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Cenevrede Hatay ana yasasını tan
zime memur komite faaliyetini 

8 Marta bıraktı .. 
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Velıiller Heyeti Toplantısından Sonra: Bürhaniyede H f kevi 
Hükiimetimiz Cenevredeki Türk Merasimle Açıldı .. 
Heyetine yeni talimat Verdi .. Bürhaniyeliler H~lkevi~in8Çİlmasından dol yi büyük 

hır sevmç duymuşlard1r. 
Sancağın teşkilô:tıesasiye kanununu tesbit edecek komite içti· 
rılalarına Surıye baş vekilinin de iştirak edeceği bildi'riliyor. 

Bürhaniye, 27 (Hususi ı -

Bu yıl yeni açılan Hal · 

kevleri arasında Bürhaniye 

Halkevinin de kalabalık bir 
topluluk önünde küşat res 

vini ve Rüştü Sarperin Hal
kevi m nsupları namına olan 
sözlerini dinledıle·. Gecele 
yin (Himmetin oğlu) ismin· 

deki güzel operetle bu yı
lın ılk Halkevi temsili de 
verilmiı ve bu suretle Bür . 
haniye Halkevi gösteril ko· 
lunun temsil ettiği güzel 
piyesle halk iyi bir gece 
geçirmiştir . 

Ankara, 27 (Huııuıi mu
habirimizden) _ iıtanbu1da 
bulunan Hariciye V ~kili Bay 

~evfJk Rüıtü Arat, Milli 
üdafaa Vekili General 

1\. 
1 
azını Ôzalp, Zıraat Veki 

1
1 B. Muhliıı Erkmen, 
tıhfıarlar Vekilt Ali Rana 
Atıke.raya dönmüılerdir. 
V Ankara, 27 { Huıusi ) 

ekiller Heyeti dün buraya 

lllvJet 'den Batvekil İımet 
nönü -

1 
nun riyaa~tınde top 

anınıtlardır. 

Bu konutmalarda Hatay 
temel ana yaııaamı teıbit ISKENDERUND ~N BiR GÖRÜNÜŞ 
~lmek üzere Cenevrede bu ı menciofluna talimat veril- ı 5uriye bat vekilinin de 
~uman Rtfat Mene· dtği zannf'dilmektedir. Sancaiın temel yasuının 

tanziminde hazır bulunaca
ğı bildirilmektedir Suriye 
başvekili Paristen Cenevreye 
aıeçmitlir 

Ankara, 27 (Huıuai) -
Halayın temel yasasının tes· 
bit edilmesine dair yapılan 
görüfmelerde Fransız dele . 
gelerinin bazı nC\ktalarda 
müıkülat göaterdıkleri ha · 
ber veriliyor 

Hükümet bu huıu&ta Türk 
Heyeti Reisi Numan Hif at 
Menemenci oğluna bazı 

talimat vermftlir. 

mi yapıldı Oavetlller eski 

Türk ocakları binasının §İm· 

di Halkevinc tahsis edi1en 

geniş salonunda Halkevi 

baıkanı lbrahim Çakıroğlu 
nun açıı nutkunu, Fahri Gü 

neyin Halkevleri nizamna 
meııinin izahına ait söyle-

Bürhanlyelıler Halkevinin 
açılmasından dolayi büyük 
bir sevinç duymaktadırlar. 

r-:-=:-.;;==:================:..::__:::====; 

Kültür Ge ral 
Bakanlığı Sark vilayelleri Kazım Dirik dun Halhvini 
için program ~azuhyor ziyaret etti. 

Türkkuşu Türk Felemenk Kleringı 
filosu Gar~i Anadolu sayı- Anlaşması imzalandı. 

~ıtma çı~ıyor 
1 

-

Ankara, 27 (A A ) ·· Ce 
nevrede Hatay eaas yasasını 
tanzime memur eksperler ko 
miteıi dün iki uzun toplantı 
yapmıt ve azanın talebi 
üzerine faaliyetini bir hafta 
kadar talik ederek ıekiz 

Mart pazarteılne bırakmıotır. 

italyanm iştira~ etmiyeceği 
~ir ~onf erans 

Ankara, 27 (Hususi) -
Kültür Bakanlığı, Şark vi 
layetleri için ayrı bir kül 
tür programı hazırlamakta· 
dır. Bu programa göre, Van 
vilayetinde bir halk üniver 
ıitesi açılacak ve mıntaka 
yatı mektep\erine bilhassa 
büyük ehemmiyet veri\ecek
tir . 

Bir kaç gündenberi şehri

mizde bulunmakta olan Trak

ya Umumi Müfettişi Gene · 

ral Kazım l>irik dün Hal

kevine uğramıştır. 

Genera 1 Kazım Oirik Hal

kevinde kaldığı bir saat mü· 

ddet zarfında evin muhtelif 
işleri, faaliyetleri üzerinde 
izahat almıştır. 

