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Milli Hatay mitinginde binlerce ankaralı bulundu 
Halk, Hatayhların istiklalinden duyduğu 
sevinçle coştu, Atatürk'e ve ismet inönü 
hükümetine minnet ve şükranlarını sundu 

Dün Ulus mcydanrnr dolduran binlerce kişili~ bir" k~Ja. 
~ . . • -1 co-= kun bır huvıyet ualık milli Hatay mıııngıne ası ve " 

. " d n n ya<:adığı unutul· Yerdı. Resmimiz; dun Ulus mey anı 1 :o • 

ınaz anlardan birinin coşkunluğunu tesb ıt etmektedır. 

Büyük: önderin 
İ ·tanhul lıalkına 
iltifatı ve Hataylı-
lara teşekkürü 
lstanbul, 31 (A.A.) - Ha

tay zaferi münasebetiyle Ba
yazıtta yapılan mitingden son· 
ra halk Akaym Burgaz, ~irketi 
hayriyenin 68 numaralı vapur
ları ile Dolmabahçe sarayının 
önüne gelmiş ve büyük önderi 
selamlamı~tır. 

Saat on ikide iki gemi do
nanmış bir halde Dolmabah
çenin öniine gelmiştir. Mızıka 
istiklal Marşını çalıyor ve halk 
büyük sevinç tezahüratı içinde 
Atatürk'ü selamlıyordı. 

Bu sırada Büyük Önder sa
rayın balkonunda göründüler. 
Ve halkın gittikçe şiddetlenen 
tezahüratına el sallamak su
retiyle mnk1'bele ettiler. 
Boğazda kısa bir gezintiden 

sonra gemiler Köprüye döndü
ler. 

lstanbul, 31 ( A.A.) - Cum
hur Başkanlığı Genel Sekre
terliiinden : 

Milli Hatay davcuınırı lehi
mizde neticelenmesinden do
layı Hataydaki türklerclen ce· 
miyet ve müesaeselerden. ~e 
yurdumuzdaki Hatay ergınlık 
cemiyetlerinden Atatürk,e ge
len sayısı pek çok telgraflarda 
ırkda /arımız, yüksek heyecan 
ve asil duygularını ve bağlılık
larını ifade etmektedirler. Bu 
samimi tezahürattan mütehas
sis olan Atatürk, hataylılara 
teşekkür/erinin bildirilmesine 
Anadolu Ajanıını memur et
mislerdir. 

Ankaranın milli Hatay mitingi, daha 
toplanma saatinden evet Ulus meydaru
nı doldurmaya başlayan, halkevi önün
den, Samanpazanndan ve bütün yollar. 
dan akıp gelen ve güneşli bir göğün al. 
trnda heyecanla toplanan bir büyük ka.. 
labalıkla eşine az rastlanır bir coşkunluk 

yarattı. 

tstiklil marşı bir ağızdan saygı ve 
güvenle öylcndikten sonra, halkevi a
dına Behçet Kemal Çağlar ilk sözil aldı 
ve halkın alkışları arasında 'Sellim Ha. 
taya 1 saygı Ata'ya !'' diye başladı, de. 

vam etti: 

Bayrağımızın büyiikliiğii 

''Biz bayram etmiyelim de kim et
sin. Damarlarımızda dünyanın en kud
retli, en istidsdlr kanı; başımızda in
sanlarrn en büyüğü, en kahramanı; ü
zerinde yürüdüğümüz yol türklük na
mına, insanlık namına seçilecek yoJ/a
rrn en şereflisi, en isabetlisi .. 

Türkün şerefini ve dünyanın su/hunu 
bir daha kurtardık, bir daha yücelttik. 
Dünyaya örnek olan Şef, dünyaya ör-

nek olmuş milletiyle dünyaya örnek 
olacak bir zafer daha kazandı." 

Behçet Kemal, Hataylılara şöyle hi

tab etti: 

"- lstirabın ateşinde ve haaretin ör
silnde senelerdir dövüle dövüle ruhları 
ve azimleri çelikleşen kardaşlannuz t U
zerinize titriyoruz, titreyeceğiz: w bize 
lark asırlık tarihimizin en azi:z emaneti
siniz 1 Size hor bakan bize de hor bala
yor demektir. 

BüyüK yanmn ~iğindcsiniz 1 örnek 
baş ucunuzdadır. Övüniln, güvenin, ça. 
lışm; kardaşlamruz !" 

lltıtllya eliim ! 
17 mil yan türkün, 300.000 hataylmın 

ıözlerindcn ve alınlnr.ndan en candan 
tebriklerle Öptüğünü &Öylcdikten sonra: 

''- Boğazdan sonra Hat.ayda da dünya 

sulhunun bekçiaiııin, türg ordusu! Bu ne 

C§sİz itibar, bu ne cihanımul itibar; ne 

mutlu sana!" cümlesiyle ıürekli alkıılar 
arasında bitirdi. 

Gencliğin heyecanlı hi!'leri 
Parti adına söz alan demirciler cemi

yeti reisi Sabri Çelik evvela, halla coı1-
turan ve türkün Ulu Ön.der'ine, büyük· 
terine ve ordusuna saygı ve bağlılıkları
nı, dostlanna teşekkürlerini bildiren he. 
ye<:anh hitabesini alkışlar içinde söyle
di.lcten sonra; yüksek tahsil gençleri, bi. 
ribiri ardı sıra, biribirinden coşlnın ve 
şuurlu, biribirinden manalı ve değerli 
sözlerle türkün kendine ve hakka güve
nini, sulha ve memlekete himıetini, en 
bUyüğümüziln eşsMifini, büyüklerin o
nun etrafından kenedlenmi§ değerli var. 
hğnu anlattılar. Türk Hatayı türklüğe 
l:l)'ik bir istikbale kavu§ttıran mesud ne-

ticenin milletde uyandırdığı esaslı, ma
nalı ve vekarlı sevinci, hakkiyle belirtti
ler, bir kat daha coşturdular, bir kat da
ha içe sindirdiler; Bu nutuklar, halk ta• 
rafından hislerine tercüman olunduğwıu 
gösteren bir alaka ile dinlendi: 

Bilhassa, mülkiyeden RliştU Ozan'· 
m: 

''- Buraya bugün için toplanmış 
olduğumuzun manası çok açıktır. 
Büyük Şef A tatürk'ün ve arkasın
da yekvücud bir türk kütlesinin 
siyasi zaferini alkışlamaya gel
dik.·• cümlesi, 

Hukukta"n İclal Sarol'un: 
''Türk milletinin esaslı fikri, 

dünyadaki bütün mazlum millet
lerin kendi kaderlerine hakim ol
maları hür ve müstakil yaşamala
rı fikridir. 

