numaraya muhtıra defteri, 
6fi63 numaray fudbo l topu, 
4936 numaraya ufak sabun, 
4627 numaraya krem , 7989 
numaraya krem nlva, 4243 
numaraya küçük kolanya, 
78 numaraya sofra takımı 
altı peçetesile, 2148 numa 
raya kravat, 11 J J numaraya 
eldiven, 1360 numaraya onda 
bir tayare bileti, 3275 nu 
maraya diş macunu, 1097 
numaraya ipekli kadın çora
bı , 3305 numaraya elektrik 
feneri. 5916 numaraya er· 
kek çorabı, 1452 numaraya 
erkek ipekli mendili, 4414 
numaraya erkek çorabı, 

1551 numaraya erkek men · 
dili, 3521 numaraya kadın 

keten mendil; , 5083 numa· 
raya sabun, 2812 numaraya 
musllm çorap, 6003 numa · 
raya musllm çorap, 5048 
.... .,,. .... ., .. • ,..,ç.,. t•kımı altı 

peçetesile beraber, 3926 nu 
maraya ufak sabun, 6644 
numaraya erkek ipekli men· 
dili, 7406. numaraya fotograf 
makinesi, 2578 numaraya 
erkek çorabı, 6306 numara 
ya erkek mendıll, l821 nu· 
maraya krem, 3226 numara 
ya küçük kolanya, 6864 nu· 
maraya ıaeon, 330 7 numa· 
raya sabun, 5092 numaraya 
fotograf makinesi, 5030 nu 
maraya onda bir tayare 
bileti, 4057 numaraya bir 
man mendi l, 206 numaraya 
halı, 494 t numaraya dit 
fırçası , l 78 J numaraya 
masa saati ,.,5980 numaraya 
kadın kostümlük kuma§, 
640 numaraya sofra takımı 
altı peçetestle, 7180 numra · 
ya Termuz, 2867 numaraya 

çartaf, 7 139 numaraya er 
kek ipekli mendil , 68go nu 

muraya onda bir tayyare bi 
leti , 5556 numaraya birman 

mendil , 77 17 numaraya kravat 
4607 ,numaraya masa ıaati , 
7965 numaraya diş macunu, 
2687 numaraya kra\·at , 
7239 numaraya foter şapka, 
4137 numaraya kravat , 5766 

letınln bu gibi itlerin 940 
senesine hıra kılmasına dair 
emırleri de na z.ıırı itibara 
alınarak bunun tedkik edıl 

miinde namazı kılındıktan 

sonra kendlelni tanıyan, n k · 
raba ve dostları taraf mdan 
cenazesi kaldırılmıştır Aile· 
sinin acılarına iştirak ederiz. 

nelerini sa t 14 den ilıb ren · 
eldiven, 2284 numaraya Rad · 
yo, 1464 numaraya çay ta 
kımı, 7927 numaraya getr, 

numaraya ipekli kadın ço 

rabı, 3480 numaraya kravat 
796 3 numaraya erkek çora 
bı, 6.i2 numaraya kadın blu 

z ü, 4328 numaraya küçük 
atkı, 6720 numaraya kra 
vat, 2563 numaraya d iş ma· 
cunu, 1l44 numaraya er 
kek çorabı, 7160 numaraya 
küçük atkı, 2002 numaraya 
çarşaf, 30 12 numara ya defte r, 
4Ôl 1 numa raya podra, 4390 
numaraya e rkek ip kli me· 
ndil , 7 154 numaraya çarşaf 

6840 numara ya erkek men 
d ili, 4990 11umaraya oje, 
7642 numa raya krem to 
kalon 7522 numaraya er· 
kek çorabı, 2 240 numara m e k ve o zaman nazarıiti · 

müracaat ederek 
rica olunur. 

almaları 

6378 numaraya tuvalet ta · 
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Şimdilik bu kadarla 

Aşkın 
Manası •. 

- l-IalkeLJ/11/n lemslll 
Halkevimfz, açılıımın dö 

nüm sen si dolayıstle 
bu isimdeki eseri sahneye 
koydu. Memleketimizin ta· 

nınmı§ y1tzıcı lan içinde 
iyi bir ismi olan bay Aziı 
Hüdalnin, Fransızcadan il· 
sanımıza çevirdiği bu eıer 
ıeyredenler üzerinde çok 
güzel bir intiba bıraktı, mi· 
ili karekterimfze pek iyi 

bir surette uymuı olma•• 
itibarıle adaptasyondaki ku 
vvet kendini gösteriyor. Hat· 
ta o kadar ki; insan bir lah· 

za bu küçük eseri bir (tellO 
zannetmekten kendini ala· 

mıyor. 

Halkevi gençleri, üzerleriııe 
düıen vazifeyi mükemnıel 
bir surette baıardılar eıı· 
hassa Sa lih büUln safi· 
yet ve 
kem mel 
ğu, tam 
rattı. 

samimiyetile ırıü· 
bir Anadolu çocu· 
bir Türk askeri ya 

Türk askerinin kanındtı 
mevcut yüksek seciyeyi bü 
tün ıafiyet ve tabiiliğile rııeı' 
cederek halka öyle bir suıı· 

du ki; seyredenler hem aı· 
ladılar, hem güldüler. Dahtı 
dofruıu düıünerek, hissede 
rek güldüler ve ağladılar• 

~· Bu bir muvaffakıyf!ttir. Gö 
ten yağan ıerapnel, gülle 
ve bomba yağmuru altınd• 1 

o vakur lakaydisinl hlÇ 
bir zaman elden bırakmıyall 
ve her korkulu ıeye bıyıi1 

nın altından gülen Türk at 

kerine, Salihden mükempıel 
bir tip olamazdı. 

