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Başbakanımız Kamutayda Hatay anlaşmasının 
umumi esaslarını ve siyasi mahiyetini anlattı 

Kamutay dün R efet Canıte.z'in reis
liğinde toplanmıştır. Geçen içtimada ilk 
40 maddesi görüşülen orman kanunu 
projesinin geri kalan maddelerinin gö
rü§ülmeıine başlanm[ş ve bazı maddeler 
üzerinde bir çok mebuslarnnızm ımütale

alan dinlenilerek 80 inci maddeye kadar 
kabul edilmiş ve saat 17. 18 i bulmuş ol. 
ması dolayısiyle istirahat için müzakere
ye 15 dakika ara verilmiştir. 

ikinci celse 17.55 de açılmışhr. 
Reis. Mahmud Esad Bozkurt, Hay· 
dar Rü~tü Öktem ve Sadri Maksu
di Arsalın şu takririni okumuştur: 

" T ürk uluw ve devleti reisi Ata
türk' eve i smet lnönü hükü"!~tine 
ulusal davamız olan Hatay ışmde 
türk ulusuna elde ettikleri yüksek 
m uvaflakiyetten dola~ı K~~tay
ca resmen teşekkür edılmesını tek-
lif ederiz.,, 

(İştirak ederiz sesleri ~kışl<ı:~) 
Takrir alkışlarla kabul edil.maş ve kur· 

süye candan ve büyük tezahürl~r ~rasın· 
da başbakan i smet lnönü geJ.mıştır: 

İn önünün 
Bevanatı .. 

"-Muhterem arkadaşlar, Ha
tay davası Cemiyeti Akva~ ~ec· 
/isinde alakadarların da ıltıhakı 
ile, bir ittifak kararına müncer ol
mu§tur. (Alkışlar) 

Cemiyeti Akvamın bu milli ~1esele
üzerinde verdiği kararı, bütün alakadar
lar memnuniyetle telakki etti. Bizim de 

lakk" varılan neticeyi memnuniyetle te .. 1 

ettiğimizi yüksek huzurunuzda soyle-

mekte zevk duyuyorum. 
Bu, çetin bir mesele idi. Şu kadar 

sene evvel tayin edilmiş olan hakla.rın 
bir çok sahalarda umumi ve mübhem 
kalmış zan olunan manasına şimdi sa

rih, ameli mahiyetini tayin etmek vazi
fesi vardı. Biz ilk günden itibaren ta-

1921 de Suriye ile Türkiye arasmdakı 
hududu tayin eden anlaşmalar yapılır -

ken ve fransızlarla muhtelif muahede
ler aktedilirkcn Antakya ve tskendenn 
mmtakasmda hususi bir takım şartların 
tahakkuk etmesini esas tutarak muahe
de aktetmiş olduğumuz kanaatinde idik. 
Bu kanaatımız samimi idi. Bu davada 
ıamimi ve ciddi oldu~umuzu anlatmak 

Kamutay Tür~ Ulusu ve Devleti Reisi 
A tat Ürk' e, ismet İnönü Hükümetine, 
Genel Kurmay BaşkanıMareşal Çakmak'a 
ulusal davamız olan Hatay işinde, Türk 
Ulusuna elde ettikleri yüksek muvaff akı
yetten dolayı resmen teşekkür edilmesi 
ve kahraman orduya selim gönderilmesini 
ittifakla ve sürekli alkışlarla kabul etti 

----------~~------------~ 
Kamutay dün, ilk Celsesinde Orman kanunu projesinin 

kısımlarını görüştü sekseninci maddesitıe k,adar olan 
lazımdı. Neticede muvaffakiyet bütün 
dünyanın bu samimiyete inanışı ile i-ı:a

bil olurdu. 

Hakik i bir zafer 
Cemiyeti akvamın bir anlaşma neti

cesine varmas[ bu müessese için hakiki 
bir zafer mahiyetindedir. Cemiyeti ak
vamın muzaffer olması bizim beynelmilel 
siyasetimizde de mesut bir neticedir. 
Şimdi alakadar milJetlerin, ve, temenni 
ediyaruz ki, bütün milletlerin müşterek 
vicdanında cemiyeti akvamın gün geç.. 

tikçe daha iyi beliren bir müessese ha. 
line gelmesi büyük arzumuzdur. Tür. 
kiye bun:ı elinden geldiği kadar faydalı 
olmağa çalışmaktadır. (Alkışlar) onun 
için cemiyeti akvamın bu kadar mühim 
bir meselede kendi muvaffakiyetini te. 
cessüm ettirerek çıkmış olmasını ileri
deki çalışmaları için ve nihayet beynel. 
milel politika için iyi bir alamet telak_ 
ki ediyoruz. Bu münasebetle cemiyeti 
akvamda bulunan arkadaşlar bizim bu 
milli meselemizde yakından uzaktan e. 
mek :;adetmiş olan azfilar, türklerin 
mütehassis olaıak dinledikleri güzel 
sözler söylediler. 

Sovyetler Birliği, .Tiirh·iye 
ve Framıa 

den dostluğun aynı kuvvetle devam t 
e -

tiğini ihsas etmişlerdir. Biz de So"ye 
Rusya ile olan dostane müna~hatı101~ 
zın ilk günlerdeki kadar saımrnı 

Ve 
ciddi olduğu zihniyetini muhafaza et-
mekte devam ediyoruz. (Alkışlar) 

lngilterenin sar/ettiği emek fo r 
d b }Unan Romanyanın söyle-

Akvam a u . 
. . . d hakiki bir memnunıyetle 

dıklerını e .. 
telakki ettik. Balkan komşu ve mu.tt~· 
. . . . davamızı dinlemek ıçın 

fıklerımızın 

.. d'kleri dikkat bizim daima te-

M . Litvinof, Hatay meselesinde, 
Sovyet ittihadının Türkiye ve Fransa 
arasındaki hususi vaziyetini belagatle 
ifade ederken gerek Türkiye ile ul.ın 

dostluğu ve gerek Fransa ııc. o:.::.n bağ
ları bizi memnun edecek bir sur.:::tte 
tebarüz ettirmiştir. İlk günlerden beri 
Sovyet Rusya ile aramızda teessüs e· 

goster ı 

Balkan devletleri ve dm'iı11u- şekkürle anacağımız bir gösteri olmuş-
Müttefiklerimiz namına Ceıniy~ti tur. 

Arkadaşlar, bu meseleye ingiliz Ha
riciye nazırı, bütün Türkiyeyi müte. 

hassis edecek bir mebzuliyetle emek 

sarf etmiştir. (Alkışlar) lngilterenin 

vaziyeti ilk günden itibaren iki dost 

(Sonu S. inci sayfada) 
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Milli Hatay mitingi 
varın şehr i mizde 

büyük bir halk 
toplantısı yapılacaktır 

Yarın, öğleden sonra, saat 15 de şeh

rimizde, Ulus meydanında, büyük bir 

miting yapılacağını öğrendik. Tertib 

h'eyetinin ''milli Hatay,, mitingi adını 

verdiği bu halk toplantısı, Hatay dava. 
sının mesut neticesinden halkımızın 

duyduğu sevinci ve şükr<ın hislerini i. 
fade makııadiyle yapılacaktır. Bu husus. 

ta icabcden izin vilayetten aıınınıştır. 

Kadın erkek, genç ihtiyar biitiin an_ 

karahlarm iştirak edeceği pek tabii o. 

lan bu büyük mitingte halk ve Yüksek 
mekteblcr gençliği saat on üç buçuk~ 
tan itiba!"en Ankara halkevi ıneYdanın. 
da toplanmağa başlayacaklar ve saat on 

(Sonu S ıncı sayfada) 

Yeniden 22 kaza ve 57 
nahiye kuruluyor 

Halkın işinin kolaylaştırılması ve hükümct 
teşkilatının köylere kadar gitmesi bu suretle 

temin edilmiş olacak 
Y "den 22 kaı:a teşkiline ve bu kaza· eru . 

larla yeniden kurulacak olan nahıye-
ler dolayısiylc kadrolarda baz ı d'cğişik
likler yapılmasına dair olan kanun pro· 
jesi, mütalealarınr Başvekalete bildır
meleti irin bütün vekaletlere gönderil· 

J: ' • 
miştir. Dahiliye vekfüeti kanun proJe· 
ıinin hazırlanması ıebeblerini mucib ıo· 

beblcr layihasında şöyle izah etmekte· 
dir : 

"Ülkemizin doğu bölğesinde yerin 
genişliğine göre nüfusun azlığı yüzün
den mülki kurullarda ve idari taksimat
ta ara sıra azalmalar olmuş ve bir çok 
yerlerde lüzumlu oldukları her zaman 

(Sonu 2. inci say/ ada) 



== 2 =========================ULUS 30 / 1 / 1937 -
Politika bahisleri ... 

BAŞ_BAKAN ıc HABIIILl•IInill 
ve Hatay barışı 
Başbakanımız, dün, Büyük Millet 

Meclisi önünde, Hatay türkleri davası
nın hal olunuş tarzı hakkında, her za
manki şümullü ve derin görüşü ile, iza
hatta bulunmuştur. 

Başbakan, izahatının ilk kısmında, 

barışcı ve milletler cemiyetinde aza olan 
türkiyenin kendini alakadar eden bütün 
politik meselelerde olduğu gibi Hatay 
türkleri meselesinde de önce karşı taraf
la konuşmayı sonra da milletler cemi
yeti'ninyüksek arbitraj ve kararını ka.. 
bul eylemeği, gerek hakkının müdafaası 
gerek ise ihtilafın ortadan kalkması ba. 
kımından en iyi, en sağlam ve en mede. 
ni usul olarak seçtiğini söylemiştir. 

Kemalist türkiyenin milletler arası 

politıka telfikkisine en uygun gelen bu 
usulün Montreux'de olduğu gibi bu se
fer de tam bir muvaffakiyet verdiğini 

kaydettikten ve vazifesini yaptığı için 
milletler cemiyetinin, Fransa ile aramız 
daki ihtilafın kalkması işinde büyük ve 
samimi bir gayret sarfettikleri için de 
dostlanmız Sovyet Rusya, İngiltere ve 
küçük antantı temsil eden Romanya'ya 
teşekkür ettikten sonra, Hatay _ barışı' 
nın Türkiye, Fransa ve Suriye için taşı
dığı değerlt:rin tahliline geçmiştir. 

Başbakanımızın izahati, bu noktadan 
itibaren Sancak meselesinin hududunu 
aşarak, Türkiye - Fransa \e Türkiye -
Surive a~sındaki münasebetlerin atiye 
şamil inkişaf imkanlarına dair keskin bir 
tahlile inkilab etmiştir. 

Türk • fransız dostluğu bakımın<lan 
bir Hatay ihtilafının ortadan kalkmasın
daki faydalar pek aşikar olduğundan, 

başbakan bu husustaki memnuniyetini 
kaydederek Türkiye - Suriye münase
betlerine geçmiştir. 

Başbakana göre, Hatay meselesinin 
eski şeklinde kalması, ne Türkiye'yi, ne 
Hatay türklerini, ne Fransa'yı ne de biz
zat suriye'lileri tatmin edebilirdi. Bunun 
en büyük delilleri, bir kerre Sancak'tan 
kopup gelen memnuniyetsizlik dalgası, i 
kincisi de Türkiye cumhuriyeti hüküme
tinin eski anlaşmalarla tesbit edilmiş o. 
lan veto hakkını enerjik bir surette ve 
derhal kullanmış olmasıdır. 

Bugünkü hal tarzı ise, bilhassa genç 
suriye devleti için büyük faydalar temin 
etmektedir. Ve başbakan, burada, suri
yeli politikacılardan ziyade Suriye halkı
na hitab eden atiye şamil b"r devlet fel
sefesi ve tarih felsefesi dersi vermiştir. 

Yapılan anlaşma dolayısiyle Türkiye 
ve Hatay tiırklerinın sevmmesi karşı ta
rafın sevinmemesini icab ettirecek bir 
keyfiyet değildir. Her hangi bir davanın 
hallinde yalnız bir tarafın sevinebilece
ğini kabul etmek, hiç bir davanın karşı
lıklı anlaşma ile hal olunamıyacağmı ile
ri sürmek demektir. Bu kadar basit bir 
mantıg:ı. milletlerarası meselelerin hal. 
linde yer ve cevaz verilemez. Bilakis, 
karşılıklı anlaşma ve karşılıklı konses_ 
yonlara dayanan hal tar-IDındır ki iki t:ı
rafın. sevinmesini temin ve icab ettiren 
usullerdir. Hatay - banşı'nda da böyle 
olmuştur. Binaenaley:h, bu yüzden mem
nuniyetsizlik gösteren ve hatta buna nü
mayişkar bir ifade vermeğe çalışan su
riyeli komşularımıza, bu anlaşma ile el
de ettikleri faydalan anlatm:ık Hlzımdır. 

Bir kerre, Suriye devleti genç dev. 
let hayatına ve bunun setin tecrübe ve 
imtihanlarına komşusu Türkiye ile ihti
Iafli bir halde bulunarak girişeceğine, ih 
til5.fsız ve dost olarak girişecektir. 

İkincisi, Hatay türkleri gibi ileri ve 
münevver bir unsura, Suriye devleti hu
dudlan ve Suriye devleti statut'sü için
de nasıl bir yer verilebileceği bahsinde 
bir çok ihtilafları ve mücadeleleri göze 
ve zarar hesabına alacnk yerde böyle de
ğerli bir unsurla olan münasebetleri da
ha ilk adımda tesbit etmiş olmak, genç 
Suriye devletinin hem tervitorial vahde. 
tine vuzuh hem de hilkümet ve devlet 
gestion'una kuvvet verecek bir nokta
dır. 

Bundan baska, Sancak gibi bir ısahil 
memleketinin, daha ilk adımda Fransa ve 

Tilrkive gibi iki büvük devletin gara'1t:
sine bağlanması, Surive J?ibi genç bir 
devletin politik ve tercitorial emniyeti 
bakımından ihmale gelmez bir kazanç-

tır, ki buna, Fransa - Türkiye - Suriye'
nin, Suriye hududlarını garanti altına al. 
maları karan inzimam edince, genç Su
riye devleti, gerçekten kendini tam bir 
emniyet içinde duyacak ve kendini bek
liyen büyük meselelere endişesizce sarı· 
lacaktır. 

Başbakan, Suriye adına elde edilen 
faydalan bununla bırakmıyarak şunu da 
tebarfü ettirmiştir ki, Suriye gibi genç 
bir devletin Türkiye gibi kuvvetli bir 
komşunun barışçı maksadlarına daha ilk 
adımda vakıf olmasında hesab edilmez 
bir fayda ve kazanç mevcudd\ır. Hatay -
barışı, Turkiye - Suriye arasındaki atiye 
şamil münasebetleri tenvir etmekle, Su
riye devletine, nadir yeni devletlerin ilk 
adımda rastladıkları b!r dostluk ve em. 
niyet kredisi açmıştır. Türkiye gibi bir 
komşunun dostluğundan ve iyi niyetle 
rinden peşinen emin olmak, genç Suriye 
devletinin müstağni kalamıyacağı bir 
temel taşı olsa gerektir. 

Bizim bu sözlere ilave edeceğimiz, 
hiç bir genç devlete, 'hiç bir büyük kom
şu devletin hükümet reisi tarafından, bu 
kadar dostça, bir söz ve nasihatin söy
lenmemiş olduğudur. Genç Suriye dev
leti, talili 

0

bir devlet imiş ki, orta Avru
pada dağılan bir imparatorluğun parça
larından biri olacağına osmanlı impara. 
torluğunun taksime uğramış hartası ü
zerinde doğmuştur. Eğer böyle olmasa 
idi, komşusu türk milleti olmıyacak, ve 
kendisine büyüğün küçüğe karşı göster
diği sevgi ve şefkat, İnönü gibi büyük 
bir devlet adamının ağzında bu kadar sı
cak ifadesini bulamıyacaktı. 

Temenni edelim ki, Başbakanımızın 
dünkü sözleri, Suriye milleti kadar Su
riye politikacıları tarafından da hakkiyle 
anlaşılmış olsun. Burhan BELGE 

Kömür ve zımpara 
ınadeniihracabnı 

artırmal~ • • 
ıçın 

Alakadarlara verile
cek primlerin nisbet

leri değişti 
Son senelerde cihan piyasasındaki 

maden fiatları düşüklüğü ortad.ın kalk. 
mış bulunmaktadır. Bilhassa memleketi
mizden dış memleketlere sevkedilen ır.a
den fiatlarında oldukça mühim yüksel
meler görülmüştür. Umumi olarak ma
denler alım satıııunın geçirdiği krizin se
beblerinden birisi olan mühim stukların 
satışa arzedilmesi keyfiyeti de hemen 
hemen ortadan kalkmış bulunduğu anla

şılmıştır. 

Bu vaziyetleri gfö önüne alan Ba. 
kanlar Heyeti bundan evvelki resimlerin 
tenzili hakkındaki kararnamelerin umumi 
olarak madenlerimizi alakalandıran hü
kümlerinin kaldırlarak, bu himayenin 
harice imrar edilen kömür fiatlarının ma
liyet fiatından aşağı olması yüzünden 
hasıl olan ziyaın telafisine medar olmak 
üzere Havza kömürlerine ve daima re
kabete düçur olan zımpara madenlerimi
ze tatbikini lüzumlu görmüş ve bu hu
susta bir kararname kabul emiştir. 

Bu kararnameye göre 1937 takvimse
nesi içinde Ereğli kömür havzasında bu. 
lunan kömür maden müstahsillerinin 
imrar edecekleri kömürler için imtiyazlı 
madenlerden imtiyaz mukavelename1e
rirı.1e yazılı nisbi resimlerin azami h'ld-
1eri ve ruhsatnc.mcli ocak1ar için yü'zde 
beş üzerinden nisbi resim tahsil oluna

caktır. 

Bu suretle tahsil olunan resimlerden % 
birler irad ve miitebakileri müstahsiller 
namına emanet kay:folunacaktır. 1937 
takvim senesi sonund.a e:örillecek hesab 
neticesinde maden kömürü m\istahsille
rine, kabili imrar istihs'.llat mikd:ınnın 

elli bin olanlcır vüzde virmi. elli bin
den yüz bine kadar olanlar vilzde virmi 
dört. vüz binr..Pn vüz elli bine k:::ıö:::ır o
lanlar- vii7.de ..,irmi sekiz. viiz elli binden 
iki vii?: hino. Jrnchr ola"llar VÜ7.r1e otuz i
ki. iki yüz binden iki vü7. elli bine k:::ıt\:::ır 
olanfar yil~de otuz altı, iki yüz elli bin-

Ballcan devletleri ve 
l{üçük antant P. T. T. 
konseyi ç.alışmalarım a 

bitirdi 
İstanbul, 29 (Telefonla) - Bir kaç 

gündenberi şehrimizde toplanmış bulu
nan Balkan devletleri ve küçük antant 
Posta ve Telgraf konseyi bugün çalış
malarını bitirdi ve Kahire enternasyo
nal kongresine gönderilecek esasları 

hazırladı. Telgraf ücretleri meselesi 
Kahirede konuşulacaktır. Ecnebi dele
geler bu akşam türk delagasyonun Park 
otelinde şereflerine verecekleri ziyafet
te hazır bulunacaklar, yarın Boğaz i. 
çinde bir gezinti yaptıktan sonra mem
leketlerine döneceklerdir. 

İstanbul l)elediyesi 
ile otohüsçüleı· 

arasında anlaşın.azlık 
İstnabul,29 (telefonla) - Otobüs. 