Hiç bir millet bu dünyada hür
riyet ve istiklalin zevkini ve o 
zevke erişmenin büyüklüğünü 
türk milleti kadar takdir edemez." 
cümlesi, 

Gazi Terbiye Enstitüsünden 
Şaban Taşkın'ın: 

"Hatay bugün niçin seviniyoc? 
Türk milleti bugün niçin bayram 
yapıyor? Bu meydana toplanan 
50 bin türk niçin en yüksek heye
canla coşuyor, Bu, hatayh kardeş· 

(Sonu 6. ıncı s:ıylada) 

B. Antoneskosekiz B. Hitlerin nutku 
subatta A nkaraya her ·tarafta akisler 
' hareket ediyor uyandırdı 

Bükreş, 31 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

Dıf bakanı Antonesko türk hlikümeti 
ni resmen ziyaret etmek üzere 8 Jubat. 
ta Ankara ya gidecektir. 

Bu ziyaretten sonra Antonesko Ati. 
nada toplanacak olan balkan antantı 
konseyinin içtimaında hazır bulunacak 
tar. Bu toplantı 15 şubatta yapılacaktır. 

B. A.rıtone~ko'nun gazetecilere 
Beyanatı 

Bükref, 31 (A.A.) - D19 bakanı An.. 
tonesko gazetecileri kabul ederek millet 
Ier cemiyeti konseyinin bu seferki top. 
lantısında elde ettiği neticelerden do. 
layı memnuniyetini bildirmiş ve demiş.. 

tir ki: 
_ "İskenderun ve Danzig anlaşmala 

rı Cenevre usullerinin kıymetini bir ke. 
kere daha göstermiştir. Keza umumi 
vaziyet ve anlaşma arzusu hakkında da 
nikbin bir hava müşahede edilmişitr. 

Romanyanın enternasyonal vaziyetine 
gelince, bu vaziyet mükemmeldir. Ve 
Cenevıede yaptığım ltonuşmalar ittifak 
ve dostlukl:ırımızın sağlamlığını bir kere 
daha tecrübe etmek imkanını bana ver. 
miştir. 

Vaşington, 31 (A.A.) - B. Hitlerln 
nutku führcr'in daha emniyet verici bir 
lisan kullanacağım ümid etmi9 olan ba.. 
n resmt mahfiller umusaya uğramışl&f'o 
dır. 

Bu mahfiller, bu nutkun daha z.iyL 
de nlmanlar için aöylenmit olduğunu 
taarih etmekte ve V crsay muahedesi bak
kmdaki kısmına büyük bir ehmiyct at 
fetmektcdirler. Bununla beraber Hitler
in e11ki alman müstemlekelerinin iade. 

sini istemesi ingilı • alman itilaf ma ma 
nl bir ~rt olarak telakki edilmektedir. 
Sovyetler birliğine yapılan hücumların 
ark memleketlerini ihtiva etmek üzere 

yapılacak bir Avrupa itilafına mani o. 
lacağı kaııaatini tevlid etmiştir. Hül.l. 
sa bu nutuk M. Ruzveltin Avrupa işle. 
rine kan masnu istiyen amcrikalılann 

vazifesini kolaylaştıracaktır. 

Ncvyork, 31 (A.A.) - Nevyork Ti. 
mes gazetesi n. Bitlerin nutkunu tefsir 
ederek diyor ki: 

''Bu nutkun umumi karekteri daha 
sarih cevahlar beklemiş olan Londra ve 
Farisi her haJde umusaya uğratacaktır. 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Dün, Ulus meydanını binlerce ankaralı b6ylc doldurmuştu. 

Ankaralı arın 

minnet ve şülcranı 
C. H. Partisi llyönkurul başkanı 

Tan Doğan, Hat.ay davasında elde 
edilen muvaffakiyeti kutlulamak 
için dün burada yapılan büyük mi
tingde halkımızın gösterdiği coş

kun sevgi tezahüratına ve şükran 

duygularına, başta Atatürk oldugu 
halde büyükler:imiz nezdinde şu 

telgraflarla tercüman olmuştur. 

K. Atatürk 
Cumhur Reiıi 

ISTANBUL 

Ankara halkı, Hatay dava
mızı bütün türkleri ve bütün 
in.anlığı memnun eden bir hal 
fekline bağlamakla milletine 
ve dünya .ulhuna bir eşıiz eıcr 
daha kaz.andıran Atatürk'ün 
bu uerini duymak ve benimıe· 
mekle Atatürk'ünü bağrına 
bcutığı günlere benzer bir coı· 
kunluk içindedir. 
Halkın her adımda bir kerre 

tekrarladığı ve bir ağız.dan u
tediği ıonıuz fükranlarını ıize 
bi.IJirmek ödevini yerine getir
mek için kelime bulamamak 
aczi içinde dünyanın en kud
retli ve en •evgili inıanına de
rin ~ ıarıılmcu •ayğılarımı 
ıunuyorum. 

C. H. P. /lyönkurul B~kanı 
TAN DOCAN 

lımet lnönü 
Bat Vekil 

ANKARA 

Atatürk'ün her büyük dütün
ce ve müjdesini yerine getir
mekte her zaman en büyük ya
rarlığı ve tedbiri gösteren sev
gili Ba.ş Vekilimizi, türk mille
tinj Hatay davasında da türk
leri ve bütün insanlığı memnun 
edecek tekilde muvaffak eden 
ve türk devletinin emniyet Te 
itibennı bütün dünyada bir kat 
daha yücelten bir mesud neti
ceye varıldığı bu sırada tekrar 
fükran ve minnetle tebrik e~ 
mek ödevini Ulus meydanında 
toplanan Ankara halkı bir a· 
ğızdan co§kun bir dilek halin· 
de bana tevdi ediyor. Halkın 
gönülden kafadan ve vicd~
dan kopan mütterelc ve eşsız 
tezahürünü tazimlerimle arz
ederim. 