t Ankara, 21 (A.A > _ Jk• ki dost mımle~el arasmda elde adilen bu ticari an-
~~~~:: ".:ü~!~:;PT b:~·~';.; lışmıdın ehemmiyetli neticeler alınacakıır. 
lı~fu filoıu bu aabah Şehri· Ankara, 27 (A.A ) - Re· • 

en hareket etmiıtlr. Filo smi tebliğ: 1 ngı•ı tere 
~~n ilk merhalesi Eıklıehlr· Türkjye ·Felemenk Klering 

t 
r. Oradan Bunaya, mü· 

eak·b İ anlaımaaı ve Ft' lemenk fir-
b 1 en zmlre gidecek ve 
u tehırlerde planörle uçut 

~e Paratütle atlama aıösterl· 
erı Y•pacaklardır 

Ras Desta 
- ~ 

Kurşuna dizildi 

R RAs DESTA 
1) oma, 27 (AA.) - Raa 

t&ta Lı 
tn .--.abetiıtanda Göller 

1 rıtak 
ku aıında esir eıJHmlı ve 

ttun d a fzllmiıtir 

8oğ~;i~;dan 
Gecen ~Svapurlırı 

t,!
0

ma, 27 (Radyo) - is 
ı:ı 0~ Uldan alınan bir habere 
~ re 16 
dar b dan 26 fubata ka 
v, oğazlardan 12 Sovyet 

Puru 
har 

1 
geçmlıUr. Bunlar 

•e on Huni a. gitmektedirler 
d.. ~ fltdan ba•ka 

"' 1\. ~ on vapur 
e.radcnlzden eeçmiıtir. 

malarınm karıılığı ııe"iz ıe 

neye kadar uzayan vakitler· 

le ve Türk malı olarak öden · 

mek tartile 35 milyon fi 

lorinlik bir plifon dahilinde 

Türkiyedeki devletle alaka 

dar bazı büyük itler 

müoakaaaaına ittiraki hak

kındaki protokol bugün Ha· 

riciye Vekaletinde her iki 

memleket müme11illerl tara 

fındao imza edilmiıUr . 

Her ikiııi de 

937 tarihinden 

bir Mart 

itibaren 

meriyete girecektir. 

Klering anlatması bir se 

ne müddetle protokol taal

lük ettiği itler 

takııitlerinin tamamen tes 

viyeıine kadar meriyette 

kalacaktır. 

felemenkle mevcut 934 
tarihli ticaret anlaımaııı ay· 

nen 23 Mart 937 tarıhine 

kadar meriyette kalacak 

ve bu da mezkur tarihte 

metni prafe edilmiı olan 

yeni bir anlaıma ile değit· 

tirilecektır 

Bu ·anlaımalı.u iki dost 

memleket iktisadi münase 

betlerinde yep yeni ufuklar 

açmakta ve her iki memle

ket için karıılıklı ehemmJ 

yetli menfl'latlerl ihtiva et· 

mektedlr 

Bahriye bakanlığı 2 8 mil
yon İngiliz lirası sipa

riştd bulundu. 
Londra, 27 (A.A.) - Bah

riye bakanlıiı yeni silahlan 

ma proaıramı mucibince 
önümüzdeki aylar içinde en 

az 28 milyon lnaıiliz liralık 
ıiparitle bulunacaktır. Bil· 

ha111a beheri yuvarlak heup 
ııekiz milyon fngiliz lirasına 

mal olacak olan üç yeni 

zırhlı krovazörOn intaaı me 
vzuu bahistir. 

Bundan baıka yakında Oi -

de tipinde beheri 500 tonluk 

dığer üç krovazör daha inıa 
edilecektir. Diğer sipariıler 

araaıoda bir f ılotilli ana ee · 
miııi ile ııekiz torpido muh· 

ribi ve bet ili 8 bin tonluk 
yedi krovazör ve bir miktar 
küçük gemi 1erle denizaltı 

gemileri mevcuttur. 
-~· 

Garaçyani 
iyileşiyor ~ım zehirlendi

ği te~zip ediliyor. 
Roma, 27 ( Radyo ) 

Adiıababada ıuikaata uarı· 
yan Maraıal Garaçyanl iyi 
leımektedir Kanının zehir· 
lendiil hakkındaki ıayialar 

tekzip cdilmekt edir. 

Roma, 27 (Radyo) - hat. 
ya, Cenevrede 8 Martta to 

Kültür Bakanlığı; progra • 
mı yakanda ikmal etmi~ ol· 

planacak olan iptidai mad· acak ve yeni tedris senesin· Çekoslovakyada 
deler konferansına ittirak den evyel tatbike baılıya 

-=et=mi=ye:;;;;c=ek=ur.====ca=~tı=r. ==.~-=.. Bir general 
Fransız Kabınesı Hu- 457 Alman İabili varmış 

C U m a U g..., r a d 1 Prag, 27 (A.A,) Çe 
· • • koıılovakya milli müdafaa 

- -
Eski ~aş vekil f inansel vaziyetin f ransayi iflasa sü-

rükle~iöini, yeni ~ir şey yapılma~ığım söyle~i. 
Pariı, 27 (Radyo)-Fran

aız parlamentosu, bugün öğ 

leden sonra aaat 15 de bay 
fleryonun riyasetinde toplan 

dı, Tribünler, tamamen do 
luydu. Celıe açıldıktan ıou 
ra reis bay Heryo sözü sa
bık batbakan bay Fıandene 
vermittir. Bay Flanden kür
ıüye gelmJı ve bay Leon 
Blum kabinesine tiddetli bir 
hücumla ııöze batlıyarak 
ezcümle demi§lir ki: 

- Bay Leon Blum kabi
nesinin teıekkülünden beri 
bütün ahvali takip ediyo · 
rum . Yeni biroey yapıldığı 
nı görmedim. Hugünkü fi 
nansel vaziyetimiz, Fransayı 
ifJaıa sürüklüyor. 

Hükümet, hariçten istikraz 
yapmııhr Hu iııtikraz, aca
ba (Bank Dö Frans )tan da 
ha müsait ıeraftle temin 
edilemez miydi? 

Bu aırad, Finans bakanı 
Bay Vetaa Oriol oturduğu 
yerden kalkuak: 

Siz hiçbirıey bi1miyor
ıunuz, diye bağırmııtır. 

Bay Filanden ıö•üne de 
vam ederek: 

Ciditlmiz, frangı bir 
kat daha düıürecek ve ha · 
rlci alyueUmize teair yapa · 

BAY FLANDEN 
caktır. 

f raosız, milleti. bugünkü 
ahval knrşısmda müttehit 
olmalıdır. Halbuki hükümet 
bir ikilik tevlit etmeğe ça
lışıyor. Amele himaye edi 
lirken rençber unutuluyor. 
Hen, amele ihmal edilsin 
demek iıtemlyordum Fakat 
bir taraf gözetilirken, diğer 
taraf ezdirilmemelidir. 

Bay Flandenin beyenatı, 
parlamentoda mühim bir te · 
ılr uyandırmııtır. 

Baıbakan bay Leon Blum 
riyaset makamından söz al 
arak kürsüye çıkmıı ve ta 
kip ettiği dahili ve h11 rici 
siyasayı uzun uzadıya mü 
dafaa etmiıtir. 

nazırı ayan mccliılnde ıo· 

rulan bir suale cevaben Çe. 
koılovakya ordusunda biri 
general olmak üzere 457 
Alman zabiti bulundu~unu 
söylemtıttr. 

Prag, 27 {Radyo) - Cum. 
hur reisi bay Benes bir zl· 
yafet münasebettle irad et
tiği nutukta: 

- Bir harbın pek yakın 
olduğu kanaatinde değilim. 

İngiltere, Fransa ve ıon 
olarak Almanyada sulh le 
hinde teminat vermişlerdir. 

Demiştir. 

Hariciye bakanı bay Kro· 
fta da Deyli Telgraf muha 
birine: 

· Ekalliyetlerin hakları
m temin edeceğiz, Demiollr. 

-==:;;;;;::,,,,-=--ı'i.J~ o:::: 

ltalyan 
Generali 

Ameliyat neticesinde ~ir 
ayağm~an ma~rum ~aldı. 

istanbul, 27 (Hususi) _ 
Adisababa suikasdinde ya
ralanan İtalyan generali Li. 
yotanın bacağı, yapıl n 
ikinci ameliyat neticeıinde 
kesildi. Generalin sinirleri 
müteessir olduğundan, göz 
lerinin de kör olmatı ihti 
mali kuvvetlidir 



SAYFA: 2 TOR DiLi 

nsanö dükter 111 

Sonra Canlanabilir mi? .. .............._ 
- 1 

Bir doktor kalbini durdurduğu B a y r a m d a N e g i b i 
veya başını kestiği köpeğe yeni- V k I Q I d ? 

den hayat verdi. a a a r u . - -Doktor Briukonenko; bü 
tün dünya ilim adamlarını 

hayrete d Üfüren bir tecrübe 
yapmıştı. Doktor Brıukonen 

ko, bir köpeğin batını kes 
mış, bu başa suni bir kan 
ceveli! nı aleti takmıt ve bu 
kesik bat böylece altı saat 
yaşamıştı. Köpeğin bu kesik 
başı, bu eıınada, her türlü 
'layati akııülamellerde bulun
mu§. gözlerini kapayıp açmış 
inlemf§, yemek yimiı, yalan· 
