
' ' 
ı~ 

' ,ı 

-d 

' 

r~------------------------------~ 

Sovyetler birliği icra komitesi idama 
mahkümlann affedilmesi için yapılan 

müracaatı rettenti. 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BiRİNCİ YIL SAYI: 10156 
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Hariciye ---
Müsleşau geldi. An~araya 

~are~et etti 

Numan Mentmt•tıcilJğlıı 

lstanbu1, 1 Hususi) - Mil· 
letler cemiyeti murahhas he
yetınden hariciye vekaleti 

müsle~arı Numan Rif at Me
nemencioğlu bu sabah ıeh· 
rimize gelmfşUr 

f\.uman Rıfat Menemenci
oğlu akşam trenle Ankara 
ya harel<et etmiştir. 

Adliye 
1 Kadrosun~a ~eğişi~li~ ya-
ı pılacak 

H• N k • ı Ankara, 1 (A . .\) Ka. ıtler·ın ut u Mu·· saıt mutay bugünkü toplant11ın 
1 

da 934 de imzalanan ticaret 

1 
mukaveleleriyle tedfyatın K a Ş 1 a n 1 y o r . tanzimıne ait anlaımanın muh 
telıf tarihlere kadar temdi 

-----~ 

Hitlerin ~u şetilde lisan ~uU2nması ordu rüesası ta
rıf mdan ken~isine yapılan i~tar üzerine mi~ir1 

Berlin, 1 (Radyo) Ga-
zeteler Nurenberg nutkuna 
dair makaleler yürütmekte 
dir 

Gazeteler Almanyanm bü 
t~ 

un milletler tarafından bil · 
haııa, ingiltere ve Franıa 
tarafından anltttmayi arzu 
etuıı, hatta Rusya ile bile 

llYuırnayl iatiyebilecf'ğini ya
lıyorlar. 

Londra. 1 (Rad) o) Hi 
~lerin nutkunda anlaşma 
lst" •Yen bir lisan kullanması; 
Almanyada itidal taraftarı 
olanların bflhaaaa ordu rÜ· 
eıaıı taraf andan kendisine 
Ve "I ra en ihtar üzerine hu şe· 

kilde tertip edıldiğı sanılı . 

yor. 
Londra, 1 ( Radyo ) -

Hitlerin nutkunda Bluma 
cevap verilmemiş olm"sı 

inkisar hayal uğratımııtır . 

Londra, 1 (R-ıdyo) - Hıt 

lerin beyanatının bütün hü· 
kiimet merkezlerınde husu· 
ıi bir alaka ile takip edil· 
diği zannedili)·or. 

Belgrat, 1 (Radyo)- Htt · 
lerin nutkundan bahseden 
bir gazete t u nutukla A vru 
padaki asabiyet ve endışe 
lerın bertaraf edildığini ve 
Yugoslavya için dostane bir 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

Moskova, 1 (Rad
yo) - Sovyet Y.ü~

- sek mahkemesının 
mahkum ettiği maz
nunlardan bazılannın 

affına dair olan 
f'lıiştir. 

talepler reddedil-

- intihabat su· 
Hükumet nam-

T i r a n, 1 (Radyo) 
kut içinde geçmiştir. 
~etleri kazanmışt1r. 

Nevyork, 1 ( R a d y o ) Ruzveltin 
Cumhur Başkanhğına beşinci riya
~eti .. bütün şehirlerde kutlulanmışt1r· 

1 
u rnunasebetle verilen ba'ofann hası-
atı Yoksul çocuklara bırakılmıştır. 

dine aıt protokoHarın tasdi 
kına , tıdlıye te~kilfıtı ve kad 
rosunda bazı değişiklikler 

yapılmasına. yeııı orman ka 
nunun birınci mQzakereıi ik 
mal edilmiştir. 

Japonya da 

Ka~ine ~u~ram ~al~tı. Ye
ni ~a~inı kuruldu. 

Tokyo, 1 (Radyo) Ja 

ponyada 
nihayet 
kabineyi 
ıniştir 

Kabıne buhr.rnı 

bulmuştur. Yeni 
Hayaşl teşkil et· 

hariciye nazırlığına Stok 
holm sefiri getirılmiştlr. 

Lon1ra, 1 ( Radya) ha· 
yaşının kendi adamlarını 

getirmekle ısrar etmıyerek 

ıtidalle hareket etmesi Ja 
pon kabinesini kurmasına 
amıl olmuştur. -
Suriye 
Lübnan 

Ve Almanya fransa ara
sm~a~i ticaret anlaşması 

Paris, 1 (A.A .ı Suriye 
ve Lübnan devletlerile Al· 
manya arasındaki t caret 
mübad lelerıni ıslah i, in 

Almanya ile Fransa arasın 
da bir memleketleri ile ti· 
caret mübadeleleri ve tediye 
usu !erine ait hir anlaşma 

ım:z a 1 nn n111tır 

M i 11 i H a t a y Günü Şehrimizde 
CoŞkunluk İçersinde Kutlulandı .. 
Bele~iye meydanm~a toplanan on ~inlerce Balıkesirli nktaşlınna verilın iıtiklil
~en ~uy~u~lan ~eyecam ve Büyük ~efe inan ve ~ağlıhklanm ~ir dıhı hıy~udtlır. 

Balıkesir; pazar günü hü 
kumetimizin kazandığı Ha
tay muzafferiyetini büyük 
ve coşkun tezahüratlA kut 

luladı. 

Sabah erkenden bütün 
Milli müeaseseler. teşı-1< küller 
evler, dükkanlar bayraklar· 

la donatılmıştı. 

Halk mitingin saat 14 te 
yapılacağını bilmesine rağmen 
daha saat dokuzdan itiba-
ren Hükumet caddelli, Milli 
kuvvetler caddesi büyük bir 
kalabalıkla dolmuştu 

IJavullar milli havalar ça 
lıyor, saatler ı 1erledikçe ka· 
la balak beledi ye meydanını 

dolduruyor, her taraf bir ba 
yrkm sevinci içinde çalkana 

yordu. 
Saat 14 de doğru mey· 

dan hınca hınç dolduğu gıbi 
bu meydana bağlı cadde1er. 

de geçllemiyecek bir hal al 
mıştı. 

Kadın, erl<ek, çoluk ço 
cuk sert bır rüzgar altında 

Hatay mıtinılne • ştirak et 

mek için koş ' uştu. 
Halkımızın gösterdıll bu 

yakın alaka, bu milli davayı 
ta baılang cından itibaren 
ne derin bir alal<a ile takip 
ettığini en güzel ıekilde aç 
ıklıyordu Saat J 4 de dofru 
Llıe, ôaretmen okulu tale 
be'erı 'meydana ıeldtler, daha 
ıonra Parti ilçe kamun, Oc 
ak üyeleri ellerinde Parti 
bayrakları ve önlerinde Hal· 
kevi bandosu bulunduğa 

halde Parti binasından ha 
reket ettiler. Bu sırada me 

ydana konulan hoparlör 
m ılli hl\ v'a ları meydana ya 

yıyor, halkın heyecanım hü 
sbütün arttırıyordu . 

Parti Başkanı Ethem Ay 
kut, Gaziantep Saylavı 
General Ali Hı knıet Ayer 
dem, Belediye Reisi Naci 

Koda naz ve arkada Paı tili · 
ler meydana gelt'rek yerle· 
rıni aldılar. Halkevi bando· 

sunun çaldığ ı istiklal marşı 
saygı ıle dinlendi. 

Nacı Kodanaz kürsıye ge· 
lerek Atatürk Hükumt>tınin 
ulusa kazandırdığı Hatay 
muzafferlyellle ıehrin duy 
duğu heyecana tercüman ol 
an heyecl\nlı bir nutuk söy
ledi ve yer yer alkışlandı. 

Dumlupınar başöğretmeni 
Cevdet Demiray bütün yu-
rtta bir ba yri\ m sevinci ile 
kutlulanan bu günün değe
rini anlattı. Öğretmen oku· 
lundan Kemal, Liseden Nec· 
mi Türk Hatayın kazandığı 
iıtıkb.lden dolayı gençliğın 
duyduğu heyecanı birer nu· 
tukla yaşattılar. Lised('n Me· 

hmet Yaşar Hatay içın ya 
zdığı bir şıırini derin bir 
heyecanla okudu Bütün 
hatiplerm sözleri yer yer 
alkışlandı. 