C. H. P llvönkurul Başkanı 
TAN DOCAN 

(Sonu 6. wcı sayfada) 

. .., 
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Edebi-yatımızın en büııük ve üzerinde 

ısrarla durulması gerekli derdi 
halkın rağbetsizliğidir 

Türk edebiyatı denilince zihnimiz
de tesekkül eden sayısız istifham çen • 
gelle;i arasında en ehemiyetlis i. f~kat 
aynı zamanda en kompleksi ve hallı en 
müskül .Jl'1nı hiç şüphesiz budur. Ede. 
bi hayatımızda görülen cansızlık ve ha
reketsizliğin doğrudan doğruya halkın 
edebiyat çerçevesine giren her şeye 
karşı gösterdiği kayıdsızlık y üzünden 
husule geldiği bu bahis üzerinde biraz 
düsünmüs olanlara bir sır değildir. 

' Gerçi. aksi iddialara da şahid olu 
yoruz: "edebi mahsullerimi" zayıf, ge
rek kantite ve gerekse kalite bakımın
dan düşük olduğu içindir ki halk ede
biyatla meşgul olmayı tercih ediyor.,, 
diyenler de var. Ve hatta "onun iste
diğini veriniz, göreceksiniz nasıl kitab, 
larmız kapışılacaktır." iddiasına kadar 
varanlara bile rastlıyoruz. 

Ancak bu gibi düşüncelerin ampi -
rikliği nisbetinde hakikatten uzaklaş
tığını kabul etmek lazımdır. Bir defa 
edebiyatta rağbetin mutlaka en iyiye 
teveccüh ettiği. garbın ileri kültür mem. 
leketleri için bile isbat edilmiş bir ha· 
kikat değildir. Tirajı ve sükseyi edeb1 
kıymetten ayırmak temayü1ü hakiki 
edebiyatçılar arasında daima yer bul • 
mustur. Elde kitablarrnın baskı sayısı, 
zaf~r haykırmak her zaman ancak ko • 
lay muvaffakiyetler peşinden koşanla
rın işi olmuştur. Edebiyat tarihleri za
manlarında en büyük bir kayıdstz1ıkla 
karşılanmış dahilere misallerle dolu • 
dur. 

Esasen halkın istediği edebiyatın 
ne olduğu da malfun değildir. Rağbet
sizliğe kalitesizliği sebeb gösterenle -
rin her biri, kaliteli dedikleri edebiyat 
hakkında ayrı ayrı ve ekseriya pek müp
hem bir fikir sahibidirler. Esasen bu 
hususta tam bir fikir sahibi olsalardı 
bu kadar cömertçe tavsiye ettikleri tarz· 
daki eserlerin örneklerini bizzat ken • 
dil erinin verilmesi icab etmez miydi? 

Hayır, bence, bu rağbetsizlik kali • 
tesizlikten müstakil, ve ayrıca mütalaa 
edilmesi lazım gelen bir derdimizdir. 
Okumıyan bazı aydınlarımızın ve mu
barrirlerimizin biitün aksi iddialarına 
rağmen, biz, uzun yıllardan beri türk 
edebiyatında kaliteye doğru hiç bir 
ilerleme olmadığını kabule mütema • 
yil değiliz. Türk milletinin garblılaş • 
masına muvazi olarak türk edebi~ 

yatı da, yıllardanberi garba, yani kla -
sik kültürün ve ümanizmin beşiği olan 
ruha ve tekniğe do ğru bir inkişaf sey· 
ri göstermiştir. Fakat bu keyfiyetle 
birlikte müşahede ettiğimiz bir haki • 
kat de şudur: maarif saahsmda cumhu
riyet devrinin memlekete kazandırmış 

olduğu çok büyük terakkilere rağmen, 
halkımızın okumaya ve edebi esere .kar
şı alakası, aşağı yukarı, yirmi yıl ön
cesinin aynı kalmıştır. Halbuki ilme 
ve pratik bilgilere dair eserler için va
ziyet aynı değildir. Bilhassa içtimctl 
ilimler sahasındaki türkçe neşriyatın 

yıldan yıla arttığını gösteren rakamlar, 

balknnızın ilme ve öğrenmeye her gün 
artan bir alakayla teveccüh ettiğini is
bat edecek mahiyettedir. Bu müşahede 
oen duyduğumuz sevinci, bir milletin 
fikri olgunlaşmasında rolünün hiç de 
ilimden aşağı olmadığını bildiğimiz 

edebiyata karşı görülen alakasızlıktan 
~uyduğumuz teessür tadil ediyor. 

Edebiyatta tarzdan, istikametten, 
ildeolojiden ve temayülden önce mühim 
olan bir şey vardır: Sanat kalitesi. 
Muayyen ve dar bir ideoloji cephesin-

Öen mütalaa yürütülmediği takdirde bu 
görüşün galebe çalması pek tabiidir. 

Bizi bu özlediğimiz ve nihayet bü
Wn şikayetlerimizin mevı:uunu teşkil 
eden kaliteye doğru götürecek yoi han-

~sidir? Yukarda ifadeleştiridiğimiz bir 
hükmümüze yeniden dönerek diyı:ce • 
ğıiz ki: edebiyatımızda kaliteye d:'l~ru 

yükseliş seyri doğrudan doğruya hal
~ızın edebiyata karşı göstereceği 

alakayla mlitenasip olacaktır. Türkiye 
kıymetli sanatkarlar yetiştirmekte acz 
~östermiş bir memleket değildir. Her 

zaman şu kanaatta bulundum ki: bu • 
günkü ediblerimiz eserlerinin çok üs
tünde bir sanat kabiliyet ve kudretine 
maliktirler. Hiç bir türk edebiyatçısı
nın hakiki' imkanları ölçüsünde randr • 
man vermiş olduğunu bana kabul et • 
tiremezsiniz. 