Salih yetiıiyor ve bu dtı 
bize gösteriyor ki içlmtzde 
henüz keıfolunmamı§, ke· 
narda köıede kalmıt büyü~ 
istidatlar var. Yalnız; butııl 
keıfedecek ve itletecek goı 
ve dimağ lizım. 

Yazık ki; bu yüksek iatıcl•1 
ların pek lüzumsuz ve bir 

ioe yaramaz olduğunu düşD 
nenler de yok değildir. sel· 
ki pek çok.. Hatta diyebi· 
lirim ki tahminimizden cJe 
fazla .. 

Fakat buna cevap "eri 
mek ıalfıhiyeti benim de~1 

ancak; durmıyan zaman•"' 
deği§en neslin, giren dürıil" 
ve yürüyen inkılabındır. 

l:ier n e ise ... . Baıta Me~ 
met Korhan olduğu hald~ 
diğer çocuklar da çok gü1e~ 
oynadılar Kendılerini tebrl 
ederiz. 

Ayni eser bu gece de t 
e· 

kr~r edilecektir 

M. Göza/afl 

ya divar ayna11, 4043 nurı11 

raya vazo, 2901 numaraf' 

diş macunu, 5216 nurna'' ., 
ya kravat, 5658 numar8Y 
erkek çorabı , 2122 nurfl3

1 
raya sabun, 663Y numarllY 
erkek çorabı, 7875 nurtl' 
raya biryantin, 4349 nur1''

1 
raya baston, 1391 numar81 

ı.I 
dı§ macunu. 3448 11

3 
maraya büyük atliı, S 
numaraya büyük kotarır~ 

ti•· 
1923 numaraya biryall 

11 
52 13 numara ya Turnr> 
bunu, 3932 numaraya 88bt.I 

Fatma . 

Tü~ 
~et 

[G 

rne 
tin 
tın 

biri 

"ar 
Btı 
l'l( 

ken 
Rör 
tk 1 
ieç 
kıız. 
kar 
inlcı 
tılll 

dığı 
n n 
bar 
YGk 
tak 
dır 
tlar 
onu 

'&.h 

tıız. 

le"" 
but~ 

ç 
bak 
btr 1 
kıtd 
8erı 
lerı 
tıı. ~il 

"'t11. 
der 
l'tıfıt 
na 
let 

l'tıağ 

llun 
kar 
ber 
'ak 
fını 
de11 

R•rıı 
liıe 
land 
bır 
feb 
dırıı 
tab 
Ciltk 
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!_eşkilatı~sasiye kanununda değişen 
Maddelerin müza.:..:.k..:.e.:....re_z_a_b_ı t_l_a_r _ı: 

Atatürkün istediği gibi .. 
Bu Umdelerle Mllletimlzi Muasır 
Medeniyetin Fevkine Çıkaracağız 
Türk yaşamıştır: MilliyetÇjOİMu müdd8iÇ~ Türk yaşamıştır: ~evlelçi ol~nğu mü~
btçe .. Türk yaşamışlır: Ancak kendi varlığının esaslarını kendı ruhundan çıhıdıoı 

mü~~etçe ... 
(Ceçenkt sayldan mabat] 

l Şirndı yuttaıları mıza ka 
•cak it bu mevzular üzeri· 
rıde rnünakaıa etmek imali 
flkretrnek değil bi'akls bu 

Urndeleri en iJi tecelli ve 
tahakkuk ettirebilecek ve bu 
•uretle de Atatürkün istedt
iı ılbt milletimizi muasır 
lllederıiyet, muasır milletle 
tin ıeviyesine ve hatta onla 
tın fenkine çıkaracak ted· 
birleri alarak bu neticeye 

;•rrnaktan ibaret olacaktır . 
iı Atatürkü ilk defa mu· 

~affer bir kumandan olarak 
endin! tarihe yazdtrdığını 

rarnyoruz. Ondan sonra Tü· 
rk Devletini kurup baırna 
ReçUkten sonra hiç yanılma· 
t•ııın idari ıiyaai bir çok 

•rarlar alarak ve birçok 
lnlclliplar vücude getirerek 
tnlllet ve memleketi vardır
dıiı ıaadet derecesini yakl

ben görüyoruz. Ve bu iti 
arla da kendfııfnf tarih bü· 

JGk bir ılyaıet dahisi olı 
~ak kaydetmek zaruret inde· 

l
ir Bu kadar isabetli kara· 

I' •rı nı uzun zaman görerek 
onurı fıhyat vadisinde ftliyat 
lllhaıında tahakkuk eden 

~etıc:elerine baktıktan sonra 
i ize düıen it bu ifaret etti 

l noktalarda yekvücut ola 
tak bt l k .. 
t r eıme ve onun gos· 
erd·~ 1sl umdeleri hırzıcan ed 

ec:ek k ( ıe ilde kabullenmektır. 
ı\lkıılar) Bu noktadan da 

a:,n 
b rıetrnem ki yurttaılarımız 
aıka türlü düıün•ün Yal· 

l\ız bu d l .. . d t um e er uzerın e 
bevakkuf etmeğl ben zaid 
\llururn. 

h Çünkü kıymetli Dahiliye 
bı'kanırnız çok salahiyetli 

r it 1 klld •an a, yakııana bir ıe· 
Q e bunu izah buyurdular. 