Nıhnyet C 11. Parti11i <le 

Parti 
--· 

Başkanı Uhem Ay~utun 
ver~iği nutuk: 

1 
Yurddaılar; 
Benden evvel bazı ha 

f tipler beliğ ifadelerle kalp 

' lerini döktüler. Ben de 
Türk milletinin kendine 
has sahur ve tahammülü 

ve bu arada hele yurt ve 
ulus iılerindeki alaka ve 
hassasiyetteki dayanmak 
kudret ve kabiliyetinden 

kuvvet alarak birkaç söz 
söyliyeceğim: 

Binlerce yurddaı bugün 

bu anela tatil ve ıstirahat 
gününüzü, bir tarafa, 

ılık meskeninizdeki duy· 
duğunuz rahat ihtiyacını 

bir tarafa bırakarak rayri 
müsait otan şu havada 

buraya niçin toplandınız? 

Böyle toplanıılar ve bil 

hassa bir fikir ve maksat 
uğurunda birkaç kitin in 
b ile toplamı• ve halta iki 
kitinin biribirlne fısılda · 

yışı otuz sene evvelki re· 
jimde imkansız ve bunu 
yapanlar mücrim idi. 

Bu mücr.mler o devir · 
de deniz dibine atıJmaz 

lana Trablus, Ak&ca, Pa 

yas kalelerine veya baıka 1 
hapislere atıltr velha11l 
gelmeze giderdi. 

Onbeş sene evveline 
göz atarsak o devirde de 
böyle bir toplamı mutla 
ka karibüzzuhur bir fela 
k e l i n il a rıı, a r i 

fesinde bulunan bir yurt 
ve ulus fena haberinin ça 
nı çalınması için vukubu· 
lagelir. Hüzünle gelen 
millf't oradan ağlıytuak 

giderdi. Fakat onbeş se 
sedenberi bu serbest mıl 
let gruplarının toplanması 
o rejimlerin değlıtıği ka 

dar değiımiştir . Bu top 
lanış mutlak yurda ve 
uluıa ait ıe\.'incl göster
mek, müjdelı ve zaf .. rli 

bir haberı co§kunlukla lb 

raz etmek içindır 

fıte bugünkü toplanııı 
nız da İı~kenderun Sanca
ğımız. Sa uca k işi veya 

bölge ismi ile Hatay mın 
takası istiklal ve hürriyet 
sevincini tezahür ettirmek, 
bu bayramı kutlulamak 

içindir 
Yüksek alaka ve büyük 

bağlılık neticesi olan bu 
içtima hakkınızdır . Çünkü 
işin içinden zaferle çıkmak 

h a k k ı m ı z d ı. Yurd 
daima müstakil ve siyaıl 

efendi yAıamış bir )Urtlu 
(Devamı İkinci ıayfada) 

ğerlı ilyönkuru l baıkanı Et

hem Aykut küniye relerek 
"Yurdda~lar!. .. Hitabile b .... 
lıyan belit if adelerile bu bü · 
yük topluluğu en yükıe ıe· 
kilde yaş'lttılar O yerlerde 
Türklüğünü muhıafaza eden 
ırk ve kan kardeılerlmizin 
İstik l alinin en tabii ve me· 
deni hakkı olduğuna ve Sa· 

ncafın Suriyeden tamaml'e 
bambaıka ayrı bir mevcuat 

yet lf ade ettifine iıaret eden 
Parti 1-aıkanımızın ateılf ıöz . 
lcri 11k sık kesilen ıQrekll 
alkıılarla ıona erdi . 

Parti baıkammız1n bu 

nutku da diier nutuklarla 
birlikte sülunlarımızdadar . 

Atatürk• H büJUklı,·ı SIJll 
telgr1fları 

Cevdet Demiray kürtıJe 
g~lerek halka ıu teklifi yap. 
tı: 

- Balıkesirliler!. . 

Hükumetimizin kazandıfı 
muzafferiyeti. Hatayın eline 

aldığı istiklali burada derin 

bir heyecanla kutluladık. Bu 
heyecanımızı ve kendilerine 
olan bağhhğımızı A'tat6ı ke 
ve arkadaılarına telınflar 

la bu veıile ile de blld&r
meyi istermiıtniz?. 

Halk bu ıuale cotkunluk 
içersinde haykırdı, cewap 

verdi meydan bu haykırııla 
uğuldadı: 

İstiyoruz 1 •• 

Bunun üzerine Cevdf't De· 
mlray AtatürkP, l lnönüne 
Tevfik Rüıtü Arata, Parti 

Genel Sekreteri Şükrü Kayaya, 

Hatay Kurumu baıkanlıfına 
çekilen telgraflar ıuretlerlnl 
okudu, nihayetinde: 

Telgraflar bunlardan 
ibaret. Tasvibinize arzedf · 
liyor, kabul mu? Diye ıordu, 
halk ayni hararetle: 

Kabul .. Diye taevfp 
etti. 

Onunca yıl martı hep bir 
ağızdan söylentrken kalaba. 
lık da harekete ıeldi Ôn 
de Halkevi bandoıu 
onun ardında Parttlıler, 

Lise, öğretmf'n okulu tale · 
heleri, ve onbinlerce h•lk 
neıe ve ııevinç içinde hükü
met caddesine doiru yürü 
düler. Parti önünden ıeçe 
rek Hükumet önünde dur

dular. Ve mitinge böylece 
ıon veri ldi 

Gece Parti, Belediye, mil 
li müesseselerin, teıekkülle . 
rin binaları bol •t·kla ay
dınlatıl mııtı 

Sokaklar geç vakitlere 
kadar her zamankinden fark
lı olarak kalabalıktı. 

Hulasa Balıkeıir Türk 
hatayan istiklalini, hiiküme. 
timizin muzafferiyeUnt derin 

bir heyecanla kutluladı. Ve 
bu veı'le ile Büyük Öndere 
ve onun meıai arkadaılarına 
olan bağlılığını candan ~ 
zahüratılc bir dah· 



Parti' Başkanı Söyliyor: 

" Biz hatayı unutmadığımız gi~i halay ~a Türkün 
canevi olan Ankarayi yeni baştan ~uran Atatürkü 

hiç unutmamıştır.,, 
( ~aştar fı Hırincide ) 

Sanc k şı bızım ıçın rast 
gele bır mt sele değıldır Asıl 

Jstık al ,da V Si en değerli 

bir tez büyük bir mılli 

dava idi. thz Hatayı terk 
elmedıkFakat dağdağalı biı 

zamanda ~uriyenin yanın

da olduğundan bu nokta 
daki fena şans itibarile 

muvakkaten bırakılmasına 
göz yumduk. Göz yumar 

ken onu bütün sevgimiz 

bize mahsus ulusal ateşe 
mizle içimize gömdük. En 

BüyüAümüz Atatürk ordu

lar kumandanı Atatürk 
Suriyeyi terk ederken ya 

ni Suriyeden çıkarken 
Türk yurdunu ve bunun 

içinde bulunan Sanceğı da 
nasıl lrnrtaracağını o anda 

dü4ünmüş ve yurt harita
sını içine nakıetmitti. 

Benden evel söz söyli

yen arkad~ş arımın güzel 
işaret buyurduğu üzere 

1921 de bir mukavele ile 
Hatay vaziyetini teııblt 

etmlıti. Fakat ondan son 

ra bir an bile Orayi dü 
şünmekten geri kalma 

mış ve her geçen gün 
Hatayla Ankar" arasında 

ki çok ehemmiyetli rabıta 

ları emniyetle dolu bağla. 

ra gittikçe kuvvetlendir 

meden geri kalmamııtır. 
Biz Hatayı unutmadığı 

mız gibı Hatay da Türkün 

can evi olan Ankara ve 

yeni baıtan Türkiyeyi ku 

ran Halaskar Atatürkü 
hiç unutmamıştır. Çünkü 

Hatay Payasa 20 kilomet
re Gaziantep, Kahraman 

Maraf, kendim kurtaran 
Urf ve yine mert ve asa 

bi Türk evlatlarıle do'u 

Adana, Seyhan mıntakası 

mn oynlmaz ve devammdan 

ibaret bir kısımdır. Suri

yeye n yakın olan bu 

kıta t.al evladı olan bu 
Türk er Suriye lörefından 

en küçi.ık bır temeuGle im 

kan bu unarak yanaştırıla 

llml§mldlr, Fransızlar 

ora idareslnue ~uriye, 

devleti, Lübnan, Alevi 

ler ve Sancak otonom 
tabırini kullanırlar. Çünkü 
8ancak Surıyeden tama 

mile bnmbaşka ayrı bir 

mılli mevcudıyet arz ve 
man imahsus ıfade ed 

er. Sancak kelimesı Tü
rkçedir . 