mış, velha ıl her türlü ha 
yat eli veleri göstermişti. 

Briukonenko, bu tecrübesln· 
de, tabii kalb ittiradı ve 
ahengi le kan cevelan ettiren 
kendi icadı suni bir kalp, 
bir "Autojecteur,, kullan
mıştı 

Birkaç sene sonra doktor 
Brlukonenko tecrübelerinin 
ikinci safhasına, tam blr vü 
cudu yeniden canlandumıya 
geçmtıti. Bu safhada, opera 
syon masasına bir köpek 
yatırılmış. bu hayvanın gö 
ğııü açılmış ve hususi pens
lerle kalb durdurulmuıtur. 

Ve köpek birkaç dakika ıo· 
nra ölmüıtür Bunu mütea 
kip kıııa bir tevakkuf dev 
resinden sonra, pensler kal 
dırılmıı köpeğin kalbine 
"autojecteur, tesbıt olunmuş 
ve bu auretle köpek yeni· 
den canlanmıştır. 

Geçen sene, Briukonen 
konun tecrübeleri için, Mo· 
skovada bir Fizyolojık araş 
tırmalar ve tecrübevi Tera 
pötik Enstitüsü kurulmuş 

tur 
Bu Enstitünün esas kısmı 

çok mükemmel bır fizyoloji 
laboratuarıdır. Ve bu la 
boratuarda hayvanları yeni· 
den canlandırır ağa matuf 
alda hayret verici tecrübe· 
ler ve ameliyatlar yapılma· 
ktadır. Bu laboratuarda, il 
im adamları. hayatı uzat· 

mak çarelerini bulmak için 
ölüm denen hadisenin muh· 
telif safha larmı ve vetiresi· 
ni büyük bir dikkatle ted· 
kik etmektedirler. 

Doktor Briukonenko ken· 
dt tecrübelerJ hakkında di 
yor ki: 

Ölüm, muhtelif safha ve 
merhalelerden mürekkep or · 
jlnal bir fızyoloji vetiresidir! 
Anlamağa ve öğrenmeğe 

çalıştığımız nokta, bu safh 
alarm hangilerinde ılım ye· 
niden hayat vermeğe kadir
dir ve aciz kaldığı devre ne· 
reden baılar. 

Senelerce durmadan ve 
aciz getırmeden devam ed· 
en ınesa ı neticesinde, Ensti · 
tünün ilım adamları, birkaç 
ay evci. yeniden hayata ka· 
vuşturulan vücutta bu hay· 
atın idamesi usulüne varm . 
ıılardır Fılhakika, vaktiyle 
bu Enstitünün ilim adamla· 
rı, ancak vücuda yeni · 
den can verebiliyorlar, fa· 
kat bu yeni hayatı idame 
ettlremiyorlardı, ve ameli· 
yattan kalkan hayvanlar olr 
kaç saat yaşadıktan sonra 
yeniden ölüyordu. 

Halbuki bugün enstitünün 1 

köpelderi arasında geçen se· 
ne ağustos ve eyliil ayların· 
da öldürülen ve bilahare 
yeniden canlandırılan bet 
köpek mevcuddur ki bu ha· 
yvanlar ikinci heyatlarını 

yaıamaktadırlar Bu hayva· 
olar muhtelif suretlerde öl
müşlerdi, zehirlendirilmiş ve 
bazmnın da bütün kanı ak· 
ıtılmıştı. Halbuki bugün bu 
köpekler, iııtiıınasız, çok iyi 
suretle yaıamakta ve nor
mal şerait içinde inkişaf ey· 
lemektedirler. 

Fizyoloji laboratuarı, ha -
len, ayrıca, ölüme çok yakın 
bir halet olan ve çok defa 
ölümle nihayetlenen inme 
ve buna mümasil her nevi 
şiddetli sarsıntı ve "Choc,, 
ların mahiyetini tedkik ey. 
lemektedir. Tetkik edtlen 
mevzular arasında, bu .. Ch
oc" ların kanda ve hücre 
lerde hasıl ettiği akaülame· 
llertle bunların diğer dahili 
uzuvlar (izerindekl tesirleri 
vardır. Laboratuarda, suni 
yolla hayvan vucutlarında 
choclar husule getirilmekte 
ve bilahare bu hayvanlar 
buna karıı bulunan US•Jllerin 
tatbikile iyileştirilmektedir. 

Enstitünün bütün bu sa 
halardaki çalışmaları ile şim 
diye kadar elde ettiği neti
celer hakkında doktor Briu
konenko demittlr kf: 

insan vücudunun yeniden 
hayata iadeai meselesinin de 
nihayet halledileceği hakkın · 

da büyük bir kanaatim var· 
dır ve çalışmalarımızın he 
defi de biıtabi budur. 

Habeşistan 
Hükumeti de 

İngiliz krahnm taç geyme 
merasimine ~avet edil~i 

Roma, 27 (A.A.) - hal· 
ya Habeşi tanın İngiltere 

lf ralınm taç geyme merasi· 
mine davet edilmiş olduğu 

haberini yalnız yazmakla 

iktifa etmekte ve bir muta 

lea aerdetmemektedirler. 

Sen ne~rin~e sular yü~
seliyor. 

Paris 27 (Radyo) De 
vam eden yağmurlardan 

dolayı Sen nehri taımakta

dır. Seyrüsefer imkansız 

hnle gelmi§tir. Sular 4 me 
tre 69 santimetre kadar 
yükse lm ittir. 

GönüUü isi 
Belgrad, 27 (A.A.) Yu · 

goslavya ~spanya için gonu· 
ltü toplamağı ve sevketmeği 
yasak etmiştir. 

Paris, 27 (A.A.) - Is 
panyanın karadan kontrolü 
meselesi dün hal ve beynel 
milel kontrol memurlarının 

adedi Fransa ve Portekiz 
hududunda 130 olarak tes· 
bit edilmi§tir 

Vahaların Ç o ğ u Serhoşluk 
Yüzünden Olmuştur .. 

Bayramın ikinci günü farını kırmağa başlamıtır. 
saat 20 sıralarında aslen Bu esnada kolundan ve el. 
Bergamanın Arlfbey mahal. 
lesinden olup Abahane ha
nında misafir Hüaeyin oğlu 
Abdulgafur serho§ olarak 

Goncanın iılettiğl umumi eve 
ııirerken üzeri araşhrılmı§ 

ve cebinde bir miktar esrar 
bulunmuıtur. Tahkikat neti 
cesinde Abdulgafurun bu es · 
rarı sermaye Muazzezden al· 
dığı anlaıılmıı, onun da üze. 
rinde earar bulundu 
ğundan her iki suçlu da ya 

kalanarak dllyeye verilmit 
!erdir. * Bayramın üçüncü günü 
saat 17 sıralarında Altay 
mahallesinden Mustafa oğlu 
şoför Hüseyin, Ege mahal
lesinden Mustafa oğlu sey 
yar satıcı Mehmet sehoş ola 
rak mahalleler rasında na· 
ra atmak suretile umumun 
istlrahatına bozduklarından 

her ikisi de yakalanmıılardır· 
§Bayramın dördüncü gü 

nü gece saat 21 sıralarında 

aslan Karacabeyli olup lk 

bal f ırınmda çalııan Ahmet 
oğlu İsmail serhoş olarak 
çarııda uygunsuz hareket 
lerde bulunduğundan hakk 
ında takib1ıta başlanmıştır. * Yine bayramın dördün 
cü günü gecesi Ege mahal 
lesinden Hüseyin oğlu şoför 

Münir içmiş ve evinin cam· 

i~manyurdu tasnif le ~i
rinci gel~i. 

Atletizm feder syonu ta 

rafından tertip edilen kır 

koşularının üçünciisü de so

na ermittir . 

Ovaköyle şehrimiz ara 

tnnda ve 7 kilometre bir 

mesafe dahilinde yapılan 

bu müsabakalara birçok at · 

letler ittirak etmişlerdir. 

Neticede birinci Turgt•t 

(Yurt}. ikinci Todori {Yurtl, 

üçüncü Kemal (Yurt), dör

düncü Süleyman (Yurt) gel 

miılerdır. 

Bütün müsabaka la rrla 

umumi tasnif itibarile de 

idmanyurdu birinci gelmek 

tedir. 

Nüf üs ~at ip ve ~aş~itip
lerinin maaşlar1. 

Dahilıye Vek· leti vilaye 

tlere gönderdiği bir tamim 

de nüfus başkatip ve katip· 
lerinin maaşlarının nıikda-

rına ait bazı izahat istemiş 
tir . 

Vekaletin bu izahatı is 
temeslnln yeni yapılacak 

nüfus teşkJlatı ile alakadar 
bulunmaktadır. 

!erinden ağır surette yara · 
landığından hastahaneye 
sevkedilmfttir. * Bayramın dördüncü gü· 
nü Oruçgazi mahallesinden 
Sabit oğlu kahveci Benlı Ke· 
mal serhoş bir halde Deveci 
lsmallln kahvesine giderek 