1 en Ylllnız bütün bu umde 

t:'lr1 bizden istediği bir nok· 
Yı i 

.\t taret etmek lıterim 
atürk b"" .. d h d f utun icraatın a e· 

e olarak bunu kabul et· 
l'lllıtır 8 
rı b · 1J da, kendi rahatı 

a ak 
let mıyarak yalnız mil 
tn ... ve rnernleket için çalış · 
agı 

n\l gaye bilmek ve bu-

lca: lçinf de gayet ferağat 
h ve eda kar oımak şimdi 

er h 
•ak angi bir vasfı ele al· 
fırı rneaela devletçilik vaıı 

d 
1 alalım bu vasfa istina 

erı"'o 
~ evlet gerek nazımlı 
1.'lill)ı v 
Ga: e gerekse başarıcılığım 
la:;ıne aldığı bir işte kul 
bi ığı elemanlar eğer 

r 1 
teb- 1 Yapan ıahsi le 
dı ua •ahıbi kadar o işe ken

nı bağ' 
"ah amazsa ve huzur ve 

•tını f d tlfik ~ a etmezse devlet 
ve b "•ıf ına ihanet etmiş olur 
.\ u va11f semerdar olmaz 

Yrıı za 
let il manda Atatürkün de v· 

ç •k r ol vaa ını haız bir ferdi 
aınaz Bi 

''"ltır nanenaley ferağat 
74 n. Yıne bir misal ol&rak 

t.1nc-
lıti g"" u maddedeki değiıik-
'Va.t oıt~relim: Orada belki 

andaılardan şimdıye ka 

dar elde ettikleri menfaatin 
bir cüzünü amme namına 

müıatd ıartlarla vermesi Is 

tenecektir. Eğer bu adamlar 
tam feragatkar olmazsa mat 
lub neticeye varılmaz Fakat 
hiç şüphesiz ki Halil Men

teıe arkadaıımıu · da lıaret 
ettiği vechile beıeri daima 
tekamüle sevk eden ve bu 
hususta dinamik bir kıymeti 
olan mülkiyet hakkını hatır 
dan geçmez. Zaten 74 üncü 
maddenin kısmı eveli bunu 
sarahaten temin etmektedir. 

Bınaenaleyh ilerde yapıla· 
cak kanunlarda amme me· 
nf aati ile, ıahsın menf aatını 
telif etmek için yükıek me· 
c.lisln inceden inceye çalışa· 
cağına emin olmak pek ta· 

biidir. lıte görülüyor ki, bü· 
tün lu vasıfların iyi netice 
verebilmesi için vatandaıla 
rın, Yüksek Ataııının sözünü 
tutacak şekilde ferağAtı hiı 
ve ferağatı nefisle işe sarıl· 

maları ve memleketi bu ıe 
kilde müstefid etmeleri ge 

rektır 

İlave edilen beı vasıftan 

biri de, inkılapcıM tar Muh 
terem arkadaıımız B. Halıl 

burada kendilerine arız olan 
bir tereddüdün izah edilme· 
sini istediler. Hakikaten su 
reli zahirede görülüyor ki 
memleket siyasi inkılabını 

yapmış ve en mükemmel 
bir ıekli Hükumet kabul et· 

miıtir. Şu halde burada ya 
ni inkılabcılık sahasında ya· 
pılacak olan nedir? İçtimai 
inkı l apları yapmıı memlek· 

ette bunun üzerinde de söz 
söylemeğe mahal kalmamıı 
tır. Memleket ıktisadi inkı 
labı da bir kanun i e ıkmal 
etmek üzere bulunmuıtur. Şu 
halde inkılipcılık ne ıekılde 
tecelli edecektir? Daha ne 
istenebilir? Ben öyle zanne 
derim ki, bu, teceddüd ve 
terakkınin bir remzidir Zı· 
hayat olan herşey daima ıl 
erlemeğe muhtaç ve mecbur 
dur Tevakkuf ettıği takdır· 

de inhitat baılar Şu halde 
onu inhitattan kurtarmak 
için mütemadiyen ümran 

yapmak. ileriye gitmek zar 
uretindedır Buradaki inkila 

pcılıktan alacağımız mana 

bu olacaktır 
Diğer kayıtlar hakkında 

söyliyecek bir sözüm yok 

tur 
Tabiatıle madamlu Devlet 

i~leri gittikçe ço alıyor, es· 
ki dev lı-t m efhumu ye rine 

bugünkü hükumete düşen bir 
çok vaııfeler varJır. Elbet 
te teşkilatı bu vezaif ı yapa· 
bilecek şekilde çoğa'tm k 
doğru olur. Hula a itibarile 
söyliyeceğlm şudur AtalÜr· 
kün fıaretini bu memlekt>tın 
hüsnüniyetle im.bul etm si, 
bu men leketin ve bu mille· 

tin menfaatınadır. (Bravo 

sesleri, a l kıılar.) 
TEŞKILA 11 ESA Sl't E EN 

R. ŞEMSEDDIN GÜNAL 
TAY (Sivas) Arkadaılar; 

Halil Menteıe arkadaıımız 

çok ince ve esaslı bir nokta· 
ya temas ettiler. Bu nokta 
da, bugün tadili teklif edl· 
len ve Türkiyenfn Eaas teı 
kilatı hakkında umda ola· 
rak kalması takarrur eden 
ikinci maddeye aiddlr 