Bunun Fransızca mu · 
kabı i olması lazımgelen 

provenks de partim.en gibi 
kelimelerı kullanamamış 

lar, eS\s ısminı ipka etmış 

ler. Verdıkleri sıfat da 

Fran ızca otonomdur. Ya 
nı mu •tar Sancak Jerne 

ktir. Bu tab re 1 urk 

İ s k e n d t! r u n Sanca
ğıtıın muhtar o uğunu re 

smi Fr nsız ısanıle ıfade 

eylemı§lerdır. Bütun o 
yerlerde fürklüğünü mu 
hafaza eden ırk ve kan 
lrnrdeşlcrımızln ıstıklal• 

en t b•i ve medeni b r 
h < arıdır. Ru h kkın 
kabu u volundnki ımanı 

mız verı d ği gündenberi 

gi tık · çoğalan bır ıtıka 

ımı.edı Atatürk Vf" onun 

hükumeti bu milli dava-
da çalışırken birblrımızln 

dost 1uğumuzu anlaın1yerak 

300 sene boğazla,tığımız 

bugünku Rusya yani Tü 

rkıyentn karagün dostu 
olan Sovyetler Ruııyası, 

lngiltere dostumuz gayret 
göstermişlerdir. Huslarm 

baoında ortodokus uk 
hami ini iddia eden Çar· 
lar bızim başımızda da 

halıfelık taslıyan hane, 

dan bulunurken nasıl 

olıırda bu çok yakın ve 
dostluğu birbirine lazım 

iki hükumet bu lüzum 
ve kaderi takdir edebilir 

d\ Çok evel ve bilhassa 
Umumi harpte i{uslar Is· 

kenderunu tutmak fster· 

lermi§, bugünkü Huslar o 

İskenderun Sancağının 
istiklali davasında dostça 

yanımızda ahzimevki etmiş · 

dl. Ne kadar değişik cılve 
Hakikatlı müttefiklerimiz 
Yunanlılar, Romanya ve 
Yugoslavya beraber ça 

lışma yaptılar. E bette bu 

dostluklar unutulmaz birer 
memnuniyet doğurdular. 

Türkler civanmertlikleri 
ve dalma t:f endi yaşaylf • 
leri neticesi olarak hürri 

yet ve ıstıklal aşıkı ve 

onun daimi hürmetkarı 

dırlar Dostlarımızla çok 
sıkı dost olarak yaşamak 

bızim içfn bir şıardır. 
iyiliği unutmamak da 

bıze hasdır. Hürriyetim 
izi ve istiklalimizi umu 

mi prensibe tamamile 
uygun olarak baıkaları 

nın hürrıyet ve istiklal 
hudut arile çevirırız Bat· 

ka kimsenin birşeysinde 

gözümüz yoktur. Kendi 
miz bu husustaki hakları 
mız, hak, tarih, ve haki 

kata uygun olduğu ıçın 
elbet alırız. Fransızlar dn 
dostlarımızdır. Biz daima 
amil sulhsuz Bitişik ltom· 

şumuz ve bizden ayrılan 

Suriyelilerin lam hürrf:tel 
ve istiklaline çok fazla 

taraftar ve onun kalpten 
temenntkfırlyiz. 

Hatay gibi Suriyenln 
de istıklal i§lnde inkişa 

fını istiyoruz. Bu gunu 

müzü bu milli d.avadeki 
zaferimizı şarkın 2afer 

lere alı~kın oğlu olan Tü 
k erin başında bulunan 

ve daıma bulunacak olan 
Atamızla berdber: 

Biribırim zi ne kadar 

tebrik ehek azdır İstik la 
lıne yeniden kavuıan Ha 
tayılı karde§lerlmız n ça -

buk inkişaflarını dılerken 
her zafer . bayramı gibi 

bu zafere de bizı koştu 
ran ve kavuşturan dünya -

nın en büyüğü olan Ata· 

türkümüzü onun arkadaş 
ları olan ism ~t İnönü ve 

dığer hükÜ lel ri.ıkunle 

rımızi bu büyük evlatları 
doğuran hey elli \e asil 

ulu umuzu ve yin~ o ulus 
tan çıkan iftlhar'a güven 

dlgımiz bü) i k ordumuzu 
hiırmet Vf" tazimle s~lam

lar, hepslnın dünyalar 

dur ukça yaşama;ıını var 
olsunlar dıye haykırarak 

dılerım. Oiliyelim 

U mi e c is 

1 
T pla ılar1n .. Başl 
Oün~ü toDlanUda 8üyü~lere eclısın saygıları sunuldu. 

1 

[ncümenlerin seçimi yapıl~ı. 
Vilayet umumi meclisi 

dünden itibaren yeni yılın 

çalışmalarına başlamıştır. İlk 
toplantı dün saat 14 de va
li Ethem Aykutun riyasetin 

de yapılmııtır. 

Ethem Aykut toplantıyı 

şu sözlerle açtı~ 
Sayın arkadaşlar!.. 

Meclisin geçen seneki son 
toplanll gününde bu senenin 
içtimalarına 1--ugün başlan 

masana karar vermişsiniz. 

Biz de okarara lktiranen 

&izleri buraya davet 
etlik. Geçen sene zarfındaki 
çalışmayi, vilayetin izahna

mesi, encümen kararnamesi 
size gösterecektir. 

Bu seneki toplantılarda 
yurt için, ulus için iyi mü 

zakereler yapmak ve nafi 
kararlar vermek nafi, bütçe 

yapmak en başta hedefimiz 
dır. 

Umumi meclis, sizlerle be
raber çalışmak bu sene ba· 
na nasip olmuştur" Valimiz 

bundan sonra Büyuk Şefin 
adanı &aygı ile anarak söz 

lerine son vermiş ve içtimaı 
açmıştır. 

Gizli rey ile yapılan se· 
çimde ikinci reislığe Feyzi 
Sözener ayrıldı 

Divan katipliklerine de Ha 

cim [Gönen] Meliha !Ayva
lık! ayrıldı.ar. 

Encümen seçimlerine ge 

çilecekti. Sadtk Deniz bu se· 

çimlerin açık rey ile olmasını 
teklif etti. 

Başkan seçimlerin kanu- 1 

nen gizli rey ile yapılma111 

lazımdır. Dedı ve böylece 

kabul olundu. Celseye beş 
dakika ara verildi. 

ikinci celsede gizli rey ile 

encümen aeçlmine geçildi ve 

şöylece netıcelendi: 

Maarif encümeni: 

Süheyla Karan, Melıha, 

Bürhan, Hulusi, Hacim, 
Zühtü .. 

Sıhhiye encümeni: 

Yengane Akbaş, Ley 

la, Avni, Hamdi, Hüseyin 
[Gönen] Selahattin Yücel.. 

Nafia Encümeni: 
Emine, Hasan, Salih, Fe 

rıt, Alt Reşat, Kenan 
Dahiliye Fncümeni: 

İsmet Hilmi, Emin, Meh· 

met, lbrahim. 
Ziraat ve Baytar Encü

meni: 

Kadriye, Ekrem, Hüs-
nü, Hüseyin Benderli, Muıı 

lafa Kınık, Mehmet (Balya) 
Masarifi muhtelife ve 

Matbaa Encümeni: 
Medıha, Sadık, Feyzi, 

Kamil, Mustafa, Mürşide. 

Bunu müteakip lzahna-
menın kıraatına geçildi. 
İzahname üzerinde ileri ısü 
rülecek mütalealar bugünkü 
içtimaıı bJrakıldı. 

Kena9 Akman~ ve arka
daşlarının Atatürke, İsmet 
İnönüne, B Ü y Ü k M i 1 
1 e t Meclisi Riyasetine, 
Dahiliye Vekaletine, Parti 
Genel Sekreterlığine mec· 

lisin tazimlerınin bildirilme-

i hakkında verdikleri tak· 

rir ayakta ve müttefikan 

kabul edildı. 

Sadık Denız, içtimalar ın 

salı, cuma günleri olmasını 

ıstedi Muvafık görülerek 

böy ece kabul olundu. Top 

lantıya son verıldı. 

