
« Bize birleştirici 
gayret yaraşır »

(Baştarafı Sa: 1 de) 
«— Türk Kültür Derneklerinin 

Birinci Kurultayının değerli Te a- 
ziz üyeleri,

Yurdun 76 köşesinden bize mil-  ̂
lî imanm, feragatli gayretin, ce

miyete! ruhun şevkini ve ışığını 
getiren delege arkadaşlarımı, bir 
buçuk seneden beri bu uğurda fe< 
ragatle ve liyakatle çalışan Genel 
Merkez mensuplarını yürekten ve 
hürmetle selâmlarım.

Türk Milletinin siyasî endişe ve 
ayrılıklardan uzak, bilhassa **ulul 
sau duvgulariyle birleşip kaynaşa- 
ağı /kulttiy yuvalarına olan ihti- 

'yacı iûgun her zamandan daha 
ziyadedir. Türk Kültür Demekle
ri, Türk aydını ile Türk halkını 
aynı çatı altında kaynaşmağa, an
laşmaya ve birbirini ayihnlatmıya 
yararlı olmak azminde ve yolun
dadır.

İhtilâlin ilk günlerinde zihnimi
zi işgal eden meselelerden biri de 
senelerden beri karanlıklara bıra
kılan ve biribirine düşman bölük
lere ayrılan milletimizi yeniden 
aydınlığa yükseltecek bir kuru
mun meydana getirilmesi lüzum 
ve keyfiyeti olmuştur. İşte inan
dığımız bu zaruretledir ki Kül
tür Demeklerini kurduk; Dernek
lerin ilk kuruluşunda bazı eksik
likler olmuş ise de sonra idealist 
bir arkadaşın çevresinde topla
nan kifayetli ve feragatli kıymet 
lerin şayanı hürmet emekleriyle 
hakikî vazife istikametini bulabil 
iniştir. Bu hayırlı teşkilât henüz 
tam kandırıcı olmasa da sevindi- 
ricî ve ilerisi için ümit vericidir.

Türk Milleti, ileri bir cemiyet 
bütünlüğü kazanabilmek için böy 
le kurumların aydınlatıcı, uyarıcı 
ve birleştirici gayretlerine çok 
muhtaçtır.

Yurdun bir çok yerlerinden bi
ze je ivLvüJlcrLTürÎL . cemiyetinin 

iıısanlyetçi,,İÜyct
Tme”'Ile TtatiÎrîc£tt "gcvktfli 

getiren delege arkadaşlarıma tek
rar saygılarımı ve sevgilerimi su
nar, Kurultaya çalışmalarında, ha 
şanlar dilerim.»

Genel Başkan Behçet Kemal 
Çağlar’ın okuduğu çalışma rapo
rundan sonra Başbakan İsmet 
İnönü bir konuşma yapmıştır.

İsmet İnönü demiştir ki:
«— Bu kadar seçkin bir heyet 

huzurunda hazırlanmadan konuş
mak cesaret ister.

Konuşmalarınızdan aldığım Ümit 
ve inançları kısaca nrzetmek isti
yorum.

Başkanın çalışma raporunu he
yecanla dinledim. Bu kadar kısa 
zamanda ve güç şartlar altında 
76 merkez kurmak, güç mesele •

1 dlr.
Hem Kültür Derneğini ve hem 

: hepinizi tebrik ederim.
Güzide heyetinizin biz« yaptığı 

i tesir, vazife hissidir. Sizi muvaf- 
' fak kılmak için sizinle çalışacağız, 

size yardımcı olacağız, muvaffak 
olmanızı temin etmiye çaltşaca- 
i» .

Hepinize sevgilerimi sunarım.»
Dün gece geç saatlere kadar ko

misyon çalışmaları yapan Türk Kül 
tür Demekleri Kurultayı, bu sa
bahtan İtibaren Genel Kurul top- 

! lan t ısına devam edecektir, 
j Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
bugün aaat 16 da delegelere Çan
kaya Köşkünde bîr çay verecek
tir.



"T. Kültür Dernekleri 
Halkevlerinin bir 
devamı olmalıdır,,

ANKARA, 3 (Teleksle) — Ce 
mal Gürsel’in açış konuşma
sıyla çalışmalarına dün başlı- 
yan Türk Kültür Dernekleri 
Genel Kurultayına bugün de
vam edilmiş ve çeşitli mesele
ler söz konusu edilmiştir. Sa
bah saat 9,30 da, 76 şubeye 
menısup delegeler toplu halde 
Anıt - Kabre giderek çelenk 
koymuşlardır.