Büyük bir iyiniyet sahibi sanatkar
larımız bulunabilir. Fakat bir edebiyat
çıyı sanatını sevmiye ve üzerinde bü
tün gayretini sarfetmiye sevkeden a
miller içinde iyiniyet kadar teşvik ve 
rağbetin de rolü oldu~u muhakkaktır. 

Her şeyden önce, sanat adamları -
mızın, kendi kabiliyet sahalarına aykı· 
rı yollarda, hayatlarını kazanmak en • 
dişesiyle kaybettikleri zamanları be • 
sah ederseniz, bu husustaki sözlerimin 
pek acele formüle edilmiş bir kanaa
tin ifadesi olmadığım takdir edersiniz. 

Eğer bugünün zihniyetine uyarak 
mutlaka rakamlarla fikrimi tasrih et • 
memi isterseniz, edebiyatçılarımızdan 

aldığımız r ndımanm kalite ve kantite 
itibariyle yüzde elliden çok daha aşağı 
bir nisbette olduğunu iddia edebilirim. 
Derdin neden ibaret olduğunu söy. 
le dik; edebiyata karşı gösterilen alaka· 
srzlığın edebiyatçıyı sanatına bağlan-

ması için gerekli maddi ve manevi im
kanlardaıı değişen nisbetler dahilinde 

mahrum etmesi. 

Şu halde edebiyatımızın yükselme

si için ilk önce gerçekleşmesi icab eden 

şey, sanatkara, hakiki kabiliyetine yak

laşan ölçüde bir randıman verdirmek 

için muhtaç olduğu maddi ve manevi 

alakanın, muhit ve havanın meydana 

gelmesi. 

Bu suretle formüle edilen ihtiyaç 

gene müphem kalmaktan kurtulamıyor. 

Pratik tedbirlerden bahsediniz bize 1 

Fakat işte burada. bütün fikirlerin bö. 

lündüğü noktaya varmış bulunuyoruz. 

Medeniyetin, önünde kafi zama. 

nı varken ve rekabetten azade bulu • 

nurken, garbta takib etmiş olduğu ahes

te ve liberal seyri bir zaruret olarak ka

bul edenler için yapılacak bir şey yok

tur. Edebiyatımızın yükselmesine ge
rekli şartlar, memleketin umumi kal • 
kınmasiyle aynı seyir içinde kendili • 

~·öre ... 

Ticaret fikri kaliteye istinad eder· 
se devamlı kazancı temin eder. Bu
mm tersi vurgunculuktur. Fakat dik
kat ediyor musunuz ki, mesela kadın 
çorablarında, korkunç bir vurguncu
luk ba§lamıştır ve bu, her gün değiş
tirilen markalar sayesinde sürüp git
mektedir? 

- Bu marka mallar kötü! 
- Öyle ise §undan ahmz. 
Halbuki iki mal birdiT ve değişen 

yalnız birkaç harftir. 
Bunu, genç endüstriye ihanet, bir 

nevi hokkabazlık veya ticaret kur
nazlığı farzedebifuiz: gÖrÜ§e ve dü
§ÜnÜ§e göre! 

Çocuklar 

Bakkal, bir elma aşırarak kaçmak· 
ta olan çocuğu yakaladıktan sonra: 

- Elmayı bedava mı alınır sandın? 
- Hayır, para ile almdığmı bildi-

ğim için evden para getirmeğe gidi
yordum. 

Havalar bozuk olduğundan ••• 

Birkaç hafi.andan beri Ankara ve 
Istanbulda bir futbol tebliği intişar 

ediyor: "Havalar bozuk ve sahalar 
çamurlu olduğundan bu haftaki maç
lar geri bırakılmıştır.,, 

Dua edelim, havalar açsm. Zira, bu 
gidişle, futbolcular futbolu unutacak· 
larda. 

ı / 2 / 1937 

ıc HABIIl~llllBll 
Malı köy ile Alpı köy ara
smdaki selden dolayı İstan

bul treni dün geç geldi 

Dün İstanbul treni şehrimize, büyük bir 
teahhurla gelmiştir. Öğrendiğimize göre 
teahhurun sebebi Malıköy ile Alpi köyü 
arasındaki tren yolunun seller tarafından 
bozulmuş olmasıdır. Ankaradan ve Es. 
kişehirden gönderilen tamir katarları 

hattı kısa bir zamanda tamir etmiş ve 
Eskişehirde bekliyen tren bundan sonra 
hareket ederek ekspres saat 19 da muh
telit tren de 19.30 da gelebilmiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu_ 

hafaza örgütü, ikisi ölü, biri yaralı elli
beş kaçakçı, 282 kilo gümrük kaçağı, 

1900 tane çakmak taşı 42 gram uyuştu. 
rucu madde, 102 altın lira 151 türk lira.. 
sı, 3silah ve 26 mermi ile 26 kaçakçı hay. 
vanı ele geçirilmiştir. 

Çağrı 

Teşkilatı esasiye encümeni bugün he. 
yeti umumiyeden sonra toplanacaktır. 

ğinden husule gelecek ve bu hususta 

rol oynıyacak tek unsur zaman olacak

tır. 

Garbın ve medeniyetin bu şekilde an

layışı tanzimatçılarm ve hatta meşru· 

tiyetçilerin düşüncelerine tevafuk et • 

mektedir. Evolüsyondan revolüsyon'a 

geçtiğimiz anda metodların değişeceği 

ise pek tabiidir. Bugün inkılabın bü -

yük davası mesafeleri kısaltmaktır. Bu.. 
nun için de her şeyden önce zamandan 

tasarruf etmek ve imkanları zorlamak 

bir zaruret olarak kendini hissettirir. 
Normal inkişaf ölçüleriyle iktifa 

etmediğimiz takdirde • ki hatta iktifa 
etsek bile eli kolu bağlı kalmak ıçın 

bu bir sebeb te~kil etmez · imkanları 
zorhyacak tedbirlerin neler olabileceği 
üzerinde düşünmeye başlamamız pek 
tabiidir. 

Bu tedbirleri araştmnakl.ı edebiya • 
tımızın en muğlak ve girift mesele~i • 
nin çerçevesi dahiline girmiş bulunu • 
yoruz. Gelecek makalemizde hatıra ge-

l len pratik imk§nlar üzerinde konuşma
ya çalışacağız. 