çillerle Lelediye arasında resim tediye. 
si meselesinden dolayı bir anlaşmazlık 
çıkmıştır. otobüscüler belediyenin iste. 
diği res:ni ödemeğe muvafakat etmedik
leri takdirde belediye muayyen hatlar. 

da otobüslerin miktdarlarını tesbit mecbu 
riyetini kC'.ldıracaktır. Mesele pazartesi 
günü yenidnen konuşularak bir karara 
bağlanacaktır. 

Sirkeci - Emirgan otobüslerinin bilet 
ücreti b~lediyece yalnız gitme 10, gidip 
gelme 20 kuruş olarak tesbit edildi. 

Mahlremeye verilen 
eroinciler 

İstanbul, 29 (telefonla) - Bugün 
dokuzuncu ih,tisas mahkemesine üçü 
erkek, dôrdü kadın olmak üzere yedi e. 
roin kaçakcısı verildi. Bunlar Fatihte 
kurdukları imalathanede gizli ve kaçak 
olarak eroin yapmaktan maznundurlar. 

Hava ga7A 

tesbit 
fiatları 

edildi 
İstanbul, 29 (telefonla) - İstanbul 

ciheti h:ıva gazı fiatı G,75 kuruştan 5,32 
kunışa, Kadı köy ciheti hava gazı fiatı 
7 ,50 kunıştan 6,50 kuruşa indirilmiştir. 
Beyoğlu cihetine aid fiat pazartesi gü
nü tesbit edildikten sonra bunların hep. 
si vekalete bildirilecektir. 

Tiyatro mektebine 
gidecek tar e heler 
İstanbul 29 (telefonla) - Ankara 

tiyatro mektebine girmek için üçü kız 
olmak üzere on beş talebe müracaat etti 
Bunlar, şimdi hasta bulunan B. Ertuğ
rul Muhsin iyileştikten sonra imtihan e
dileceklerdir. 

den ilç yüz bine kadar olanlar yüde 
}qrk, üç yüz binden üç yüz elli bine ka
tlar olanlar yüzde kırk döt, üç yüz elli 

binden yukarı olanlar yüzde kırk sekiz
den aşağı olmaak üzere ecnebi memle. 
ketlere vuku bulacak imrarlarınm her 
bir ton LA VE ve kribles için 125 kuruş 
ve her bir ton Tüvönam için 96 kuruş 
olmak üzere emanet knydedilen meblağ
lardan rediyat yapılacaktır. 

Zonguldak limaniyle ağızlarından ve 
1stanbuldan ecnebi vapurlara verilen ih-

rakiyeler ile bu yerlerden ecnebi suları
na sefer eden türk vapurlarına verilen 
ve son türk limanından itibaren sarfedi
len ibrakiyeler harice imrar edilmiş gibi 
muameleye tabi olacaktır. 

Zımpara madeninin nisbi resmi, 1937 

takvim senesi zarfında bu madenlerden 
ecnebi memleketlere yapılacak imrarlar 
da yüzde bir üzerinden ve memleket i
çinde yapılacak imrarlardan mukavele-

! 
namelerinde yazılı azamı hadler üzerin
den tahakkuk ettirilerek tahsil oluna
caktır. 

Yeniden 
nahiye 

22 kaza ve 57 
kuruluyor 

(Başı J. inci sayfada) 
hissedilen teşkilat yapılamamıştır. U
mumi müfettişlikler mıntakalarındaki 

sosyal ve kültürel işlerin tanzimi ve hal
ka aid işlerin daha kolaylıkla görüle
bilmesi bakımından ı.idari teşkilatımı

zın çoklaştırılmasına ve sıklaştırılma

sına lüzum görülmüş ve müfettişi umu
miler içtimaında da bu teşkilatın ehe
miyeti göz önüne alınarak bir an evvel 
yapılmasının kati bir zaruret olduğu an
laşılmıştır.,, 

Yeni kurulacak kazaların isimlerini 
ve mıntakalarını sırası ile yazıyoruz 

Vçüncii Umumi ılliifcıtişlik 
!JI ıntakasında 

Erzurum vilfıyctine bağlı Aşkale ka
zası : 

Aşkale kasabası kolaylıkla imara mü
said tren ve transit yolu güzergahında
dır. Erzurum şimendüfer istasyonu de
poları ve transit yolunda olması dola
yısiyle de büyük otomobil atölye ve ga
rajları burada kurulacaktır. Bu kaza 
Erzurum merkezine bağlı Ovacık nahi
yesile Tercan kazasına bağlı Gillneren 
nahiyelerinden müteşekkil 105 köylü 
ve 35998 nüfuslu olacaktır. 

Erzurum vilfıyctiııe bağlı Karayazı 

kazası : 
Bu kaza Eleşgirt, Tutak, Mazgirt, 

Ilins ve Hasankale kazalarının tam or
tasında kurulacaktır. Hasankale kazası
nın Karayazı, Hins kazasının Göksu na
hiyesinde ve yeni kurulacak olan Elma
dere nahiyesinden müteşekkil olacak 
ve 93 köyü 9811 nüfusu ihtiva edecek
tir. 

Erzurum vilayetine bağlı Horasan 
kazası : 

Mevcud llasankale kazasının arazi
si çok geniş ve dağlıktır. Bu sebeble bir 
çok köyler kaza merkezine uzak oldugun
dan halkla hükümet işlerinin görülme
sinde müşkildta tesadüf edilmektedir. 
Bu köyleri ihtiva edecek olan kaza tran
sit yolu üzerinde, inkişafa müsaid ve 
İran hududuna doğru uzayacak olan Er
zurum şimendüfer hattının güzergahı 

üzednde bulunmak suretiyle iktisadi 
bir ehemiyet de arzetmektedir. Yeni ka
za, Hasankale kazasının Aras ve Pasi
nisüfla ve Sarıkamış kazasının Karaur
gan nahiyelerinden mürekkeb olmak ü
zere 100 köyü ve 23664 nüfusu ihtiva e
decektir. 

Trabzon vi/5yetine bağlr Yomra k.rı

zası : 
Trabzonun şarkında Yomra nahiye

sinde kurulacaktır. Kaza merkezi Arsen 
kasabası olacak ve yeni kurulacak Ke
dil nahiyesini de ihtiva etmek üzere 
45000 nüfuslu olacaktır. 

Rize vilayetine bağlı Ozanlar kaza
sı : 

Rize merkezine bağlı Mapavri nahi· 
yesi 28 köyü ve 24410 nüfusiyle bu ka
zaya verilecektir. Kaza merkezi Mapav
ri olacak ve Kaptanpaşa köyünde kuru
lacak yeni bir nahiye ile Rize merkezi
ne bağlı bazı köyler de bu kazaya veri. 
lecektir. 

Çoruh vilayetine bağlr Ardanuç ka
zası : 

Bu kaza Çoruh vHayetinin bazı .köy 
ve nahiyelerini ihtiva edecektir. 

Çoruh vilayetine bağlı Viçe kazası : 
18 köylü ve 11 bin nüfuslu Viçe na

ıhiyesinde kurulacaktır. Pazar kazasının 
yakın köylerini de hududu içine alacak
tır. 

Trak)·a Umumi Mii/etti~lil.· 
,U ınıakasında 

Biga kazasının Çan, Kırklarelinin 

Pinarhisar, Edirnenin Havza, Tekirda
ğınm M ürfete nahiyelerinde lnırulacak
tır. Nahiyelerin ihtiva ettikleri nüfus 
çokluğu kaza yapılmasını zaruri kılmış
tır. Kazalar bu dört nahiyede aynı i
simlerle kurulacaktır. 

Dördiirıcii Umumi ftlüfcııişlik 
Mmtakasında 

Kigi, Çemişgezek ve Ov;ıcık kaza. 

larmın arazisi dağlık, sulan coşkun ve 
ikliminin sert olması ve bir çok köyle• 
rin idare merkezleriyle temaslarının 

uzun zamanlara ihtiyaç göstermesi ba· 
zı nahiyelerde aynı adlarla anılmak üıe
re kazalar teşkilini lüzumlu kılmıştır. 

Bu kazalar Bingöl vilayetinde Çerme, 
Tunceli vilayetinde Kalan, Başnartenik 
nahiyelerinde kurulacaktır. 

Birinci Umumi !Jliifctıi§lil; 
lU ınıakasında 

Arazisi geniş ve sarp olan ve ikliıtı 
itibariyle de senenin uzun bir kısmın· 
da yağışlı geçen bu mıntakada da 8 ka· 
za kurulacaktır. Bu kazalar Bitlis vila· 
yeti dahilinde Kasrik, Nerşen, Urfa vila 
yeti dahilinde Mizar Siird, vilayeti da.. 
bilinde Melefon, Van vilfiyeti dahilinde 
Tuzlak, Norgök, Diyarbekir vilayeti 
dahilinde Karacadağ ve Mardin vilaye. 
ti dahilinde Hezil nahiyelerinde kuru· 
lacaktır. 

Bu kazalardan başka halk ve hükÜ• 
met işlerinin daha kolaylıkla ve çabuk· 
1 ukla görülebilmesi ve hükümet teşki· 
!atının köylere kadar götürülebilmesi 
için memleketin muhtelif mmtakaların· 

da yeniden 57 nahiye kurulacaktır. E'Y'· 
velce teşkil olunmuş ve Elaziz vilayeti· 
ne bağlı Karakoçan kazası da bu vila• 
yetten alınarak bütün nahiye ve köyle.
riyle birlikte Bingöl vilayetine bağla.. 
nacaktır. 

Lliyihaya bağlı kadroya göre bu ka• 
za ve nahiyler için yedinci dereceden 
ellibeş lira maaşlı 22 kaymakam, on dör
dünci.i dereceden 20 lira maaşlı 22 tah· 
rirat katibi, on douzuncu dereceden 
10 lira maaşlı 22 tahrirat katibi refiki, 
on beşinci dereceden on yedi buçuk li
ra maaşlı 22 kaza nüfus memuru, On do
kuzuncu dereceden on lira maaşlı 22 nU· 
fus katibi, on ikinci dereceden yirmi bcf 
lira maaşlı 57 nahiye müdürü, On dokU" 
zuncu dereceden on lira maaşlı 57 na· 
biye tahrirat katibi. on dokuzuncu de· 
receden on lira maaşlı 57 nahiye nüf u• 
memuru istenmektedir. 

Dahiliye Vekaletinin 
vilayetlere bir tamiınİ 

Bazı vali ve kaymakamların dostıulc 
dolayısiyle hususi eserleri resmi muhar· 

reratla tam.imen tavsiye ettikleri anlaşıl· 
ııuştır. Dahmye vekaleti bu hususta 'Y'i

Jayetlere bir tamim yaparak res.'?li vazife 

ile atakası olmryan bu gibi eser tavsiye 

ve sattırma işleriyle idare amirler:nin uğ· 
raşmaları doğru olmıyacağı cihetle ida· 

ri otoritelerinin şahsi dostluklar için sui· 
istimal edilmemesini bildirmiştir. 

Maliye müfettişliğinde 
tayinler . 

Dördüncü sınıf maliye müfettişli~~ 
ne müfettiş muavinlerinden BB. satı 
ve İhsan tayin olunmuşlardır. 

. ························································j . . 
lHukuk b mini yayJJlıl~ . . 
. kurumun un ! 

tertib ettiği seri konferansların i 
· Tet· · dokuzuncusu Maliye Vekaletı ı 

kik lieycti Reisi i 
B. CEZMİ ERÇİN i 

30.1.1937 cumartesi günü saat 011 i 
• beşte A:::::ck~:.lkcvind• i:.ı:, 
; MEVZU: 

• Hukuk Bakımından Büdçe . ········ : ............................................... . 

, .., ,JJJff 
l azıları.mı;m çoklugll~ 1' 
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mamıştır. Okurlarımızdan 
dileriz. J 
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cçu~cu RAYH'I DÖRDVN-
cu YILDÖNU~ttl 

Hitler rejiminin Almanya ve dünya 
sulhu için faydaları ve zararları hnkkm· 
da yüksek bir mütaleaın olabilir. Fakat bu 
rejimin başlangıcı olan 1930 senesi 30 
ikinciknnununun harb sonrası devri 
tarihinde bir dönüm noktası teşkil etti
ğinde herkes müttefiktir. Bug:in dör
düncü yıl dönü::nü Almanyada kutb
nacak olan 30 lkincikanun 1933, millet
ler arası ıınünaııcbetlcrinin bir devrini 
kapamış, yeni bir devrini açmıştır. 1870 
.,cnesindcn 1914 senesine kadar Avrupa 
.devletleri arasındaki münasebetleri 
rrihveri, Alman-Fransız münaseb?tler' 
olduğu gibi, harbten sonra da bu iki dev
let arasındaki münasebetler ayni rolü 
oynamakta devam etmiştir. Bu balam
dan harp ııonnı.sı Avrupa tarihi üç dev
reye ıaynlır : 

1 - Versailles sJlhunun imzası 1-

dan R.ıhr bölgesinin Fransa tararmda'l 

i~galine kadar. 
2 - Ruhr işgalinin nefce v .. mı

ycrek Lokamo muahedesinin imzasm · 
dan 1930 senesinde Hitlerin iktidara 

geçmesine kadar. 
3 - 1930 lkincikinununda Hitle

rin iı ba§ına ieçmesınden sonra başıa

yan devir. 
Birinci devirde Versailles sulhunun 

?rtlarını tatbik etmek için baıta Frans.ı 
olmak üzere, galip devletler silah k.ıv· 
vetine müracaat ebnitlerdir. Bu itibar:a 
bu devre askeri tazyik devri adı veri.e· 
bilir. Bu, nihayet Ruhr'un iıgaline kn. 
dar devam ediyor. Bu iıgalin 1 nııilteı e · 
de ve Fran.ıtda uyandırdı~• akisler ve 
Almanyada uyandırdıiı cndiıe, Lokl\J·· 
no adı verilen devrin baılanııcıdır. Bu 
devirde Almanya Lokarno muahedesini 
imza ediyor. Garb hududlannı nihai ol.ı
rak kabul ediyor. Milletler cemiyetine 
airijyor. Kelloa misakı imzalanıyor. 
Bu uyaallık devri de Hitler'in 1933 se
nesi ikincikiınun ayında iktidara geçme
sine kadar devam ediyor. Hitler'in ıkti
darn geçmesi, b~yük mikyasta, Loknmo 
siyasetinin A manyada uyandırdıaı ha
yal sukutudur. 

1930 Seçimine kadar sönük bir siya
sa') parti olan hitlercilerin iktidara ııeç
meleri, yalnız milletler arası münasebet
lerinin tarihinde bir dönü;n noktası ol 
malda kalmamıı, Alrnanyanın milli ha. 
yatında, ıümullü ve derin bir inkilab ha· 
reketinin baılangıcı olmuıtur. Milli sos· 
yaliııt inkilabı bir hamle ile meydana iel
miı bir netice deiil, dört yıl deva:n e
den bir hamleler serisidir. Gerçi ilk hü 
cumda Weimar cumhuriyeti yık ldı. 
Taçlı tahtlı Bismark Almanyasının isti
halesi olan cumhuriyetçiler birliği tar.ilı 
intikal ederek Almanya milli birliği.ıc 
kavuştu. Fakat Hitler, Almanyayı butü 
hedeflerine götürmek için dört s"ne 
mühlet istedi. İ§te o dört sene b:.ıııü 
bitmiıtir. Ve Führer bugün içtima ç 
ğırdıiı Reichstag huzurunda alman :nil
letiile hesab verecektir. Hitler neler sh>

liyerek? Dört yıllık bilanço hnyh Lcn

gindir: Milli birliğin tamamlnnmasmda ı 
bahsedebilir. Muhalefetin kalkmasın. b r 
rnuvaffakiyet diye ileri sürebilir. 1 fiSİz • 
lerin azalmasından, Sar boigesini m'l 
li hududlar içine almaıından, askeri mü· 
savabru elde etmesinden, Ren bölgesi u 
ailahlamasından bahsedebilir. iç politi
kadan dış politikaya geçerek Lchista ,_ 
la Yapılan pakttan, Avusl1.ırya anlat"lla
ıından, lngiltere ile Er.zalanan deniz mı. 
kaveleıinden, ltalya ve Japonya ile ya· 
pılan anlalll\lldan bahsedebilir. Nutuk 
ayni 2arnanda Eden'in geçenlerde avam 
Juunarasında ve Blum'un da geçen pazar 
günü Lyonı'da söyledikleri nutuklara 
cevab teıkil edeceiinden ahnan dış poli
tikasının hedef ve iıtikametinin aydınla'l
ması bakımından da ehemiyetli olacak· 
tır. - A. Ş. ESMER 

Havacılık ve Spor'un 

183 ilncli 

Sa),~• çıknu~lır 

Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav

siye ederiz. 

Dl ~5 )ı1IABl11LIRllill lrtnmmıtt 
~-- HATAY ve INGILTERE 

General Ugaki kabineyi 
kurmaktan vazgeçti Müddei umumi 

suçluların idamını 
istedi General «Japonyanın istilillaline kaygı 

ile ))ali:mamak imkansızdır» diyor 
Tokyo, .29 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: General Ugaki, kabineyi kur. 
maktan vaz geçtiğini imparatora b'ldir. 
miştir. Bundan sonra, imparatorun aa
ray nazın Yuasa başbakanlığa göstenle 
cek namzed ıçm Prens Saionijinin reyını 
almak üzere Okituya hareket etmiştir. 

Yuasa. Prensın görüşünu imparato
ra bildirmek iızere akşama dogru Tok 

yoya :;lönecektir. . 
İmparatorun, Prens tarafından tavs•

ye edilen zatı yarın saraya çagırması ih
t'm:ıli vardır. Gazeteler, hususi başba. 
kan Baron Hiranumanın y ni kabineyi 
kurmağa memur edileceğini haber ver· 

mektedirler. 

Tokyo, 29 (A.A.) -- Domei ajans 
bildiriyor: Söylendiğine göre Ugakin'n 
muvaffakiyetsizliği, milli müdafaa baka~ 
mnın tayini hususunda kendisi ile askeri 
şefler arasında mevcud anlaşma ~lıkların 
bir neticesi olmuştur. 

Kabineyi kurmaktan vazgeçtiğini impa
ratora bildirmeden evel, Ugaki ihtiyat ge
neralhğinden istifa niyetinde olduğunu 
söylemiştir. Ugaki gazetecilere §U beya

natta bulunntu§tur: 
.. _ Vaziyet, gerek Japonyada, ge-

rekse yabancı memleketlerde çok nazik. 
tir. Şimdiki osyal şartlar ve siyasi vJ
ziyet o ka1ar müşkil bir şekildedir ki, 
Japonyanm istikbaline kaygı ile bakma
mak imkAnaızdır." 

Tokio, 29 (A.A.) - - İmpaa;tt-r yeni 
kabinenin teşkiline cıki Harbiye nazı 
rı General llayaıi'yi memur etmiştır. 

MATEN 

GAZETE iNE GÖRE: 

f talya Sovyetler birli
ğile diplo~atik mü?~-
sebetlerinı kesnıek ıçın 

bir pı oje hazırlıyor 
Paris, 29 (A.A.) _ Maten gazeteıi

nin Roma muhabiri bildiriyor : 
Roma. diplomatik mahfillerinde do

laşmakta ol ... n bazı şayialara göre, t~al: 
ya hükUmeti, İtalya ile sovyetler bırlı
gi arasında diplomatik münasebetlerin 
katı hakkına. bir proje hazırlamakla 

meşguldür. 