Meclis bugün saat on dö· 

rtte toplanacaktır Ruzna~ 

mede ıstimlak ehlıvukuf 

!arının seçimi. hesap 

kati h&kkında toplu evrak 

bulunmaktadır. ---• 
1 Çocu < Parçalan iŞ 

Bi ld ul u • • 
~---------------

Henüz pe~ küçü~ ol n yavru va~şi hayvanlar tarafın-
dan toprak altmdan çı~anlmış ve par m parça edilmiş. 

Bir köyde tüyler ürperti 

ci bır vaka olmuştur. 

Büyük Bostancı köyü ile 

Küçük Bostancı köyleri ara 
sıııdaki çay kent&rında köy. 

lüler taref ından yeni doğ 
muş bir çocuk bulunmuş 
tur. 

Müddel umumılıkçe ~ apı 
lan tahklkatta çocuğun doğ 

duktan sonra gömüldüğü 

ve r dan onbeş gün kadar 

geçtığı anlaşı maktadır. 

Vakanm en acıklı tarafı 
çocuğun toprak altından 

vahşı hayvanlar tarafından 

çık rılarak vücudunun pa 

ram parça edılı ılş olmasıdır 

1 u parça nmış çocuk 

hastuhaneye getirfltrek dün 

otöpsı yapılın ştır. Çocuğun 

kime aıt olduğu ve n ç n 

gö ni!ldügü araştırılmaktadır 

Rüşvet verme~ isliyen 
a~ m ma~~Om oldu 
Eğe mahallesinden Meh

met oglu Hasan, Kayabcy ma·ı 
hallesinde bekç•lik eden Ali 

oğlu ibrahime rüşvet teklif 
ettiği yapılan muhakeme 
sonunda s bit görü düğün· 
den üç aya mahkum edil 
miştir 

Kağıt malzemesi 
Ankara, l (A A) - Su 

merbank İzmıt kağıt fabrı
kası için lüzumu olan sil o 

!uzu A.vusturyadan mubaaya 
etmitıler, bedelleri klering 

yolu ı yani Türk parası 

olarak öd~necektir. 

Büyüklere 

Bahkesirlilerin ~ağhh 
ve şükranı n 

1 Milli Hatay loplanltsrn-
da <..:. H. Partisi Başkam 
Ellıem Aylwf, /Jelediye. 
Reisi Naci Kodarwz, /lal 
kevi Reisi Feyzi Sö:.ener 
im:alarlle Haltkesirlileı 
adwa Huyu ldcre ulaşlt 
rılan lelgroj /arı derin 
bir zcpk duyarak koyu 
yor uz: 

ATA TÜRK 
CUMHUR BŞK.4Nl 
Hatay davamızın ulu. 

sun isteğine uygun olarak 
ba§anlması haberini alan 

onbinlerce B a 1 ı k e ıı i r l i 
belediye alanında topla 
narak sevinçlerini açığa 

vurmuılar ve içten gelen 
minnet ve tükran duygu 
larile sarsılmaz bağlılıkla 

rını Bu zaferden ötürü bir 
kere daha Büyük Şeflerine 

arza karar vermı§lerdir 
Engin saygılarımızla yü. 

kıek katınıza iletırız. 

ismet f rıömı 
BAŞBAKAN 

Hatay Zaferinin kaza 
nıldığı haberini alan 
on binlerce Balıkesirli 
belediye alanında topla-

narak sevinçlerim açığa 
vurmuşlar ve ulusa bu 

eşsiz zaferi kaz.andıran 
Başbakanlarının şahsına 

ve hükiimetıne içten ge
len minnet ve şükran duy

gularının ar7ına karar ver· 
mişlerdir. 

Engin saygılarımızla ar· 
zederiz.. 

Doktor 1' n .4ras 
llAR/Cİl'l~ VEKJLI 
Hatay zaferinin kaza

nıldığı haberini alan 

on bin1erce Balıkesirli 

belediye alanında toplan 

arak sevinçlerini açığa 

vurmuşlar ve ulusa bu 
eşsiz zaferi kazandıran 

ıahsınıza minnet ve şük 

ran dt•ygularmın arzına 

karar vermişlerdir. Sonsuz 
saygılarımızla arzederiz . 

Şukrti Kaya 
Parti Genel Sekreteri 

Hatay zaferinin kaza 

nıldığını haber alan 

on bın erce Balıkesirlı 

belediye alanında top a · 

narak sevınçlerlni açığa 

vurmuşlar ve ulusa bu eş

siz zaferi kazandıran Şe

refli Partimizin büyükleri· 

ne minnet ve şükran duy 

gularile sarsılmaz bağlı 

lıklarmın arzına karar ver· 
mişlerdir. Derin saygıları 

mızı arzederiz. 

HalalJ l~{lemenli/\ /(uru. 
lll/l flaş im 11/ıfjrna 

Hatay ı lrkdaşlarımızın 

fstiklaller1nın temini yo 

lunda gösterdığinfz büyük 

alaka onunda elde edılen 

zaferdt>n ötürü on bın er· 

ce H.\lıkesirli beledi
ye alanında toplanarak 

sevinçlerinı uçıga vurmuş· 

lar ve kurumunuıun ba 

§nrısmı kutlulamağa karnr 

vermışl rdır Ege mıllet 

!eri ıç.tnde çabuk ve 
yük ek ınkişaf dıleklerıle 

ve son z. say ıların ızla 

arzed riz 

Hayri Karatı 

Ankaradan şe 
~rimize gel~i. 

Mebusla 

r ı m ı zdan 

H a y r ettın 

Karan ve 

eıleri S ü 

heyla Karan 

dünkü An 

kara bentle 

ş eh r imize 

gelmişlerdir. /-/. K<ıran 

Şehrimiz ~ususi mu~ase~ı 
mü~ürlüğü 

Koca ili hu•usi mu ha şebe 

müdürü Reşit açık bulunıı11 

şehrimiz hususi muhasebt 

müdürlüğüne tayin edılın 1f 

lir, 

Bir öğretmenin nakh 
Merkez Gazi ılk oko 

ögretmenlerinden 

Erdoğmuo lstanbula 

dilmiştir. 

Senilı 

Vekalet emrine iman mı 
murlar 

Edremit Varidat meını.ır 

İbrahım Sarı ile Muzafft 

görülen lüzum üzerine \TilJ 

yet tarafından vekalet eııl 

rine ahnmıflır. 

tay 
· ünü vilayetimizin ~er ~I' 
nmda heyecanla ~utlutan~ 

Şehrimizde olduğu gl 
Vıliıyetimizin her toraf10~ 
milli Hatay günü heyece11 

kutlulanmıştır. 

Gelen haberled 

yoruz: . 

Aıvahkta 
Ayvalık, 1 (Husuıi) ~ 

Hatay zaferi bugün t- urıı 
ı ,,~ 

büyük tezahüratla kut ıı ~ 

dı. Verilen söylevlerle I 
mılli gün yaşatıldı Ay'iıı 

laların ıevincı çok derı11°1• 
.. fi' 

Büyük Ku. tarıcı Atat o 
ve büyüklere tıükran telgr' 

lan çekildi. 

Oursun~ey~e 
Dursunbey, 1 (Hususi I 

ltatayın kazandığı lstık 
bir bayram h yecanile it" 
!ulandı. 

01 
Müddei umumi taraf 111 

1 ıı 1' bir ııöylev v rildı 
,,(. 

muvaffakiyetımlz heyce~ 

belirtıldl Atatürk~ vu 8 ' 

daşlarına Dursunbeyli!' 

saygı ve ba~lılıkları t 1 r 
la rla bildirılıli 

Afganistan 'isvekili Bal~ 
vinle ~onuştu. 