YAŞAR NABİ 

Kadınlar 

Bir kadm bir erkeği mağnır ol
makla itham etti. 

- Fakat, herkes biraz mağrurdur, 
siz değil misiniz? 

- Doğrusu: mesela ben de, bazı 

sabahlar, ayna karşrsmda güzelliği

mi seyretmekten zevk duyarım. 

- ••• Ancak buna gurur değil, şu 

eski yanhş terkible ''hüsnü kuruntu" 

demelisiniz ..•• 

Bir cümle 

Bir gazete başlığında §unları oku

duk: "Delinni§ bir otomobil, §Oförii· 

nü ciddi surette yaralamış ve bir bi

sikletliyi de devirm.ittir.'' 

Otomobil çıldmr nue Frenleri bo

zuk olursa, evet. Ve fren.sizlik, oto

mobiller gibi, bazen insanları da 

böyle zararlı hareketlere aevkedebi

lir. 

Erkekler 

Karı koca arasında: 

- Karıcığnn, senin . birçok mezi· 

yetlerin ve bir tek kusurun var. 

- Kusurum ne imiş 

- Karun olman. 

lzmitte canh bir kal
..,.a hare eti var 

İzmit (Hususi) - Bir meyva ve zi
raat şehri olarak tanılan İzmit, bu vas
fını korumak ve hatta genişletmekle 

beraber, bir taraftan da endüstrileşmek
ten geri kalmamaktadır. 

Hükümet, bir sanayi planı üzerinde 
dururken, diğer taraftan da ziraate bir 
kıymet ve ehemiyet vermektedir. 

İzmit, bu kıymet ve ehemiyetin ran
dımanını birkaç yıl içinde görmekle 
bahtiyarlanacaktır. Zira. metodik plan
larla kurulan köy bürosu, bunu zaruri 
kılacaktır. 

*** 
İzmit, zirai bir inkılabın ana hat • 

ları üzerinde dururken, sanayile§me 
hareketleri, daha geniş bir çerçeve ile 
kendisini göstermektedir. Kağıt kom
binası, bu sanayi hayat ve hareketinin 
merkezini teşkil etmektedir. 

Şehrin eski şahısları, yeni yeni in· 
sanlar görünce biri birlerine soruyorlar: 

- Geçen zat kimdi? 
- Kağıd fabrikasında mühendis •• 
- Şu gelenler ? 

A v 
Meteoroloji enstitüsünden verilen 

malUmata göre dün şehrimizde en düşük 
suhunet sıfırın üstünde 1 en yüksek su

hunet de yine sıfırın üstünde 6 derece 

olarak kaydedilmiştir. Dün yurdun he

men bütün mmtakaları yağı~lı geçmi~'::ir. 

Yağış şark mmtakalarmda kar, diğer 

mıntakalarda yağmur şeklinde olmuştur. 

En çok yağış Antalyada olmuş ve metre 
murabbaına 33 kilogram su bırakmıştır. 
Dün yurdun en yüksek kar irtifaı Muş
ta olmak üzere 93 santimetredir. Hava 
evvelki güne nazaran umumi olarak 2-3 
derece arasında soğumuştur. Hava yal
nız şark mmtakalarmda küçük farklar
la evvelki günkü vaziyeti muhafaza et· 
miştir. Dün en düşük suhunetler sıfırın 
altında olmak üzere Erzurumda 4, Ma
latyada 7 derecedir. En yüksek suhu
netler sıfırın üstünde olmak üzere An. 
talya ve Nazillide 17, !.1anisa, ~zmir ve 
Yalova::la 18 derecedir. 

Bir otomobil 

kazasının f eci 

komikliği 

Avrupa memleketlerinden birinde 
iıki otomobil kazasını bir gazete şöy
le anlatıyor: •Otomobili ile evine 
dönmekte olan bir zat .iki yayayı de
viriyor ve zabrtanm gelip cünnü tes
bit edebilmesi için kazazedelerden 
hafif yaralı olanı yanma alarak po. 
lis merkezine giderken... (ötesini ga• 
zeteden aynen nakledelim) bir bq
ka otomobil, §İmdi yaya olan otomo
bil sahibi ile beraberindeki hafif ya
ralıya çarpıyo:-. Otomobil aahibi der· 
hal ölüyor ve hafif yaralı da ağır ya
ralı oluyor.'' 

Bazı ziyaretler 

A rzu edilmiyen ziyaret 

- Kağıd fabrikasında mütehassıs... 

- Bu Bayan? 

- Fabrikada kimyager.. , 
Hepsi türk mühendisi, türk müte • 

hassısı, türk kimyageri ... 

*** 
İkinci kağıd ve sellüloz kombinalaı

n ile Nikotin kombinasının da yüksel
mek üzere bulunduğu şu anlarda, tz ... 
mitin yarınını tahayyül etmek, parlak 
ve zevkli ümitlerin kaynağı olur. 

İzmitliler, talihin bu güzel gülüşün· 
den faydalanmakta geç kalmamışlardır~ 
Mimar Yansen tarafından çizilen şehir 
planının kabul edilmeyişine ve bir çok 
tadilata lüzum gösterişine rağmen şeh• 
birde büyük bir baymd11 lık göze çarp• 
maktadır. Vali lronagıncian kağıd fab
rikasına, inhisarlar imalathanelerinden 
Ulu Gazi mektebi önlerine ve şehrin 
muhtelif yerlerine parça parça. serpil
miş yeni ve modern evler, muhakkak 
ki, kağıd fabrikasının İzmite hediye· 
leridir. 

Saat: 

ANKARA 
ôGLE NEŞRiYATI 

12.30 Plak: Türk musiki ve halık şa"' 
kılan. 

12.50 Muhtelif plak neşriyatr. 
13.15 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRIY ATI 

Saat: 
19.00 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Safiye Tokay ve arkadaşları) 

19.30 Saat ayarı ve arapça neşriyat. 
19.45 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Hikmet Rıza Sesgör ve a.rka· 

daşları). 

20.15 İngilizce ders (Azime İpek). 