Böyle bir proJenin tetkıkinde ltalya 
hükürnetlnin gUddü~ıi n'akıad şu ola

bilir : 
Vaziyet ımdıki dıplomatık rejımin 

değişmesini emrettiğı takdirde İtalya, 
süratle harekete geçebilmek ıçin hazır 
bulunmak arzusundadır. İtalyanın son 
olarak alacagı karar bazı hadiselerin ve 
bilhassa ispanyol harbinin alacagı ~ekle 
ba~lı bulunmaktadır. 

Aınerikada 
Feyzan bölgelerinde 
vaziyet iyileşmeğe 

L<yüz ~tuttu 
Fakat bir milyon kiti açıkta 

Ne\york, 29 (A.A.) - Ohio nehri 
sularının çekilmeye başlaması üzerine, 
feyezan altında kalan bölgelerde vazi
yet iyileşmege yuz tutmuştur. Bunun
la beraber, yersiz yurdsuz kalanların 

miktarı çoğalmaktadır. Yurdsuzların 
miktarı bir milyona varmıştır. 

Halen bütün dikkat, Misisipi vadisin
deki faaliyet üzerinde toplanmış bulun
maktadır. Bu vadide bendlerin takviyc
ıi işine büyük bir gayretle devam olun
maktadır. Erkanı harbiye reisi General 
Gıecigin cumhur reisine bildirdiglne 
göre, bu bendler, suların hücumuna da
yanacak derecede kuvvetli bulunmakta• 
dır. 

KARIŞMAZLIK TALI 
KOMİTESi 

İspanyanın karadan ve de
nizden kontrolu için bir 

proje daha hazırladı 

I..ondra, 29 (A.A.) - Dlln öğleden 
sonra toplanan karışmazlık tali komi
tesi, İspanyanın karadan ve denizden 
kontrolu için yeni bir proje hazırlamış 
ve bu hususta hazırladığı bir sual ced
velini alakah hükümetlere göndererek 
bunlara 4 şubattan önce cevab verme
lerini rica etmiştir. 

Tali komite önümüzdeki salı günü 
tekrar toplanarak kontrolun tatbiki ta
rihini teı.bi t edecektir. 

---~~------~~~~~~ 
1 KISA DIŞ HABERLER 1 

Varşova, - Danzig yüksek komi
serliğine namzed gösterilmesi düşünülen 
amiral dö Gref'in menfi cevab vermesi 
Uzerıne onun yerine norveçli Blehp ile 
portekizli Ferraı.'ın namzed ~öaterildi~i
ni gazeteler bildiriyorlar. 

Biıkreş, - Şimali Moldavya hava
lisindc çıkan Ani bir yangın 46 hububat 
deposunu kül etmiJtir. Bir kaç milyo:ı 
leylik hasar vardır. 

"' Londra, - Deyli Meyl gazetesi in
giliıı ordusunun iç nizamlarında değişik
lik yapılması düşünüldüğünü, acemi ef
radın aylıklarının l •terlinge çrkarılaca
ııru ve beden terbiyesine de büyük bir 
.ıtemiyet verilecetlni yazmaktadır. 

• Londra, - Komür maden aahible
riyle işçiler hükümete bir mektub gön
dererek dünya rekabetini bertaraf etmek 
için kömür ihracatına prim verilmesin· 
iıtemiılerdir. 

• Londra, - Fransız frangının fena 
bir tarzda inkişafı burada bilyük bir dik
katle takib olunmaktadır. Fransa banka
sının iskonto haddini arttırması sürpriz
le karşılanmıştır. 

"' Londra, - Fran•ız §imendtiferleri 
Roçild, Morgen Granfell ve Lazerd bi
raderler bankaları grupu ile 40 milyon 
İngiliz liralık bir istikraz akdetmiştir. 
Bu istikrazın yUzde Uç buçuk faizi var
dır. Altı ay sonra tediye olunacaktır. 

• Pariı., - Fransız parlamentosunda 
milli müdafaa hakkındaki konuşmalara 
devam olunmuş ve muhtelif mebuslar or
duda yapılması gereken islfihat ve milh 
mildafaa bakımından alınması lüzumlu 
tedbirler hakkında fikirlerini ıöylemi . 

ierdir. 

SON DAKiKA 

Avukatlar müdafaa
larını yaptılar, karar 

bekleniyor 
Moskova, 29 (A.A.) - Müddeiumu· 

mi Viyohinski, ''mUvazi merkez'' dava
sındaki 17 maznunun trotzkism faaliyet
leri, kundakcılıklan ve .air cinayetleri 
sebebiyle idama mahkUm edilmelerini is
temiştir. 

Auulwtlllr miitlııfuularmı y<ıptılar 

Moskova, 29 (A.A.) - Müddeiumu
minin ittihanamesinden sonra, mahkeme 
reisi Kniazcrv ve Arnoldun vekili bulu
nan Braude ve Kaznaçayev'e söz vermiş 
ve dava vekillerini, müvekkillerinin 
Troçkist tedhişçiler ve yabancı casuslar 
elinde gayrişuuri surette hareket etmiş 
birer vasıtadan başka bir şey olmadıkla
rını bildirerek mahkemenin bunlar hak
kında rahim davranmasını rica eylemiş

tir. 

Tesirli ce.za istiyen istidalar 
Moskova, 29 (A.A.) - Tas ajansı, 

"müvazi merkez" davası maznunlannın 
tesirli bir ibret teşkil edecek surette ce· 
zalandmlmalarını istiyen bir çok istida
lar verilmiş olduğunu haber vermekte
dir. Bu istidalar, bilhassa on dokuz a
lim, 43 ressam, 45.000 otomobil endüst
risi mühendis ve i§çiıi tarafından gönde

rilmiştir. 

Gaskonya körfezinde 
şiddetli fırtına 

Paris, 29 (A.A.) - Gaakonya korfe
zi kıyılarında 48 aaattanberi bUyUk bir 
fırtına hilküm silrmektedir. Kazablanka'
dan bildirildiğine göre fırtına Afrika kı
yılarında da tesir yapmaktadır. Agadir 
limanının rıhtımı yıklmştır. Rabat lima
nında bulunan bir çok kayıklar ve mav
nalar, palamarlarını kopararak, eni!ine a
çılmışlardır. 

Fransanın eenub kıyılarında da fırtı
ua şiddetlidir. Sahil boyunca uzayan ao
kaklann bir ço~u su içindedir. 

Bir vapur kurtarıldı 
Paris, 29 (A.A.) - Albetrus Porte

kiz balıkçı gemisi, fena vaziyette bulu. 
nan Brezilya Santoı vapurunu kurtar
maya muvaffak olmuş ve yedeğine ala
rak Lizbona dofru çekmeye başlamış. 

tır. 

Bir vtıımr da bcıtıı 
Paris, 29 (A.A.) - İngiliz Yung ja

kobüs gemisi Berlengas adalarının 20 
mil garbinde batmıştır. Bu geminin mü
rettebatı Achill Hollenda vapuru tara
fından kurtarılabilmiştir. 

İspanyaya kaçırılan bir tayyare hakkında 
~ Fransız parlamentosunda münakaşalar oldu ti 

Paris, 29 (A.A.) - Parlamentonun ikinci içtimamda sag cenah mebuslar
dan Kerillis, kendi teşrit masuniyeti ya kında kaldırılacağı ve mahkeme huzu
runda ashte havadis neşrettiği cürmü .ile izahat vermege mecbur olduğu ıçın 
elindekı butün doı.yaıını mahkeme için sakladığını ve fakat parlamento huzu
runa 510 devoitinc tayyaresinin filhakika Banelona teılim edilmiı oldutunu 
isbat edecek bir vesika tevdi edeceğini ı öylemiştir. 

Bu vesika bir fransız tayyaresinin bu tayyareyi Banclon .ahaaında a-önniış ol 
duğuna dair bir mektubudur. 

Kerillis, Almanyaya nafi olacak surette hareket ctnıekte olduguna dair ya
pılan ithamları nefretle karşıladığını ve kendisinin Almanyaya girmesi menedil
miş yegane fransız mebusu olduğunu hatırlatacağını söylemiştir. 

Bunıı cevab olarak hava bakanı Kot, bu tayyarelerin hiç bir vakit Franıa
dan ayrılmamış olduklarını ve bu seri tayyarelerin tamamiyle Fransada mevcud 
bulunduğunu gösterecek surette tayyare merkezi kumandanı miralay Cazeaux 
tarafından gönderilen notu okumuştur. 

Kerillis devoitine tayyarelerinin Lim ogoıde karaya inmek mecburiyetinde 
kaldığını ıöyliyerek bu tayyarenin orada alınmış bir resmini göstermiştir. Bu 
iddia hava komisyonu tarafından red edilerek bu resmin askeri devoitine tayya
resine aıd olmadığı iddia edilmişse de Kerilliı. iddiaaında ıarar etmiştir. Mese
l• burada kapamnıt ve celH tatil edilmit tir . 

Tan'da, Hatay davasında iki ta
rafı memnun eden bir hal fekline va. 

rılnııt olmasında İngiliz Dıt Bakanı 

B. Eden'in de rolü olduğunu aöyliyen 

Ahmed Emin Yalman; "yalnız, diyor, 
bir nokta hakkında teeasür duydu • 

ğumuzu gi:ı:leycır.iyeceiiz. Bir aralık 

resmi lngilterenin tavl1' ve hareketi 
bir kısım İngiliz gazetelerinin liaanı 

bize şu kanaati verdi: İngiltere bizim 
sulh hakkındaki niyetlerimizden ta
mamiyle emin dejildir. Sancak me • 
selesinde bizim kartıhklı emniyet ve 

aulh siyasetimizden uzaldattıimuza 

devamlı bir dahili inkiıafa macera arzula
rını tercih ettiğimize ve ıünün birinde 
bu macera emellerinin de tezahür edebi
lcceiine zahib olmuıtur. Dost Inailten

nin bizi tamamiyle anlaması, bizim HataJ 

meaeleaindeki aaikler.imizi takdir • 
demeıneai ve bizim macera eedvala-

rına kapılabileceiimize bir uniye İ· 

çin bile ihtimal vermesi bizim için a

cıdır. Biz lngiltere ile aramızda ku
rulan karşılıklı emniyete çok kıymet 

veriyoruz. Ve bunu yakm tarkta •ulh 
ve istikrarın en mühim temeli adde
diyoruz.,, 

Muharrir, yazısmı, lngilterenin 
türk hükümetinin bütün hareketi.
rinde ıulhculuğu esas tuttutunu da
ha iyi takdir etmNİ temen.ni•i ile bi
tiriyor. 

TURKUN DOSTLU~U: 

Cumhuriyet'te, Abidin Davw di
yor ki: "Davamızın kazanılmaamı 
temin eden iki büyük i.milden, Ata
türkün yüksek dehaıını, hakkın bizde ol
masına nazaran, çek daha ehemqetli 
eörüyoruz. 

Hatay me•l•inin Türkiye cwn
huriyetinin dileklerine uyıun olarak 
hallinden. Suriye ve Franaanm da i. 

tifadeleri büyüktür. Bir defa, m ... 
lenin bizim kabul etmediğimiz bir 
tarzda halline imkan yoktu. Çünkü 

Atatürkün ve onun idare ettiii türk 
milletinin kırılmaz azim •• iradeal, 
bucün deiilse yarın, davayı, iatediii
miz tekilde, halleddirecekti. Fakat. o 

zaman, Franıa ve belki de Suriye, 
türk dostlujunu kaybetmit olacak· 
lardı.., 

Hulaaa, Hatay meteleeinin, bir 
ihtilafla deiil. bir itilafla bitmit ol
masmdan dolayı fransızlar da, 8Uri-

yeliler de biz türkJer kadar memnun 
olmalıdırlar. Çünkü civanmerd tür. 
kün merd dostluiunu kazannuılardır. 

BUYUK BiR ZAFER 

Akıam gazetesi, cenevrede türk 
tezinin kazanmıı olduğu büyijk sa· 
ferin ehemmiyet ve twnulünü kayd• 

derek bir noktaya itaret ediyor: "Bu 
iıte gÖaterdiğiniz .ebat ve ımrar, .u
r.iyelilere kartı herhan1ri fena diifün
celerden mülhem deiildi ve olama•· 

dı da .• Ahdi ve ırki bütün Amiller, 
Türkiyenin hakka müstenid daviaau 
teyid ediyorlardı. Suriyenin mukaddera. 
b tayin edilirken Ankara muahedesiyle 

hususi idaresi tanınmıı olan Sancak 
türkJerinin siyasi mevcudiyet ve hakla-

rını kuvvetli teminat albna almak icab 
ediyordu. Türkiye hükiimetİ uhdesine 
düşen vazifeyi aonuna kadar yaptı Ye 
muvaffakiyetle bqardı. 

ERKEN IHTIY ARLA YANLAR 

Haber'de VaJa Nureddin, taırada ka
dın~zın neden yinnisinden aonra aü. 
ratle ve his edilir bir ıekilde ihtiyarla
dıklarmın aebeblerini araıtırarak evveli 
gıda siatemimizin sakatbiıru ve kan ya
pıcı maddelerin çok az yenilmeaini bulu
yor. bundan bqka temizlik ve ıhhi iti. 

naların uhiı, kadınlann örtülü l'Ulllle

si de muharririn kanaatince bu hususta 
amil olmaktadll': "Bütün türk kadınbiı
nın kafes ve örtüden yüzde yÜz niıbe

tİnde kurtulması, içtimai ve manevi bir 
mesele olmaktan ziyade sıhhi ve D'ki bir 
mevzudur. Bu adet, yinn:iıinde teni ao. 
lan. ihtiyarlayan kadınlan yaratı\Yor." 

Muharrir, kaclrnlannuzın karanlık o
daların içinde kapalı ve hareketsis ya

tamalannı, açık hava ve ıünetten pek 
az faydalanmalarını da lr.a aibate muaır 
köti örnekler U'MaMla ........... 
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Hataydan gelen şülcran telgraf lan 
Sancak davamızın milli bir zalcr halinde neticelenmesi üzerine yur

dun her tarafından Büyük Şefe, Kamutay Başkanlığına, Baş Baka
nımza, Parti Genel Sekreterliğine hararetli tebrik ve şükran telgraf
ları gelmektedir. Bu telgraflara sayfaları.mızın müsaadesi nisbetinde 
yer vermeğe başlıyoruz. 

Bu telgraflardan, Hatayda bulunan türkler tarafından, şehrimizde 
bulunan Kamutay Başkanına vcve başbakana çekilmiş olanları a
ıağıya koyuyoruz : 

Sevinç içinde olan hataylılar şük
ranlarını sunarlar. 

Heyeti temsiliye 

* Hataylılar kurtuluşunun sonsuz 
sevinci içinde çalkanıyorlar; minnetle
rini sunarlar. 

Hatay halk mümessilleri: Abdul
kani Türkmen Fevzi Şemsettin Vedi 
Münür Samih Azmi 

* Kurtuluş sevinciyle çalkanan ha
taylılarm minnet ve saygılarını suna
rız. 

Belediye azasından Bekir, 
.Bereket, Sadık Müfti 

* Ulu tanrının size bağışladığı uğur
Jukla memleketimizi kurtardığmıza 
kendimizi kutlar, başımızda ebedi ol
manızı tanrıdan dilerim. 

Hatay Mütfüsü Mesud 

* Hatay davasındaki zaferin izden do-
layı biz talebeler sevinç içinde şükran
larımızı sunarız. 

Adil Memnun, Necat Uçtum, Va
hit Halef, Lami Attar, Fuarsifer. 

* Kurtuluş zaferini Ulu Onderimize 
ve milletimize sevinçle şükranımızı su
narız. 

Hatay abacrlarından Fazıl Hasan Niyazi 

* Biz hatay1r terziler kurtuluş sevinç-
leri içinde büyük zaferinizi kutlar ulu 
katınıza şükranlarımızı sunarız. ' 

Ahmed, Nuri, Mehmet. 
.ı. ... 

On sekiz yıllık zından karanlığın. 
dan sonra kutlu ve kudretli ellerinizle 
hürriyete kavuşan kırk asırlık türk 
yurdu ilahi zaferinizin coşkun şenlik
leri içinde yüzüyor. Varolun, bin yaşa
yın muzaffer türk uluları. 

Antakya Şoförler Cemiyeti Reisi 
İzzet Zekeriya 

* Biz 'Hatay debbaglarr istiklfilimiz 
uğrunda büyük milletimizin kazandığı 
:zaferi candan kutlarız. 

Debbaglar namına Hakkı Yasin 
o!• ... 

Hatay köşkerleri davamızdaki zafe
rinden dolayı Ulu Önderimizi, mille
timizi sevinç içinde kutlar. 

Köşkerler namına Abdullah 

* Biz Hatay öğretmenleri yüce mil· 

]etimizin bizi sonsuz sevinç içinde bı
rakan büyük zaferini kutlarız. 

Şükrü Barut, Emin Güvensay, Re
şat Toman, İsmail Masereci, Abbas, 
Hasan Fuad Gün Öme. Bozkur, Fa
zıl Tosyalı, Fehmi Şerbetçi. 

Türk hakkının yenisini sonsuz se
vinçle kutlarız. Yavrunuz Hatayın say
gılarım yüce katınıza sunmakla mut
luyuz. 

Fuad Cemal, avukat Suna Mustafa, 
masaracı Mehmet Şemsettin, Rasim Se
fer, Kazrm Ozal, Sabit Atay, Nafi Se
fer, Abdurrahman Sefer, Mecid. 

* Biz hataylr kahveciler sevinç için-
deyiz. Şükranlarımızı sunarız. 

Antakya kahveciler reisi 
Yusuf Hacı Ali 

* Bizi kurtardığınızdan dolayı se-
vinçlerimizi sunarız. 

Faturacı Mehmet Hoca, Samih Bi
lal, Tahir Masaracr, Bekir Duhani, 
Suphi Masaracı, Kamio Masaracı 

* Biz hatayh kunduracılar sevinç i-
çinde kurtuluş zaferini kutlar, sonsuz 
şükran ve saygılarımızı sunarız. 

Raşid Hazım 

.:· ... 
Biz hatay marangozları kurtuluşu

muz sevinçlerini katınıza minnet ve 
şükranla sunarız. 

Marangozlar Reisi Necib 

:!: . 
Hataym Tütün hanı tüccarları kur

tuluş sevinçli şükranlarını Ulu Önder
lerine sunar. 

Mustafa Şemsettin Esmerli Halef, 
Abdurrahman Miski, Raşid Resul, Et
hem Ateş, Remzi Masaracı 

* Sancağımızın kurtuluşundan gelen 
sevincimi, minnettarlığımı bildirmeyi 
bir vazifei şükran eda eylerim. 

Yahya oğlu Asaf 

* Biz hataylıları istiklal ve hürriyete 
kavuşturduğunuzdan minnet ve şük
ranlarımızı hürmetle sunarız. 

Türk şekercileri Galip Ali, Nuri 
Emin, Suphi Ali, Şiikrü Halil, Hacı Ali 

* Biz Hatay berberleri davamızı ka
zandıran Ulu Önder ve büyük milleti
mize sevinç ve şükranlarımızı sunarız. 

Berberler namına Ali 

s 
a 

• 
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Kamutay Başkanlığına 

gelen telgraflar 
(/stanbul, 29) 

Hataylılar istiklaline kavuştukları 

bu mutlu günün yüksek kıvançlarını 

en derin saygı ve tazimleriyle büyük 
Kamutaya ve onun değerli Başkanına 
sunarlar. 

Hatay Erkinlik Cemiyeti 

* (Adana, 29) 

Haklı ve ulusal davamızın zaferle 
neticelenmesi ve sayın saylavlarımızın 
bu uğurdaki yüksek alakalarından do
layı ebedi şükranlarımızla sonsuz bağ
lılıklarımızı arzeyleriz. 

