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- Sonu 2 inci aayf ede 

M. Siret Bayar 

Yarın ş~hrimizde aaal on dörtte Milli Hatay lçln bllyUk 
bir nıuvaff akiyet nUmayişi yapılacaktlJ'. Mitini Halkm 

1 ve Belediye tarafından idare edilecektir. Milli davamızın 
zaferi hakkında lıalkımızın, bu zafer karşıaında duyduiu 
yüksek heyecan ve hislere tercliman olacak a-ençler tara
fından nutuklar söylenecek, Hafoy zaferi törenle kutlula
nacaktır. 

Mitini proğramı iç sayfemizdedlr. 
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Atat.ürke · smet inönii hükumetine 

Hatay işindeki nıuvaffakiyetten dolayı 
resnıen teşekkiir edilmesine karar 

Vt•rdi 

Başbakan Hatay nıes'elesinin geçir-
diği saf ıaiar ve bulunan hal sureti 
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:ı~ılı::-ını ıııiiteakfö ~f alıınud 
E.,.ad Bo:zkur<l \'c arka<ln:z.
l:ırı tfırafınclan ri~·asete ~·eri
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Protesto Niiı:r.ayışları yapıİiyor 
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ve Cenevreyenıi f;!ideceı i• ? 
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Cenevre Zaferi 
Türk Hakkının büyük ve şeref H 

bir zaferidir 

1 [-1 T elgr~f Haberleri 1 ] 
Kamutay 

-ia.ş ıara.lı l ll \.' İ S tı.)'!&.ia. 

fa varışta İngiltere: Rusya 

gibi tioıtlarun ı 7.ın diiıUstliik 
ve hakikat yohınfüı ı!'Oster
tliklcı i l'ıayreti. Ymıanh•tan. "' . 
YoğuiilaYyn. Romanyl.' gibi 
miittefikltnimiıin bizimle lJir
likte <·:llı~maları. tlaYamızın 

~ . 
re,·ılist ve hakik~t ~e"er 

.. ·i«danJ:mla haiil tl\ : tiğ'i ina. 
ni. Kerııalii'.iuıin ~·alınız do:ıt 
v~ aıUttefiklerimi1.cle değil, 
ı5nllıse' er lıüt!in uluslara 
ttlkin ettiği sevği ve itioı!l

di ıl"i\-1f trmesi itibarile nt: • 
kadar ~iikrr.nJa kar~ıJamr!a 
)·eri ,·ardır. 

Koa•eyla kararı, aandlerln 

Ciddiyeti 

On yıldan beri iztirnp 
i+·inile iıtiklf\tını bekleyen 
Saneak TilrkHiğiinüo IHik \ 61 

eronivetin,. lüirriy••t vı is
tiklaİına aid ulan haklı d::· 
vamııın talıakkuku rn:llf'tlrr 
cvmiveti kin <le bir ıuu\·af· . . 
fakiyet te. kil ettigini ve r:ı
portür Js,·P ı; hariciye nazırı 
suullerin qızifesiııde ~;;~. 

ter<.li~i gayrl!t ,.~ cindiy·~· i 
rnemrmniyet IE: ka~ tletmt.> k 
laıı111ılır. 

.\k\'iltn ı:emiyeti ,·e knn· 
ıeyin Jı~k ve httkikatları göz 
iinilnde tut:ıra1' flatayııı i:ı.

tikl!Hm:ı kuur vermf'kle ~;\ .:. 

t.tırJjll·i hak e.e,•erlik hiıi nt' 
M 

kadatr !. t:vindirmiş vf':nıill t•r . 

ltr ccırııiyetine nlan 2'ü ·; ~ıı 

v ı; inammızt ne kad.'.lı- arr
tumı~s. ,·aıi fesi11i ı..:i ddl lJir 
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nun iı:in <:ok içt.Pn çah~an 

Sandlcriıı µ-iisterd ~ ~i s:ı mi
mi yet V(' ~;ardım d:ı o ı.adar 
hiıi ı-:Pvindiruıi~tir. 

Surlyenha latlklib . 
Kom~ı~ '' kardı~ Suriye.

uiıı i•tiklalııu da Haıay 
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h•tiklfüi kallar t~andan ve 
yilrt-ktf'n isteyf ulerdeniz. Su
ri.r .:ı rıiıı öt edrıılwri tarafdar 
nldwğııımıl'. i~tiklfl lın:ı kanış

ma~ı ve yeni hayat ~artla

rı içinde irık işaf ederek hi-
1.imle iyi kum~ulnk \'e dost
luk münasebetleri tcsiı3 et
mesi cidden lıizi l'evindiren 
bir ha<li::.edir . 