20.30 Plak: Dans musikisi. 

20.45 Gazete hülasaları ve ajans haber• 

leri. 

21.00 Stüdyo salon orkestrası. 

1 -Flotow Ouverture - Martha 

2 - Godard Sour le Lac. 

5 - Tschaykowsky Fantaisie -

Pique Dame. 

4 - Lalo La Sieste 

5 - Honegger Le Camp de ı:aül 

22.00 Yarınki program ve İstiklal Mat' 

şı. 

iSTANBUL 
ÖGLE NEŞRiYATI 

Saat: 
12.30 Plakla türk musikisi. 

12.so Havadis. 
13.05 Muhtelif plak neşriyatL 

14.00 Son. 

AKŞAM NEŞRIY ATI 
Saat: 
18.30 Plakla dans musikisi. 

19.30 Çocuklara masal: 1. Galib Arcan 

20.00 Rifat ve aııkadaşları tarafmdan . 
türk musikisi ve halk şarkıları. 

20.30 B. Ömer Rıza tarafından axabça 

havadlı;. 

20.45 Safiye ve arkadaşları tarafından 

türk musikisi ve halk şarkıarı. 

Saat ayarı. 

21.15 Şehir tiyatrosu dram kısmı tar.a.

fından bir temsil. 

22,10 Ajans ve borsa haberleri ve er

t esi güniin programı. 

22.30 Plakla sololar, Opera ve operet 

parçaları. 

23.00 Son. 

v 



B. Mitlerin dünkii 
nutku bir çok tefsir-

lere yol açtı 
Fransız ve ingiliz miimessffieri B. Bitlerin bir 
açık kepı bırakbğına, Polonya ve Ame· ·ka 
mahfilleri ümitsizlik uyandırdığına, ltalya, 

Belçika ve Avusturya mahfilleri de 
nutkun müsbet olduğuna kanidir 

(Bap ı. inci sayfada) 
B. Hitlerin beyanatı Almanyaya hiç bir 
istikamet vermemektedir. 

Budapefte, 31 (A.A.) -İyi haber a.. 
lan mahfiller filhrerin nutkunu almanya 
ıım bant ve barıtııever it birliği arzu. 
•unu &öateren bir vesika olarak kartı.. 
lanıaktadır. 

B. Göring'in bir nutku 
Berlin, 31 {A.A.) - Dün B. Hitler'• 

den sonra Reicbıtag'da söz alan B. Gö
ring bütün mebuılarm Filhrer'e karp 
tükranlan !nı ve Almanya aleyhine aöy• 
lencn yalanlan protesto etmiıtir. 

Moskovadaki dava baklanda B. Gö
ring de1J1ittir ki : 

.. _ Bunu söylemeğe hacet yoktur. 
Fakat ben yine söyliyorwn ki ne bir me
ıuı nazır, ne oraya gönderdiğimizi elçi
lerden biri hatta ne kendini bilen bir al· 
inan hiç bir zaman Troçki ile giSrUpıe· 
iniştir.'' 

B. Göring bundan soma Von Oaaia
ki'yc verilen nobel milklfatından bahset• 
ınit ve ;öyle demif tir: 

··-Sulh müWatının bir haine, kil
rek cezuma mahkQm edilmif bir adama 
verilmesi Almanya için ayıb değil bu mil. 
klfatı verenler ıçin gUliinç bir hareket• 
tir." 

B. Görinc, Filhrer'e sadakat yemini 
yaptıktan sonra l&lerini bitlrmİftir. 

A.lman naırlan pard a.san 
oldular 

Berlin, 31 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra nuyonal • aoayalizmin dördüncü 

yıld8nUmil dolayısiyle törenle akdedilen 
bir kabine içtimamda B. Hitler naıyo
eaı • t0aj1alkt pUtllilne menaub olmıyan 
bütün nazırlan partiye azl tayin etmif 

ve kendilerine partinin en yüksek rüt. 
besi olan altın nitanlan vermiıtir. Bu ıu. 
retle taltif edilen nazırlar ıunlardır: 

Von Nöyrat hariciye nuın. lüt e
konomi bakanı Şverin Von Kroigk, milna· 
kalat nazın, von Eltz RUbenach ve adli· 
ye nazın Gürtııer. 

lıalyada alcialer 

Roma, 31 {A.A.) - İtalyan matbua
tı umumiyetle B. Hitler'in nutkundaki 
•uUıcu fikirleri medhetmektedir. 

Roma, 31 (A.A.) - Hitler'in nutku 
hakkında italyan matbuatında çıkan ilk 
tefsirler İtalyanın bundan memnun ol
duğunu ve nutkun muhteviyatını tama. 
llliyle taıvib eylediibü 181termektedir. 

Meuaıero diyor ki: 

Fraıuıs politika mahfillerinin 
mütalealan 

Parla, 31 (A.A.) - SaWıiyetli mah
filler B. Hitler'in henllz tam metnini bil· 
medilderi nutku ha.klanda ihtiyatlı bir li· 
san kullanmaktadırlar. 

tık intiba, nutkun daha ziyade bita.. 
raf bir eda ile 16y1edlğl merkezinde· 
dir. Halbuki B. Eden ve B. Blum'un 
nutuklarmdan aonra bu kabil miltalea 
ve neticelere intizar ediliyordu. 

SaWıiyetli mahfiller, Fransa haklan· 
dald cemilekar fıkralardan Führer'in İ· 
ki memleket arumda lhtiW mevzulan 
bulunamıyacağı yolundaki teminatmdan 
dolayı memnuniyet ı&termektedir. 

B. Hitler'in Raytbank ve alman demir 
yollan bakkmdaki karanmn ne otacalı 
malQm değildir. Fakat bu karar daha 
pmcliden Almanya tarafından girifilmit 
buı teahhildlerin yeniden bir taraflı ola· 
rak ihllli telakki edilmektedir. B. Hit
ler'in Almanyanm büyilk harbten me· 
ıul oldupna dair olan Lobnıo misakı 
yerine kaim olmaeı 1lzım ıelen Ren mi. 
sa.la Userinde bir takım akialeri olabilir. 