Hataylılar namına Rasim Yurdman 

* (lzmir, 29) 

Başında dünyanm en büyük adamı 
bulunduğu için daima zaferden zafere 
koşan, milli davalarım en pürüzsüz bir 
şekilde bütün bir cihana kabul ettiren 
büyük türk milieti Hatay milli dav5.siyle 
yeni ulusal bir zafer daha kazanm•ş olu
yor. Şu dakikada sonsuz bir sevinç i
çinde bayram yapmakta olan İzmirliler 
bu günü gösteren büvfüc şefivle vedn
de ve zamanında verdiği direktifler
le Cumhuriyet hükümetinin isabetti 
hareketlerini teyid eden Millet Vekil
lerine büyük ve kahraman orduya son
suz minnet ve şükranlarını derin ve 
sarsılmaz bağlılıklarını da teyid ve i· 
lan ediyor. İzmirlilerin bu içten duy
gularını derin saygılarımla yüksek ka
tınıza arzederim. 

İzmir C. H. P. fvönkurul Başkanı 
Fazlı GUleç 

* 
(/zmir, 29) 

Ulusumuzun güzide mümessilleri

nin gösterdikleri yüksek alaka netice

sinde hiirriyet ve istiklaline kavusan 
biz hatayhlar duyduğumuz minnet . ve 
şükranları yüce Meclise arzla şeref ka
zanırız . 

İzmirdeki hatayhlar namına Mem
leket hastahanesinde Dr. İbrahim inal 

* (/zmir, 29) 

Türkün ve türk yurdunun her işin
de olduğu gibi Sancaktaki türk kardeş
lerimizin kurtuluşundaki yüksek has

sasiyet ve başarılarımızı kutlar ve say
lav arkadaşlarımıza da minnet ve say
.gılanmızı sunarız. 

İzmir işçi. esnaf kurumlan 

... ... 
(lzmir, 29) 

Hatay türklerınin kurtuluşu müna
sebetiyle duyduguınuz umumi sevinci 
halkevi namına tebriklerimizle beraber 
arzederim. 

İzmir Halkevi Bşk. Sehime Yunus 

• • e ıc 

r 
Başbakanımız İnönüne 

gelen telgraflar 
Cenevre, 28.1.1937 

Başında bulunduğunuz Türk Hükü
metinin yeni muvaffakiyetini candan 
tebrik eder, saygılarımı sunarım. 

Afet 

* (Dörtyol: 28) 
İdare ve siyasetteki yüksek zafer

lerinizc eklediğiniz büyük Hatay za
ferinden ötürü hataylı yavrularınız de
rin saygılarla ellerinizden öperek şük
ranlarını arzederler. 

Hatay Erkinlik Cemiyeti 

* (lzmir: 28) 
Hatay türklerinin ulusal haklarını 

Türkiye cumhuriyetinin şanına layık 
bir surette müdafaa ile elde edilen bü
yük muvaffakiyettcn ve hatayhların 
kurtuluşundan hasıl olan sevinçlerimi
zi tebriklerimle halkevi namına suna
rım. 

İzmir Halkevi Başkanı Sehime Yunus 

* (Balrkesir: 28) 
Cumhuriyet hükümetimizin Hatay 

davasında ulusumuza kazandırdrğı bü
yük zaferi kutlayan Balıkesir halkevi
nin candan şükran duygularını sonsuz 
saygılarımla arzeylerim. 

Halkevi Başkanı Fevzi 
... ... 

(/zmir: 28) 
Hükümetimizin açık ve basiretkar si

yasetiyle istiklaline kavuşan biz ha
taylılar bu kutlu günde duyduğumuz 
minnet ve şükranları büylik Başvekili
mize arz ile şeref kazanırız. 

f zmirdeki hataylılar namına mem
leket hastahanesinde Dr. İbrahim İnal 

* (Adana: 28) 

Yüksek kudret ve dehanızla kaza
nılan ve şanlı tarihimize yeni parlak 
bir ulusal zafer teşkil edecek olan Ha
tay istiklalinden dolayı ebedi minnet
tarlıklarımızı derin tazimlerimizi su
narız. 

Hataylılar namına Rasim Yurdman 

* (/ncbolu: 28) 
Sancak hakkındaki davayı milleti

mizin şayanı memnuniyet bir derecede 
neticelendiğini bildiren ajansı aldık. 
Sevinçle okuduk ve yaydık. Başında 
bulunduğunuz sayın hükümetimizin 
varlık, benlik ve bilgiyle attığı adım
lar ile her türlü davayı milletimizde 
muvaffak oacağında asla şek ve şüphe 
etmiyen İnebolu halkının derin ve 
sonsuz saygı ve bağlılığına tebrikatını 
sağ ve sağlamlıklar dileğiyle arzede
riz. 

Kaymakam Ş. Akan, Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanı M. Fethi Mağa
ra, belediye reisi H. Karagülle 

a 
C.H.P. Genel Sekreter
liğine ge en telgraflar 

Türk davasına uygun bir şekilde 
halledilen Hatay muvaffakiyetini teb
rik ile saygılarımı takdim ederim. 

Verem Mücadele Cemiyeti Bşk· 
Dr. Mitat Orel 

* Ulusal Sancak davamızın aziz öıı-
der A tatürk'ün direktifleri dahilinde 
ve muvaffakiyetle neticelenmesindell 
derin bir sevinç içindeyiz. Bu büyU1' 
zaferi de bütün türk ulusunun çelilı: 
bir kütle gibi her zaman Ulu Şefin et
rafında toplu bulunmasının yeni bit 
.belgesi addediyor ve öyle kutluyoru.S. 
Gen~ inkılabçı Türkiyenin ve ulusal 
birliğimizin kurucusu Atatürke ve <>' 
nun meydana getirdiği Partimize sar
sılmaz bağlılığımızı bu coşkun sevinÇ 
içinde de tekrarlamak en büyük saade
timiz olduğunu yüksek saygılarun1• 
arzederim. Dr. Beheçt Uz 

İzmir Belediye Reisi 

* Hataylı kardeşlerimizin istiklatıerl 
için Akvam Cemiyetindeki haklarınıll 
kurtarılması uğrunda Cumhuriyet hilıi• 
kümetimizin istinad ettiği kudret 
Partimizin cihanı hayrette bırakaO 
yüce muvaffakiyetlerin Adana halkı• 
nın içten gelen saygı ve sevgi ile bai'" 
lılıklarmı arzetmekle sevinçliyim. 

Seyhan Valisi 
T. H. Baysal 

* Türk ulusunu kurtaran, onu en vU• 
ce ve medeni bir varlığa sahih kılall 
Büyük Mürşidimizle onun yüksek azi 
ve kudretli hükümetinin ve Partisinitl 
bu kere de Hatay türkünü ıstırapların• 
dan kurtarmak yolundaki büyük rnıJ• 

vaffakiyeti~i il ve şahsım adına en de
rin tazim ve bağhhklarla kutlarım. 

* 

Urfa Valisi 
A. Utusoğlu 

Dahi Kurtarıcının yüksek ilham 'fi 
işaretleriyle zaferden zafere koşan tür~ 
milletinin Hatay mitli davasını da 1c1• 
zanmış olması İzmirlilere mesud ~ıı· 
ler yaşatrvor. Baştan başa türk ve pat" 
ti bayraklariyle donanan lzmir bu btl• 
yük milli zaferi kutluyor ve bu günle" 
ri en büyük Şefiyle cumhuriyet hü~i1· 
metine ve yüceltici Partimize olan sat" 
sılmaz bağlılıklarını minnet ve şUkrart'" 
larrnı en temiz hisleri halinde butilfl 
bir cihana itan eniyor. İzmirlilerin bıt 
yüksek tezahürlerini derin saygılarrtS"' 
la yüksek katınıza arzederim. _ .. 

İzmir İlbayr, İlyönkurul BaŞlc....
Fazlr Güleç 

* 1 Milli Hatay davamızın da şerefi 
bir neticeye ermesinden sevinç duY'11 

halkımızın şükran duygularını sı.ı11"' 
rrm. 

1 
Giresun Valisi ve C. H. P. İlyönkurıl 

Başkanı F. Bosut 

c:::::;:;;======================================================================================================================================= 
Tefrika: No: 5 

1 
Yazan: Pu kin 

Puşkin kimdir? 
Pugaçev ihtiliili'nin provalarını tashih et

tikten sonra, Puşkin ağustos nihayetinde 
Kaluga'da bulunan karısiyle çocuklarının 
yanına, ve on beş gün sonra da Boldino'ya 
gitti. 

Sosyete hayatının sıkıcı vazifelerini ye
rine getirmek için bütün soğukkanlılığına 
sahih olması İcab ettiği halde ilkteşrinin ya
rısında Sen Petersburg'a döndüğü zaman 
hala maddi güçlüklerle uğraşıyordu. Yazın 
borçlan 60.000 rubleyi bulmuştu. Şehirden 
uzakta oturmak için biribiri arkasına yaptı
ğı iki taleb neticesinde imparator kendisine 
30.000 ruble ve dört aylık bir izin verdi. Bu 
suretle şair sonbaharda Mihailovskoie'de 
sükuna kavuştu. Fakat gençliğinin heyeca
nı artık kalmamıştı. Üstelik kansının şıklığı 

ile ailesinin fakirliği arasındaki tczad yü
zünden çıkan dedikodular, şairi sinirlendi
riyor, hadiseler çrkmasına sebebiyet veri
yordu. O sene, alınganlığı ve sert sözleri yü
.zünden az daha birkaç defa düello edecekti. 

Annesi uzun bir hastalıktan sonra mart
ta öldü ve bu ölüm ona yeniden maddi ve 
manevi sıkıntılar çıkardı. 

Nisanda, Jukovski ve Gogol gı
bi dostları ile birlikte çıkannaya baş
ladığı edebi bir mecmua, gayet sıkr bir 
sansüre tabi tutuldu. Bu dar düşünce şairi 
ümidsizliğe sevketti. İlhamı kurumağa 
başlamış gibi idi. O sene yazdığı şiirlerin 

çoğunda yorgunluk ve insanların ldiciiklü
ğüne karşı duyduğu nefret iyiden iyiye gö
rülür. 

O senenin yazı, gene mali sıkıntılar için
de geçti. 19 ilkteşrinde, çok sevdiği lisesinin 
yıldönümünde bulundu. Bu vesile ile yazdı-
ğı mısralar ona, geçen yinni beş yıla nos
tal1ik biı nazarla bakmak imkanını verdi. 
Fakat başındaki kara bulutlar da durmadan 
koyulaşıyordu. Kendisiyle o kadar alay et-

tiği yüksek sosyete, gizliden gizliye intika
mım almağa hazırlanıyordu. 

İki seneden fazla bir zamandanberi, kuv
vetli tavsiyeler ve akrabalarının deLaleti sa
yesinde "Muhafız şövalyeler,, alayına zabit 
olarak almmış olan aslen Kolmar'h Baron 
Jorj - Şarl d' Anthes bütün Petersburg salon
larının takdirini kazanmıştı. 1836 da o, za
man Felemengin Rusya elçisi olan Baron 
Heekeren tarafından evlad edinilen bu za
bit, Puşkin'in karısı güzel Natali'nin alaka
sını uyandırmakta gecikmedi. O da d'An
thes'e karşı çok büyük bir hayranlık duyu
yoreu. D'Anthes'in yaptığı kur. iskandal düş 
künü bir sosyete tarafından zevkle seyredi
liyor, hatta zımni bir şekilde teşci olunu
yordu. 
Puşkin kansından emin olduğu için, onu 

bu adamla görüşmekten menetmemişti. Fa
kat 4 sonteşrin sabahı aldığı ve karısının sa
dakatsizliğini kendisine bildiren bir imzasız 
mektub şairi çileden çıkardı. Bunun Fele
menk elçisi tarafından yazıldığım sanarak, 
d' Anthes'i düelloya davet etti. Heyecana 
düşen elçi, evladlığının alayında cezalı ol-

duğunu, kansına karşı hiç bir temayül bel" 
lemediğini bilakis şairin baldızı elan ~at~ 
Gonçarcv'u sevdiğini cevaben bilidırY.1,_. bunları gizli tutmasını ve on beş gün be~ ô' 
mesini şairden rica ediyordu. Jukovskı dl' 
işe karışarak, dostuna elçinin samimi 01 ; 
ğunu temin etti ve meseleyi gizli tutma:. 
kendisinden rica etti. Fakat şair hiç bir 5~ 
clinlemiycr, etrafındakilere intikam ala 
ğmı bağıra bağıra söyliyordu. ı 

Düello için tespit edilen tarih ola; 
son teşrinden dört gün önce d' Antlı.es, ff1 
kin'in baldızı ile evlenmek istediğinı res . 
bildirdi. Puşkin düellodan vazgeçti ve 1 
gencin düğünü 10 ikinci kanun 1837 de, ıl 
paratorun da rızasının inzimamı ile y3?

5 Dıin iki rakib olan Puşkin ve d' Anth~e! 
suretle bacanak oluyorlardı. Bununla !(fi 
ber aralarındaki münasebetler gene r:-e; 
eli. Puşkin, yirmi beş yaşında genç bı~iif 
tokratm, kendisinden dört yaş da~a rıs 
olan bahdzı ile evlenmesini ,kendı k3ıcl 
yaklaşmak için yapılmış bir manevra ar> 
ki ediyordu. (Sonu " 
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(Başr 1. inci sayfada) 
memleket arasında, her ikisini mem· 
nun edecek bir hal tarzı bulmak için 
ciddi bir kaygu besler halde idi. Vakit 
vakit gazetelerde lngiltereden, kah bi· 
rimizi ve gah diğerimizi fazla iltizam 
eder surette görülen manzara, bu mem· 
leketi, lngilterenin uzlaştırma politi· 
kasmda varacağı netice üzerinde ,.~kit 
vakit düşündürmekten hali kalmamış· 
tır. Ancak 1ngiltere Hatay davasında. 

fransızlarla türk1er arasmda bir ;n!crş· 
ma olması için, sar/ettiği emeklerin 
müsbet bir neticeye varmış olduğun

dan, ne kadar memnunıyct hissederse, 
türk efkarı umumiyesiniu ingiliz •r-oli· 
tikasrna karşı besledı~i itinııdrn aytt· 
ca ku...,·vetlendirilmesinden de mt'mnu· 
niyet hissetmekte haklı olacaktır. (al
kışlar) 

uflı lehine kazanılmış 
biiyiik bir eser 

Cemiyeti akvamın bu çalışmaSl ve 
Hatay davasının bu suretle a!akadarları 
memnun edecek lıir surette bitmesi, dün. 
yanın bugünkü vaziyetinde sulh lehine
ıkazanılmış büyük bir eserdir. Şurasını 
memnuniyetle zikretmeliyim ki A vrup:ı· 
nın muhtelif siyaset kutbunda bulunan 
memleketler bizim davamıza, umumiy':.!t.. 
le müzaharet göstermiş1erdir. Belki mü
zaharet sözünü pek kuvvetli b:.ılıcgksı
nız. Fakat umumi surette sempati ile, te
veccüh ile karşılamıyan hemen hiç bir 
memleket hatırlamıyorum. Alman mat
buatı iyi karşıladı. İtalya efkarı umumi. 
yesi bizim bu davada nokt:ıi nazanmızı 
alaka ile dinler ve iyi teHikki e:ler man
zarayı esirgemedi. Türk efkarı umumi· 
yesinin bu kadar endişeli ve dikkatli bir 
surette meşgul olduğu bu mnli davada 
büyük Avrupa memleketlerinden inikas 
eden dostane tezahürattan mütehassis 
olmadığım düşünmek doğru değildir. 

Türkler bu tezahürattan mütehassis ol
muşlar ve her birine Uiyik olduğu kıy
met ve ehemiyeti atfetmişlerdir. (Alkış

lar) Doktor T evfik Rü tü Aras, ümid e
derim ki büyük meclisin yüksek itim~. 
dın yenılenm;ş ve artmış bir surette maz. 
har ol::luğu halde, yakın bir zamanda İ· 
talya hariciye nazıriyle görüşecektir. 

A l•dcnizde ·yeni vaziyet 
Akdenizde İngiltere ve İtalya an

laşmasından sonra husule gelen hava 
Akdenizde bulunan devletlerin emniyeti 
ve b; ribirleriyle iyi geçinmeleri lehine 
mühim bir salah kaydetmiştir. Doktor 
Tevfik Rüştü Aras, Akdenizin bu yeni 
havasında İtalya ile görüşürken aramız
da bulunan boğazlar meselesi üzerine de 
temas etmek frrs:ıtını bulacaktır. Ümicl 
ediyoruz ki muğlak olan meselelerin 
memnuniyeti mucib olacak bir surette 
hal olunması, yalnız aramızdaki dostluk 
ve emniyet vaziyetini alfikadar eden me
sele olarak değil. bütün Avrupa::la sulh 
zihnivetin'. emniyet havasını kuvvetlen
dirm• k itibariyle sulh davası için faydalı 
olacaktır. •· 

Sullı ııe I span,·a örnc>jii 
Arkada ]ar, Avruoada sulh meselesi, 

bilhassa f r.ryanva hadiselerinden sonra 
çok cndi ı;eyi mucib olmuştu. Bir ar4hk 
t~panvada carpı an siyasetlerin, hatt.1 
bazı deyHere göre kuvvetlerin, bütün 
Avrupada fena emrivakiler husule ge
tirmesi pek yakın zanncdilivordu. Ben 
2:annedivorum ki İspanya hadiseleri col: 
felaketli tezahürlerinden sonra belki de 
sulhun muhafazasındaki hizmeti hepi· 
nıize anlntmrş olması itibariyle ayrıca 
dikkate dc~er bir netice verecektir. Az 
çok müsellah ve muharebe etmeğe ah· 
~ık olan mi!letlerin biribirine karşı mii
cadelesini gösteren İspanya hadiseleri 
nazari olarak umulan askeri neticeleri 
süratle vermedi. Bilakis netice alınmak 
sı"ııı aylarclanberi az çok müsellah olan 
kütleler biribirilerine karsı !'f'evcudivet· 
lerini pek ata muhafaza edebiliyorlar. 
Vakııi askeri bir neticeyi elde etmek 
güç olma~a mukabil, siHihların tahriba
tı şu kadar sene evvelkine nisbetle pek 
~iyade oldııfhı anlaşılmıştır. Yeni ha
berlerin eskisinden farkları çabuk ne
tice verme bakımından değil, tahribatı
nın daha korkunc ve daha fe15ketli ol
masmdan ibaret olacağa benziyor. Akh 
başında olan devlet adamlarının sulhu 
muhafaza etmeleri sırf maddi ve askeri 
bakımdan daha çok akıllı hareket saya· 

caklarma İspanya hadiselerinin yeni bir 
mısal olacag1nı zannederım. (Surekli 
aıkışlar, bravo seslen) bu müıatıazala
nm mııletlerın konu§arak ve uzıaşarak 
sulhu muhafaza edebılmelerındekı yuk
sek kıymeti ve Cemiyeti Akvamın bir 
sulh müessesesi olarak Jayık olduğu bü
yük kıymetlerini tebarü~ ettir~.r ~.i
dindeyim. !spanyadan bır tecrube mu
şahadesi olarak bahsed1şimin fenni ba
kımdan mazur görülmesini dilerim. Bu
nu söylerken İspanyol milletinin fela
ketlerinden çok müteessir olduğumu
zu iHlve etmek isterim. İspanyol mille
tine kurtuluş ve saadet temennimizi ha. 

listir. 