Saat 10 da başlayan müza- 
[ kereler sırasında söz alan Os
man Bolulu adında bir delege, 
Kültür Derneklerinin halik ev
lerinin bir devamı olması ge
rektiğini savunmuş ve şunla
rı söylemiştir : «Bu dernek ay
dınlar ordusu olmalıdır. Türk 
köyüne ilmi, irfanı, görgüyü 
bu dernekler götürmelidir. Dev 
letinde bize yardım etmesini 
istiyoruz.» Daha sonra söz a- 
lan bir başka delegenin Der
nek Başkanlığına Behçet Ke
mal Çağlar’ın getirilmesini tek 
lif etmesi üzerine, salonda ba
zı hâdiseler olmuş, protesto 
sesleri.yükselmiş ve bazı dele 
gelcr «Tefsir etmeyelim» diye 
bağırmışlardır.



Halkevlerinin 
ihyası için 
çalışmalar

Yeni şekliyle Halkevlerinin 
hiçbir partiyle ilgisi olnııya- 

cak ve partizanların içeri 
sızmaları önlenecek

öğrendiğimize göre, Halkevleri
nin yeniden faaliyete geçmesi için 
çalışmalara başlanmıştır. Bu hu_ 
sus ile ilgili olarak yapılan bir 
toplantıda Devrim Ocaklarının 
«Halkevi» adı altında çalışmaları
na devam etmesi arzulandığı ifa.

— Arkası Sa. 5, Sü. 5 te —

I .

Halkevlerinin ihyası 
I için çalışmalar

| — Baştarafı 1 inci sahifcdc —
de edilmiştir. Bu hususta Devrim 
Ocakları ile de temas edilecek
tir.

Toplantı yapan heyetin başında 
Behçet Kemal Çağların bulunduğu
söylenmektedir.

Halkevleri yeniden ihdas edildi
ği tadirde, eski binaların ve eşya 
ların satılmıyanlarmı geri alınma 
sı yönüne gidilecektir. Bu arada 
yeni kurulacak Halkevlerinin hiç 
bir parti ile ilgisi olmıvacak ve 
partizanların buraya sızmaları ön 
lenecektir.



Istanbuldan bir üniversiteli ya
zıyor :

Halkevlerinin yeniden açılacağı
na dair bir havadis okuduk. Bu 
havadisin doğru çıkmasını bütün 
kalbimizle temenni ederiz. Ben ve 
benim çağımdaki gençler, daha or
taokul sıralarından başlıyarak 
Halkevleri kitaplıklarından fayda
lanmıştık. Ayrıca, Halkevlerinde - 
ki kültürel çalışmaların memleket 
ölçüsündeki faydalı sonuçlarına, 
bugün dahi adım başında rastla - 
mak kabildir. Bugün artık hayata 
atılmış bulunan ağabeylerimiz, 
Halkevlerindeki temsil kollarının 
müzik kollarının, spor kollarının 
o devir için oynadıkları faydalı 
rolleri anlata anlata bitiremiyor
lar.. Yurdumuzun manevî kalkın
masında çok müsbet roller ojna' 
mış olan Halkevlerinin yeniden a- 
çılması. Halkevlerinin kurucusu 
büyük Atanın ruhunu da şâd ede
cektir.

CEVABIMIZ:
Genç okurumuzun bu dileğine 

biz de katılıyoruz. Kurduğu kitap 
lıklarla, yurdurj. en ücra köşeleıı- 
ne kadar okuma zevkini aşılıyan 
Halkevlerimiz, gençlerimizi kahve 
köşelerinden çıkararak ışığa kavuş 
turan biricik vasıtalardı. Halkev
lerinin kapanmasiyle yurdun ka 
ranlık köşelerini aydınlatan lun - 
lerce meşale sönmüş oldu. Konser- 
vatuvarın kuruluşundan önce, 
memleketimizin çeşitli sahnelerine 
tiyatro sanatçısı yetiştiren biricik 
tiyatro okulumuz, yine Halkevleri

idi. Yanlışın neresinden dönülse 
kârdır. Halkevleri, tekrar ve he
men açılmalıdır.
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