8on gOnlerde baı1 garaz. 
kar kalemlerin va lrnlftnık 

şutla bahk a' l.ımak isteyen
lt'l'İn 'J'ürklcrlr· Ar:ırlarırı :ua
~ıDı :ıı;mak i1.·:n yaptık1:ırı 
propağanda , .e tahrikfıta ~k
Jı hı~ında. ;:eki Arap vi 
. uriye1i k:ınle:'l~rimizin ünem 

~ . 
vcrmetlikleriuc ve KemaJi-
ıim inkılAlmu ve Türklln 
Hatay gibi haklı olduğu her 
davasını sevirıçle karşılaya

caklarını ~ok umuyoruz. 

Şıınu da l.:aydetm~k i~· 

teriı. ki ; ı\ r~ plarm saadet 
ve ikballamırn en halis to 
mennikilri Türklerdir. re 
Tilrb i~edir Bunu zamao çok 
g 'iz.el gjistr.rrcektir. 

ıı. Siret Bayar 

Suriyede 
· ~rotesto NUmayıflar 

yapılıyor 

(Ba, tarafı l acl uyfacla) 

Atatürke ismet inönü hükumetine 
Hatay ı,ındekl muvallaklyetten dolayı 

re•men teşekkür edllm~stne karar 
verdi 

(Bat tarafı l acl aayfada) tan soımı !'ÜZ alan lrntip1 ı·r 

ı Tilrk ıııill ctinirı her mi li 
fakiyetten dolayı Kamutay- 1 davasında olduğu gi!Ji l ıı 
ca resmen te~ekkilr edilme- davada da muıafft:r çıkın'~ 
sine dair takrir al!m~larla olmasından duyduktan he· 
ve umumi tııs,· ib seı l ·riyle yccanı ifade etmi~lerdir 

knrşılnndıktan ı-onra Başba- Hatiplerin bu b~yamıt· 
kan İ8nH-:t İnönü kUrEilye hmnı mHteakitJ ~f abmıı l 
gelt•rek Hatay uı e:::ı ı· lt'~inin E~ad Ho1kunl ,·e ıı:-k:ııla~ 

hı :;lau~ıc· ııH.ları lın g-iiııe k~· 

1 

Jarıııııı t:tkriıi .n~.yt' (ko~w·l ·~ 
dar ~elen ~athaları ,.e Mıl- tıu t!lkrırle l>ı. lıkte hu)·ıh 

Jetler Cr.rniveti kon:-;e,·ince Nki'mı lıarhiytı r~i~i ~artı:- .1 
tasvih e<lilmb hulunan b·Jl Ve\'i'.İ ~'akuıai?;a te~l.ıkklir 
sur .. i etr•lfınja :z ·tlıat ver- 1 etlilmeıi teklifi , . ., ınec:!5 

namına k'lhraınan ordu,r:ı mi~tir. 
Relam gönderilmesi ?ıakkıu-

Rık sık \'f> silrokli alkış· tlaki takriri kabul edilmi~· 
tarla karşılanan lıu iz.atbat- tir. 

1 Atatürt ve ismet lnonünün tesattfirleri 
Ankara 29 (A.A) -- ı Ankara 29 (A.A) -

flatay davanıızın le- Hatay davasının Mıl
himizde hal edilmesi li arzulara nıuvaf ik 
mlinasebetile yurdun bir ştkilde halli dola· 
her tarafından gelen yisile memleketin ht>t 
ve vatandaşların yük tarafından alınmakta 
sek heyecan ve temiz olduğu tebrik tclğraf 
hi~lerini bildiren tel. lnnoın teşckkürltri
ğraflardan n1ütehas- nin bildirilmesini-bPŞ'" 
sis olan Atatürk tc- vekil İsn1et lnönü a
şekkürlerinin i.blağı-

1 
n .. ıdolu ajansını tav

na ann<lolıt a.1ansı:ıı zif etQl• rdir· 
tavzif buyurnnı~lardır· ı 

Japonyada kabine buhranı devam 
ediyor 

rand~ dün de nüına 
y' ~ler olınuşsada hiç 
hir hadise k~tyd edil
rnen1İştir. Suriye baş
bakanının riyasetin- 1 

. de hir heyetin bu an. 1 Ankara 29 (A.A} - 1 Ugoki Ordunun mll"' 

lnş nn) ı protesto için japonyada hükunıet kavtnıcti dolayisile 
Parise ve Cenevreye buhranı h .alledilıne- k~ bine teşkiline! ;fl 
gidecegi bildirilmek- nıiştir· Kabineyi tt Ş · vaz geçmiştir· 
tedir. kale n1emur &encral 
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Şehrimizde 
Yarın yapılacak olan 