Londra, 1 (Radyo) 

Başvelul bnldvm, öğ e 

mf'ğlnı Af ganııtan bııf 
kili ile birlıkte yemiştir' 



TÜRKDfLI SAYFA: 3 

Milli Hatay Gününde Söylenen Nutuklar: 
Belediye Reisinin Nutkundan: 

1937 ~u istiklali getirdi ve Tür~ olan Hatay Hatayhlarm oldu. 
Cevdet Demirayın Nutkundan: 

"Her davada olduğu ui~i Büyük Şef öndeydi. Ulus ~arşeyde, ~er davada olduğu oi~i onun ar~ında, onun emrinde ve işaretine amade .... 
Gençler Haykırıyor: 

Öğretmen okulundan Kemal: ·'hatay davirlerin tarihin~e müstesna ~ir sayfa olarak ~alaca~tır ... liseden Necmi: Anta~ya Tür~lür. Onun en yaşh daürırma en eski 
~ıyılarma aslım sorsa~ ~ize Tür~üz!.. Diye ses verece~lerdir, 

Belediye Reisi Naci l\odn 
nazw nutku: 

Yurtdaılar; 
Heyecanla kabul edilme 

sini bekledtğimlz Hatay da
vamızın zaferini bu anda 

kutlulamak üzere ayaktayız. 
Bu gün içimizden gelen 

bir duygu tufanı içinde ku 

lutladığımız Hatay zaferinin 

doğurduğu neticeler , yalmz 

zaruri ve mütebariz bir ha 

kkın tanmmaaından ibaret 

bir hadise değildir. Hükıl 
metımizin ortaya athğı tez 
ve hakkımız bütün \' uzuhile 
kendisini göstermff, isabet

siz bir şey istemediğimiz bii 

tün dünyaca kabul ve t~ı 
lim edilmlıtir. 

istediğimiz her türlü isti 

la ve genişleme arzularından 
uzak sadece Türk Hatayı 

Hataylılara bırakmak emel 

ve gayesini güden bir istek 
dl 

Bu tarihin emrı~idi ve 
biılotomilli vazıfemizdı. ol~ 
ha 1921 itıJilfmı yapar ve 
Hatay için i tıklalın ilk me 
rhaleaı olan idari ve maha 

ili muhtariyetini F ranaızlara 
kabul ettir1rken Atatürk on 

lııra Hatayın istiklalini de 
temin etmış•ı. 

l 937 Bu ıatUdali getırdi 
ve Türk olan Hatay Hatay
lıların oldu 

Bununla en büyük vicdan 
hazzını duyuyor , en büyük 

bir mılli borç ve vazı ft:yı 
Yerine getirmiş o ' uyoruz 

Bu haz ve heyecan içinde 
tekrar edebilirız; Hatay da 

va.mızı da Boğazlar mesele 
sinde olduğu gıbi Türk mıl · 
leunın başında Atatürk ve 
Yalnız onun yük 
ıek f d . i l ra eıl ve fş'\retıle amel 
nönü hükumeti idare etmiş 

lir. 

lnönuııde milletin mab.üa 
tal h ... 
h 1 ini Yendiği gündenberi 

er tuttuğu iş i Büyük Şefin 
iıtedıği s ıbı halle muvaffak 

h
olan ismet İnönü ve onun 
üküıneti. . 

• 
Türk mllleti ve hükümet ı 

Ü -k 8 Yu aşbuğun. Hntny da 
Yasında çizdığı dosdoğru ve 
&.zlmk~ ı b ar Yl dan ayrılmamış, 

u da zaferin ikinci ve eo 
rnühırn amili o muş ve Türk 
tarihine yeni ve yerindt! bir 
ıafer daha katmıohr 

40 Asırlık Hatfty bayrağı 
tekrar güneşe yükseliyor. 

Aarkadaılar; 

Mılletler cemiyeti Sancak 
rnukaveleaıni tasdık etmiş 
tir Hukumetimızin tere.ıh 
ett·~ ıgı usul ne kadar dürü l 

ve biz ddvamızda ne kadtı r 
haklı isek Sancak muka ve 
lesini la dık eden devlet le. 

rın ve müttef ıklerimizin 
Atttlürk Cumhuriyetine kar 
tı itimadı o lrndar tam <JI 
rnuıtur. 

Reis1erimize ve onlarm 

muvaffak arkadaşlarına şük 

ran duyduğumuz sırada Sa. 

ncak mukavelesini tasdık 
eden devletlerin ve mülte 
f iklerinıizin şerefli mümes

sillerln;n iyi niyet ve güzel 

samimiyetlerini hatırlamayı 
borç biliri7 . 

Arkadaşlar: 

Hükumetimizin, milli po
litikamızın iki sarsılmaz 
temeli vardır: Biri; kendı 

müdafaamız hususundaki 
kıskanç dikkatimiz, öteki; 
bütün mllletlerm emniyet 
ve hürriyetlerine karşı tıtiz 

itinamızdır. 

Hatay davası da bu dık 
katın eseridir. 

lamel lnönü hükumeti ye · 

ni medeniyelımızi, halk yı 

ğınlaramızın saadetini ta 

marnlamak için sulh isliyor. 
Konseyin Halayın istlk'a 

line isabeti! karar vermeaı 

sulh perverliğimizi ve mil· 
letlt rın ıstiklaline riayetkar· 

lığımızı gösterir. 

Yurttaşlar; 

Göğafimüz kabaraıak bu 
günü iftaharla anmak ve 

bu zaferin ehemmıyelını dü 
şünmek her Türkün hem 
hakkı hem de vaı.ifesidir. 

Lozandan sonra Boğazlar, 
8oğazlardan sonra Hatay. 

Sevineceğiz Coş c a ğız 

Coıun kardeşler . Var ol 

6Un En Büyüğümüz Atatürk 

Hep bağırın Türk olan 

Hatay Htttaylılarınd1r 

Var olsun yüksek sıyue· 

tıle Türk Cumhurıyetıne ve 
Türk U.usuna muzafferıyet 
ler kazandaran İsmet lnönü 

hükumeti 

Var olsun kahraman Türk 

ordusu. 

Bu şereflı günü kazandı 

ranlara bağhlık, tükran se · 
siPi hep beraber yükselte

lim 
Yurttaşlar; 

Yurda emnıyet ve inan 

telkin eden ve Türk mede 
niyeti tarıhınde bir anad 

olacak olan Cumhuriyet re

ji ı ınin bu zafcrı de Türk 

mılleııne kut lu olsun. 

C.cudd Dcmirayın 1111/lrn : 

Yuddaşlar ! . 
Halıkesir ve bütün Yurd 

dflhn çok yakınltArda henüz 

heyecam üzerınde bulunan 

Boğazlar OJUZöfferıyelini ku 

tluladı. Bu siyasi zaferi şim · 

dı de Sancagın şereflı dava

sında kazandığımız muvaffa

luyet takip edıyor 

Bır buçıık ikı aydanberi 
ulurnn en büyüğünden. en 

küçü"üne kadnr işgal eden 
sab ı r 171ık ve hevecan ıçer 

sınde takip edıleıı Hatay da· 
vasındn bütün mılletlerin ön 

ünde kazandığınıız muzaff e 

rlyet , fi t tayın kavuştuğu i 

tiklftl bugün Yurdun her bu 

c:ığında milli bir ba~ram 

heyecanı ile kut utanmakta 

dır. 

Atatürk hükumeti Hatay 
ioine el attığı zaman ulus bu 
işin de milU arzularımıza en 

uygun ıekilde halledileceği 
ne büyük ve sarsılmaz bır 

iman taşıyordu. Çünkü her 
milli davada olduğu gibi 

bunda da Büyük Şef önde idi. 
Uıua her şeyde, her dava· 

da olduğu gibi Büyük Kur 

tarıcının ardmda ve iıareti 
ne amade Hakiki sah1bı Ôz 

Türk olan Sancağm muka 
dderah üzerine verılecek ka · 

ran bekledi. 
Türk dip omatları ulusun 

bu noktadaki duygulanm. 
aızu1anm en açık, en yül,sek 

ıekilde ifade ettiler 
Türkün içinin ne ise, dışı 

nın da o olduğunu, hakkım 
kuvvetıle olduğu kadar ze · 

kfutle de müdafaa etmek 

ve onu kazanmak kudretin 

de bulunduğunu bütün dün 

yaya karşı bir dahd göater 

di er. 
Arkadaılar ! 

Hatay davasında Cenev 
redeki muzHfferiyet bizzat 
Atalürkün de iıarel ettikleri 
gibi sulh ve sükün noktasın 
dan dünya ve insaniyet için 
de büyük bır değeri vardır. 

Türkiye Montröden sonra 
bu defa da kuvvetlenmesi 
temenni edilen Mılletler Ce· 
miyetine en güzel ve bütün 
mılletlere örnek olacak bir 

harekette bulunmuştur 

1 ürkiyenln takıp ettiğı ve 

her gün kuvvetlenmekte ol 
an sıyasetini yalnız kendıaı 

için dt>ği , bütün dünya ve 

insanlık ıçin en doğru en ıyı 
ve her uluıa örnek olacak 

bir şekılde kullanmaktadır. 

l la tay itinde sevinçle aı.a· 
cağımız ve iftıhar duyaca
ğımız l.Jır noktada uzak, ya 

km hüturnetlerle olen r..ost

luğumuzun ı.e kadar kuv· 
vetlı VI! l.opmaz bağlarla 

bağlarmıı olduğudur. 