Fransunm gayretleri 
Arkadaşlar, meselemizde doğrudan 

doğruya alakalan olan Türkiye ve Fran
sa müşkül bir vaziyet içinde olarak bir 
neticeye val'.mak için ciddi emek sarfet
mişlerdir. Fransanın gerek kendi mese
leleri olarak, gerek suriyelilere karşı i. 
çinde bulunduklarını kabul ettikleri te
ahhüd bakımından ve nihayet Türkiye 
ile Fransa arasındaki iyi münasebetlere 
kıymet atfetmek siyasetiyle sarfettikleri 
gayreti takdir etmek için arkadaşım Dr. 
Tevfik Rüştü Araş'ın cemiyeti akva:n 
meclisinde söyledikleri sözlere iştirak et· 
mek isterim. 

B. Sancllerin takdir ve tc~ck1Liire 
ltiyik çalı§maları 

Arkadaşlar, şimdi size bu kadar ge
niş ve dolaşık noktai nazarları telif et
mek hususunda İsveç hariciye nazrnnın 
raportör olarak sarfettiği kıymetli mesa
iyi takdirle ve teşekkürle yadettikten 
sonra asıl mesele, Hatay meselesi üze
rinde varılan neticeyi tahlil etmek isti· 
yorum. Cemiyeti akvamda kabul edil
miş olan karar bir prensip itilafı adde
dilebilir. Gerek kanun bakımından ve 
gerek ameli olarak bundan sonra hazır
lanacak işlerin temelini teşk'l eden ana 
prensipler cemiyet i akvamda umumi bir 
kararla tesbit olunmuştur. Sancak mın
takasının ayn bir mevcudiyet olduğu 
kabul olunmurtur. Zaten bizim davamız 
esas olarak bundan ibarettir. Bu ayn 
mevcudiyet dah:li bütün işlerinde tam 
bir istiklale malik olmuştur. Bu mınta· 
ka, Sancak mmtakası resmi dil olarak 
türkçeyi tesbit etmiştir. (Alkışlar) 

Sancah lıakkında miieyyidclcr 
Bu prensipler beynelmilel alemin en 

büyük meselesi ve salahiyeti tanılan ve 
bütün alakadarların nzasiyle, iltihakiyle 
katiyet kesbetmiş olan cemiyeti akvam 
müessesesinin karandır. Sancağın bu i. 
dare şeklini mahfuz tutabilmek için mü
eyyidel"r alınmıştır. Bu esas presiplere 
temas eden hükümler ancak cemiyeti ak
vamın muvafakatiyle alınabil'r. Cemiye· 
ti akvamın Sancağın mevcud·yetini te
min etmek için icabında Türkiyeye ve 
Frans.ı.ya tahmil edebileceği vazifeler her 
iki hükümet tarafından teahhüd olun
mu!>tur. 

Sonra Sancak mıntakasının mülki 
tamamiyetinin temini gene Fransa ve 
Türkive tarafından teahhtıd olunmuş· 
tur. Nihayet Türkiye • Suriye hududu· 
nun masunivetini temin eden üclU bir 
muahede; Türkiye, Fransa, Suriye nra
ııında ayrıca akdolunacaktır. 

Davrimız 1wk imzanmış. 1;abul 
edilmiştir. 

Arkadaşlar, ayrı bir varlık, resmi di
li türkçe olan ve dahili bütün işlerinde 
tam bir istiklale sahih olan Sancak mın· 
takasının icra kuvvetleri ve teşrii kuv· 
vetJeriyle Suriyenin icrai ve teşrii 
kuvvetleri arasında irtibat unsurları 

ayrıca ihzar olunacaktır. Bütün bu mü
ltıhazalarım ve kısa maruzatımla anla
şılıyor ki Sancak mıntakası bir türk 
memleketidir, hurda türklcrin ayrı bir 
mevcudiyeti ve kendilerine mahsus İ· 
dareleri olmalıdır tarzında, asgari 
haddinde. beynelmilel aleme anlatmak 
istediğimiz dava esas itibariyle hak ka
zanmış. kabul edilmiştir. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Yapılacak işlerin clıemi3·e.ıi 
Bunu ameli bir şekle sokmak için 

~·apılacak olan birçok işler daha var
dır. Sancağın ana kanunu yapılacak. 

statüsü yapılacak ve biraz evvel arzetti
ğim muahedeler gerek Fransa ile Tür-

aşhal{anımızı 

teselcl{üı·leri 
' Hatay davasının milli ar..:u· 

lara muvafık bir şekilde hallı 
dolayısiyle memleketin her ta· 
ralndan almakta olduğu tebrik 
telgraflarına teşekkürlerinin bil
dirilmesine BCl§vekil ismet lnö-

'

nü, Anadolu Ajansını tavsil bu
yurmuglardır. ( A.A.)) 
~--------------~~~~~--ı 

kiye arasında ve gerek Türkiye, Fran
sa, Suriye arasında, üçlü olarak yapr
lacaktır. Bu i.§ler ~ok ehemiyetli şey
lerdir. İstihsal olunan neticelerin ame· 
li ve faydalı olarak istikrar bulması . an
cak gelecek işlerin iyi yapılmasiyle ka· 
imdir. 

Yapılacak işlerin ehemiyetine bu te
masrm, cumhuriyet hükümetinin bey
nelmilel sahada elde etmiş olduğu ve 
ancak bütün alakadarların müşterek 
muvaffakiyeti saymakla zevk duydu· 
ğumuz eserin bir arızaya uğramadan 
faydalarını gösterebilmesi için daha 
çok dikkat sarfetmeğe lüzum olduğu
nu ve bizim diğer eserleri asıl maksada 
muvafık olarak vücuda egtirmek için 
daha çok çalışmamız 15zım geldiğini 
arzetmek içindir. 
Arkadaşlar, yapılacak işlerin iyi ya

pılmasını kolaylaştıracak olan tek un
sur, şimdiye kadar anlaşmayı temin 
etmiş olan unsur ve usuldü. 

Bizim hakiki maksadımızın ne ol
duğunu karşı tarafın bilmesi ve karşı 
tarafın bu davada temin olunmuş olan 
faydalarının muhafaza olunacağına i· 
nanması yeni akitlerin tamamlanması· 
nr mümkün kılacaktır. Bunları size 
türk efkarı umumiyesinin varılan ne
ticeyi iyi telakki etmesi ve bundan 
sonra yapılacak işler hakkında tered· 
dilde düşmemesine hizmet için söyle· 
mck benim için büyük bir zevktir. (al· 
kışlar). 

.Arılaşmarım Surİ)'<')"C faydası 

Arkadaşlar, şimdi meselenin asıl na· 
zik tarafını, yani suriyelilere tealluk 
eden tnrafmı huzurunuzda açık yürek· 
le ve serbest zihniyetle münakaşa et· 
mek isterim. 

İşitiyorum ki, bu elde edilen neti· 
ce Suriyede huzuru mucib bir surette 
telakki edilmekte değildir. Şurada bu
rada Cemiyeti Akvamda verilen kara • 
rın hoş görülmediğini tazammun eder 
gösterişler yapılmaktadır. Ben, zanne
diyorum ki Cemiyeti Akvamda veri
len kararın bizzat Surive için ne ka • 
dar faydalı ve hele istikbal için ne ka
dar feyizli olduğu layiki ile anlaşılma
maktadır. Bu anlaşmanın Türkiye ka· 
dar Suriyeye de faydalı olduğunu an
latmak için aklı erenler emek sarfe· 
derlerse bu emekler hayırlı olacakt1r. 

Davlimı~ ve gazetelerimizin 
ciddi .gayretlcı·i 

Her şeyden cvel türk gazetelerine 
bütün Hatay davtisında takib ettikleri 
ivi hattı hareketten dolayı teşekkür 
etmek isterim. İyi hattı hareket. türk 
davasını, vazifeleri olarak. gerek içeri
de ve ı::-erek memleket dışında iyi an
latmak icin ciddi r:ayret sarfetmeleri
dir. Bunun kadar memenun ve müte
şekkir kaldığım cihet türk gazeteleri
nin münasebette bulundu<umuz harici 
aleme çatmamak için cebrinefs etmele
ridir. Bilhassa arnb alemini incitme
mek için hakiki bir dikkat göstermele· 
ridu. 

A11laşma Tiiı'kiye ve Fra11. a lwdar 
Sııriyc>yi de S<'uirulirmelidfr 

Eğer münaknşnyn dü en her d:ıvnda 
iki tarnftnn birinin se\'İnç göstennesi di
ğer l rafın behemehal kaybettiği man -
sını tazammun etm k laznn gelirse türk 
efkarı wr.ıı:niycsi seviniyor diye suriyc. 
lilerin sevinmemesi lnzım gelir. Znnncdi
yorum ki bizim Suriycde gördüğümüz 
te:r.ahürnt bu k dar bıısit bir mantıktan ne 
ıet etmektedir. Halbulti bu meselede va
ziyet büsb;itün b:t~kndır. Bugün frnnsız 
gazetelerinin hülusasasr"ı oku"llak'a frnn
sız efknn umumiyesin:n bu dıwnd11 tü,.k
ler k,.~ .... A"vindii!ini (rÖM"'"'k benim i. 
çin, hnkiki bir zevk oldu. Elbette Fran-

• 
1 

sn Hatay davasında suriyclilerin noktai 
nnzarım ve menfaatlerini suriyeliler he
sabına takdir olunncnk ciddiyet ve me
tanetle müdafaa etmiştir. Böyleyken 
herkesin sevinmesi, meydana ç.kan ese
rin herkesin menfaatine yarnr hakiki bir 
sulh eseri gözü ile görülmesinded r. 
Şimdi suriyelilerc aid olan menfıuıti be
nim dilimden iznh ettiğim :r.aman ümid 
ediyorum ki insaf sllhibi o'anlar böyle 
bir munhedenin vücuda gelmesini temin 
ettiğinden dolayı hiç olmazsa bizim ka.. 
dar müteşekkir kalıtcaklardrr. 

T iirkiyc ve Suriye için lıakiki 
bir fay<lcı 

Arkadaşlar, Sancakta türk mevcucli· 
yeti ve bunlarrn kendilerine mahsus 
müstakil bir idareye m:ılik olmaları. bu 
memleket için halriki ve açık bir mese
ledir. işte bu meselenin ha/olunmamış 

Dün ksmutayda söz tılan 
Cevdet Kerim ln- Muhittin Baha 
cedayı (Sinop) Pars (Ordu) 

bulunması ve işin mübhem kalması bir 
çok ihtilaflara sehcb olacak bir vaziye
tin açık bulunması, elbette Suriye ile 
Türkiye .arasında daimi olaralc dikenli 
kalacalc bir ihtiltıf mevzuu idi. Böyle 
bir mevzuun ortadan kalkmasr Suriye 

ve Türkiye münascbatınm s:ıglanı bir 
fitiye b3glanması bakımından Türkiye 
içrn olduğu kadar Suriye için de haki· 
ki bir faydadır. 

Tiirldyc ve /ı'ransaıım garantisi 
Arkndaşlnr, san cak hnlkımn 

memnun edılnıemiş oJnrak hakla
rını ve vaziyetleri üphcli bulun
duğu halde suriyelilerle iyi geçin
mesi mümkün değildi. Yeni do
ğan Suriye devletinin ki onun re
fahını, saadetini ve gün geçdikçe 

medeni alemde inkişaf ebnesini türk 
ler hakiki bir memnuniyetle takib 
ve seyredeceklerdir .. Suriye dev
letinin içinde ve hududunda san
cak gibi mühim bir mıntaka halkı
nın küskün ve dargın bir haleti 
ruhiye içinde bulunması o memle
ketin dahili ve daimi geçimi için 
hakiki bir eksiklik ve fenalık idi. 
Suriye bundan da kurtulmuş olu
yor. Arkada lar, sancağın mülki 
emniyetinin Fransa ve Türkiye la· 
rafından temin olunması Suriye i
çin mühim bir menfaattir. Sancak 
gibi sahilin mühim bir kısmında 
taarruzlara karşı iki devlet tara
fndan ayrıca teminata alınması 
bilvasıta Suriyenin mühim bir kıs
mının askeri ve siyasi mahfuziyeti 
için pahası biçilmez bir nimettir. 
Müstakil devlet mesuliyeti ile işe 
başladığı zaman devlet adamları 
memleketin dahili geçimini takviye 
eden ve diğer devletlerle harici em· 
niyetini artıran munhedelerin ne 
kadar kıymetli olduğunu ameli o
larak hergün hisedeceklerdir. 

Tiirkiye - Suriye Tıruludumm 
masuniyeti 

Arkadaşlar, cemiyeti akvamın 
verdiği h:rarlarda üçlü olan, Tiir
kiye, Suriye ve Fransa muahedesi 
Suriye rıududunun masuniyetini 
temin etmektedir. Bu menfa~t do
ğuşunu seHimladığımız Suriye 
devleti icin hakiki bir faydadır. 
Bütün bu itilaflar esnasında Su
riye hududu meselesinin açıkta 
bulunduğunu biz notamızda söy
ledik .. Bunu söylerken hudud me
selesini hal eden esas vesikaların 
bizim noktai nazarımızda tama
miyle gart teşkil eden meseleler
den birisi hal olunmadığı ıcın 
kendimizi böyle bir hukuki ic;itihad 
ta haklı nddetmistik. Suriyenin 
en çok hududu Türkiye ile olan hu 

dududur. Bu hududun teyit olun
ması v!! bu hudud mn.suniyctinin 
Fransa, Türkiye ve Suriy'e arasın
da te.:ıhhüt olunması, bu memle
ketin emniyet içinde yaşaması i
çin ve komşusuna sulh ve emni
yet temin eden hakiki bir mesnet
tir. 

Daviimızın ciddiyet ve samimiyeti 
Arkadaşlar, bütün bu münakaşalarda 

Türkiyenin siyaseti ve noktai nazan iyi 
anlaşılmış olması gibi bir fayda bizim i
çin çok değerli olduğu kadar komşulan
mıı:ı için de çok değerlidir. Bir zaman 
zannedilmiştir ki biz, bu davayı gizli 
maksadları setreden bir vesile olarak çı
kardık. Böyle bir isnadın yersiz ve hak-
61Z olduğunun anlaşılması için bu dava
nın mliıakeresinde biltün maksadlann 
yakından tetkik olunması ve nihayet va-

hatiplerden bazrlarr: 
Nakiye Elgün 

(Erzurum) 

Tahsin San 
(Aydın) 

nlan neticenin herkesinmaksadmı aşikar 
bir surette göstermesi lazımdı. 
Biz Sancaktaki türk halkının milli var. 

lığını kültürel, hal ve istikbalini teminat 
altına almaga ne kadar chemiyet vermiş
sek bunun haricinde hiç bir maksadı ta
zammun edecek hüküm ve gösterişler
<len de o kadar içtinab etmege çalıştık. 
Zaten devletlere emniyet telkin eden, 
cemiyeti akvamda davamızı nazarı dik
kate aldıran ve nihayet fransız efkarı u
mumiyesini cemiyeti akvam efkarı u· 
mumiyesini türk davasını diger noktai 
nazarJarla telif etmeğe çalışır bir karar 
aramağa sevkedcn başlıca haleti ruhiye 
davamızdaki ciddiyet ve samimiyetimiz
dir. 

Şimdi Suriye devletinin, türklerin 
maksadlarının bu kadar açık ol:Juğunu 

ve hiç bir muımerleri olmadığım b:r da
ha tecrübe ederek aramızdaki münase· 
betlerin teıninat altına girmiş olması 

kıymeti yüksek bir neticedir. 

Sııriyc<fo miista1Lil <levlcı 
ı·c Tiirl.iyc 

Arkadaslar, bı.itun bu miıliihazalan a
ralı alemi içinde, bizim maksadlarımızı 
iyi anlanuyacak olanların, iyi anlamala
rına yardım etmek için ve bizim maksad
lanmıza hulCıl edebilecek tecriıbe ve te. 
veccühte olan fik;rıerin vatandaşlan a
rasında anl.ıtabilmelerini kolaylaştırmak 

için söyliyorum. Müstakil Suriye devle
ti ile münasebat meselesi bizim siyase
timizde daima birinci derecede ehemi
yeti haiz olacak meselelerden:lir. 1 O, 15 
senedenberi ümid ettik ki eğer Suriyede 
müstakil bir devlet vücuda gelirse ve bu 
devlet milli menfaat ve siyaseti hulus i
le takibetmek imkanına malik olursa bu, 
Suriye ile Türkiye arasında iyi müna· 
sebetlerin inkişafı için yeni ve mes· 
ut bir devre olacal-tır. bu ümidimizin 
vücud bulması yakın senelerin eseri 
olacaktır. Yeni devre başlarken aısılmış 
olan mUnakaşa, suriyelilere bizim ken
dileriyle iyi kom!iuluk münasebatına 

vcrdigimiz ehemiyeti tebarüz ettirmek 
için vesile oldu. 

lld nıcnılt>het '<ırasındalai iyi 
1wmşuluk ve emrıiy,•t 

iki mcmlcckt nrnsınd~ iyi komşuluk 
ve emniyet hislerinin ve her b r ç lış· 

mnnın vereceği nimetler hiç bir siyasetin 
temin edebileceği menfonttcn nz değil. 
dir. Eğer Suriye ile Türkiye nrnsınd ki 
müstnkbel münnsebctLr bizim hududla
rımızın emniyetini ve bizim jyj komşuy' 
m lik oldufrumuz hi sini b'zdc h sıl e· 
derse ve komşumuzd'.l b'ze kilrşı hnsıl e

derse her iki memleketin bund'ln edece
ği istifade pek büyük olur. Suriy d"\• 
lcti kendisi için bahtiyar olnrıık nçr'ac'lk 
istikl" 1 devrinde bir ç~k meseleleri h }. 
letmek vazifesi knrşısmd!l k lac:ık'ır. 
Böyle nğır vazifeleri halledecek olan 
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Dün kamutayda söz alan 
Ruşeni Barkın Naşid Uluğ 

(Samsun) (Kütahya) 

devletin hududlannda, komıulanndan 

emin olarak çalışması sinirleri rahat et
tiren ve insanların gayretlerini ve emek. 
lerini çok sc..T.ereli ve velut kılan husasi 
bir mazhariyettir. Görüyorsunuz ki bu 
anlaşma Suriye tarafından eğer iyi dü
şünülürse tereddüd edilecek değil türk
ler kadar, fransızlar kadar ve bizi bu hu
auıta teşvik etmiş olan diğer sulhsever 
devletler kadar sevinilecek, övünülecek 
ve lehinde tcuhürler yapılacak bir ha
disedir. 

Arkadaşlar, türk efkan umumiyesin
den, türk gazetelerinden bu nazik ea
rnanlarda hudud haricinden al::lığımız 

havidisleri iyi yürekle karşılamalarını ve 
me5<:leyi kafi derecede anlamamış olan 
komşularımıza iyice anlatmak için gay. 
ret etmelerini herkese tavsiye etmek is
terim. 

Arkadaşı mz Mahmut Esad Bozkur
tun böyle bir müzakere açmağa vesile ol
ması kendisine karşı hususi teşekkürü
mü davet etti. Bize karşı olan iltifatına 
da çok teşekkür ederim. 