bardak ve fincanları lurdığı 
ve İsmaili de sopa ile ba 
şından yaraladığı iddia edil· 
diğinden hakkında takibata 
girtıilmiştir. 

~ Bayramın dördüncü gü 
nü Ege mahallesinden fsma 
il oğlu kahveci Cavit ve ka
rdeşi Şevket; Yenice mahal 
lesinden Mehmet Ali oğlu 

İsmailden alacaklarına mu· 
kabil zorla batından ıapka
sını aldıkları tikayet olun 
muş ve tahkikata giritilmif· 
tir 

, Bayramın dördüncü gü 
nü saat yarımda Sakarya 
mahalleılnden kahveci ay· 
ran Osman bu mahalleden 

.> 
Şaban oğlu Ahmede taban-
ca teıhir ettiğinden suçlu 
silahile birlikte yakalan· 
mııtır. 

~ tlayramın dördüncü günü 
Anafartalar mahallesinden 
Hasa o oğlu Raf etin evinin 
bacası tutuşmuştur. İtfaiye 
vaka yerine gelerek lutuıan 
bacayı söndürmüıtür. 

Balta 
Ve ~ıçak ile kavga 
Bayramın ikinci günü sa

at 14-30 sıralarında Cumhu 

rlyet mahallesinden Mustafa 
oğlu bahçıvan Hüseyin ser 

hoı olarak Ege mahallesin · 
den Mustaf anın kapısına ta ar· 

ruzda bulunmuştur. Hüaeyin, 
bu esnada Mustaf anın kızı 

Esma ile Zebraya bıçak da 
çekmiıtir. Bunun üzerine 

Zehra da Balta ile Hüseyiue 
hücum etmlttir Kadınlarla 

erkek arasında bir müddet 

balta ile bıcak mücadelesi 
devanı etmittir. 

Bağırma ve haykırmalar 

üıerine kahvelerden ve cı · 

var evlerden birçok kimse· 

ler hadise yerine koşu§

muılardır. 

Polis her iki taraf hak· 
kında takt bata baılamııtır. 

(ve gi~ip yorganla ~attı
n iyeyi çalmışlar 

Umurbey mahallesinden 

Ahmet oğlu Kadar karakola 

müracaat ederek evinin ka
pusunun kilidine anahtar uy-

durulmak suretile girildiğini 
ve bir yorganla, battaniye· 

sinin çalındığını iddia ve ti 
kayet ettiğinden tahkikata 
ba§lanmıştır 

Piyango 
Humaraf armda düşen iba

miyeler, 
Perıembe gunu çekilen 

Çocuk Esirgeme ve Yoksul. 
lar Birliği piyangosundan ik· 
ramiye kazananların etya · 
ları dünden itibaren tevzi 
edılme~e baılanmııtır. 

Dün neınıttiğimiz numa· 
ralara göre ikramiye kaza· 
nanlar bir ay zarfında bu 
kurumlara müracaat ederek 
eıya 1armı aldırmaları lazım· 
dır. 

Dünkü numaraların bazı

larında şu yanlıılıklar olmuı 

tur: Ôzür diliyerek düzelti 
riz.: 

İpekli mendil 3827 numa· 
raya değil 3837 ye, küçük 
kolanya 2924 de değil 2624 
de, yine küçük kolanya 
2963 değil 2993 e, defter 
3012 ye değil 2012 yedir 

7965 numaraya da dit fır 
çası isabet ettiği yazılacak 

yerde dit macunu yazılmıı 

tır Tashih ederız. 

Dursunbeyde 
• 

Polisler 
istifa ettitten sonra nasıl 

ahnacak1 
Bazı polta memurlarınıl1 

istihdam edildikleri vilayet 
emniyet kadrolarından ıetıf• 
ederek ailevi veya ıah•1 

alakalı oldukları diğer vıı&· 
yellere müracaatla yenıde11 

polis tayin edilmekte oldu· 
kları anlaıılmııtır. 

Emniyet kadrolarınd• 
teıtaine çalııılan istıkr•11 

imkan11z bir hale gettre11 
ve ·zabıta disiplinini yıkal1 
bu hareketi önlemek içlfl 
Dahiliye Vekaleti vilayetle 
re bir tamim göndermlıtfr· 
Bu tamime göre bademe 
polisliğe talip olan ktrnıe· 

nin evvelce polislik yaprnıt 
sa ayrılıı ıebebinln tstih' 
dam edildiği vilayetten so· 
rulmasının, künye puslaaırıııı 
mahallinden istenmealnillı 
müracaat ettiği yerde aıle"1 

veya ıahıi alakası olanlarıll 
kaydedilmemeıinin ve olrl'' 

ıyanların ise kabul edilrne•1 

için herıeyden evvel veki' 
letten istizan edtlmeslolll 
uııul ittihaz olunm&. ı iıterı' 
mektedir. 
~--Yoksul çocuHan geydiren 

do Hor 
Dursunbey, 27 (Husuai)

Hükiimet doktoru Memduh 
Türkay kazamızdaki yata 
okulunda okuyan yoksul ço-
cuklardan beı yavruyu gey 
dirmek suretile büyük bir 

I Faytoncular 

Arasm~a çıkın kavgı~ı 
yaralananlar 

hayırseverlik göstermittir 
Bütün hastalarını maddi 

hiç bir fedakarlık bekleme 
den tedavi eden değerlı dok 
torun bu güzel hareketi 
memnuniyetle karşılanmw 
tır. 

Maçlar 
• 

Bugün Yurt ile Birlik kar-
şılasaca~ 

BuğCinA . B. ve C. gümeler! 
kupa maçlarına devam ede 
ceklerdir. 

A gümesine dahil olan 
İdmanbirliği ile, İdman 
yurdunun ikinci takımları 

saat 13 de, birinci takımları 
ise saat 15 de karıılaıacak. 
tardır. 

B gümesl maçları Bür· 
haniye sahasında, Bürhanıye 
ıle Avyalık takımları arasın 

da, C gümeslnden Bandırma 
Birlikspor ile Bandırma İd 
manyurdu Bandırmada kar 
ıılaşacaklarclır. 

Geçen hafta Edremit sa 
hasında Bürhaniye·Edremlt 
arasında yapılacak olan maça 
Aürhaniyelilcr ıottrak etme 
diklerinden. Edremitliler 
hnkmen galip sayılmıılardır 

Teşekkür 
llalkevimiz Kitapsarayına 

17 kitap armağan eden lise 
•tarih öğretmeni bay Ha
mit Altan ve 31 
kitap armağan eden D D 
Y Balıkesir veznedarı Bay 

Hayriye teşekkürlerımizin 

iblağına gazetenizin tavu. 
sutu rica olunur. 

1 lalkeui /3aşkaıılığı 

Dün gece fayton taksi ye 
rinde Yenice mahalleııfnd111 

Kır Huan oğlu Niyazi aY11 

mahalleden Yamalı Envtf 

Yıldırım mahallesinden f&f 
toncu Zahmoğlu Muharreıf 
kavga etmitlerdir. Bunlard•~ 
Niyazi Muharremi bıça"1' 
omuzundan, kavgaya kar•f' 

nlardan faytoncu Mehrne0 

de kolundan yaralamııtı' 
Yaralılar hastahaneye k111 

dırılmış. suçlular da yakal•" 

mıştır. 

Halkevin~e veıilen mnsı 
mı re. 

Halkevi gösterit kolu 1' 
rafından dün akıam Atk'~ 
Manası adındaki üç perde 
lik piyes temsil edtlrrılftlf 
Temsilde kalabalık bir ,e 
ylrci kütlesi hazır bulll~ 
muştur. 

Müsamere bu 

tekrar edilecektir 

Dünkü un ve İaMre fiatıırı 
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tiatıralar: 

-Samimiyet-
Çınıırağı çaldım: Bıraz so· 

:ra kapı aralanllrak küçük 
lr beıleme kız, soğuktan 

Ucu morarmıı burnunu ileri 
Uzattı: 

- Kimi iatiyoraunuz? 

- Bayan Perihan evde 
Yok mu? 

-- Evde 

- Kendillnl ıörmek iıti· 
~rum da.. Kim diyeyim? 

ahmut geldi dersin . 

lçerden ıesler ıeliyor: 
- Pervin kim o gelen .. 

h - Mahmut beymlf küçük 
anını •izi görmek iıtiyo,. 

- Mahmut bey mı? Han 
11 Mahmut bey? 

1 
Kapı açılıyor ve Perihan 

a kuıılaııyoruz. 

1 
- A ... Vallahi gözlerime 

ıı.namıyorum .. Sen ha. Ne· 

rden çıktın? Ah ıenl hlya
llet •ent.. lnıanı bu kadar 

unuturlar mı? Yukarı çık, 
Yulcarı çık. 

- Rahatsız etmiyeyim. 

A -... Rahatsız mı dedin?. 
' Bu da naaıl ıöz. Ayol 

buraıı ıenln kendi evin. 

-- Seılenerek. Ajabey, at· 

•bey, Bak kim geldi .. 

Yukarıdan bir erkek ıesi: 
- Kımmı1 o .. 

- Gelde ıör. Hiç ıevm 
edıtın biri .. 

Birader bey teırif ederek: 