Arkadaılar: Bu madde Tü 
rkün hayatmdan, Türkün ta 
rihinden, Türkün asırlar içe 
rsinde geçlrmif olduğu lnki 
18.plarmdan mülhem olan 
kudsl esulardır. Bu esaslar 
arzettiğim gibi, Türkün tar· 

ihinden çıkarılmıttar. Tür" ün 
tarihini karııtırırsak, mazi 
nin karanlıklarına gömülen 
ve asırların en derinliklerin 
den kudsi bir varlık halinde 

beıerlyet üzerine yükselen 

Türk, ancak o günden bu 
güne kadar, varlığını, bugün 

burada teabit ettığimız esas 

lara ııtinaden mu haf aza et 
mittir. Türk yaıamıştır; mil
liyetçi olduğu müddetçe; Tü 
rk yaıamııtır, devletçi oldu 
ğu müddetçe, Türk yaıamı 
şlır, ancak kendı varlığının 
esaslarını kendı ruhundan 
çıkardığı müddetçe. (Bravo 

sesleri) 

İşte Türk ölüm döıeğlnde 
iken, varlık ruhunu, kendi 
sine nefh edenler Türkün ta. 
rihine gömülerek onun var 
hğının eıas seciyelerini bul 
muı ve bugün burada tekhf 
etmiılerdir. (Bravo ıeılerl) 

Arkad..&tlar; bir milletin 
ana kanunu yapılırken ilk 

evel nazarı itibara alınacak 
ıey, o milletin kenc\ı husu· 
ıiyeli, kendi ruhunun tt'ce )j. 

yatı olmalıdır. Ancak o yo· 
tdaki umdelere istinad eden 
bir millet, en büyük fırtına 

lar karııaında var 'ığını ve 
benliğıni mühafaza eder. 

1 ürk, Asyanın bir ucund 
an öbür ucuna kadar hakim 
olduğu devirlerde kendisini 
yıkan amil ancak içinde yer 
alan harici milletltrın telki: 

nleri olmuştur 
Büyük Tukyu Devleti yı · 

kıldı Bunun imili o zama
nki Çin siyasilerinin, Türk 
benliğini yıkmak üzere, mü 
temadlyen yaptıkları telkin 

ve fıkirler olmuıtur 
Hepinız bilirsiniz ki bütün 

dünya Türkün ölümünün. 

determinızm esasl arıne göre, 
mukadder olduğunu iddıa 
ettikleri hır •rada, onun 
büyüklerı , ancak Türkün ru· 

hundan aldığı kanaatla bu 
gün gördügünüz bu canlı} a 

hayatlı devlet• kurmağa mu 
vaffak olmuşlardır (Aşıklar, 
bravo sesl erı ) Şu ha ide 
bugün huzurunuza arzedilen 

tad1latın esası olan Cumhu 
riyetçilik, Turkün kendi ru· 
hunun ifadesi demektir; Mi · 
Jliyetçilık o da kendı varlı 

ğının idamesi için lazım o 1-

an esasdır . Şu l\alde Türkün 
bu esasları Teıkılatı Esasi 
ye Kanununda yer bulunca 
bunlar muhalif olarak fikir · 
ler serdedilmiyecek midır 

diyorlar. Bir liberel çıkıp 

liberalizm esaslarını komü 
nlst, çıkıp komünizmi müda· 
faa edemiyecek midir diye 

soruyorlar. 
Hayır etmlyect>ktir, ede 

miyecaktir. Teıkilatı Esasi 
ye Kanununa muhalıf her 
hangi bfr hareket nasıl bir 
cürüm he, bu esaslara mu· 
halefet de aynı ıekilde cü 
rüm sayılacaktır. (Bravo se 

sleri , alkıılar.) 
RECEP PEKER (t ütah· 

ya) - Arkadaılar; lialtl 

Menteıe drkadaıımın illım· 
eıile uyandırılan mev:zu ha· 
kikaten bu kadar mühim 
bir itin Yüce Kamutaydan 
çıktığı esnada üzerinde ko· 
nuımak gibi büyük bir fa 
yda temin edilmff olacaktır. 
Ben de Halil Menteıe arka· 
datımın tasavvur ettiği bir 
faydanın ıümulüne hizmet 
etmlf olmak için fikirlerimi 
arzetmek maksadile bu kü 
raüye geldim. Arkadaılar; 

iç rejim bakımından yer yü· 
zünün haline kısa bir görüı 
yapalım. Bu görüıün hulas 
ası ıudur: Yer yüzünde bir 
çok çeşidli krizler yanında 

her yerde ve kendi kanaa· 
time göre dığer krızlerden 

daha mühim bir iç rejim 

krizi ve buhranı hü\<üm sü 

rmektedir İçinde yaşadığı
mız günün en önemli bir 
noktaıı olarak b zim gibi 
yeni ve modern hayata ye
nı çıkmış bir Devlet için 
kendi rejımlni daha ıleri bir 
dıkkatle göz önünde tutmak 
ve kendıne yakııan kendı 

h'lyat ve ihtiyaçlarına uygun 
tekilde kuvvetlendirmek ve 
tanzim etmek baı tılerln en 
batındadır .. 