Türk mılleti llatay ıçin 

lııtık al istıyoruz Dıye hay 

kırdığı ve Bü~ ül( Şef ının ar 

dına düştüğü andan ıtıbaren 

dostlarımıza davamızcı büyük j 
bir müzaharat göstermişler. 

hakkımızı Millet ler Cemiye 1 

l ı nde ananla ve samimiyetle 1 

anlatmışlardır 1 

Ooatumuz lngiltere Ha 
rıc ı yc Nazırı Eden, bü 

yük komşumuz S ov) et Rus 

yıının haricıye lrnıı iseri 

Litvınof, ve l-3alkan HtihEıdı 

arkadaş 1 arımız halta Av· 

rupan ın başka başka sıyaset 

takip ::d e n devletlerı bile 

dava mıza büyük ., l.ir yal<ın 

lık gfüıtermişler, Fransa ile 

en ıyi ş e kilde aramın bul 

mnk i çın g c e lı gündü.ı:lü 

çalışmışlardır . 

il taydaki ırkdnslıuınwıın 

kurtulan istiklalinin ıevincini 

burada milli bir bayram he· 
yecanı ile kutlularken İngil 
terenin, Sovyet Rusyamn ve 
müttefıklerlmiz Yugoslavya 

Romanya ve Yunanistan 
ve diğer müzaharat gö 
stereo dost devletlerin adını 
anmayı alicenap rürk ulusu 

bir vazife bilir 

Yurddaılar! 
Çok ilerideyiz, çok kuv· 

velhyiz. Büyüklerimizin bi · 

ze açtığı ufuklar çok hu 

dutsuzdur. 
Daha pek yakın zaman. 

)ara kadar bu mı iletin mu · 

kadderalını l<örü körüne uç· 

urmdan uçuruma sürükli 

yen saltanat idaresine baı· 

ka devletlerin vcTdiği kıym 

eti hepiniz billyoraunuz. Bir· 

de bugünü gözönüne geti· 

riniz Türk milleti hakkını 

müdafaa etmek için ayağa 

kalkdığı zaman bütün mil

letler arasında bir saygı ve 

se vgi havası yaratıyor Her· 

kes rürkiyenln ebedi dostlu

ğunu kaybetmemek içın ona 
el uzatıyor. 

Y tiluız bu, dün geride 
bıraktığımız uçurumun de 
rinllğın, Lugünün ılerıliğlnf 

göstermek için l-.lıf , dır. 

Hatay Ja \asına baoladı 

ğımız gün Ulu Başbuğumuz: 
Hakıki sahibi Ôz 

Türk olan lskenderun 
ve Antakyanın mukadderatı 
üzerinde ciddiyet ve kati ye 

le durmağa mecburuz ,, Dedi 

ği zaman yalnız Türkiye de 

ğil bütüıı dünya bu mesele· 

ye bitmiş nazaı iyle bakıyor· 
l ardı. 

Çünkü 1 ürkün artık baı 
!ayıpta b.tiremiyeceğı bır 

dava yoktur ve olamaz 

Kendisıle en güzel şekil· 

de anlathğımız dost Fran· 

sız gazeteleri daha birkaç 

gün önce "Ankarada hari 

kulade kuvvetl ı bır asker, 
bır dıplomat oturuyor.,, Dı · 

ye haykırdılar. 

Hu, Büyük Şefin ışıkları 
önünde kendisıle hesap gör· 

düğümüz bir ınilletın, baıı· 
mız.da tuttuğunıuz ıçimizden 

çıkardığımı~ Hüyük Adama, 

Atatürke lcurıı duyduğu lıa 

yranlıktan ba ka nedir? 

Yine daha bır gün önce 

Büyük Mıllet Meclisinde mi 

iletin vekilleri ola.n mebus 

lar heyecanla Büyük Adamı 
anma k için ayağa kalktık 

ları zaman bir hatip heye 

candaıı boğulan bır sesle 

kendinı tutamıyarak - Ey 

Ulu Önder, sen dediğin i ya 
parsın ve yapmağa kadirsin. 

Mılletin hır ıoaretinle yürü 

meğe hazırdır Diye bağırdı. 

Uavanm hnllı r,ünlerınde 

küçük yavrular, ak saçlı 
ihtiyarlar örıümüze çıkarak 

soruyorlaıdı: 

Hatny kurtuldu mu? 

Suallerine dikkat edin kur 

tulacak mı? Değil kurtuldu 
mu? Dıyorlar Yani bu kur 

tuluıu inanla beklediklerini 
anlatmak istıyorlar. 

Bize ve bütün dev letlere 

bu imanı veren hem kuv
vetli oluıumuz, hem de ba

şı mızdakl büyüklerin en çe· 

tin itleri baıarma kudretini 
taşı malarındadır. 

Türk şehirlerinin meydan 
larında haykırılacak zafer 

ler çoktur. Buna inanıyoruz. 
Yaıasın, çok yaşasın büt· 

ün yurdun, 18 milyon Tür 

kün şu saatte tek bir kalple 
haykırdığı Atatürk .. 

Yaşasın her işten batarı 

ile çıkan hükumetimiz ve 

onun Başbakanı lsmet lnö· 

nü .. 

Yaıaaın Kahraman Türk 

ordusu.. Varohun bağrın

dan bunları çıkaran Türk 

milleti . 

Öğretme Okulndan Kemal 

lfa!ilurluıırı nulku: 

Büyük Şef yurdu kurtar

mak için asil ordusuna ı lık 
hedef olarak Akdenizi göa· 
termi§lı ) fakat bu hedef son 
değıldi. Ve son olamazdı. 

Buna: 
Geçen on bet yılın zafer

leri ıahıttir. 

Lozan ikinci bir zaferdir 
onun değerlı baıarıcısı is
met İnönü yüz yıllardan so 
nra bile bır destan kahra· 

manı gıbi nesilden m~aile sa 
ygı ile anılacak. 

Her yıl başdöndüren bir 

hızla birb irıni koğahyan S ü 

yük Türk devrimi bir zafe 

rden, bin bir zaferden üstün 
bir zaf erdsr. {Buna dünya 

şaşıyor . ) Bu devrimin yara

tıcısı , Türkün eosız Önderi 

bir kahraman gibi yaşama 
k la kalmıyor cihan tarihi 
onu en üstün bır dahi, en 

yenılmez bir' kumandan ol · 

arak kaydediyor. 

N ıhdyet Montrö zaferi . 

knn dökmeden, sınırlarda 

cana, ıehir (erde binlerce yu 

vaya dokunmadan elde edi 

len bu siyasi başarı Türk 

topraklarında olduğu gibi 

Türk sularında da meşru bir 

hak olan istiklal haklmiye 

Umızi bağışladı Ulusunun 

saadetinden başka bil" ıey 

istemıyen ve yalınız buna 

çalııan Türkiye Cumhuriyeti 

kendı toprdklarından bir ka 

rış ötede kendi kanından ol. 

an , kendi dilile konu§an Tü 

rk kardeşlerınin itıtlraplara · 

na lakayd kalamazdı . 

Vatandaşl ar; Antakya Tü· 

rktür .... Onun en yaşlı da

ğlarına. en eski kı y ılarına 

a&lım sorsak bizt>: Türküz! . 

Oıye ses vereceklerdır Kendi 

ı-tik l ii. i, komşul arının hürri 

yet ve refahı iç in titiz bir 

vlırekle çarpftn Türk istık 

lali da vaaına kalkııan aziz 
kardeşlerine kanat germek 
vazifesini ihmal edemezdi. 

Fakat Hatayı kurtarmak 
lçın 16 yıl önce yaptığı gibi 

silaha sarılmıyacaktı. Çünkü 

amacı dünya barışının ıa

rsılmaması, dostluk bağları
nın çürük iplik yumakları 

gibi çözülüp datılmamasıdır. 
Bu maksat ladır ki istikbali 
herkesten önce ve herkesten 

isabetli gören Asil Şefimiz 
ve onun ôeğerli arkadaıları 

bu fatiklal davasını barış yo
lu ile başarmağa azmetti · 
ler 

500 Bin kalbinin bir tek 
ses, ve bir tek istekle vuru· 

şu; aylarda• beri lıaalll içi• 

her fedakarlığı gize altiıAı
mız bu bOyQk iti de 
sonuçlandırdı . ( Hataylı
ların zaferi kutlu ve mutlu 

olsun) Biz Surıyenın iıtlkla. 
line kar§ı da saygı duyuyo· 

ruz. Arap ulusunun refahı 

en samimi dıleğimizdlr Çok 

köklenmiş bır mazisi olan 

Türk " Fransız dostluğu ıu· 
urlu bir beraberlık duygtııu 
ıle bir kat daha artmııtır. 