Al- Vay efendımmmm .. 
" lah Ömürler versin.. Sizi 

' 111i rüzairlar attı böyle . 

d Ayağınıza aıcak ıu mu 
I 6lcetım yoksa ıoğuk ıu mu? 

"&anı bir kerre arayıp ıor -
"'•it Yok mu? rica ederim 
, .. 1 
l oy e buyurunuz. Y ooo val 
ahı olmaz. 

1\. Şurau, köıeye buyurun · 
ıı Pervin, köıe yaatıim• 

~eYin arkasına koy .. Peri 

1 an •en de ıu ıigara iıkem · 
eıını turaya çek . Ha ıöyle 
rahatına bak.. Hani rifa -
~ı 1 

.. •öylüyorum, adamakıllı 
lorec A tgim gelmi1tı. 
F Ş,ka, maka bir ıeneden 
b•ıı, oldu. Arasıra mektu-

l.lnu · fie •lmıyor deillim ama .. 
.._ de olıa yüz yüze konuı
b •k baıka ıey .. Gel beya
ı~" l\.ucaklaıalım hay koca ..,.,h 
dı tnut hay .. Nihayet gel 

11 " ha .. Yak bakalım bir 
b l•ra köylü doryan .. Deiil 
p '· liiliı boiazlçt. .• Pervin, 
ervın b \' Ça Uk bize iki kah 
e, Perihan een de içer 

"'
1
•1n' Oh 1 · o sun. 

b Her :ıaman söylerim. Ki 

tı•r •damıındır, arkadat ha 
... bil 

1 .. irsin. Ben çok kitiler 
Ordn C ,, rn. anım derlerde ın 

l 
.. ,"•n arkasından söylemedi
nı b L 

d . ıra.:mazlar. Seni kar · 
eıım ·b 

dün aı i ıeverim. Daha 
d lece Perihana ıöyliyor 

'llm ç 
1.. · oktan beri mektup 

0 nder · di mıyor acaba ne oldu 
Yordu N 

leldi m. e iyi ellinde 
n .. 

li Cet bir daha aarıla 1 ım . 
ay k M lt'I oca ahmut hay, na-

r 'llıunı hakkı için, nah .. Şu· 
•tnd kik a Yerin vardır. Hır da · 

.\h • ktlblmden çık mazaın . 
S dile kolay Tamam 15 

ene k 
Vhl ar adaılığımız var. Per· 
b ' Pervin nerde kaldan ça 

Uk k h 
b l 8 veleri . Bu kızın 
.e ece .. · 

K1 Yok. Ben hem ıu 

na bakayim hem de parde 
sumün cebinden ıiğara pa 

kelini alayim · 
Çıkar -

Perihanla yalnız kalırız. 
O bana bakar ben ona ba· 

karım gülüıürüz 
- Perıhan sen ne ıeker 

olmuısun böyle. 
Mahmut .,ey? 

- Beni unuttun mu? 
- Unutmak mı? Bu ka· 

bil mi? Üç sene devam eden 
bir aık kolay kolay unutu· 
labilir mi? Daha dün akıam 
lafın geçince içime bir acı 

çöktü .. 
Kardeti tekrar odaya gi 

rer lif yarıda kalır: 
_ Efencıim.. Bu Pervin 

den de bıktık, usandık. iyi 
bot amma eli pek ağır. 

Kız . Getir kahveleri he· 
le tükür evvela beye ver .. 
Ne zaman adamlığı öğrene · 

ceksin bilmem ki .. 

Efendim ben köpüksüz 
ıeverim. Kahve dediğin bi 
raz kesılmif olmalı .. 

Akıam yemeğİne beraber 
deiil mi? Nuıl? Olmaz mı? 
Yoook bak kü ahları deği 

tiriz. 
Kırk yılda bir kalk gel .. 

Senelerce hasretini çekeyim 

sonra birde . Naf ıle beyhude 
yere iarar etme .. Akıama bu 

radaa,o .. Öyle değil mi Peri 

han 

- Evet kalmazıauız pek 

ayıp olur .. 

Vallahi Mahmutcuğum .. 
Seni canım gıbi severim . 
Daha dün akıam ... 

* Doıtum; daha bir müddet 
bana kartı olan derin sami· 

miyet ve sevgiıini bu suret
le anlattı durdu Bayan Pe 

rihan da bu kadlrtinaıhk ya 

rııında ondan aıağı kaim" 

da. 
Bir aralık her ikisi de dl

ıarı çıktılar. Odada yalnız 

kaldım Gözüme. ortadaki 
dört köıe masanın bir ayll 

ğana 11kı1tırılmıt bir kağıt 

parçası ıliıtt. 

Merak buya, usu1ca çek 

tim aldım. 
Bir de ne göreyim, be· 

nim resmim değil mı? On 

eün evvel gönderdiğim en 
son reımim. lıte altına öze

ne bezene yazdığım keli 
meler: " Beni sevenlere unu 
tulmamak için " Ne ala. 
Hıç diyecek yok. Zavallı 

beni, dörde katl•mıılar ve 
sonra belki de bir poker 

seansında dıngildemesin di 
ye, masanın ayağına sıkıt 

tarı vermlıler · 

J, ime bir acı çöktü. Keıt· 
di safiyetimle alay eder 

gibi yılııık, yılııık yüzüme 
gülen reımime uzun, uzun 

baktım. Sonra - Adam 
bozmasını sevmediğim için -

onu tekrar dörde katladım, 
masanın ayağına sıkıthrdım. 

Bıraz sonra bütün 
iararlara rağmen - evi ter 

kederken dostları- (!) ar 
kamdan haykmyorlar: 

Bunu saymayız Mah 
mutçuğum .. Gene gel B; 
lirsin ki ıeni çok severiz . 

M. Gözalan 

TÜRK.DiLi 

Teşkilatıesasiye kanununda değişen 
Maddelerin müzakere z a b ı t 1 arı: 

Atatürkün istediği gibi .. 
-

Bu Umdelerle Milletimizi Muasır 
Medeniyetin Fevkine Çıkaracağız 

----------
Türk yaşamıştn: Milliyetçi ol~uğu mü~~etçe,, Türk yaşamtştu: Devletçi ol~nğu müd
detçe .. Türk yışamıştn: Ancak ~en~i varhğmm esastann1 kendi ru~undan çı~ardıgı 

mü~~eıçe ... 
( Dünkü sayıdan mabaat ) 
Büyük Şef lisanı ile daha 
o zaman yapılmıt olan hal· 
kçılık tarifi parti proğramı
nda kemalini bulmuştur 

Bu vaııf yurdu imtiyaz id 
dıalarından ve aımf kavga· 
tarından koruyan büyük 
ehemmiyeti haizdir. 

Sonra liik ve inkilapçılık 
telikktler 

Arkadaılar, laik telikki
ıinin de yalnız nazari ha
yatta deail, bilhassa tatbiki 
aahada da Tarkiyede olan 
derinlik ve samimilik ile ta 
tbik edıldiği yer dünyada 
yok denebilir. Laıslzmi ilim 
ve politika mevzuu olarak 
tik telaffuz eden insan küt· 
leleri bunların bugünkü De· 
vlet ıekilleri içinde bile biz 

de olduğu kadar incelik ve 
ciddi yet le takib edildiği yer 
yoktur Bu mefhumların bl 
ztm tatbik ıeklimizdeki esas 
manaları da gene parti 
programımızda açıkça yazı

lıdır. 

Halk J)arlisi ve DttJlcl: 
Dıkkat buyurulmuıtur ki 

Devlete vaaıf olacak yeni 
hükümlerın manalarını izah 
edebılmek için hep Parti 
Programından yardım alıyo 

rum l'unun sebebi açıktır . 

C. H. Parti11i yeni Devletin 
fikır ve p:>litika kaynağıdır. 
Partı lıberal devletlerde gö 
riilen bir çok partilerden biri 
değildır. Yeni Devletin ha· 
yatı boyunca derin tecrübe
lerle pitmif o 1an, bünyeıln· 

den her zaman Devlete esas 
lar vermiıtir Bu alakadarlar 
bu günkü Parti programm 
dan istifade edecektir 

Bu değiıme tetebbüıünün 
ehemmiyetini almak için 
söylemeyi lüzumlu gördüğüm 
bir noktayı daha tebarüz et
tirmek aaterim. Arkadaılar, 

müstakil Devlet ve MüıtRkil 
millet olmak gibi bir ülvi dava 
vardır. Müstakıl devlet ve 
millet olmak yalnız ıu kadar 
bin kilometre murabbaı top 
rağın üstünde ıu kadar mil 
yon halkın kayıdsız ve ıart 
sız ya§ayıp ekonomik sosyal 
ve siyasal sahada çalııması 

manasına gelmez Bilhassa 
bir milletin ve bir devletin 
tam müstakil bir devlet ve 
millet olmak için kendı ha 
yatına uygun kendi öz 
malı bir rejıme sahip olma 
sı lazımdır. Böyle olmazsa 
vaziyet yurdun bir parça11 
ecnebi istilası altında bulu. 
nduğu zamana benzer. O 
halde yurdun hayati bir es 
asını teşkil eden rejim ecn 
ehi fıkirlerin istilaıı altında 

demektir. 
Dünya bugün çeşitli reji 