ı\Wşlutk inan: 
Bizim timdi ye kadar reji · 

mlmizin esası olar~k Devlet 
kanununa geçmif ve yurdun 

henüz hayata doğmuı en la· 
ze çocuğundan en yaşlısına 

varıncıya kadar, hepai için 
müıterek bir inan nıevzuu 

telakki edılmit olan mahi 

yeti Cumhuriyetten ibaret 
tir . 

Şimdiye kadar Cumhuri· 
yet Halk Parlisinın ıulıru 

ıçinde beslenip büyümüş o 

an ve partınin kendi hususi 
ve profesyonel politıka tel· 
akkisi içinde kalan hayati 
esasları biz bu madde ile 
Teıkilatı Esasiye Kanununa 
eklemekle bütün yurdun mü 
ıterek resmi ve kanuni bır 

rejimi haline sokmak latlyo 

ruz Bu hadise, hakıkaten 
baş1 ı başına büyük bir inkı 
lap sayılacak kadar mühim 

hir meseledir. Bu esasların 
Kamutay tarafından kabul 
edilip resmiyet kesbettiği 
dakıkadan itibaren yur dar 
ların laboratuvarında ça'ıı 

an profesörlerden günün po 
lllikası ıle uğraşmıyanlnra 
ve ışlerin başında bulunan 
buyük müdür arkadat ardan 
mesela Devlet Uemiryolları 

nın bir makascısına kadar 
bütün vatandaılar bu esas 
lara fnanacftk, bunları seve 
cek ve bunlara itaat mec
buriyeti altına girmlı olaca 
klardır ve bütün milli f aa 
liyet ahengi bir manzume 
ha linde birbirini tamamlıyan 
bu yüks~k esasların havası 

1 içinde akıp gidecektir. 

Bu fU demel<llr ki bizzat 
hayattan alınarak Cumhuri 
ye t Halk Partisinin progra 
mının ıçınde yazılmı ı bulu· 
nan bu hükümler, bu dev 
Jetin bundan sonraki varlı 

ğında bütün yurddaıları bü
tünlük ve beraberlik ruhu 
ile beslfyecek ve milli birlik 
fçın daha sıkı bir tedbir alı 
nmış olacaktır Temyiz Ma 
hkemesinin en büyük hakı 

minden en l<üçük memurla 
rımıza kadar hüküm veren 
tedbır alan, emfr veren ve 
tanzim eden herkes günlük 
işini yaparken ve kararını 

verirken kendıni bu ııeaala -
rın çerçivesi içinde ht11et· 
mek mecburiyeti altına gi 
recektır. 

Hülisa arkadaılar bu ka· 
nun çıkınca resmi hüviyeti 
olsun olmasın bütün vatan 
daıların tertip ettiği milli 
bünye müıterek ana esaslara 
beraber inanan ıaraılmaz 

büyük ve daha kuvvetli bir 
küt le haline gelecektir. ( Br 
avo aes\eri, alkıılar) 

Bunun edebiyat k11mı üze 
rinde fazla durmıya lüzum 
yoktur. 

Liberal Propaganda: 
:;>imdi Halil Menteşenin 

teknik olarak bahsettikleri 

nokta lara gelehm. Liberal 

propaganda Türkiyede yapı. 
lmıyacak mı? Encümen Baı· 

kanı benim de dahil oldu 
ğum encümen arkadaıları 
mız namına cevabımızı ver· 
di. Ben bu izahata bir az 
daha şümul vermek isterim 

Yeni hükümler ıtnayasaya 
geçerken bunların manaları 
nı uzun uzun metne 
aokmıya kanunun kon 
llrükılyonu i t l b a r i 1 e 
imkan yoktur. Fakat bir 
nokta pek açıktır ki, tim 
diye kadar ana kanunun te· 
melini teıkıl etmft olan cu
muriyetçlllk aleyhine yurt 
içinde hiç kimsenin hiçbir 
faaliyette bulunması caiz ol· 
madığı gibi şimdiden ıonra 
da cumhuriyetçiliğin nakızı 

olan ııaltanat lehine bir ha · 
reket; hıçbir kimseden bir 
hareket sadır olmıyacağı 
gibi, Teşkilatı Eaasiyenln 
umumi bünyesinin teyidatı 
altında olarak mılliyetçiligln 
nakızı olan beynelmtlelcilık 

ve halkçılık nakızı olan m · 
tiyazcılık veya sınıfçılık ve 
devletçiliğin nakızı olan li 
berallik, laikliğin nakızı ol · 
an kl erıkallik ve inkılapçı· 
lığın nakızı olan irtica leh· 
inde hıçl ıir faaliyet yapıl 

mıyacaktır. 

Bu esasların Kamutayca 
kabulünden sonra memle 
ketin sosyal, kültürel ve ıi 

yasal hiçbir sahasında ne 
tele adamın ne de cemiyet 
halinde h er hangi telk in ve· 
ya teşebbüs halinde hıç ki 
mse kati yen f aallyet ifa ed 

emıyecek ! erdi. (Bravo esle 
rı, a kışlar 

Bır Anayasa Kanununa 
madde lwnurlcen yazılan 

ana hükümlerin manalarını 

uzun uzun izah tefıir edici 
sözler ilavesine imkan ol 
madığım söylemiştim . Fakat 
Kamutay huzurunda yapı 
lacak konuımalardır ki bu 
ke1imelerin manal.uını bü 
tün tatbik ediciler tarafın· 

dan anlaıılma11nı kolaylaı
tırır Bu itibarla bu izahlar 
üzerinde müsaadenfzle biraz 
fazla duracafım. 