Büyük Atatürk'ün her büyük mese
lede olduğu gibi bu milli meselede de 
göstermiş olduğu hassasiyete sulh yo. 
lunda, insanlık ve medeniyet yolunda 
milli bir davayı anlatmak ve müsbet bir 
neticeye iktiran ettir:nek için sarfetrniş 
olduğu gayretlerini övmek için teşebbü
sü takdir etmek borcumdur. (Alkışlar) 

Milletlerin davalarını hulUs ile orta
ya koyabilmeleri, bunları ne kadar çetin 
olsa da açık yürekle münakaşa ettikten 
sonra varılan neticelerden nihayet mem
nuniyet hissi duymalan insanlık için 
mühim bir tekamül ve değerli bir mer
haledir. (Şiddetli ve silrekli alkışlar) 

Dakikalarca suren alkışlar arasında 
kürsüyü tcrkeden Başbakanımızdan 

sonra B. Rüşeni Barkın söz aldı: 
Kamutayın ilk açılış günilnde Ata

türkün sözünü hatırlatan B. Ruşeni 
Barkın, davanın ma11iyetini izah etti. 
İçinde bulunduğumuz mesud günlerle 
geçmiş karanlık günlerin mukayesesi
ni yaptı. Lozan muahedenamesinde a
çık kalan iki memleket meselesinin • 
Montrönün ve Hatayın • artık bugün 
halledilmiş olduğunu beli;tti, ve: ''Da
vfuruzı şerefle hallettik. Hesablı ve şu
urluyuz.,, dedi. Milletin üstünden bü· 
yük güneşin, Atatürkün ve onun aziz 
arkadaşı İnönünün eksik olmamasını 
dileyen B. Rüşeni Barkın şeflere min
net ve fÜkranlarını sundu. 

İkinci olarak kürsüye çtkan Refik 
İnce (Manisa) Hatay meselesini yedi
den yetmişe kadar, türk milletinin son 
aylar içinde, en büyük davası olduğu
na işaret ederek ''Hatay için yeni bir 
hayat ufku açıldığını, Hatayın, zaferle 
neticelenmesinin bizim için milli bir 
dava olması dolayısiyle ne kadar sevinç 
kaynağı ise dünya için de bir örnek 
olduğunu, Milletler Cemiyetinin han
gi büyük meseleleri hallettiği düşünü
lürken Montrö ile Hatayın misal ola
rak gösterilebileceğini, bugün yeni do
ğan bir siyasi hayat karşısında oldu
ğumuzu, bunlardan biri hataylı kardeş
lerimizin hayatı, ikincisi de suriyeli 
kardeşlerimizle müşterek olan hayatı,. 
bulunduğunu söyliyerek dedi ki: 

"- Hataylılar bilsinler ki kendi el· 
lerine teslim edilen emanet A tatürkün 
türke emniyet ettiği emanetin aynı-
dır." 

İsmet lnönünün en büyük bir mü
meyyiz vasfının açık ve sarih konuş
mak olduğunu işaret eden B. Refik in
ce Başbakanın suriyelilere teallQk e
den sözlerinin baştan başa kardeşçe 

emniyet ve ondan sonra da asırlara va
racak olan ebedi münasebetin temel ta· 
'mı teşkil ettiğini ve suriyelilerin bu· 
na inandıkları gün kardeş milletin mU
zaharetine her vakit sahib olabilecek· 
lerini söyledi. 

Milletler Cemiyetini en iyi anla
yan ve müşterek tefekkür, kollektif 
emniyetin müessesesi olan bu kuruma 
en çetin ıörünen itleri hallettirmck 

hatiplerden bazıları: 
Hüsnü Kitabet 

(Muğla) 

Cavid Oral 
(Niğde) 

suretiyle Türkiyenin enternasyonal 
sulha ettiği hizmetleri hatırlatan Refik 
ince sözlerini şöyle bitirdi: 

"- Huzurunuzda bütün millet na· 
mına başta Atatürk olmak üzere Baş
bakanımıza ve hükümet erkanına can
dan teşekkürlcrı.:ni 1;unmayı borç bılı· 
rim. 

Refik İnceden sonra Hüsniı Kitabçı 
(Muğla) söz aldı. Kamutayın beşinci in
tihab devresinde bulunan arkadaşlarının 
bahtiyarlığına, çünkU şu iki seneyi dol
durmayan zaman içinde Montrö ve Ha. 
tay gibi iki büyük memleket davasının 
milletin yüksek menfaatlerine en uygun 
şekilde hallini idrak ettiklerini, bu me
seleleri başka vasıtalarla da halletmek 
mümkün iken sulh ve uzlaşma yolunu 
tercih eden Türkiyenin bu hareketi ile 
de enternasyonal hayatta bir huzur ve 
sükun unsuru olduğunu bir daha isbat 
eylediğini söyliyerek sözlerini şöyle bi
tirdi: 

"- Bize beynelmilel bir ihtiram 
mevkii temin eden ve zuhur e::len fır

satlardan istifade ederek zaferden zafere 
kavuşturan Ulu Öndere, onun sağ kolu 
olan İsmet lnönüne ve bütün müzakere
leri türke yaraşır vekar ve incelikle ida
re eden kıymetli Hariciye vekilimize 
şükranlarımı sunarım.,, 

B. Hilsnil Kitabçıdan sonra Muhid
din Baha Pan (Ordu) kUrsüye çıktı. Ka
mutaya mesud arkadaşlar diye hitab e
den B. Pars, ezelden başlayan bir mil
lete mensub olmak bahtiyarlığını te
barüz ettirdi. Atatürk ve İnönil ile be
raber senelerdenberi türkün ebediyet 
binasını kurmanın en emin bir saadet 
olduğunu söyledi. Milli mücadele se· 
nelerinin feragatli hatıralarını andı ve 
dedi ki: 

"- Arkadaşlarını gibi ben de daima 
huzurunda eğildiğim, arkasından gitti
ğim ve müebbeden gideceğim Atatür
ke, onun çok sev.gili ve aziz arkadaşı 

ve kardeşi, bizim çok büyük başımız 

İsmet İnönüne ve hassas arkadaşlarına 
şükranlarımı arzederim .• ,, 

B. Muhiddin Bahadan sonra ktirsü
ye çıkan Naşid Uluğ (Kütahya) türk
lüğün en salahiyetli kürsüsünden yeni 
doğan Hatayı candan selamladı ve de
di ki: 

"- Hatay bizim yUreğimizden bir 
parçadır, ciğerparemizdir. Hatay esa
ret yıllarında kültür sahasında, iktısad 
sahasında kaybettiklerini az zaman zar
fında elde edecek ve bizim yanıba~ı

mızda şen ve çalışkan bir varlık olarak 
yaşıyacaktır .,, 

40 asırlık türk yurdunun esir kala
mıyacağını söyliyen büyük Atatürkün 
bu tarihi sözünü hakikatleştirmiş oldu· 
ğunu, Büyük Şefin milli azim ve kara
rı bütün kuvvetle bu büyük dava üze· 
rine temerküz ettirerek muvaffak ol
duğunu, "yurdda sulh, cihanda sulh .. 
prensipini bizim akidelerimizin başına 
yazarak daha, Büyük harbın yaralarını 
sarmamış olan beşeriyete ümid dolu 
bir ufuk açtığını söyliyerek dedi ki: 

.. _ Hiç bir millet davasında zaaf ve 
tereddüd duymıyan hükumetimiz dün· 
ya politikasının ve realitenin .hudud 
ve imkanlarını da aşarak bu işimizi ba
şarmak kudretini gösterdi. Bizden kal. 
bimizin en derin samimiyet ve ıaygisi 
ile hükümetimize şükranlar .... Bir oğ
lundan babaya olan şüiı:ran kadar yap. 
macıksız ve riyasız olarak şükranımızı 
bir kerre daha büyük ataya sunalım ve 
ona olan sarsılmaz bağlıhğımızı tekrar. 
lıyalım ... 

Naşid Uluğ'dan sonra Berç Ttirker 
(Afyonkarahisar) söz aldı. Hatay da
vasının türklüğü candan alakadar eden 
bir milli mesele olduğunu, bu hadisenin 
muvaffakiyetle neticelenmesinin Tür
kiyenin sulhçu politikasının en güzel 
örneği bulunduğunu bu neticeden de 
Milletler Cemiyetinin ne kadar faydalı 
bir müessese olduğunun anlaşıldığını, 

anlaşmada elde edilen muvaff alı:iyetin 
Hatayın iatiklalini temin tdectk dere-

cede kuvvetli ve kudretli olduğunu söy
liyerek dedi ki : 

"- Atatürk'ün emrine yekvücud o
larak daima amade bulunan türk ulusu 
elde edilen siyasi zaferden ve hatayh 
kardeşlerimizin tam bir muhtariyet ka
zanmış olmalarından dolayı sonsuz se
vinç içindedir. Yaşasın türk ulusu, 
Yaşasın Ulu Şefimiz Atatürk, Yaşasın 
Türkiye Cumhuriyetinin şerefli İsmet 
İnönü hükümeti, yaşasın kahraman ordu, 
yaşasın hataylı kardeşlerimiz.,, 

.öerç 'ı urKer·aen sonra tiıkmet Ba
yur \J.ncı..1usa) soz aıdı . .öunuan ı b sene 
eveı hatayı fran&ızlara bıra.Ktığımız za. 
man uınıc.ı etugımiz ve akeiettıgımız mu
kavelede derpış ettıgunız huKumlerın 

mana ve ruhunu anlatarak bu muıcaveıe. 
rıın tatbık cdılmıyen hukılırJerı uzerinde 
durdu. Usmanlı ımparatorıugu zamanın· 
da b.r muahedeniru ıster gaııbiyet ıster 
maglubiyet olsun dalına ımparatorluk a
leyhıne tadıl ve ıhifil edildıgıne, cumhuri
yetın bu menh vazıyeti de yendıe-ıni soy 
ıiyerek -dedi ki: 

''-... Bariz bir şey görüyoruz: Mua. 
hedelcr aleyhımize ihJfil eclılmiyor. Le
himıze ihlal edılıyor. Osmanlı impara
torluğu ile Tıirkıye cumhuriyeti arasın· 
dakı bu farkla ne kadar iftihar etsek ye· 
ri vardır." 

Meselenin prensip itibariyle ümidı· 
mizin çok üstünde halledildiğini söyli· 
yen B. Hikmet Bayur, bundan sonra, ka
zanılan muvaffakiyetin Mifhalarınr izah 
etti. 

B. Eikmet Buyurdan sonra Ca
vid Oral (Nığde) kürsiıye geldi. Bu· 
günkü neticenin bütün memleketi sevın· 
direcek mahiyetini izah etti ve dedi kı: 

"- Her şeyi iyi yapan, her şeyi ıyi 
bilen ve her işareti ve her sözü yeni oir 
hızın, yeni bır atılı~ın yeni bir muvaf-· 
fakiyetin manası ve ıfadesi oları Ata· 
türkün Hatay davasını yıllık nutukları· 
na kr.tmaları bu işin halledilecek za· 
manın geldiğini gösteriyordu.,, 

Lozandan Montrôy~ ve oradan Ha
taya kadar emperyalist dipıomasiyi yı
kan barış severliğin açıklık ve dogrulu-· 
ğun, fazilet ve kollektif çalışmarıuı e
serlerini anlatan B. Cavid Oral sözleri-· 

ni şöyle bitirdi.: 
"- Bu yeni barışçı eserimiz ka:11ı· 

ısında dünya annelerı, yeni bir harb ko
kusu ve heyecanı içinde ağlaşan yavru· 
larına korkma çocuğum iki dünya biti· 
şiğinde kudretli şefinin etrafında miil~ 
azemetiyle kütleleşmiş ve şarka, garbe 
sulh bekçiligi ve suJh periliği yapan 
türk vardır. O bize sulh göı;teriyor •. ,, 
diyorlar. 

B. Cavid Oraldan sonra Bay Cevdet 
!ncedayı (Sinop) söz aldı. Hatayın, is
tiklal harbının başından beri bu milletin 
en üstün tuttuğu milli davalardan biri 
olduğunu söyledi Bay lncedayı bugün 
bu gürsüde daima millet ve memleket i
çin hayırlı, muvaffakiyetli beyantta bu
lunmak şerefiyle yaşayan lnönünün ağ. 
mndan resmi olarak bu davanın da hal e
dildiğini dinlemekle millet adına huzur 
ve istirahat duyduğunu söyledi. 

Fransız orduları karşısında Hata. 
yın da Gazianteb gibi yiğitce döğüştü. 
ğünü hatırlatan bay !ncedayı, Ankara 
itilafnamesinin imzalandığı zaman Hatay 
türklüğünün tam .nanasiyle milli mev
cudiyetini muhafaza etmiş bir halde oldu 
ğunuğunu Hatayı Ankara itilafname.. 
siyle emanet olarak verdiğimizi, Hata. 
yın bizim için milli, tarihi bir şeref da
vası olduğunu söyliyerek de1i ki: 

"- Onun içindir ki bu seneki me
.saimizin başında türk devletinin ebedi 
şefi ve türk milletinin ebedi atası olan 
Atatürk bu seneki vazifemizde davayi 
bize ihsas ederken ayağa kalkışımız . 
bu davaya kudsiyet verişimiz, bu şü
mulden ve bu değerdendi. (Bravo ses. 
leri). 

Davamızın halloluş tarzının enter
nasyonal tesirlerini anlatan B. İnceda
yı. sözlerini şöyle bitirdi: 

"- Arkadaşlar, bu memleketi yok
luktan bu hayata getirirken gözümün 
önüne Atatürkü Başkuımır.dan, lı.met 
İnönünü muzaffer orduların kumanda
nı olarak, yanyana, birbirleriyle kucak 
kucağa teşriki mesai ederek çalışmala
rı geldi. Bizi o yokluktan bugüne o 

başkumandanın, bu ordular kumandanı 
ile teşriki mesaisi çıkardı. Bugün dahi 
sulh yolunda bu iki bahtiyar şefin ay
nr bağlılık ve iş birliği bize, İnönüler, 
Sakaryalar, Du·.nlupınarlar gibi ta Lo
zandan başlayarak mütemadiyen siya
set, harb ve hayat, zafer ailsileleri ge
tirmektedir. 

Ben aözUmü bitirirken tabiatten, 

Hatay erkinlik cemiyeti 
teşekkür ve temennile

bildiriyor • 
rını 

• 
Ankara. 29 ( A.A.) - Hatay erkin

lik cemiyetince Anadolu ajansı tara
fından neşri ricasiyle gönderilmiştir: 

Umumf harbrn umumi felaketlerin
den sonra Hatay türkleri milli varlık
larım kurtarmak için ana yurddaki türk 
kardeşlerimiz gibi silAhla mücadele e
derken 1921 Ankara itilfıfnamesinin 

tebliği üzerine silahlarını terketmişler 
ve haklarını medeni yollardan elde et
meğc koyulmuşlardı. Ancak muvaffa
kiyetleri için herhalde anayurdun tabıf 
alakasına ve yardımlarına güveniyor
lardı. Türkün büyük kurtarıcısı ve 
hamisi Ata türkün işaretleriyle 17 mil
yon kardeş hemen bize ellerini uzat· 
makla bu yardımrn bizden esirgenmi
yeceğini son zamanlarda bir kere daha 
gösterdiler ve gene o büyük kurtarıcı
nın yüksek direktifleriyle Cumhuriyet 
J1iikümetimiz, sırf dünya su/hunu ko
rumak ve dostluklarla takviye etmek i
çin hakfarımızrn Cemiyeti Akvam ta
rafından tetkiki ile kefalet altına a/rn. 
masınr istedi. 

Hükümetimizin minnet ve şükran

la kaydettiğimiz mesaisinde şahsan 

yüksek Başbakan lnönünün ve kıy

metli Hariciye Vekili ile diğer arka
daşlarının gösterdikleri gayret Hatay 
istiklBJ tairhimizin parlak bir :sayfası
nı teşkil etmİftİr ve bunun neticesi o-

/arak Cemiyeti Akvam kararınrn mern· 
nuniyetle karşılanması hataylıJarrtJ 

sulh ı•c sükOn içinde yaşamak arzula· 
rınr ve azimlerini ispat etmiştir. Cerni· 
yeti Akvamın bunu takdirle bataylıla
ra karşı daima müşfikane hislerle ha· 
rckct edildiğinden şüphe etmiyoruz. 

Hatayda aramızdaki azlıkların bi· 
zimlc beraber memleketin istiklali ve 
tealisi uğrunda tuttuğumuz medeni 'IC 

insani yollarda yürüyeceklerine kani· 
iz. Suriyedeki arab kardeşlerimizin de 
istik«ıallerine. refah ve saadetlerine 

candan taraftarrz. Zaten son senelerde 
onların da istik!§/ kazanmak için yap
tıklarr mücadelelerde muvaffak olma· 
/annr temenni etmiştik. Hali hazırda 

oldıığu gibi istikbalde. de kendileriy· 

le d2ima iyi münasebetler idame etmek 

husu~unda samimi duygularla meşbll 

bıılunııyoruz. Türk • fransız dostluğu
nun devamından ve milli davamızın 

halledilmesi ile bu dostluğun daha çok 
kuvvetlenmiş olmasından bahsetmek 
bizim için ayrrca bir zevktir. lstiklili· 
mizi varlığımızı ve her şeyimizi kendi
forine borçlu olduğumuz Büyük Kur· 
tarıcı Ulu Ônder Atatürkümüzün bize 
yarattıkları yeni hayatta bütün hatif 
J, vatandaşlarımızın huzur ve saadet i· 
çinde bahtiyar yaşam11Jarrnr temt1nni e
dt1ris. 

Milli Hatay mitingi 
(Başı J. inci sayfada) 

dörtde önlerinde mızıka olduğu halde 
hareket ec!erek Samanpazarı, Çocuk sa
rayı ve Anafartalar caddelerini taki. 
ben Ulus meydanına geleceklerdir. 

Ulus meydanında bandonun iştira. 

kiyle bir ağızdan istiklal marşı aöylene. 
cek ve aor.ra hatiblerin halkın duy. 
gularına tercilman olacaklardır. Şehir. 
de bayr:ıklarla süslenecek olan hususf 
müesseseler, evler ve dükkanlar gece de 
tenvir olunacaktır. 

Milli Hatay mitingi 
vilayetlerde de ha

zıılanıyor 
l.~tanbulda: 

İstanbul, 29 (telefonla) - Hatay 
davasının Milletler Cemiyeti konseyin. 
de lehimize halli suretiyle kazanılan za. 
feri kutlamak i.izere pazar günü Bayazıd 
meydanında büyük bir miting yapıla. 

caktır. 

l2'miııe: 
İzmit, 29 (A.A.) - Hatay davtmı· 

zm kazanıldığı haberi 'ehrimizde bil· 

yük bir sevinçle ka11ılanmııtır. Bu mü• 

nasebetle pazar gUnü aaat 15 de bir 

milli llatay mitingi yapılmasına karat 

verilmiştir. Halkevinden CelAl ve 

Türkyolu gazetesi aahibi Rifat YUce 

ile Belediye üyesi Hasan Behçetten 

mürekkep bir heyet vilAyete müracaat 

ederek bir mitingin yapılması için izin 

almışlardır. Miting için hararetli ha• 

zırlıklar başlamıftır. 

Çankırıda: 

Çankırı, 29 (A.A.) - Hatay dava· 

mızın h.11li haberi dün duyulur duyul· 

maz bütün Çankırı bayraklarla dona• 

tıldı Milli gururumuzu yüselten bU 

muvaffakiyet dolayısiyle pazar günü 
büyük toplantı yapılacaktır. Tezahür· 
lere, yakın köyler de iştirak edecektir. 

-~~~~~~;..:;:,._.:..;....=;==::=:====================-::::::;-
haktan bu iki bilyük insana çok büyük 
ömürler diliyorum. Bur .. da büyük Ata· 
türkün bu vesile ile minnetle önünde 
eğiliyorum. Büyük Başvekil İsmet 1-
nönünü tebcil ederim. Onun mesai ar
kadaşları olan Vekiller Heyeti adsı
nı saygı ile överim. (Şiddetli alkışlar.) 