Sovyet Ruaya haldaııc1aki beyanat B. 
Hitler'in Avrupaya aid meselelerin halli 
uruında bu memleketi hariç tutmak İl
temekte iarar eylemekte oldulu manau
na allNILlktadrr. 

P'iibrer'in aömtlrıe b•Jrlrmdald beya
natma kendisinin eakl alman mU.temle. 
keleri O.Zerindeki emellerinden vu ıeç
memit olduiu manam verilmektedir. Ni
hayet ayni mahfiller, B. Hitler'in Al. 
manyanm ispanyada daha ziyade tica
ri menfaatleri bulunduğundan bahaeyle· 
mi§ olduğunu kaydetmektedirler. 

Bu sözler, İspanya harbr dolayıaiyle 
Avrupa vaziyetinin vahtmlqmeainden 
endipye dGpaek '4;la .... ..., balde Wf 
bir aebeb mevcud olmadılmı beyana mll
aaid g8rillmektedir. 

fraııda alcüler 
Prac, 31 (A.A.) - B. kitler tara· 

fmdan 16ylenen nutkun bıraktıp ilk in
tibalar oldukça elveriflldlr. Bu nutukta 
kullanılan lisanın mutedil tonu beHrtiL 
mektedir. 

Ceako - Slovo ıazeteai bu nutkun her 
halde entemuyonal vadyette bir vahi
met dopnmyacapu yazmaktadır. 

Londra .-elMsrindB alcüler 

Londra, 31 (A.A.) - Pazar ıtınO ÇI· 

kan Sunday Tayınla ile Ot.erver ıue 
teleri B. Hitler'iıı nutkunda BB. Blum ve 
Eden t1rahndan ipret edilen noktalara 
ccvab vennedllhte aefleamelıcle beraber 
alman bqvelıcilinin mlzakerat için açık 
bir lcapı baaktıpu 16ylemektedirler. 
Bu pseteler nutkun Avrupa'da idaar 
edilen korkulan bir dereceye kadar ya
tıttmbP.. uave etmetkedlrler. 

ı DIS HABIRLl•lflll 
Madrid cebhesinde şiddetli 

yağmurlar harbı durdurdu 

Afgan başbakanı 
Londrada 

Londra, 31 (A.A.) -Afganistan bat
vekili prens Serdar Mehmed Nap Ha 
refakatinde Afgan milli banlı:au direkta
rü olduğu halde dün Londraya celmiftüı. 
Prens yann Baldvin ve diğer nazırlarla 
öğle yemeğini yiyecek ve sah günü 1ara1 
tarafından kabul edilecektir. 

Kıralın bemfiresi dük 
dö Vindsoru ziyaret 

edecek 
Londra, 31 (A.A.) - Kıralın hemp. 

resi Kontes ol Heıvud peqembe veya 
cuma &ilnil Eıueafeld'e hareket ederek 
Vindeor dillrilnU ziyaret edeceklerdir. 

Yüksek mahkemenin 
kararı 

Sovyetler blrlltlaln her 
tarafmda allrıflenıyor 

Madridin bombardım• nmdan bir göranaı 

Moakova, 31 (A.A.) - Ruayanaa 
her tarafından gelen telgraflarda troç. 
kistlere karp yüksele mahkeme tarafın,. 
dan verilen karar bararede ülrrtl•ft!Nılr.. 
tadır. 

Madrid, 31 {A.A.) - .n..ç uuuueuen 

ya .. .uı Y'• ... uriar, •sııı:cri uaı~tı uur
dumıuı~ur. 

~c:vua, 31 (A.A.) - Radyo ile net
recıucn bır lebJıKue, ya~oıurwı tam bır 

ıükun buaulune aebeoıyet vermıt oldu· 
ğu beyan ve ıu cıhct uave o.wııuakt.a
dır: 

"Kıtalarımız, emir alır almaz hemen 
ileri bar eki tına &u ı'weJt uzere mevzi
lerini muhafaza etmoktedırler. 

Vç mi tayyare dUftü 
AnduJar, 31 \l\.A.) - vn ui tay· 

yareai bu ıabah Vır&on dö la Gabeza 
manastırının üatilne yıyecclıc ve ilaç at
mı9lardır. tayanın bqlangıcındanberi 

bu manastırda bulunan ıivil mubafu· 
lardan müroklıceb mühim bir grup mili .. 
ler tarafından ku,atdmıı bulunmakta· 
dır. 

Hareket üslerine dönerken tayyare
lerden üçü kapaklanarak yere düflDÜf

tpr. l(9rOllıl. --- ... ı• .. ..,.. 
:pnlerdea blrbde itİl11U oı.. pilota 
parqiltfl açarak yen inmele muvaffak 
oım..a da milialer tarafmdaıı eair e· 
dllmittlr. 

luılyıa • Burw• dcareı anfatmaaı 
Roım, 31 (A.A.) - Bir Salarnanb 

tebllii ile ticaret mübadelesine aid mu• 
vakbt anlapna nevedilmlttir. Bu an
lqmaya g8re İtalya • İspanya ticaret 

brıflDUlılıc meeelesl hakkında hiçbir 
teY IÖylememit olmuını hayretle kar. 
filaauıktadırlar. 

Belçllcada memnııniyeı 
Brüksel, 31 (A.A.) - Yarı resmi 

mahfiller B. Mitlerin nutkundan dola.. 
yı memnuniyet izhar etmektedirler. Bu 
mahfiller bilbeua Belçikanm iltikWi. 
ne mtlteallik olan fıkra dolayıliyle ae
vinç duJlll&ktadırlar. 

muameleleri idbalit ve ihracat permi 
usulüne tabi tutulacaktır. 

Mebikadan ispanyaya 
gönderilen ailahlar 

Mekallıco, 31 (A.A.) - "Di.lı:tamen da 
Verakruz., ıazeteainin yazdığına söre 
men,ei amerikan olan ve Tjeria tayya· 
re meydanında bulunan altı tayyare 
Markantabriko vapuruna yUklenmittir• 
Öte taraftan Meksika mamulltından 
40 bin tilfek de İspanyaya &iSnderilmek 
bere Jalaa'da hazır tutulmaktadır. 

SON DAKiKA 

Dün havanın fevkalade toiuJı: olma
ıuna rağmen kızıl meydanda 200 bin İf'\ 
çi toplanaralıc fqiat cuualaruu takbih et
miflerdir. 