Ri: Cumlwrlytlçiyl:. : 
Arkadaşlar, biz Cumhu 

riyetçiyiz diyoruz Cumhuri-
y t Türkiyenin değlfmez 
Devlet ıeklıdir diye Ana 
Kanuna hüküm koymuıuz. 
Fakat Cumhuriyetin bizde 
tatbik edi len tarzından baı
ka çeıidli nevileri de vardır. 

Siyasi vahdet: 
Türkiye öyle bir Cumhu. 

rlyettir ki bu ıimdiye kadar 
Ana Yasaya girmem it olan 
dığer beı vasıf ile beraber 
bir slyaıi vahdet teıkll eder. 
Mesela Amerika da btr cu
mhuriyettir. Fakat idaresi 
itibarile büsbütün baıka eaa
slara dayanır. Fransa da bir 
cumhuriyettir. Fakat tam 

liberal bir Cumhuriyettir. 
Nihayet Müttehid Şuralar 

Sovyet Nusya da bir cum. 
huriyettlr Fakat ıınıf haki· 
mtyetine dayanan büsbütün 

baıka ıekil ve manada bir 
cumhuriyettfr. 

O halde Türk Teıktlita 
Esasiye Kanununda Türkiye. 
nln yalnız cumhuriyetle ida. 
re edildiğini ve Türkiyenln 
yalnız cumhuriyetçi olduğu
nu ifade etmekle bugün 
ilerlemfı ve inceleımıı 
olan siya&al mefhumların 
alanında kafi bir vuzuh yap· 

mış olur muyuz? (Hayır seı

leri) 

O halde herkesin müıte · 
reken ve derinden anlama
sına imkan verecek bir vu· 
zuhla belirtmek gerektir. itte 
bu altı vasfın yanyana bizim 
cumhuriyetimizin farık va
sıf ve esasları olarak kanun· 
da zikredilmesi elzemdir. 

Sonra arkadaıımız bilhaa 
sa bir noktayı ifade etliler 
ve dediler kı: 

lnkılapçıyız dıyoruz; Cum· 
hurJyetçiyiz diyoruz . Bazı 
insanlar komünb:.m faalıye· 
tinde bulunurlar. Böyle bir 
adam hakim huzuruna çlk
tıAı zaman, evet ben inkilap. 

çıyım ve bilhassa Cumhu· 
rlyetçiylm der. Ve inkili.p

çı olduğu için . komünizm 
yaptığını söyler bu husus Teı
kilatı Esasiye Kanununa 
konmuı olan vasıflara hiz· 
met vadisinden beni nasıl 

olup da muateb addedildi· 
ğini ileri sürer. 

Hayır bütün vasıflar yan 
yana mütelea edilince ne 

komünilt ve ne de faıist bir 
hareketi bızim rejimimizin 

derpiş ettiği bır inkilap di 
ye ileri sürmeğe imkan yok

tur. Diğer vasıfların tamam
layıcı manası içinde bizim 
inkilipçılığımızın f arlkaları 
vardır. 

Sade cumhuriyetçi •eya 
ade inkılapcı oluıumuzun 
değil; diğer ana vasıflarımı· 
zın da başka yerlerde, baı · 
ka ıdeoloj ılerde kullanıldı
ğından ayrı ve bize mahsus 
manaları vardır 

Mllllyeiçllik vasfı: 
Arkadaşlar, mılllyetçlyiz, 

( Lı'.itfen sayfayı çeviriniz ) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE 
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demekle nıılllyetçilik bakı· 
mından da bugün dünyada 
kullanılmış çeıltli manalar 
vardır Mesela, kan mil :iye
tçıliğini tatbik ederler. 

Bu nevi milliyetçihk bazı 
yerlerde aktif ve passif vas 
ıflarla tatbik ıahası buluyor. 
Kendi kanından ve kf'ndi 
ırkmdan olmıyanları yurt 
dıtına atmak veya yurddaş 
hakkından mahrum etmek 
passif bir kan mılliyetçi ' iği 

nin tatbikidir. Bir de sınır

lar aıırı yer lerde hatta kıta 
ve deniz aıırı yerlerde me
vcut ve kendi kanından ol· 
an insanların siyasal hudud 
ve birlik içerisine girmesini 
ihtiva eden geniı çerçiveli 
irreden'ist mliliyetçllik vnr 
dır. Bu da kan milliyetçili· 
ğınin aktif bir görütüdür. 
Daha bir çok milliyetçilik 
fıkir vt: ıekilleri vardır. 

Fakat bizim milliyetçiliği 
mizin ana vasfı ana yasam· 
ızın diğer hükürnlerlnde ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin 
rejim prensipleri içersinde de 
belirtil mittir. Beynelmilelci 
her cereyan milliyetçilik te
lakkisine muhaliftir. 

/Jalkçıftk: 
Arkadaılar; halkçılık dıye 

yer yüzünde çeıit teıekkül

ler vardır. Son zamanlarda 
sol fikirlerin müşterek çalı 
fmaları için yapılan ve halk 
cepheleri diye isimlenen bir 
takım siyasal kurumlara ra· 
slarız Bunlarla bizim halk
çıhk telakkimizin münasebetij 
yoktur. Bu kelimenin asla 1 

Jnkllibın ilk günlerinde pa
rtiye ad olarak alınmııtı. 