mlerin ideolojileri arasında 
ki mücadeleye sahne olmuı · 
tur 1 layatımı:ıa uymıyan dıt 

rejimler bize tesir yaparsa 
bu, iç hayatımız için tehli
keli olur. fijz kendi rejimi 
mb.i bu tesirlerden koruma
lıyız. Konuıtuğumuz Tetki
latı Esasiye müzakerelerin· 
den istifade ederek dıt test 
rler üzerinde bir az daha 
durmak ')erinde olur 
Arkadaşlar. feodal devrin 

lstlrablarından sonra dünya 
için her ileri insanlık haya 
tının bir mübeıirri, bir ı11ğı 

gibi liberal Devlet devri do· 
ğmuıtur. İlk doğuıta bir kı · 
ymet ıanılan ve her tarafta 
kapııa kapııa takltd edilen 
bu tip idare, slyaıi haklar 
tarafından da ekonomi ala 
nında da öyle suiistimallere 
uğradı ki dünyanın hemen 
hemen her köıesinde, bu 
tip Devlet çürüyor. 

Liberalizm: 
Bu gün lıberalizm her ye 

rde ya çökmüş, tarıhe inli· 
kal etmlt veyahut da ear 
sıntı nöbetleri içinde can 

çekişmekted•r . Hayata yeni 
doğmuş olan Türkiye Dev 
lelin in ha yatı için liberalizm 
çok fena ve çok zararlı bir 
unsurdur. Bu gün liberalizm 
demek hukuk bakımından 

bir anuıı; ekonomi bakıın · 

ından da bir kısım yurtdaı· 
lara istiımar ettirmiye açık 
bir kapı demektir. Bu sade 
yeni ve nizamlı bir devlet 
kurup iıletmek yolunda ol 
an bizler için değil, uırlık 

Devletler için bile bir afet 
tir. 

Eğer biz sadece kopye 
edilmit liberal fıkirlerle me· 
ıbu bir cumhuriyetçi olmak 
la iktif 4 etseydik, güç ve 
çetin zamanlarımızda yurd 
dııından içeriye dökülen ze 
birlerle memleketi altütt 
etmek lstiyenlere kartı du 
rabilir miydik? (Allah göster· 
mesin seeleri) 

RAf İH .KAPLAN (Antal· 
ya) - Babll kuleıi mi bu· 
rası? 

RECEP PEKER tdevamla) 
Bize sokulurken kıyafet 

değiştiren irtica denilen he 
yulanın boynuzları, kuyru 
Au yoktur. Hepiniz tecrübe· 
nin en derin safhalarında 

yaıamaktasınız. Devlerin 
her hangi iç veya dıt güç 
lüklerle uğraşma zamanında, 
ıarktan, garpten, cenuptan, 
timalden esen tahrip propa 
gandalarına karşı kendisini 
her zaman korumıya hazır 
bulunması elzemdir Onun 
için Devletin Ana Kanunun 

da yalnız Cumhuriyetçi ol· 
duğumuzun yazılı olması 
bugün arhk kafi değildir. 

Ana Y aıamıza bugün mü· 
zekere edılen la vıhadaki dı 

~er unsurları da eklemeğe 

mecburuz. (Doğru seslerı) 
Arkadaşlar; toprllk işı iiz 

erinde de arkadaım söyle
diği şeylere kartı bir fikir 
arzetmek isterim. Halil Me 
nteıe arkadaıımız esasa pek 
itiraz etmediler. Bu mesele 
Devlet için büyük ve haya 
ti bir meseledir. Daha ziya 
de değer meselesinde dur 
dular. Esasen teklif edilen 
maddede topraklanma için 
ayrıca kanun yapılacağını 
söylemiş olduğumuza göre 
bugün müzakerede bu para· 
nın tediyeıi üzerinde ıöz sö· 
ylemek fazla olacaktır . Bu -
nu hususi kanunun görüıül
mesine bırakabiliriz . 

Mülkiyet hakkında iıtıkra
rın bozulması layihada hiç 
mevzuubahis değildir. Top
raklama itinde tediye usul 
ve ıekillerlni Teıkilatı Esa -
siyenln alelitlak istimlaklere 
aid umumi kaideıinden ayı 
rıyoruz. Akıl halde bu ite 
normal yoldan para vermek 
yalnız Türkiyenin değil Dev 
Jet mahiyetinde hiç bir bü· 
nyenin tahammül edemlye· 
ceği bir külfet teşkil eder 
ki bu vaziyet yüksek mak
sadı felce uğratır Bunu açık 

surette söyliyerek bir kanun 
layihası yolu ile Büyük Mil 
let Meclisi huzuruna gelme
si hem pratik, hem de eııa 

ıılara bağltlık bakımından 

en doğru bar hareket olur. 
(Bravo ıeıleri sürekli alkıı
lar.) 

AZIZ AKYÜREK {Erzu
rum) - Arkadaılar; bugün 
Büyük Mıllet Mecllıine ıu 

nulan takriri imza edenler 
den biri de benim Halil 
Menteıe arkadaıımızm bazı 

tereddüdlerine dair olan ıö 
zlerine bu kürsüden cevap 
vermek istiyorum . 

Teıkilitı Esasiye Kanunu 
ne demektir? Bütün mille· 
tlerln k11nunlarını gözden 
geçirirsek onlarda ıkl esas 
görürüz. Bırisi; baıarılao 

ve kuvvete htlnad eden, 
muvaffak olan inkılapların 
ve pren&iplerin ifadesidır 

ikincisi; daha baıarılması 

istenılen ve onun ıçfn çal · 
ııılan prensiplerin, inkılap· 
!arın esaslarıdır. 

İnkılap nedir? inkılap bir 
milletın yükselmesi, i erle 
mesi için aranılan bulunan 
bir formülün tatbikat sah 
asına geçirilmesi demektir. 
inkılabın muvaffak olması 

onun doğruluğunu ve haki · 
katen milletin öz ihtiyaç 
larındao, duygularından ka. 
bi ıyetlerlnden doğmuş ol

duğunu isbat etmesi deme 
ktir. Başarılan inkılaplardır 

ki milletlerin malı olurlar. 
Dünü ve bugünü göz önün 
den geçirelim. Benden evel 
arkadaılarınun söyledikleri 
ni tekrar etmek istemem, 

onlar büyük bir- beligatla 
huzurunuzda hakikatı anla. 

SAYFA: 3 

ttılar. Ben yalnız kendi gö
rüıümle anlatmak istiyorum 
ki dünle bugün arasında 
inkilap bakımından büyük 
l::lr fark görüyorum . Dünkü 
Türkiye hakiki, milli benli 
ğlnl kaybetmiı ve asırlardan 
beri yaşıyan Türk varlığının 
icaplarını bir tarafa bırak· 
mıı, euoi, tamamen yaban 
cı bir şekle girmiştir. 

Onda Türkün bütün ana 
neleri silinmlt bulunuyordu. 
O yaıayıı suni bir yaıayııh 
Gelib geç' çi bir yaıayıştı. 
Bu ya ölümle nihayet bul
mak yahut bir inkilibla 
tamamen yerinden atılarak 

değlımesi lazım gelen bir 
yaıayııtı . Vatanımızın geçir· 
diği büyük ölüm tehlikeleri
ni göz önüne getirdiğimiz 

zaman O Kurterıcının Büyük 
iradesini. fedakarlığının ge
niıliğini daha iyi anlarız. 
Türk yurdunun Büyük Kur
tarıcısı Atatürkün onun öz 
milletinin hayatından alarak 
haz1rladığı fırka teıkilatı, 

bugünkü inkılabın temelle
rini kurmuı ve bunun üze
rinde baıarıcı bir çalııma 
yapmıştır. O bunda nasıl 

muvaffak oldu? Nasıl mu
vaffak olduk? Bunu uzun 
uzadıya izaha lüzum yoktur. 
Bu dehamn milletinin kabi
liyetlerini ve imkanlarını 

sezmesi ve arkadaılarına 

anlatabilmesi, milletini lrtad 
ederek hakiki kurtuluı yolu 

nu göstermesi, bu mucizenin 
esas temelleridir. 

Atatürk milletinin har.gi 
itte nasıl yükseleceğini bil
diği için ona aıd olan bü
tün prensipler\ daha evvel 

dütünmüf ve onu ona göre 
programlaıtırarak harekete 
geçmiştir. Başka memleket
lerde inkılablar kanla, sila
hla, ihtilallerle yapılırdı. Bi
zde inkılabın büyüklüğü, ar
kadaılarımızdan birinin de 
söylediği gibi hareketinin 
en büyük insanlık muvaffa
klyetl nümunesl olduğunu 

bütün dünyaya göstererek 
ve bütün millete anlatarak 
ve duydurarak onun ruhun. 
daki bütün kuvvetlerden is . 
Uf ade ederek inkılabı esas -
la surette başarmıştır . Şimdi 