B. Cevdet Kerimden sonra kürsüye 
B. Tahsin San (Aydın) geldi. Lozan
dan bugüne kadar, geçen on beş sene
lik kısa bir zaman içinde dünyanın 
Türkiye hakkındaki kanaat ve zihniye
tinin nasıl değiştiğini birbirini takib 
eden mesud hadiselerle izah etti. Mon
trö Boğazlar konferansının cereyan 
tarzının bu değişme zihniyetinin güzel 
bir örneği olduğunu tebarüz ettirdi. 
Millete bu mesud günleri yaşatan Şe
fimiz Atatürkiln, aziz Başvekil İnönü. 

nün. Mareşal Fevzi Çakmak ve arka
daşlarının huzurunda saygı ile eğildi
gini söyliyerek sözlerine nihayet ver
di. 

B. Tahsin Sandan sonra Bn. Naki
ye Elgün (Erzurum), gözünün önUnde 
canlanan bir hatırayı anmak için kür
süye geldiğini söyliyerek dedi ki: 

"- Bize bu güzel günleri gösteren, 

türkün şerefini, namusunu, istiklAlini 

kurtaran, büyük Atatürkü bize veren 

büyük Bayan Zübeyde hatırıma geldi. 

Onun ruhunu, türk milletinin kalbinde 
yatan bu büyük kadını türk milletinin 
ıbir vekili sıfatiyle burada hürmetle, 
minnetle anmayı bir borç bilirim. (al
.kışlar.)'' 

Sözünü, Hataya hitab ederek bitire· 

ceğini söyliyen Bn. Nakiye, Hataylll 

kadınlarına türk cumhuriyeti kadınla• 

rının eserinde ve izinde yilrilmelerirıi. 
onlar gibi memleket için ölmeği bile· 

rck, onlar gibi sulh için çalışarak, oıı• 

!ar gibi medeniyette pişuva olmayı d• 

ima göz önünde tutarak yilrümeleriııİ 
tavsiye etti. Bn. Nakiye sözlerini ,ı;y· 
le bitirdi: 

''- Erkek, kadın bütün hataylılar' 
muvafafkiyet temenni ediyor ve yU1'· 

sek hürmet ve ıeveilerimi aunuyorurl'-" 

*** 
Bn. Nakiyeden sonra Reiı Atatilt"' 

ke. İnönü hükümetine, Genel KurıtıaY 
Başkanı Mareşal Çalanak'a, KamutaY~ 
resmen te§ekkürü hakkındaki takrir• 

tekrar okudu. Bu takrir ile B. Dura~ 
Sakarya (Giimüşhane) nın "Mecli• ıs1· 
mına kahraman orduya selam gönderil· 

mesini teklif eden,, takriri alkıııar1' 
ve ittifakla kabul edildi. Başkan, riY,.. 

. M l' ' h. · A ·· ke j .. setın ec ısın ıssıyatını tatur • 

nönüne, Mareşal Çakmağa ve ordu>" 

bildireceğini söyledi. 

Kamutay pazartesi i\lnü 
caktır. 

Bugün konser yok 
Müzik öğretmen okulunda fil; 

nik orkestramızın mutad haftalık k 
leri bui\ln için eeri bırakılmıftit· 
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Askeri Fabrika)• U. 
Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu ba.o.ıan 

~!.; ~ ::§. h r. 1 . ~'111irat\o 'J..O~ .. Gözleri 11 ınıı <l:ı azası ıçın < aıma 
1500 Ton Linyit Kömürü 

Tahmin edilen bedeli (22000) 
lira olan yukarıdaki mikdarı ve 
cinsi yazılı kömür Asker! fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satın 
Alma Komisyonunca 10.2.1937 
tarihinde çarşamba günü saat ıs 
de kapalı zarf ile iha!e edilecek· 
tir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (1650) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde H· 

at 14 e kadar komisyona verme
leri ve kendilerinin ele 2490 nu· 
maralı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkQr giln ve 
saatte komisyona müncaatlarL 

Osraın lfEJ aınpu/11 laıllan111alı. 

Ayduılık te111in eden bundan daha 

ist~fadeli menba .roktur. Herkes 

bizzat ne lt·adar elektrik cereyanı 

sar,fettii{ini kola.rlıkla kontrol ede

bilir. Her tuııpulün ambalajı üze

rintk aymnlık derecesi (DLm) ile 

işaret edilmiştir. Ve idareli elekırilı· 

sarfiyatını da Vat göstermektedir. 

(131) 1--345 
Müteahhit nam ve hesabına 

31.5.937 gününe kadat- yevmiye 
asgari 40 azami SO kilo ekmek. 

Tahmin edilen bedeli 463 li
ra 50 kuruş olan yukarda yazı
lı ekmek askert fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 18.2.937 tarihinde per· 
tembe günü saat 14 de pazarlık· 
la ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiayondan ve· 
rilir. OARA 

ampulleri 15, 25, 40, 65, lOO, 125 
ve 150 Dekalumenliktir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan 34 lira 77 kuruı ve 2490 aa· 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
cılelerinde yazılı vesaikle mez· 
kur gün ve saatte komisyona 

Manisa Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - l.zmir - Manisa • Turgutlu yolunun polisw karak~lundan Tur
gutlu yolu mebdeine kadar (456) metre uzunlug!:'ndakı yolun .altı 
Dletre arzındaki kısmının Bandırmanın kapu dagı parke taşlarıyle 
ve bu kısmın sağ ve solunda ellişer santimlik su olukları ve aynı za· 
manda bordür taşlarının Manisa taş ocağınd~ ~ıkarıla~ak !Dunta -
zam taflan ve Turgudlu yolunun mebdeinden ıtıbaren ~ır kıl~metre 
tulünde ve yedi metre arzında kırma taş şosası halinde ın~sı 
(31178) lira 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usulıy-
le e1ı:8lltmeye konulmuttur. . 

2 - Bu ite aid prtname, ketif ve buna mü tef erri dığer e~k 
(156) kurut mukabilinde Maniaa Nafıa Müdürlüğünden alınabılır. 

3 - Eksiltme 11·2-937 pertembe günü aaat on birde Vilayet U· 
umm.I lleclia salonunda ppdacaktır. 

4 - Ebiltme kapalı sarf uaulil iledir. 
5 - Muvakkat teminat miktarı (2338) lira 39 kuruıtur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve bu yıla aid ticaret odası vesikasını ve muvakkat tc
Dlinata aid makbuzu kapalt zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesine riayet etmeleri la· 

~_: Bu eksiltmeye girecek olanlarm kapalı drffuım iN.., 
perşembe gUnü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve~ 
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine ri· 
ayet etmeleri lüzumu ilan olunur. (179) 1--374 

Açık Eksiltme İlam : 
Ankara Merkez Ziraat 

Mücadele Enstitüsünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 31 parça laboratuvar eşyası (masa 

dolap ve saire) imalidir. 
Ke9if bedeli: tahmin edilen bedel (1550) liradır. 
2 - Bu ite ait ,armame ve evraklar şunlardır : 
a) Eksiltme tartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) resimler ve fenni ,artname 
İsteyenler bu ,artname ve evrakı görmek ve fazla malOmat al

lllalc için Ankaca Keçiören yolu üzerinde Merkez Zin.at Miica.. 
dele Enstitüsüne müracaat edebilirıer. 

3 - Eksiltme 5. 2. 937 cuma günü saat 11 de KeçilSren yol'U Oze
rin<Jeki tohum ıslah istasyonunda vapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usu.iyle ya1>1lac:aktrr. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin 11& llra 2S lmnat 

nıuvakkat teminat vermeıı Ye Ank'.ıra Nafia miWlirlilfündr.n ve-
_, rilıni, bir ehliyet vesikuı ibru etnı.·1.oı lbnDdır. (1ot) 1-27'2 

Ankara Niimune Hastanesi 
B3ftahipliğhıden: 

llıstahaneye multtazi, mfltdar, cins ve tat.im ffatiyfe- ':"t'11t-n \:ı •ekli ve muvakkat teminatı aşatJda: yazıb atltı cerrahrve ve 
~ıı mabemffi 15 iri. IDi 937 tari&üaden 30 ır.t. mai 93? ladbi
ae k~ oıı bq gün müddetle ayrı ayrı ~ık eksiltmeye konulmııt
"91'. 

f artı1ıa:rne ve listeleri Ankarada Nümune hastahanesinde ve ls
tanlt ..... swlat w İçtimai Mal...-Müdf.bijtp._ psrWtiWfir. 

ı ~ 39. kA. sanr 9317 cumifteti güai. aUt il.» •• Aııkara
da Mlalaae baatabaaesinde yapılacaktır. 

Ş 11 tnanıenin A. c. D. E. fıkralarında yazılı kıymetleri teminat 
olarak verıae1c istivenler bunlarm ayıaca kcmiayoaca almmasr ya· 
~k oiduiunda~ "-ha e;el bir malsandıiuaa yatırarak makbuzunu 
ıbraz etmeleri llzımdır. (60) 

Lira K. 
ZOS8 00 

165() to 

Muvakkat temiaat Bbiltmeni1t 
Mikdarı Lira K. Cinsi tekli 
9t kalem 155 00 Cerrahi alit Açık eksiltme-

ve edevat 

müracaattan. (191) 1--394 

Ziraat Vekaletinden: 
, :;:ı ve askert san'at mekteblerinin makine ve demircilik kısım
• mı .. mez~n veyahut ta çiftliklerde ve ziraat miloaaeselerinde 
tıaktor ve zıraat makinelerini kulla · ğr h kki ı ".ıt. • J t · ı k . ama a ve 015.enmış o up a 
yenı açı, aca zıraaat itlerinde istilıdm olunmağa talih bulunanlar-
~ sa~1~t mekt~bi mezunlarının şahadetname suretlerini, diğerle. 
rının e ıy~t vesıkalarını ve her iki kısım talibin timdiye kadar bu· 
lu~dukları 1flerden almıt oldukları hüsnü lıimıet v:esikaları ile üçer 
k~.t a foto~flarmı bir iatidaya bağlayarak tezelden vekiletimize 
gcndermelerı ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilin olunur. 

(32) 1 141 

Uşak lklediye Reislif1inden 
Bel.e~iyemızin açık olan fen memurluğuna istekli olanların mil· 

ra~atı ılan o~unur. Taliplerin diplomasını hamil ve mueaddak tehir 
plan~ı tatbıka muktedir bulunmaları şarttır. Makine, eJe~ik, ıu 
ışlerınde~ anhyanlar tercih olunur. Mikacaata. euaJu ıaUsbitenin 
ekltnmesı lazımdır. ( 186) 1-.381 

Ankara Valiliğinden: 
-.'t....S::---:ir peri .. ,.~-~~ de--~~~·§1fj~= .. 
siJtı.rM. bııuaarıau 41 tôb fıkruıU tevffkarı ı ı.1. 
t31 dflı itll)areıa btr ay iınlld~ ptaarbğa konulmuıtur. 

2 - Ke,if bedeli (U'125) liradan ibaret olan bu inşaat için fatek· 
Jiletin 879 lira 37 kurutluk teminat mektubu ve ticaret odaaı ve 
şartnamede aranan diğer vesikaları ile birlikte her pazartesi ve per· 
şembe günleri Viliyet daimi encümenine gelmeleri. 

3 - Şartname ve keşif evraklarını her &ün Nafia mUdürlUiün-
de görebilirler. (68) l-196 -

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHXEMES!NDEN • 
Ankarada Yenice mahallesinden Bezgin sokak 17 numaralı ev~ 

de Mehmet oğlu Hasana: 
Karınız Ankarada Keçiaren aeDltinde çoraklık bağlarında Kuyu 

ba§mda 33 numaralı evde Sadullah kuı Utıye tarafından aleyhinbe 
açlan ihtar davsının 27-1-937 ç~ba günü saat 14 de mahkemeye 
gelmeniz için usulü dairesinde ılineın tebliğat yapıldığı halde .gel • 
mediğinizden Utiye '!eI?li ~vukat M. Kemaı ojluıum tıdebi1Ie l&ak· 
Jpmzda gıyap katarı ıttıhadyle bu huıusta.Jıi mulwkemema ıs-ı.937 
puartıeai eünii saat 14 de icr~a Jı:a~ .verümit. olduiwıdaıı mu
kUr Jdln ve uttete Ankara ~y~ b'!:ıncı hukulonahkemeaine ıel -
menız ve yahut muaddak bır ekil o>ndermeııiz aksi takdirde mu -
hakemenia ı.ıyabınızda devam olunacağı H. U. M. K. nun 401 inci 
maddesine tevfikan gıyap ka~ı m~ka~:runa kaiın olmak üzere me.ı-
kQr kanunun 143 inci maddeaı muci.bnice ilin olUııur. --433 - - -

Ziraat Vekiletinde~ 
1 - Kapalı sarf ..Wyle (lQOO) ton b1ai:pwıı araeaiyat - Ar ~ 

H!Üqt dö ahau pre,aıatı ile 20 adet 'l.'oa ııi§ •~pen uabalı kö
rük Batın alıııacaktır. 

2" - kalaiyum arsenftayst prepalatIDıııaı llUu tAllwıua bedeli 
160 lint Al'llla'h kll'lltleriit WeJ.:iniıı muh11mmen bedeli qı Ura te
millata muYakllate Kal.,,_. Arsınau prepelaw için 8800 ın.. u-.. 
Jı. köNWu igin 5Z.S llracilr .. 

3. - .6.rMıniJat pnpaıatıaıa. ihalfll 1~ d~ ... t 15 de Toa 
urpen kötükıeruı Uuuw 17-3-93.7 dt aat ts de Zirut Vekaleti bl· 
naamda. arttırma, cklilıme koaıi•yonuadtt Japtlacaktır. 

4 - Muhannen bedelleri ll.fl'I a)ffı yazılan bu maddelerin ihale
leri' ~ ayn ayrı yaıııac~ Wiplerin teklif mebuplarmı ona 
g&-e b>ınisyon rei1tt1fiae vermeleri lüaadır. 

S - Şartamnelercaaa lıalUyımı aneniyat preparatına ait olmıı 8 
lira mulaıMltııdıe, ...mtı l:örlldere ait olam paraaıa olarak Ankarada 
Zıraat Ve!ra!eti IMm alma lllmiSyon~ l•tanbuıWa Ziraat m u. 
dürliiğiiuden, lzmirde Miicadele nıilfettitliiinden verilir. 

6' - lısl!ekliinin tıeltlU mriıtupl.-ını tıem•n•tlariyle birli.ine mu
ayyen gllnlank Zıl88 ..,, .. -.wıwı 2 inci ve 3 üncü maddeainde 
zillteclüıen vesikalarla eksiltme saatinden bir saat önceye kadar ko· 
misyon riyasetine makbuz mukabiliade vermeleri ilh o1unur. (204) 

1--419 

M1LLl MODAF AA VEKALET! SA TIN ALMA 
KOMiSYONU iLANLARI 

BILIT 
1 - Her bir metresine biçilen ederi 270 kurut olan 3,000 aıWe 

ma~ra kıl~flık kumaş müteahhit nam ve hesabına olıııak üzero •çdr 
eksıltme ıle alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyenle. 
rin her f ün öğleden aonra komisyona gelmeleri. 

3 - lk teminat miktarı 607 lira 51) kuruştur. 
4 - İhalesi 1. 2. 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 

5 :- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanw.ıun 322 inci mıd· 
delermde yuılı vesika ve ilk teminatları ile birlikte ihale aaatmd& 
M. M. V. SA. AL. KO. na g!lmc-leri •• 80) 1-218 

BİLlT 

la 1 "':"' .Afağıcla müfredatı 7uılı dural ve aleminywıılar bpalı aarr
ekııltmeye konmUftur. 
2 -:- Tahmin edilen bedeli ıs.soo lira olup ilk teminat p1ra11 

1162 lıra SO kuruıtur. 
3 - İhalesi 18 - mart. 937 per,embe gilnü saat 15 dedir. 

Muh4ab Şartnamesini ıörmek iatiyenler komisyonda görebillrlu. 
ere ile tartname gönderilemez. 

5 :-- E~iltmeye ıireceklerin 2490 aayıh kanunun 2, 3 ilncU mad• 
delerındekı. bilgeleriyle teminat ve teklif mektuplarını engeç ihale 
aaatınd~ bır saat evvel M. M. Vekileti satın alma l:omiıyonuna 
vermelerı. (214) 

Metre :Kilo 
1790 Dural, alemiftyum, aaç ve pet"Ç,ln 

2450 Durel ve altminyum boru. 

B1L!T 
1 - Hepsine biçilen ederi 

7800 lira olan 1200 metre Ge
dikli Erbaflara mahsuı kıtlık 
elbiselik kumat kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuıtur. 

2 - thalesi 12-,ubat-937 cu· 
ma gtinü saat 11 dedir. 

3 - !tlt teminat 585 liradır. 
4 - Şartnamesi parasiz ola· 

rak M.M. V. Satın alma Jto. dan 
aluur. 

5 - Eksiltmeye ıfrecekler 
kanuni teminat ve 2490 aayılı 

kanunun 2 ve 3 ünci1 maddele
rinde yazılı belğelerle teklif 
mektublarmı ihale saatinden en 
u bir saat evvel M.M. V. satın 
alma ko. na vermeleri. 

BİLIT 
l - Hepsine biçilen ederi 7040 

lira olan 2200 tane yün fanila 
b]Jak SliifJa eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - lbaleai 5 ıubat 937 cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminat 528 liradır. 
4 - Şartnamesi paraaız olarak 

l'ıl. M. V. satı nalma Ko. dan 

~--1• ~cır• 
.not te*'ı ve 24Di>' la~ h~ 
nunun Z ve 3 Uncu maddelerinde 
yurJı belgelede b,irlikte teklif 
mektuplannJ ihale aatJncllın en 
az bir saat evet M. M. V. Satm 
alma Ko. na vermeleri. 

(114) 1-276 

B1L1T 
1 - Beher kilosuna biçilen e

deri 7 50' kurut olan 1850 kilo ke
ten ipliği kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhaleli 6 ıubat 937 cumar
teıi günü saat 11 dnk. 

3 - İlk teminat 1 fMO lira 63 

kauttuJ· 
4 - larfMmeai parmu omü 

M. M. V. satın alma Ko. dan a
hnır. 

5 - Eksiltmeye &irecekler b· 
nuni teminat ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
meJttuplanm 0.ale saatmdaa en 

·az bir saat eve! M. M. Y. Mbn 
alma Ko. na .-ermeleri. ( 11 S) 

l-275 

BlLlT 
Oa bit beygir lltıı..Jnıt. 

SatJt glılit 1-2.137 ,......._.af.. ! 
nU saat 10 dadır İstekliler ~ 
vanlan görmek için Harbiye o
kulu Daire mUdiiriyetlne müra
caat ve almak iatiyen belli crila 
ve saatinde M. JI. V. Sa. AL Ko. 
nuna ~elmeleri. (187) 1--384 

Maliye 
Vekiletinden: 

Velcllet Millt Bcnllk MUdllr
IUIUnde milnhal in.ıhman 30 11 -
ra muth Htbıct amf mlmeyyk .. 
life blllmdUa ilsl memur alı • 
eacaktır. 