- SONU VAR -

••••••••••••••••• •il •il•· 
• • 

~DOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM: • • • • 
: N A f i 1 Bl YSAN • • • • • il 

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

Ullım111111 deri, scıç . 
lırnak lıaslalıklarlle. 

her şcl.il /irengl. bclso
ııklu!Jıı 11c yumuşak 

karlıa lıas/tılıklurwı i<l 
rar uolıı darltklar1111, 
aclemi iki/darı e11 son 
us11/lule frdavi edu 

Hastalarını hükümet 
caddeı:inde numara 56 
da hergün saat on bet 
ten sonra kabuleder 

• 

~•••••nn•••••••••••••••• , __ , 
TÜRKDİLI 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 " 

Günü geçmı§ ııayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 

BALIKESİR TÜRKDİLİ j 

~. =;;;.;;;;:=~;;::::; .. ;:::: ------" 

Kiralık Veya 
Satılık Hamam 

Balıkesırde Eski Cami kar · 
tısında Yıldırım hamamı y• · 
nıbaıında evi ile beraber 
üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Veyahut satın 
alm•k istiyene satılacaktır. 

Talip olanların sahibi Sü 
leyman Vehbiye müracaat 
ları ilan olunur. 
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Balıkesir Tapu Sicil 

Mevkii Cinııi 

Muhafızlığından: 
Hududu 

Kum bağlar nam Halen bir- Doğusu: Tabak Yalrnp ve 

dlğ Ayazma birine kalp kısmen topal Osman, batısı 
edilmlt tarla Salih Kavas oğlu Hüseyin, 

poyrazı Postacı Ramazan ve 
sergıcı Mehmet ve kısmen 
Dudu, cenuben emlaki milli· 1 

ys tarlası. 

Bulunduğu yer ve hududu yukarıda yazılı tarlanın bir 
k11mı mart-288 tarih ve 9 numaralı ve Haziran . j J 4 ta 
rih ve 83 numaralı senetlerle, anası Havadan intikal se· 
bebine, ve bir kuma da mart-330 tarihinde lbrahim oelu 
çakıcı Süleymandan ve bir kıımı da mevcut eylul · 32Y ta . 
rihli beyin senedile Ahmet karm Sabriye ve yine mevcut 
20 Eylul 324 tarihli diğer beyin senedile Ermeni milletin 
den ve eıha11 mütegayyibeden Serkiz oğulları Mikail ve 
Nazarettin haricen ve adiyen satın almak cihetlerine 
müsteniden, parça parça ve bir birine hem 
hudut bir halde iken, bir tarafa tecavüz ve ıair 
suretlerle tevai etmeksizin yckdığerine kalp ve ilhak ed· 
ilmek ıuretile bir tarla halinde olarak mezl.ur tarihlerden 
beri Martlı mahalleıinclen Kızılca oğlu namı diğer Üzüm
c\l oilu Muıtaf anın senetsiz ve nizasız hüınü na yelle ta · 
ıarruf ve ziraatinde bulunduğundan bahisle namına tascil 
ettirilmek ve tapu senedi almak istediğinden tasarruf ha 
kkı tahkik edılmek üzere 28 Şubat 937 pazar günü ma· 
halline mcmıır gönderilecektir. itirazı olanların bu müddet 
içinde yazı ileviliyet tapu sicil muhafızlığına veya mahalline 
gelecek memura müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıkesirde 8 Mart 937 pazartesi günü saat 15,30 da 
açık eksiltme tıuretile askeri bir bina inıası ihalesi yapı· 
lacaktır. 

0

Muhammen bedeli (~271) lira (5J) kuruıtur mu 

vakkat teminata ( 170) lira (36' kuruıtur. isteklilerin fen 
ni ıartname, Plan, ketfini görmek üzere her gün ve adı 

geçen aün ve ıatte de teminat makbuzları ve bu gibi in 
ıaatı muvaffakiyetle baıardıklarına dair gerek mütt>ahhi 
dinin ve gerekııe mimarının devahl aidel resmiyesinden 
alacaklara ve bununla beraber ayrıca da ticaret odaların 
dan ticaret odalarına mukayyet olduklarına datr alacak· 
lan vesaik ile birlıkte Kolordu satın alma komisyonuna 
miiracaatları. Gazete ilan ücreti de müteahhlte aittir 
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.. d 'Wı BOZKURT. VE HALK Encüme ın en: ııııı 
Açık Eksihml ye konulan iı İ v<iııdı - Korncu yo ıını TR AŞ B I Ç A K LA R I 

lunda sekiz adet menfezin lmalall sanııiyesidir Keşif be- lmı YURTDf/Ş , 
deli (4867) lira ( 19) kuru§ muvakkat teminatı (365) lira mı 

(39) kuruıtur . g)I Yurclumuzda biricik Öz Türk sahipli olan BOZ· 
2 - Bu itıe aid keıifnamc ve evrak §unlardır: ırnl KURT ve HALK Tra§ bıçaklarını kullan ve ark•· 
A Eksiltme ıartnamesi U\I daılarına da tavsiye et!. . 
B 

c 
D 

Fenni §artnaıne 
- Keıif cetveli 

Mukavele örneği 

F Nafia itleri şeraiti umumiyt.si 
İstiyenler bu keşifname ve evrakı vilayet 

men kaleminde görebilirler. 