tatbikatta, bütün kanunları
mızda yer bulan ınkılab 
presipleri, Teşkilatı Eıasiye· 
mfze giriyor. Bu onun son 
ahenkli olan yeridir . Çünl ü 

baıarılan inkılabların yeri, 
o memleketlerin Teşlcilah 

Esaıılye Kanunlarıdır. 

Halil Menteıe arkadatı 
mız toprak ve çiftçi itlerine 
temas ettiler Toprak işi bir 
Teşkilatı Esasiye için midir; 
de~ilmldir? Bizim gibi dört 
le üçü çiftçi olan bir me· 
mlekette toprak Teşkilatı 
Esasiyenin ana temellerin
den birisini teşkil eder. Ay· 
nızamanda toprak, yaıama 

nın da en mühim temeli 
dir. 

Ortakçı çifçiler, ben bun
ları hakiki çiftçi addetml 
yorum. Bugün yüz binlerce 

' mılyonlıuca yurddaılarımız 
ameledir ve bir nevi ıktısa
di esirdir. Onlara hakiki hü· 
rrıyetlerine, iktisadi varlık · 
larına çıkarmak için Parti 
nın ve Büyük Millet Meclı 
sinin kararları tamamile ye· 
rinde olacaktır. 

Bir noktaya daha temas 
etmek istiyorum: Bu gün 
Teşkilatı Esasiye Kanununa 
( Lutfen sayfayı çeviriniz ) 



•lrecek olan e1&1lardan bl· 
rlıi olan inkılapcıhk, orada 
yeri olan bir vaaıfhr. inkı
lap batlamııhr, fakat yapı
lacak daha çok inlulib dur· 
mazdalma yürüyecektir. Ya
r1n için de inkılap bizim 
için fedakarhk hazır· 

lıyor. Biz timdiye kadar 
hazırlandığımı7 yolda, yur -
dumu•u ltletmek için çalat· 
malaramızda kartımıza çıka

cak enıelleri yıkacağız, bizl 
bu yükıelme ve ilerleme 
önünde tutacak bütün hu
rafeleri ezecefiz. fnlulipçı
lak, bu demektir. 

Bütün Türkler ıözlerini 
A tatürke clikmltlerdir. On· 
unla beraber buıüne geldik. 
Yaran da onunla beraber il 
erliyeceiiz, yurdumuzu yük
ıelteceflz. 

Arkadatlar; inkılap yap· 
mak büyilk bir ittir. Onu 
aailamlattarmak, onun ka · 
dar b6yük bir ittir . Onun 
lıtlklllinl hazırlamak ve ko 
rumakta ondan daha büyük 
bir ittir 

Biz Türk çocuklaranın iı 
tikballnl mesut yapmak iç· 
in buıün yapılma11 ilzam· 
ıelen her fedaklrhiı yapa 
calız. ( Alkıtlar} 

MUHiTTiN BAHA PARS 
(Ordu) - Arkadaılar; ben 
teferruattan babaedecek de
ftlım. Yalnız bir ıevlnclmi 
ı6yllyecefim. 

Atatirk bize iyi bir va. 
tan verdi Bıztm imanları

mızı nefıinde ve muhUte 
tecelli ettirdi. lıttkbahmizl 
temin için lizım olan um 
deleri Farka proıramına ko· 
ydu. Fakat 6yle zannediyo · 
rum ki ıJmdl 6yle hahrıma 
ıeldi ki, bunlara klfi ıirme. 
dl. O da bizim ıtbi, biliyor 
ki lnıanlar dünyanan en bü. 
yiif ii dahi olaa, on aeklz 
milyoQ mlllettatım ve bü
tün dünya onun harala üz· 
erinde toRJanaa da lnıanlar 
fanidir. Atatürk de ol1a bir 
ıün 6lebiUr, Çok temenni 
ederiz ki. Allah bize o ıün· 
lerl ıö•termeıln. Fakat 
Hikbale bakarken ve buıün 
biitün dünyanın ıorit içinde 
bulundujunu dütüaerek, ya
ran be.Um milletim de bir
birini bojacak bir hale ıe· 
lir, yani bir tıpanya oluna 
ben kabrimde rahat edem• 
eıq, demlı Ye bunlar1 bir 
kitabı mukacldea halinde T e 
ıktlitı Eaaı1ye Kanununa 
koymata karar vermlttlr. 
Dlyebilir1lnlz ki madem kJ 
F1rka proıramında vardır, 
buna ne IQzum var? fırka 
proıramına koymakla büt
ün milleti o Fırkaya ıirm
ele daYet etmlt delildir. O 
buıüne kadar batka fırka· 
ların tetekkülüne de miiaa
ade etti . fakat dünyaya ba
ktı ki artık bu fırkalar bu 
Türk Millt!tini dahi batara 
bilir. Teıktllta Eıa1iye Ka· 
nununa bunu koymakla bu 
umdelerl, bu memleketin 
miiebbed hayatı için eaaı 

ittihaz ettlflmizi evlitları · 
mıza da illa etmit olduk. 
Yarın btr Hükumet teıek· 
kal ederde on ıene, yirmi 
ıene ıonra bir mecllı ıe 

lirde Teıkilita EıaılJ• Ka 
nunuoun. Bu maddelerine 
dokunmak iıtene içlerinden 
bazıları ıea ne yapıyoreun .. 
AtatGrkün koyduiu eıaıları 
1en naaal bozabilinin diye
bilir. Ve Millet ne yapıy . 

orlar Atatiirkila koyduiu 

eıHları na11I bozuyorlar? 
Diyebilir Ben bu maddele 
ı le Türkün ve lıtikballnln 

ılıorta edilmit oldujunu gö 
rüyorum bu ıün Atatürk 
böyle lıUyor, ne diyonunuz? 
Diye millete ıoranak, on 
ıeklz milyon Türk müttefi 
kan Tetkilitı Eıa1lye Ka· 
nununun bu tadil edilen 
maddeler&ni kabul ediyoruz 
Diyeceklerdir. Atatürke bu 
münasebetle de ebedi min. 
net ve ıükranlarımı arze 
derim. 

HALiL MENTEŞE (tzmir) 
- Arkadaılar, zanaederim 
hepiniz kabul edeniniz ki 
Türkün tarihini ve Cumhu 
rlyet Halk Fırkaımın umde
lerini ve hizmetlerini exalter 
etmek lazım ıellree hepini· 
zin üıtündeyim demek için 
çok pretanıiyö ölmak lazım 
ıelır. Fakat hiç birinizden de 
atalı kalamam. 

Bunu ı6ylemekten makıa 
dım, arkadaılarım benim bu 
faydalı müzakereyi tahrik 
ediıme cevap verirken, biraz 
TilrkOn tarihi üzerinde heye. 
canlı ve milliyet prenılplerl
ne temH etliler. Bunlarda 
hiç bir ihtllifımız yok. Ar 
zetutım ııbi onları exaletler 
etmek llzım ıel1e ben hiç 
birinizden •tal• kalmam. 
Ve bu kOnOde muhtelif ve
ıilelerle bunu ifade etmlt· 
imdir. 
TEŞKILATI ESASiYE 

ENCÜMENi BAŞKANI ŞEM. 
SEDDIN GONALTAY (Si 
va1) - Bunu ılze ıöyleme
dık. 

HALiL MENTEŞE - (De· 
vamla) Şu müzakereyi tah 
rlk ettiiimden dolayı çok 
memnunum. ÇOnkii vaziyet 
tamamen ıarahat peyda et -
mittir Benim endiıem tudur. 
DeYletln tekli beyan ediliyor 
ve devletçilik aleyhinde 
propaıanda edecek olan· 
lar ıeklı Devleti tağyir et
mek cümrü ile takip edile
cek, ıarih. Yalnız endııe et 
tlflm nokta Taıktlatı Eıa 

ıiyenln dijer prenıiplerile 

bunu naııl telif etmek ka · 
bildir Maahaza vaziyet 1&· 

rahat peyda etmit ve ben 
ltu müzakereyi tahrik etti · 
ilmden dolayı çok mahzuz 
olarak küraüden ayrılayo 
rum. 

Gl REFE f BELE (lıtan 
bul) - Arkadatlar; bu aa · 
bah ben takririn metnini 
ve Encümenin mazbataaını 
okudutum zaman acaba ıe· 
nelerden beri devam eden 
ve farka projramı, Hükumet 
proıramı ıeldinde tatbik 
edile.elen bu umdeleri De
vlet proıramı haline ifrat 
etmekle ne kaıt ne menfa. 
at kalCledildifinl diitOndüm. 
Mentete Saylavı bu huıuı· 
takt f iklrlerinl d6ktü. Kota. 
hya Saylavı da açık ıurette 
izah etti. Her ikiıine de te 
ıekkiir ·!derim. Bilhaaıa esaı 
teıkilltan, Ana ya11nın de 
fit meıl meıeleılnde biz re 
ylerimizl verirken, kanaat · 
terimizi taru olarak edinmeli 
ve ona 16re reylerlmizl ve· 
rmeliylz Bizi uzaktan ıey· 
reden, on yedi milyon in 
aan vardır Kelime bekelime 
ne iıtediilmizl anlatnialayız. 
Çok def al ar kelimelerin ma · 
naımı anhyamadıfımız için 
birbirimizle kavga ederiz. 
Eter kelimelerin manaıını 
iyt anlanak aramızdan kav· 