1--423 

Ankara 
Valiliğin dem 

657 lira 52 kuruş bedeli b • 
ıım Zir hUkilmet konatınm ta• 
ınirinin ihalesi 29·1·937 taribJ.. 
den itibaren bir ay puarlıfa br· 
rakılmıour. !ateklllerhı 49 tlta 
52 kurutluk dipozito matbu.zir. 
le Defterdarlık satıe komlsyo • 
auna müracaatlarL (217). 

1-428 

DENİZ LEVAZIM SA TIN'· 
ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin edilen bedeli 110000 
lira olan 10000 ton rekompoze 
kömürü 16 • fllbat • 9~7 tarihine 
ıaıtlıfu sah gllnü saat 14 de br:.
palı ar( us.qliylc almac.lktır., 

Kuvdkat teqüutı. G750 lfı'ı 
•lup ~ai 5$> kUrut. IUU • 
b&Utnck! tGmfs~ndlıı her ıQlı. 
.eriJlr. 

İsteklilerin 2490 sayılı bnu• 
aun tuifatr dahilinde taazfm e
decekleri kapalı tekltf mektup,. 
larını en geç 16 • şubat • 937 •· 
lı ~ saat 13 e kadar Kasımı-

s=:~=-~/ij 
yt ~ .. ttfttj IOll1' 

verilecek •tnt mdıdptlrllWa 
kabul edllini)'ecetL (~ 

t-Of 

- BahkYağı 
'lue Kıl. 85 it. T .. 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESt 

Ankara MUdafaai Hukuk 
~ caddesi -

ANKARA DÖRDUNCU iCRA 
ME'.MURLUOONDAN : 

Bir borcun ödenmesi için ~ 
clz edilen iki aded milzaik tij 
kırma makinetinin açık arttır -
ma ite satı,ı lfJ-2·93'7 aGntl aat 
13 te Ankaraııın lmrehor tayl 
yanındaki ta.ş ocatnıda aatrta • 
ca~dan talip olanlana mes • 
kQraaatte o....S...........,. 
ilin olunur. l-417 

SatıhkAlwa 
Y-'ttbir llJlgi,k .S.W ~ 

u,e tahsil mteai _.._. üaa 
tflefon 

Kiralık 
Apartman 

Yenifdıirde ~ ..,._ 
tünde ghenll muti bı!ısın .. 
J5 Na. hı apartıman. ~ Uk bel 
oda bava gazı ve elektrl1' l.303 
telefona müracaat. tı-ıQ 

DiKMENDE 
6 Uem 1Z4 OQI. Rikıtgen ampultl • 

ve malzemesi 
1-192 

ekilelinden: 

• Atmacak Dllt811rlarnı. me • 
murin kanununun 4 tlnctl mad· 
4ealndeld enafı haiz olmakla 
beraber Sıya..ı Bilıiler, Hukuk 
Yo Yüksek Ticaret Okulları me
&11nu olması Jlzımdır. 

Satılık ucuz bai 
ve arsa 

T&UFON 2681 e ınU..ı. 
l:fMı 

imtihan, 4. 2. 937 per,embe 
gUnU saat 14 de Maliye Veklletl 
Zat ifleri MfldilrlitğUnde icra 
edilecektir. 

Talip o1anlarm evrakı mlls • 
bitelerivle birlt"lrte ve bir istida 
ile Vekitete mllracaat eyleme • 
1trl lkmla .lJAn olwıur. (225) 

J-.al 
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PHILCO 
.................... 

ANKARA LEVAZIM 
AMlRLlGl SA TIN 

ALMA KOMİSYONU 
ILANLARI 

İLAN 

1 - Üçüncü kor süvari tfi. 
meni ihtiyacı için 40 ila 45 baş 
hayvan pazarlık suretiyle alına
caktır. 

2 - Satın alınacak hayvan
lar 4 ila 7 yaş arasında olacak 
ve yükseklik nalsrz olarak en a· 
şağı 1.43 göğüs çevresi en aşa
ğı 1,60 binek olmağa kabiliyet -
li beygir olacaktır. 

3 - Satın alınacak beygir -
ler komisyon tarafından beğe -
nilmesini müteakip malleyin ve 
aşr tatbikatr kor hayvan hasta -
nesinde yapılacak. satın alman 
hayvan 24 saat hayvan hastanesin 
de nezaret ve müşahede altında 
kalacak malleyin neticesi müs
bet zuhur edenler sahibine red 
ve menfi zuhur edenlerin parası 
derhal komisyon tarafından te
diye edilecektir. 

4 - Hayvan mübayaası her 
hafta salı ve per~embe günleri 
sabahları dokuzdan on ikiye ka
dar devam edecektir. 

5 - Hayvan satmağa talip 
olanların 9 - şubat - 937 salı gü
nü dahil salı ve perşembe günle
ri Çorluda kor satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. 

6 - Alınacak hayvanların 
evsafı hakkında malUmat edin
mek istiyenlerin İstanbul ve An. 
kara Lv. amirliği ve garb hudud 
tuğaylığr, Kırklareli, Lülebur -
gaz, Tekirdağı, Vize tümen sa
tın alma komisyonlarına müra -
caatları. (184) 1-378 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu hay
vanatınrn ihtiyacı için kapalı 
zarfla eksiltmede iken pazarlı
ğa geçilen 675700 kilo arpa ve
ya yulafa pazarlık günü de is • 
tekli çıkmadığından 15. 2. 937 
tarihine kadar pazarlığı devam 
edecektir. 

2 - Arpanın tutarı 25338 li
ra 75 kuru~ olup muvakkat te
minatr 1900 lira 41 kuruştur. 
Yulafın tutarı 33785 lira olup 
muvakkat teminatr 2533 lira 88 
kuruştu·r. Arpanın şartnamesi 
127 ve yulafın şartnamesi 169 
kuruş mukabilinde verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki vesi
ka ve teminat makbuzlariyle be
raber yukarda yazrlı tarihe ka
dar pazarhğı yapılmak üzere 
her gün levazım amirliği satın 
alma komisyonuna müracaat e-
debilirler. ( 198) 1418 

İLAN -1 - Ankara garnizonu· bir-
likleri için kapalı zarfla eksilt
meye konulan 450 ton linyit kö
mürüne istekli çıkmadığından 
bir ay zarfında paazrlıkla alına
caktır. 

2 - İlk paazrlığı 6. 2. 937 cu
martesi günü saat 11 de leva -
zım amirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

3 - Kömüriin tutan 607'i lira 
olun muvakkat teminatı 455 li
ra 62 knrustıır. Sartnamesi ko -
misyonda pörlilür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 
ve 3 üne ümaddelerindeki vesi
ka ve trnı;n:ıt makb•u·1:ırivle be
raber belli P'iİn ve ı;:ı:ıtte komis
yona müracaatlarr. (205) 

1-420 

İLAN 
1 - Eksiltmeve konulan iş: 

Topçu alayının 280000 kilo yu
lafı. 

2 - İhalesi pazarlık suretiy
le Vizede vanılacaktrr. 

3 - Yulafın muhammen be
deli 16800 Jiradır. 

4 - Yulafın ilk teminatı 
1260 liradır. 

5 - İhalesi 8 şubat 937 pazar
tesi günü saat 14 dedir. 

6 - Şartname her gün ar -
zu edenlere Vize satınalma ko -
misyonunda gösterilmektedir. 

(209) 1-421 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu bir -

tikleri için 500 ton liive marin 
kömürünün kapalı zarfla eksilt
mesi 16. 2. 937 sah günü saat 15 
de levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 12000 
lira olup muvakkat teminatı 900 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
parasız göriilür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve 
teklif mektuplarını havi zarf
larını belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar komisyona ' 
vermeleri. (210) 1-422 

radyolarını bizden arayın Halil Naci 

İzrııiı ili Daimi .Enrüme.ninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Ödemiş - Çatal yolunun O + 000 

- 3 "T" 500 kilometreleri arasında şose ile iki menfez yapısr. 
Kesif bedeli: 14666 lira 12 kuruş 
Bu işe aid şartnameler ve ~vrak aşağıda gösterilmiştir: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 

E - Bayındırlık genel şartnamesi 
D • Fenni şartname 
C Proje grafik 

1stek•iler bı.. şartname ve evrakı İzmir. Ankara, İstanbul Bayın· 
1 rhk r>irektörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer: tarih gün ve saat: 11 Şubat 937 
oc;zartE'sı :.2ac l 1 de !zmir ili Daimi Encümeninde. 

M L1vakkat teminat: 1100 Lira 
Eksiltrr.ey,. girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık Bakan

hğ'ınd"n 937 yılı için alınmış müteahhitlik belgesi ile ticaret odası 
vesikası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılr saatten bir saat eveline • 
kadar İzmir İlı Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin-
:ie vere~cktir. (158-122) 1-305 

İzıniı." ili llaimi Eucünıeniııden: 
Kapal1 eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe - Karaburun yolunun 

5 + 000 - 16 + 000 kilometreleri arasında şose yapısı. 
Keşif beöeli: (20767) lira 58 kuruş 
Bu işe aid şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesı 
E - Bayındırlık ışleri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - ProJe grafik 

lstekııleı bu şartname ve evrakı İzmir. Ankara, İstanbul Bayın
dırlık Dırektörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Ek:.iltmenin yapılacağı tarih ve gün: 11 Şubat 937 pazartesi 
s:ıat 11 de 
Eksiltmenin yapılacağı yer: Kapalı zarf usulile İzmir Daimi En
cumeninde. 

Muvakkat teminat: (1558) bin beş yüz elli sekiz liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belge; Bayındırlık Bakan

lığındıu 937 takvim yılı için alınmış müteahhitlik vesikasi, ticaret 
odası ves~kası. 

Teklifnameler üçüncü maddede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar İzmir İlı Daimi Encümeni Başkanlığına makbuz mukabilin-
de verilecektir. (157-123) 1-304 

Jandarma Genel l(omutaıılıbrı 

Anliara Satınalnıa 

Komisyonunclan: 
Bir tanesine dokuz lira değer biçilen sekiz yüz battaniye 1.2.937 

pazartesi saat (14) te kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulacak
tır. Şertnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan battaniye 
eksıltmesine girmek istiyenlerin beşyüz kırk liralık teminat sandık 
makbuz veya banka mcktup!arı ile şartnamede yazılı belgeler içın· 
de bulunacak teklif mektuplarını belli günü saat on üçe kadar ko-
misyona vermiş omaları. (58) 1-191 

Anliara V aliliğindeıı: 
1 - Stadyom ve hipodrum hafif atletizm antrenman sahasında 

yapılacak tadilat işleri 11.1.937 tarihinde yapılmak üzere açık ek
siltmeye konulmuş ise de talip zuhur etmediğinden dolayı artırma 
eksiltme kanununun 47 inci maddesıne tevfikan bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. 

2 - Keş.if bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret olan bu iş için is· 
teklilerin 117 lira 85 kuruşluk teminat makbuzu ve ticaret odası v.: 
şartnamede aranılan diğer vesikaları ile birlikte her pazartesi ve 
perşembe günleri vilayet encümenine gelmeleri. 

3 - Şartname ve keşif evraklarını hergün Nafıa müdürlüğünde 
görebilirler. (67) 1-195 

Anliara Belediye Reisliğiııden: 
30 - 1 - 937 cumartesi günü tevzi borusunda yapılacak tadilat için 

Ordueviyle Dikmen caddesi üzerinde ve civarında bulunan abone -
lerin saat 12 den 17 ye kadar suları kesilecektir. 1-434 

ANKARA 3. üncü SULH HUKUK lIAKİMLİGİNDEN: 

Ankaranrn Hacıbayram mahallesinde çarşı sokağında 53 numa· 
ralı evde mukim, iken vefat eden Nuri karısı Fatmanın terekesine 
mahkemece el konmuş olduğundan kefaleti hasebiyle alacaklı olan
lar da dahil olduğu halde bilcümle alacaklı ve borçluların ve mirasi
nin vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay zarfında 3 üncü sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kaydettir
miyenlerin mirascıya ne şahsan ve ne de terekeye izafeten takib e-
demiyecekleri lüzumu ilan olunur. 1-432 

DOKTOR 

l(adri Yetkiıı :~ 
Birinci sınıf 

KİRALIK 

Bir Oda 
Bankalar caddesi berber Yu-

suf Telefon: 3953 
1-426 

İmtiyaz sahibi ve Başmu

harriri Falih Rıfkı AT .ı\. Y 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Na'iuhi BA VDAR 

<.-ankın caddesı civarında 

Ulus Basımevmdc basılımştır. 

1 ANKARA BELEDİYE 1 
RElSLIGI iLANLARI 

İLAN 

ı - Yangın yerinde 681 inci 
adada 9 parselinde 24 metre mu· 
rabbaı arsaya istekli çıkmadı
ğından açık artırması 10 gün u
zatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 96 li
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 7,20 
liradır. 

4 - Şartnamesni görmek is
tiyenler hergün Yazı İşleri ka
lemine ve isteklilerin de 5. Şu
bat 937 cuma günü saat on bu
çukta Belediye encümenine mü-
racaatları. (227) 1-435 

Satılık 
İhlamur üstüne limon kap • 

lama, yeni bir yatak odası takı
mı satılıktır. İstiyenler Yenişe
hir, 1smetpaşa caddesi, ikinci 
durakta Bakkal Cemal'e müra • 
caat edebilirler. 1-425 

Devlet Demiryollarr ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satın Alma I::Jmisyonu İlanları: 

iLAN 
Derince limanına bir sene zarfında vürud edecek maden ve kok kömürleri ile muhtelif qya 

malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribi tonaj 
darı ile her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11.2.1937 perşembe günü 
15 de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla e 
siltmeve konmuştur. 

. _Aşa~ıda her. ameliyenin nizasmda yazılı tonaj mikdarı takribidi r. Bu mikdar ihaleyi müteakip 
kıo ve ımza edılecek mukaveieye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfında Derince 
manına viirud ede,.clc maden ve kok kömürleriyle muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahli 
sini te-'·hüci edecektir. 

~~ işe _girmek ist!yenlerin. 1718 lira 27 ~uruşluk muvakkat teminat ile 2490 sayılı kanunun ta 
ettıgı vesaık ve resmı gazetenın 7.5.1936 tarıh, 3257 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatll9!' 
me .d?iresi;ıd~ ?lr~mıs vesika ve ~eklifleri?i aynı giin saat on dörde kadar Haydarpaşada Gar bin91' 
dahılmdekı bırıncı İşletme komısyonu rıyasetine vermeleri Hizımdır. 

Teklif mektuplarında aşağıdaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyasi fiatlarınm her biri
"<; ~ yüzde nisbet~nde yapılan ~ enzilat. gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul ,.. 
dılmıyerek ret ve ıade edılecektı r. Bu ışe aid §artnameler ve mukavele projeleri parasız olarak 
misyondan dağıtılmaktadır. ( 195 } 

Ameliyenin cins~ 

1 - Vapur dahilind~ vinçle 
supaian yapmak, bu ameliyede 
rıhtım veya silo iskelesine ve-
ya vapur güvertesine vermek 
bırakmak da dahildir. 
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27 Kr. 25 Kr. 

2 - Supalandan açık vagona 75.050.545 
tahmil ve mütekabil:n vagon-

5 Kr. 10 Kr. 15.508.109 7 Kr. 

dan supalan yapmak ve idare 
vinci ile vagondan denize ver-
mek veya mütekn!..:' l!n denizden 
almak. 

3 - Vinç iş.tiraki olmaksı· 7.174.040 15 Kr. 22 Kr. 3.193.545 10 Kr. 
zın rıhtım veya silo iskelesine 
veya güverteden va~ona tahmil 
etmek veya mütekabilen 

4 -Supalandan alınıp açık 40.037.740 
erazive nakil ve istif etmek mü-

16,5 Kr. 14 Kr. 7 Kr. 

tekabilen 
5 - Siio iskelesine vanaşmış 

vapur güvertesinden veya silo 
iske~esinden nakil ve yerleştir
mek 

3 Kr. 9 Kr. s Kr. 

6 - Vinç iştiraki olmaksı- 44.487.260 
zm vagondan tahliye ve açık e· 

5 Kr. ıo Kr. 2.098.027 14 Kr. 

raziye mağazalara nakil ve istif 
ve mütekabilen 

7 - Vagondan idare vinci i
le açık araziye nakil ve istif ve 
mütekabilen 

8 - Vinçsiz merakibi bah
riyeden küfelerle veva arkalık 
veya el iie çıkarılarak vagona 
tahmil açık araziye mağazalara 
nakil ve istif ve mütekabilen 

9 - Vagondan olukla tabii-
ye 

4.683.260 

31.871.352 

3 Kr. 

14 Kr. 

3 Kr 

1283.160 

59ı;1.2so 

Saat 

5 Kr. 1.019.910 5 Kr. 

20 Kr. 10.051.761 13 Kr. 

5 Kr. 

228.277 .040 

V. K. bedeli 
10 - Saatle müteahhitten alınacak amele 46 

Gün 
13 Kr. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele 36 
Beher ton 
için V. K. 

110 Kr. 

12 - Vagonda mağazada ve ya vapurda dökme 20 Kr. 
zahire ve sa irenin çuvallama ve çuvalların dikilmesi 

İLAN 

3 • 3 - 937 tarihinde yapıla • 
cağı ilan edilen 20000 krible al
man maden kömürü eksiltmesi 
şartnamede tadilat icrası dola
yısiyle feshedilmiştir. (218) 

1-429 

İLAN 

Muhammen bedeli (175297,50) 
lira olan 20.000 ton krible alman 
maden kömürü 17 - 3 - 1937 çar
şamba günü saat 15,30 da kapa -
1ı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
(10014,88) liraiık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 
giin ve 3297 No. lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine ver • 
meleri lazımdır. 

Şartnameler 876 kuruşa An· 
kara ve Haydarpaşadaki vezne· 
lerinde satılmaktadır. (219) 

1-430 
1 

Dahiliye Velialetinden: 
1 - Vekaletin 936 mali yılı mahrukat ihtiyacı için 350 toa 

mi kok (Türk Antrasıti) kömürün mübayaası kapalı zarfla e 
meye l:onmuştur. 

2 - Eksiltme 1-2-<;37 pazartesi günü saat 15.30 da 
Yenişehirde V eka.Jet binasında toplanacak satın alma 
nunca yapılacktır. 

3 - Muhammen bedel (10,500) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (787) lira (50) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu babtaki şartnameyi Vekalet Levazım 

sundan almaları lazımdır. 
6 - İsteklilerin 1-2-937 günü saat 14,30 a kadar teklif me 

larını satın alma komisyonu reisliğine \'ermeleri ve makbus 
ları icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının yukarda 
lı saatte reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak 
meler muteber değildir. (94) 1-246 

GÖZ MÜTEHASSISI DOKT 

Muzaffer ibrahiın Sande 
BİR YERE GİTMiŞ DEClLDlR. HASTALA 
GENCAGA APARTI1UANINDAK1 l\IUAYE~ 

HANESİNDE KABUi.. ETı'.\IEK'fE 

YENi SiNEl\'IAL-~R 
BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

FİLOYU TAKİB EDELİ!\~ 
AL TIN KELEBEK 

Franziska Gaal - Hans Jaray 
Szöke Szakal 

Eğlenceli mevzuu ile seyircile • 
zevk ve neşeye boğan nefis bir 

Ayrıca: 

Ginger Rogers - Fred Astaire 

Yepyeni dans ve müziklerle süslü 
zengin ve muhte§em bir 

REVO 

ilaveten : Foks Dünya Haberleri 

Paramunt Jurnal ve Canlı Rcsirnld' 
Halk sinamasında saat 12 de yalnr:ı 
Iıalk matinesi vardır. 14 de gösteril 

tc olan matine kaldırılmıştır. 