ırnı 
l:fil Bu bıçaklArı kulfanmakln paranın bir cebindeO 
nll 
noı 
ili 1 

diğerine girdiğini unutma! 

Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! 

İsrarla Öz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HAL8' daimi encü- ırnı 
MJI Traı Bıçaklarını iste . 
ımı 
ICU 8 O Z K UR T Trdş bıçağı (5) kurııı. H AL 8' 3 gksiltme 1 Mart.937 tarihine raslıyan pazartesi günü 

aaat 15 de vilfAyet daimi encümeninde yapılacaktır . ımı Traı bıçağı ( JOU) pnradır. 
,ın: Ka11abamızda her dükkanda satılır. 
ı~ı 
1™1 

Balr/\esirdc Topfnn Salış l'erl: 

4 - Eksiltmeye girebılrnek için Ledeli keşfin yüzde 
7.5 kuruı olan (365) lira (39) kuruşluk muvakkat temina
tını mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veya ban· 
ka mektuplarile encümene müracaat etmek lazımdır. 

5 - Eksilmeye bu gibi itlerle uğraşdığına dair Nafia 
müdürlüğünden laakal bir hafta evvel vesika alanlar gire
bilir. 

J&.! ı·b h. ç .,, 
I~! ra ını avuşogıu 

~f52S~SE~!iC5i!Si?~~J_~~-ru -'ü!52i!5~ 
6 Muvakkat teminat malsandığına yatırılır . Encü-

mende para ve tahvilat kabul olunmaz "'1111111111111111111111111111111111111111111 
4 ı - 63 

Balıkasir Orman 
Müdürlüğünden: 

~ ANKARA -------------Balıkesir vilayeti merkez kazasınm Savaıtepe ııa- -

Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

hiyesinde vaki olup hudutları şartnamede yazılı Türkmen = Tanınmış değerli avukatlardan· 
dede altı devlet ormanından 31 Mayıı 937 tarihine kadar = dır. Her nevi hukuk. ceza davalarınızı 
ormandan çıkarılmak ıa•tt'e 314o 1<entaı meşe kömürü 20 j =-- emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 
gün müddeti~ açık arttırmaya konu'muıtur. . 1 1 

2 - Arttırma 4,3 937 tıuthine rastlıyan Per~embe gü. I = ve Devlet Şurasında murafaa kabU 
nü saat 15 de Orman müdürlüğünde yavılacaktır . : ederler. -3 Beher kentalinin muhammen bedeli 30 kuruştur. : /IDRES 

4 Muvakkat teminat 85 liradır. : 
5 ŞartnamP. ve mukavele projesini görmek lstiyen : -lerın bu müddet içinde her gün Orman müdürlüğüne ve : 

Ankarada Orman umum müdürlüğüne müracaat edebilir --ler. 4 - 1 - 69 --
ANKARA Sanayi cad· 
deıi ALİ RİZA Apart· 
mam N U M A R A : 3 

~1111111111111111111111111111111111111111111 
Balıkesir Orman ~~~~~~~~~ 

Müdürlüğünden: i 
~~~ 

l - Balıkesir ilinde Sındırgı ilçesinde hudutları ıart ı 
namede yazılı Akpınar Devlet ormanından numaralanmış ~t 
ve ölçülmüş 451 . 452 metre mikaba muadil 336 adet de· ft. 
vrik çam ağacı yirmi gün müddetle açık artırmaya konul ~ 

muştur, it. 

Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arltumakıır. 
J\ li Lt\ rıı 

2 _ Artırma 4-3 937 tarihine rastlıyan perştmbe günü s t t B • e • s t 
saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır. a iŞ a ırı CI ar . 

3 - Beher gayri mamül metre mikabının muham- 1 • 
men bedeli kuruştur. 1 1\ 

! _ ~:.;:~~:! ::m~:~a~~ı011 ~::;~1lni görmek istiyen ~ ((REKLAM,, DIR. 
ferin bu müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve R.. 
~:.k•rada orman umum müdürlüğün• mür;c:__•\ .d.7h~ıır- ı Satacağınız Malınızı 

1 Herhalde Reklam Ediniz, 
Kepsüt Belediya \ ' e Hu llcklihnlaruuz•· 

Kcpıüı Bclcdıycsın~~ı~~k~~!~~d~ ça~.: 1 ( TÜRKD/LJ) il(' \'e riniı 
~~7 ·~:m:r:~;iir:~:~ :~';~;~ ~=~~ü:t B~~;~~Yt~ c~a~r:~~;~ " T u,... R K o ,.. L ı• 
ihaleıi yapılmak üzere açık artırmaya çıkanlJığı ilan ·'1. 
olunur. (fı; 
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-B--l-k _____ k ___ S~-- Ha!ıkesirin Biricik GaLetesidir 

a ı esir As eri atın ~ 

Alma Komisyonundan: ~ 
Ko'orduııun ihtiyacı olan 14000 kilo Pir'nç 8.Mart ·937 ~~..ı: • 

pazartesi günü saat 10,30 da açık eluiltme sureti le ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli (3360) Liradır Muvakkat 
teminata (25:! ) Liradır ekıiltmeye lttirak eder.eklerin şart 
namesini görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve 

iyesi ve BaHnznınnı: 

Her Yerde Okunur· 

Balıkesir saylavı H KARAN 

satte de teminat makhuzlarile Kor satın alma komisyonuna Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
müracaatları. Gazetede ilfm ücreti mütealıhide aittir. 
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