Konsey kolJektif çahıma

nın ve insanlık bağlarının 

yüksek değerini bu siyasi 
zaferle bir kerre daha orta
ya !koydu. 

Zaten bu bizim çoktanbe· 
rl beklediğimiz bir netice 
idi. Çnokü biz biltün tarih 
ıeyri boyunca insanlık için 

bir şeref, bir saadet devri 
açmaktan ula geri durma

dık. B zim ülkümüz bütün 
milletlerin rt:fah ve mutlu 

dur. Yer yüzünü yegane bir 
cennet ülkesi haline sok cak 

o an bir cihan sulhu, bu ül

kü bugün vatan serhatlerl· 
ni aşarak yer yüzüne 18 • 

adet getiren cıhenoümul bır 
kuvvet ve kudret olmuıtur. 

işte bunu bilen bütün do· 

st ülkeler bizimle birlikte 
bu hüyük neticeyi, bu mu· 

kaddes zaferi kutlulamakta· 
dır. 

Türklüğün Büyük Kurtarı. 
cısı tarihin müıteına kahra· 

mnnı Atatürke minnet ve 

şükran duygularımı;, sunın. 
ken zaferiniz kutlu olıun 
derim. 

l . lseden Necminln :ıulku: 

Ey!. Uünün saveılannda 
aslanca çarpışarak tarihini 

eşılz kahramanhklarla süsli
yen Büyük Türk milleti. 

Eyi. Dün olduğu glbı bu 
günyde Atatürkünün ardından 

yürüyerek her yılım yeni 

bir zafer yeni bir ıerefle 
dolduran büyük ırk. 

Zaferin kut lu olsun1 

Aylardır hatla senelerdir 

bc k l enı l en ünııt güneşi nlha · 
yet doğdu 

Öksüz vatan parçası şirin 
lL\ıtfcm sayfayı çeviriniz) 
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Hatay nihayet istiklaline ka 

vuıtu. Mukaddes ay yıldızı 

onlar da yanan bağırlarına 

hasretle bastılar. 

Şu anda yüı.bin 1 erce Ha

ta yh sevinçle haykırmakta, 

sevincin coşkun göz yazla . 

rım dökmekte, Atatürküne 

bJz Türk karde§lerine sonsuz 

tükran se\amları gönderme 

kted\rler . 

Hatay! Şirin Hatay! Ak 
denizin berrak dalgalan ile 

yıkanan güzel İskenderun. 
zümrüt dağlara sırtını ver· 

mit mavi gökler altında hü 
lyalara dalan aziz Antakya. 

tirin Hatay ülkesi. 

Orada kırk asırlık bir ta

rih destanlar söyler, her av 

uç toprağında ebebi islira 

hatlarma dalan kahraman

larm ka 1 pleri ya tar. Ve ni 

hayet gene orada o kahra· 

manların torunları yiğit ço 
cukları yatar. 

de de aldsler yapmaktan ge· 

ri ka madı Çok geçmeden 

bütün dost kalpler bu hakla 

da, a ardında Türkün civan 

mert kalbile birleşti. Niha · 

yet Cenevrenin engin ufuk 

!arından şlrin Hatay ülkesi 

ne doğru kollarım açan hü

rriyf't güneıi bütün parlak -

lığı ile doğdu. 
Hu aynt zamanda beşeri · 

yet içinde kazanılmış bir 
zaferdır . ..Su zafer insaolık 
dünyasını süsliyen anıtların 
en ulusudur Montrö ve ni
hayet Hatayla vatan tarihı 

gibi insanlık dünyası da ne 

kadar iftihar etse azdır 

Hatay devirlerin tarihinde 

müstesna bir sayfa olarak 

k.ılacaktır. 

Bundan böyle de çalışması! 
feyizli olsun! ... 

İsveçin tar·hi dostluğunu 

mesaisi ile hatırlatan (Sant -

ler) Türk ulusu için daima 

ku sal kalacaktır. 

Avrupa sükunetim bulandı· 

racak mahiyette ortaya çı· 

kan Hatay itinde dostları

nın anlaımalarma bütün ııa · 
mimiyet ve otoriteleri ile 

yardım. eden deierh İngiliz 
nazarı (Eden) ve sempatik 

(Litvınof) Türk gönüllerinde 

eskimi7. bir sevgi yaratmıtlar· 

dır . 

Bir Baba -
Oğlunu anyor 

1336 doğumlu on altı 

yatındaki oğlum İsmail bun· 

dan bir ay evel Havranı 

terk ederek fırar etti . Her. 

tarafı aradıksada bugüne 

kadar nereye gittığini anla 

mak mümkün olmadı 
Bilenlerin lütfen ya adre 

sime veya Havran jandarma 

sına bildirmeııini ve bu su

retle ihtiyar bir babayı se

.vindirmelerini rica ederim. 

Havran Hamambaşı 
mahallesinde ballçevan 

Adalı Ahmet 

Açık Teşe~~ür 
Bandırmaya gelerek refi

kama gece geç vakit yap 

mış olduğu ameliyatla ha

yatını kurtaran Balıkesir 

Doğumevi baıtabibi çocuk 
ve kadın hastalıkları müte

hassısı muhterem ve kıymet· 
li meslekdaıım Bay Halit 

Uzele gerek benim ve ge 
rekıe ref ı kamın minnet ve 

şükranlarının iblağma sa· 

yın gazetenizin tavauutunu 
rica ederim. 

Bandırma Belediye 

Hastahantsi Baıtabıbl 

Operatör 

Samih Olcay 

Hitlerin 
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Aziz kardetler, aziz Ha

taylılar hüsran yılları az sü 
rdü denemez. Fakat onlar 

bütün o yaslı günlerde Tür 

ke layık bir vakarla ıeref • 
lerinl korudular. Haksızhğa 

karıı çelikten kaleler gibi 

metanetle göğüs gerdiler. Bir 

an otsun tezelzül nedir bil 
mediler Bir kalp halinde bü 

yük günü beklediler ve ni

hayet o gün geldi Biz o se

si işittik evet Türk milletini 

karanlaklardan kurtaran onu 
zaferden zafere koıturan 

Büyük Atatürkü, tarihin eı
slz simasmı oradan kırk asır 

çağmyordu. Ve biz icabe et 
mekte o sese doğru koşmakta 

gecikmedil<. Bu ııes aynı za 

manda bütün dost ülkeler 

Aziz Balıkesirhler bu gü 

zel gün hepinize kutlu olsun. 

Yalıoız kendi yurdunun de· 

ğil bütün insanhğın refahını 

ve saadetini arzulıyan eııiz 
Şefimiz bu toprakların üstü· 

nde onun katını taııdığı için 

öğünen Türk ulusunun yanı· 

nda daha çok uzun yıllar 

1 
Nutku 
(Baştarafı J inci Sayfada) 

olup Balıkeııirin çakmak ~ ~ 
mevkinde ( 14) numaralı ta- 1 ~ 
ba~haneyi''ikameıgahı uca- ~· Satacag"" ınız Malınızı ~ 

mesut yaoasın 

Hatay Zaferi 
Bılirim ben, biliriz biz. Hatay iyman kalf'at 

Ona çarpan bulur encamını, hem olsa da dağ: 

Yıkılır toprağa, titrer, verir en son nefesi . 

Onu bağlar bize, kalpten sarılan yüce en bağ! 

* O güzel ülkeye sabip ne Fransız, ne Aarap, 

Ksrk asırdır sulrınır Türk kanının feyzi ile: 
Ne savşlar. ne zaferler taııyor bak bu Ulrap, 

Söylesin g!!çmiıi bir yol geliversin dl'e . 

* Türklüğün azmi edip kendine ram her zaferi; 

Çıkarıp ar§a kadar, yavdı tapılmıt seıini 

Gördü alem sarılar Sancağa ıuslan neferi; 

Eğilen baıların üııtünde, bu gün ııulh t>sini. .. 

* Yırmi milyon kişinin ıahlanıyor kanlan hey! · 
Yirmi milyon coıarak hep, yine bayrar.ı yapıyor. 

Nice düıman büküyor boyun Atatürk azmine, ey .. 

Y lrmi milyon senin iym&.nına,ancak tapıyor! 