Milli Hatay 
Mitinğ Proğramı 

Ukledild~ri . ~ ornuılarına 
erecRnJ · . ödc"lerınin tatlı 1 - Milli Hatay mm·af- 6 -- htiklftl ~larşıncJan 
UkseJiv:;?ıc ~dım, adım fakiyetiınizi kutlulamak için sonra lfalkevinden Halkevi 
hditi • hr ar. GUniin h&re- C. H. P. llalkevi ve Bele- reisi Doktor Uras ve Hulkt-
d ır ve tem· d' / ı n a gelece . ıı alınla. ıye erklni tarafından 31 1 vi yayın komitesi başkam 
klığ1 ok ~ın bUtUn par. /987 paıar günü Cümhuri- Ziya Kıhçiizlü ve diter genç-

unuyor.. f 
yet meydanında bir nıitinğ ler tara mdan Miııt Hatay 

~Bu tattı he 1 tırtip edilecektir. Bu mitinğ dava~ını ,.e neticesini teşrih 
N. ANIN hast!ıeraoı~ra ne saat 14 de başlayıp saat 17 eden nutuklar verilecektir. 
•n •lı' d.. . ara ~.•fa \'C- k B ki b' 'k " ..,r. ~·e ·adar ıilrecektir. 7 - u nutu · ar ıttı ·-ar ' ~fllış, nede Lok 1 nın cıh · 2 - O gün yapılacak ten sonra Rtiyilk Ünder A-
ı·I 1ııittir. anı saran ilhamı olau numayışa biltuu Mar- t:ıtürkE", BaşbakanımızH, Ha-
Onıar 0 .. din halkı n· memurlar 'da- riciye Vekiline, Parti genel 

•rtQ bi·; · ~~rıülJerde can ,·etlidir. Sekreterligin<>, Aukarada Ha· ernelı d' .1 Oda Yokluk •rı ten, Ci- 3 - Numayışa i~tirAk . tay eğemeıılik kurum•na 
tan bir . tan varlık ya- eden halk C\'\' tla Halkevin- mitinğ heyeti tarafından ya.-
inde kt.s Ştrnıek bakışın de vt: Halkeviııin ~trafında ııl•cak tt>lğraflar çekilecek- ' ~aolardır. 
O toplanacaklardır. tir. 
nlır 

··· A1'ATP 4 - Mitinğ hl·ytti tara 8 - Nutuklar ve telğ-
U Yhrutarıu KON ÜI- fu.ıdan \'erilecek lıir i:Jaret raflar bittikten sonra mitlıı-
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Badem içi 95 
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Zeytin yağı 70 
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Kah•e 115 
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Çay 320 

tkunıukıarı ·~· Ve ben bn üzerine Halkevinde toplanan tin hitamını t,ildircn ,., bo-
okudutunı Ur •hnlaruı. Halk muntazam bir halde ru ile \·erilt-n bir işaretle t•--------•11 

bah bilgi kaYavrularJa lıer esnaf ve teşt!kkUller bayrak- Raik \'t t~şekkUller R:mdo 
u Yitkıelen bYnatına 4oA-· larile witioğ mahalli olan ünde olduğu halde ayni yol-
Olda karşılıQ •aaınaldı bir Cilmhuriyet me_,·danına (Park dan dönüp .'·ine Hal ke\•i ö-Nt ..,ıyoruz 

,·ve ~Utlu onlar~~i· b OnUnt-) önde bando ile gi- nüne kadar gelecekler. Ve 
U er ıanıa , er dccek lerdir. muntazam bir surette dağı- ı 

Ye do~ru • n. için Ct. ı 
5 ıl ı 5 - Mitinğa istiklal mar- 1 lacaklardır. ~r 1Ywla 

r. şile başlanae8ktır. 
~ it.,.._.)' 

Filistinde Vaziyet 
Arıplarlı Ya~~iler arasın~aki geg~inlik 1 7•5 ~: f~~: ~:~~.::;t ' 
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ulVam l~İyor ı ıı,ö ta Diyarhekir y da ' 
~.nkara 20 ( . : 4\'tidyat, Sa vur, Ger- · lıa.nın heher satırından 
•hstinde A·i\) - ı dusuıı eski ıncthalle- cüş, Cizre, Kızıltep,e ' ·(10) kuruş alınır. ilAn 

Yahudiler a~rapldarla lerini tahliyeye haş- 1 v~ Der!k postaları neşrinden mesuliyetlk&-

Sene!~·~ f>OO ~uo 

iinasebt asın aki lamışlardır. İngiliz 1 gıdecektır· : .bul edilmez. 

&}11 bir hat) çok ger. fevkalade kon1iseri ' Gidecek Tren Günü geçen nusballr 
l h alrn t 10 kuruştur 

a lldi l.. 1
' .ır. suratla Londraya da- Bu gece gidecek '-CCarlar ku. 

vct cdilnıiştir. tren yoktur· 
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'fakvim a;acakiar iı. öı:ı ce hı-! 
ze oğrarlarsa henı ucuz, hen1 de 
en iyi takvin1i aimış oiurlar, 

Takvimlerimizde 
Arabi, Run1i avlar, Ay ve Gün<'Ş . . 

tululnıabrı, soğuk ve firtınalı günler 
)'rt1.ı!i oldu.~·u gihi her yapraF,-ıııda yü. 
zünde nıcşlı ur ata ·sözleri, arkasında 
çok g üzPr hilcayeler, fikrabr vardır. 

~l atlı:tam ı z:ı mii rn rant Pcl iniz. 
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