ıa kalkar. 

Sonra Kütahya Saylavı 

bir teJ daha ıöylediler; bu 
Ana Y aaada her kelimenin 
tarifi için uzun boylu ıabr 
lar yazılamaz. Ana Y a.a 
bir mecelle haline ıokula 

maz, onu buradaki müna· 
kaıalar vazıh bir halde çı 

karar 
latar. 

ve herkeıe an-
Ştmdi anlayo 

rum, Hükümet proıramım 

Devlete mal ediyor Alta 
umde vardır. Bu altı um· 
deyi ben de edebiyat yap-
9,Jlakıızın, gözden geçirece· 
ilrr. Hepimiz Cumhurivetcl 
yiz Hiç ıüphe yoktur ki bu 
memlekette hemen hemen 
herkes milliyetçidir, mi11ici 
dır . Belki batka memleket 
lerde itçiler milliyetçilik fi
krtnden uzak kalmıthr . fa. 
kat bizde onlar hepimizden 
fazla milliyetçidir. Montrö 
zaferini tramvay ameleıi 

ıözleri yatararak anlabr 
Tramvaydaki biletçi Hatay 

de, bugünkü ekonominin icab 
ettirdlii ihtiyaçları duymu· 
yan bir millet, deiil uzun 
ıeneler. 

yaııyamaz. 

ıaatlerce 

ihtiyaç 
bile 
bir 

lszsz;;;~! ~~;sz~~-HALK 
ımı 
noı 
iDI 

mı 
iDii 
noı 

TRAŞ BIÇAKLARI 

YURTDFIŞ. 

Yurdumuzda biricik Ôz Türk sahipli olan BOZ'" 
IKll KURT ve HALK l'rat 

'ıif daı1arına da tavsiye et!.. 
HJI Bu bıçakları kullanmakla paranm bir cebin 

jMll diğerine girdiğini unutma! 

ıml Yabancı isimli ve yabancı sahipli traı bıçağı aı .... l 

'

GU lsrarla Ôz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HAL 

ID Traı Bıçaklarmı iste . 

il B o z K u R T Tr•ı bıçaiı (5) kurut, 

ımı T raı bıçağı ( ı 00) paradır. 
ımı Kasabamızda her dükkanda ıatahr. 
im~ Balıkeslrde Toptan Salış Yeri: 

imi İbrahim Çavuşoğlu 
la§_~~52Si!g~R~~~R~R 

dedlilmlz zaman g6zleri ya 
tarır . Bunlar çok g'üzel tey
lerdir. 

Lllklik: Laikliği bu me 
mleket gayet iyi anlamıtbr. 
Bahuıuı bu memleketin dini 

kaç ıaat ıonra ona 
haktkatı göıtermeğe ki
f i gelir ve ıonra onu doğru 
yola ıevkeder. Bugün eko
nomik ihtiyaçlar olabilir 
fakat bir bugün var bir de 
hayahn daim• tekilleri var. 
Hayatm daimi tekillerini dü 
ıündüiümüz zaman benim 
çok genç yaıtan beri duydu 
ğum bir kanaat var Bir 
Devlet sanatkar olamaz. 
Ben bugün dahi bu fikrin 
doğru olduğuna kaniim. 
Pekili, amma bir memle 
kette ıanatkir olacak, fab 
rikatör olacak kimse bulun 
mazaa, memleketin ihtiyacı 
na tatmin e~ecek tüccar bu 
lunmazaa bunu kim yapıın? 
O halde ıerrin ehvenni ih 
Uyar etmek lazım, tabii De 
vlet yapacaktır. Binaenaleyh 
hakikatın karııt1nda ne ka 
dar inad edenek edelim 
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bugünün zaruretleri bizi hak == A N K A R A 
yoluna götürecek ve yaııya 

olan iıllmhk, gayet iyi dü 
ıünQIOne laik bir dindir. 
Geriye kalayor halkcıhk. Bi· 
lmem eter balkcıhk demo · 
krHI demekse eıaıen bu, 
Cumhuriyetin ruhunda mQ · 
ndemlç bir ıeydlr. Halkçı 
olmıyan bir Cumhuriyet eı -
aıen bir Cumhuriyet demek 
tleflldır. 

V akttle muhtelif ıekiller-
de Cumhuriyetler vardı. 

Eınaf Cumhuriyeti. Vened 
ikte olduiu gibi .. fakat bu· 
nlar dofrudan doğruya baı
laranda bir hükümdar olmı · 

caktır veyahut veyahutta : 
yatamıyacaktır . : 

- SONU VAR : -----Kiralık Otel -Anafartalar caddeıin- : 
dekl Zarbah Oteli 1 ·3 937 : 
den itibaren müıtemllitl· 

le beraber kiraya veri 
lecektir Talip olanlar 
otel yazıhaneılne n Ü· 

racaat etıinler . 28 2 93 7 
Pazar glnü ıaat 14 de 
ihale baıhyacaimdan hi 
11edarların da bu ıaatte 

-------------------yan oligartllr bir idareden orada bulunmalara ge- : 
batlca bir ıey delildi. reklidir : -lnlcıllpcılak, Yer yilziinde Zarlmlı Oltl sahlpluin- : 

Avukat Ekrem ARGUN~ 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlarda 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarını 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyi 
ve Devlet Şurasında murafaa kab 
ederler. 

llDRES 

ANKARA SanaJi ca 
deıı ALI RIZA Apa 
manı N U M A R A : 

bir Devlet varmıdtr ki ben den Mulılllln Özakbaş • 
oldufum yerde Hplandım, .. 1111111111111111111111111111111111111111111 
kalacalım. Buradan bir ad ı•••••••••••••••••••••• .. 
ım ileri ıitmlyecejim deıln. =: DOK T o R ::• ~~~~~. ~~~~~ 
Eter lnkillpcıhk bir evolü- 1 
~:0devl: ~n~l~i~ç:~.:. E~:: =.: E K R E M =.: Hır Tecimenin En lüyük Dileği: 
lnkilibçılık revolüıyon mu· 

~:v~:~.·;:n~~: :.~m:ıı~:.~:1 i N A f 1 Z BAYSAN i 1 Sıııı SDrBıilni lrttırmktır. 
lar en k11a yollardan kendı- : • 1 ~., A K A rr 
lerlnin teıktl ettikleri ekıe· : Bilumum dl'rl, &aç, i I' 
rlyetle, Mecliı tarafından. : ltrnak lıaslaltklar/le 
kendi arzularını tatbik eder : her şekli firuıgl. belıo-• ler . Her devlet inkillbçıdır. : ukluğu ve yumuşak 
Binanealeyh bizim memleke· : karlıa lıastalıklurtm /el 

• timiz nirin •erinde ıayacak • rar 110/11 darltklaruu 

ki, nlçin ... yerı:de ıayma11 ha. 5 adt11;l iki/elan tn so~ 1 CC REK LA" M DIR 
tara gelmiıtir ki ona lnkllab usulltrle tedavi edtr. 1 
•aıfanı ilave etmek lüzumu· =.. ,, • Hastalarmı hükumet 
nu ht11edelim? Fakat öyle :. caddesinde numara 56 1 
olmaıınını iıtenenlz hiç bir S f ., l&A l 
itirazım yok. : da herrün ıaat on beı 

1 
Q acaglRIZ IFl.Q lRlZl 

: ten ıonra kabuleder. • Geriye kaldı Devletçilik. \ 

Zannediyorum ki ıımdı •ı•n ••••••·_·······.·····~~ ~ Herhalde Reklam Ediniz. 
en canla ve en mühim nok l9 1 il 
ta11naıeldtk. TURKDIL ~ \le B il ··-· ı·' 1 r r'l Pazarteıinden baıka her it. 11 C ö «l I JI 8 11) 1 

Arkadatımız Şükrü Kaya C 
uzun ve güzel lzahah ara- ıün çıkar. Siyaıal gazete.. 1( 

11nda, çok ıüzel btr lif da Yılhiı: 800 Kuruı ~ ( Tu·· RKDi"ıır} ııe \/erini 
ıöyledi. Günün ihtiyaçlarına Altı Ayhiı:400 .. it_ ~ 
u7mıyan, ben ili ye ediyorum, Say111: 3 .. ~ 

vaziyeti duymıyan duyacak Günü geçmit ıayılar 25 it T u,..,,, R K o ,~ L ı• 
kadar zekaıı olmayan her kuruttur. ~ 
millet, yiAe bu vaziyette o ADRES: it. 

~;t;~~~ı~~r~ ;L~;;~ORKDILIJ 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 

Al k . d 1 Her Yerde Okun 

ma omısyonun an:·~~~~~~~~~~~:~ 
Ortaokullartn 3 l . May11 · 937 tarihine kadar ihtiyacı 

olan 6000 - 9000 kilo kuzu etine istekli bulunmamaımdan 

• 

açık ekıiltme on ıiln uzatılarak 8 · Mart 937 pazarteıl iyesi ve Haıyazmanı: Balıkeılr aaylavı H. KARAM 
ıünii ıaat 14 de bırakılmıthr . lıtekliler belli gün ve saat 
te muvakkat temlnatlarile birlikte Kültür direktörlüiün Çıkanın Genel DirektörQ FUAT BiL' AL 
deki komiıyona bat vurmaları. 

l 8&11m Yeri il Ba11n evi 