Mehmet Yaşar 

• 
Köycülük işleri 

(Evvelki nüshadan mabat) 
tllmiye müsait olan taş, ki 

reç, tuğl11 ve kiremit ocak 
ları tesbıt edilecek, sataş kr
edi kooperatıfleri için haz.ı r· 
laklar yapılacak, erkek ve 

kadın kıyafetleri üzerinde 
araıhrmalar yapılarak ma
halli ve yerli mamulatından 

kıyafet tipleri tesbıt oluna· 
cak, merkezde kurulacak 

mahaHi idereler müşterek 
bankası için köy bütçelerine 
yüzde beş nisbetinde tah.t1isat 
konuiarak, bu paralar ban 
ka hesabına mt\halli Ziraat 

bank"larına 1teılim olunacaktır. 
Bütün köylerde köyün 

mnnevi ıahsiyeti namına çi · 
ft batına 1 ·2 dönüm tarla 

veya bir evle 'c meyva bah · 

çesi t~11ls edilecektir Nüfusu' 
Lki binden fazla olan köy· 
!erde kollekllf çalııına ile 
ziraat memurlaramn nezaretı 

aıtında fidanlıklar vücuda 

gdirilecek, muhitin icabına 

göre ve lüzum 1u olan ma

kinalar tedarik ecWecek, da 

mızlık alınması ve aıım du 
rakları teııisi için bu sene 

bütün köy bütçelerine tah 
sisat konacak. nüfusu bin

den yukarı olan köylerde 

sütçülük, peynircilik. kons~r 

veci lik, koza.c1 tık, ıara.pcı 1 ık 
gibi ziraat sanatlarından kö 
yün bünyesine _ uygun olan· 

lar ele alınacaktır. Bütün 

'köyler için nebat ve hayvan 

hastalıklartyle mücadele hu 
ırnsunda program yapılarak 

Vİ ayet tarafından verilecek 

d ı rektiflere göre harekete 

geçilecektir. 
Bütün köylerde kuyu ağ 

ızları bilezıklenerek çevrele 
rl betoulanacak. köy çeıme 

ve tulumbaları için tetkik· 
ler yapılarak 1500 den yu 
karı köylerde plamn tatbl · 
kine derhal glrlıilecektir. Bü-

i-=ıı de kul la nıldı ğım işaret 
ediyor. 

Londra, 1 \Radyo) - hit 
lerin nutku bundan böyle 

siyasi hiçbir değişiklik olmı 

yacağım, anlatmakla bera 

ber baLı noktaların diplo 

maai yo'u ile halledilebile

ceğıne bir itarettir. 

Varsova, 1 (Radyo) 

Nasyonal demokratların or: 
gam olan bir gazete, bitle

rin nutkuna dair yazdıiı 

bir yazıda: 

"t'ührerin beyanatı sa mi · 

midir. Tarihi zaruretlerin 

mahsulüdür." Demektedir· 

Papa iyileşiyor 
Vatikan, 1 (Radyo} 

Papanın vaziyeti hafif bir 

surette salaha temayül et· 

mittir. 

tün köylerde açık la~ımlar 

kapatılacak, nüfusu bin beş 
yüzden yukarı köyler için 

umumi hela tipi, proje ve 

malzeme hazırlanacaktır. Bu 

köylerde keza taı veya be 

ton hayvan sulama yalak· 
lan ile gübrelikler de tesis 

edilecek, bütün köyler için 

birer ecza - dolabı tedariki 
• 1 

husuıunı.la hazırlık yapıla 

cakhr Nüfusu 7000 den yu 

karı köylerde içme suyu, 

çöp araba ve sandıkları, 

hamam ve dü~ yerleri, etüv 
ve buğu sandıkları, ~öy me

zarlıkları, mezbahalara . ça· 

matu hanelerı için projeler 

yapılarak tatbıkata girişıle · 

cek, küçük su bir.l<intileri 

nin hurutulmuına derhal 
baılımılacakhr. Küçük köy 

ıaalak kuruculıırı icin vila 

yet merkezlerınde sıhhat 

müdürlerınin hazırlıyacağı 

programa iÖre sağlık kurs 
ları açılacak, köy evlerinde 

odalarla ahırların aralarına 

ri ıtt haz ederek 935 yıhn it. il 
danberi tabaklık sanat ve ~ , 

ticareuıe isugal ettiklerini 11. Herhalde Reklam Ediniz. 
beyan eden Y akup oğlu Mu ~ 
stafa, Mehmet. Ahmedin il, \ / (' 

(
11 

r lcl ııı l<ı rıııızı 
unvanı ticaretleri bu kerre 

(Ya.kup oğlu Mustafa Çül 

men,Mehn1et Çülmen, Ah· 

met Çülmen) olarak leşçil 

edıldiği gibi bu unvanın im 

za şekil i eri de Türkçe mühür 
ve el yazılarile ı M . ÇüJmen 

M. Çülmen, A Çülmen), 

o ' arak ticaret kanununun 
4 "2. inci maddesine göre Ba· 

lıkesir ticaret ve ııanayi oda
ııınca 903 ıicil sayısına tes-

çil edildikleri ilan olunur. 

İlan numarası: 163 

Nevyor~ limanı açll~ı. 
Nevyork, J (Radyo) 

Nevyork serbest limanı açıl
mıştır 

bölme yaphrılacakhr. 

Köylerin manevi ıahııı na 

mına açılacak ve itlelilecek 
ocaklar te'ııis ettikten soma 

bu sene yüzde 5 ila 10 nis 
betinde evlerin 

il 
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316 (dahil) :328 ) (dahil Doğumluların askere aıtf11' 

mit olan piyade,eri bu oubat ayı içinde sevk edllecekl'' 

1 
dir. Şubeye verılecek tertibatta bu doğumlular kafi gel 
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Bür~aniye icra 
Memurluğundan: 

Bürhaoiyede İstanbullu ba· 

kkal Ihsan. 

Bür~an iye icra 
Memurluğun~ı~: 

Jt 
Bürhanlyede Yazıcı ııı 

İsmaıl hakkı. 

sıvanmaııı, 

badanalanrnası, ve kiremıtlen 
mesi, nüfusu 1500 den yu 
karı köylerde konuk odası, 
han, memur evi lntası için 

planlar ve projel~r hazırla 
nacak, köyleri birlik merke 8ürhaniye Evkaf idaresi· 

zine ve pazar yerlerine ha- ne dükkan ktra bedelinden 

Bürhantye Evkaf idare•
1
, 

ne .ıoo lira zeytın ma h•"lil 

bedelinden borç ' u olduğu"" ğhyan yolların düzeltilmesi 1 5 lira borçlu olduğunuza 
için tetkikRt yapılacak, nü ' dair açılan ta k 'p üzerine na· 

tusu binder, yukan köyler 
1 
mınıza gönderilen ödeme em~ 

de köy içi çapraz yolu ve rı ikametgahmız meçhul ol 
kaldırımları, iki bindf'n yu- duğunda bahisle b!1a te blığ 
karı köylerde de, bahçe, geri vefilmiştir. 
park ve havuzlar, Cumhuri- (2Ü) gün i ç ı nde bu borcu 
yet meydanı, spor alanları. ödemeniz ve bir itırazınız 
yol ve meydanların ağaç' an· • varsa btldinnenız ve beyan 
ması , köy aııbarlara, yangın ela bulunmanız tebl iğ ma· 
vasıta ve aletleri, köy ten kamına kaim o lmak iizere 
viratı. nalhand deınircı ara 

e 
za dair açılan takip üzerlJle 
namınıza gönderilen öde111

1 
emri ıka metgahınız meçh" 
olduğundan bahisle bilıi tt 

blığ geri verılmittir . 

(20) gün zarf•nda bu b
0 

rcu ödenıenız ve bir itırsı' 
nız vllrn bildirmeniz ve be 

' yanda bu lunmanız tebliğ ı11 - r' kamına kaim olmak uıe 

hac' ve l>erber gıbi dükka · 
ilan olunur. ilan olunur. ,/ 
~--------~~~-------~----~----~~----"' 

olar, heykel ve anıtlar, kö)· iyesi ve Batya:r.marıı: Galıkesir sd ylavı 11 KARAN 
posta kutuları, yapıcı kurs · 
iar lrnsuslnrınna tetkikat ve 

h.aı.ırhkfar yapılacaktır . 

Çıkarım Genel Diıel<lörü 

Basım Yeri İl Basın evi 
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