Bir çıi kaza .. 
Komo, 31 (A.A.) - Bir millbim n 

Uç Alp avcı neferi bir çiğ altında bJm'I" 
1ardır. Bir nefer kurtanlmıpa da diler
leri henüz kar altında bulunmaktadır. 

B. Delbos Türkiye ve Fransanın 
Milletler Cemiyetinin müessir 

olduğunu isbat ettiklerini söyledi 
...... Jl (A.A.) - llarid7• ..... 1 .... buncl8ld ............ 

bf1 ...,....,.tiyle ll)'lecHli matakta esc Umle dem'fdr ld : 
.. _ Prantanm lapuı,a itlerine bntmamak hareketini lttlbu ederken taıld

bettiği hedef atefl dar bir sahaya inlıilu ettirmekti. Bucün dl,wlUrim ld ba 
ıayretlerimiz, İncilterenin. b6tiln ıuJh do8tlarm.ın meaaial bota çılımam11tır. 
umumt olarak gerğinlik bafiflemiftir. Kontrol iti fili bir halıciıkat olabiecek,,. 
ispanyada kendıi mukadderatında tamamiyle h&1dm bırakılacaktır. Bununla ı... 
raber eğer Jrarqmulık prenaipi ihW olu nur da t.panyaya fU veya bu rejim blluJ 
ettirilmek veya menolunmak iatenirM büyük tehlillıe ortadan blkmıf olmı,a
c:a.lıctır. Rejim itinin halli mUnhuıran İ8Panyanm kendi bileceti bir ıeydir. Aym 
zamanda İspanya haminin ıeniflemeeine de manf olmlllr istedik. 

Milletler Cemiyetine lıcatiyen ballı kalarak. emniyet UIUllerini lltinm ettilr. 
Ve bunun tabiyesini müdafaaya devam ediyorm. llilfkllltı mucıib batılln lhti
liflarm Milletler Cemiyetinde hallini tavaiye ettik. Prama w Tilrlıciye Cen.,..._ 
de toplanan devlet admılarmm mllıaılıare tiyle Milletler Cemiyetinin m8eufr ol
duğunu iapat etmlflerdir. P'rama ile diler auJbu seven devletler arumdakl ballan 
.ıdqtırmalıc ıuretlyle umumi ıulbu Ye a ym samanda P'ranaanm einııiyetini tllr
viye etmlt oldutumua kanlb. İnciltere ile olan btlyilk Mmirniyetimlz, k6ç6k an
tant, Polonya ve eovyetler blrlili ile olan anlaıpnalarımızm aağlainblı bizim i
çin hep birer garantidir. Harbe karp olan mllcadelemisde diler devletlerin ,,. 
bilhaaa bflyillıc Amerika demobaaiıinlıı de manevf mlzaharetılni c8rlyoru. 

Hiç bir ldmlcye k&rfl durmak nya d oatluldarımm onlan brp pbnnalr 
fikrinde delilis. BiWdı bblm iatedillm Is, biribirine aıt fi.IL'ir. •e menafii blMla
rmın tefekkillilne maai olmaktır.,. 

B. Hitleria nutka etrafmcla 

""Bu nutuk gerek tekil itibariyle ge
rek muhteviyatı dolayısıyle t1ımmiyle 
lhutedildir. Ve hiç bir pyl lmkln hari
cinde bırakmıyor. Diler taraftan haki· 
lratııı doinı bir tefsirine mU.tenld bfltOn 
anlatawara da kapıyı açık tutuyor. 

Giornaıe d'ltalia cueteainde Gayda 
diyor ki: 

""komünbmin kad surette reddi Al
lbanya•nın aldılı istikametin bqlıca ae
bebıerinden biridir. Bundan dolayı fran. 
llz • to.yet paktı meriyette kaldılı m6d
detçe bir franuz • alman yalanlılı im
kiıa haricindedir.'' 

ıondroda ai)1Ui ınalı/UİenJ. 1 
alcül8r 

Londra, 31 (A.A.) - B. Hitler tara. 
fmdan söylenen nutuk alyul mahfiller. 
de niıbeten mUaaid bir tekilde Dl'fl
lUUDlftlr. Bilhuu ıilrprislere nihayet 
verildlii baklıcmdaki ctlmle vuad Awu.. 
pada ve buı alman taleblerine hedef 
olan yerlerde fili bir mildah~le vuku bul 
mayacaiı teldinde tef ur edilmektedir. 

Bu mahfiller diyor iri: Almanyanm 
harbten meaaliyeti keyfiyetinin reddi, 
ancak Almanya içinde bir kıymeti ha· 
bdir. O kıymet de nuaridir. 

Polanyada alcı.fer 
Vaqova, 31 (A.A.) - Siyasi m6fa. 

bitler B. Mitlerin Blum tarafından say 
lenen nutuktan haberi JOkmut cibi day. 
ranarak nutkunda hemen milnhuıran in 
&iltereye hitab etmlf oldutuııu kaydet. 
mekteclirler. 

Delboll, Hltler'in nudnma da tema ederek demiftir ki: 
.. -Hltlerbı nutıkıunda trranaya kartı hiçbir hücum bu11101DNMPD1 menuniyede 

kaydederim. Hitler almaolar ile bizim aramısda illlaaiyetçe mOmkOn hiç bir lıcavp 
mevzuu olamıyacalım eöylıemi9tir BlıEim de fikrim1ı n arzumu budur. Fakat dün. 
yada bizler ya1nıs deiilb• Harbm mubafuau büdm ellmisde olımya bir takım u
mumi kaidelere tabidir. Bu kaidelerin meyaamda muahedelere riayet etmek var-

S&niirıe meselesa baldanda Gayda 
!Öyle )'aZıyor : 

.. BqveJciliıı 16zleri doirudan doiru
)'~ alınan müatemlekelerini paylqaıı L 
Ju devlete hitab etmektedir. 

Popolo di Roma, yuıyor: 
L_ B. Hitıer, toptan vu ıeçmesi tartiyle 
-ndiain 
1 e tereyatı vermek teklifinde bu· 
ı:::: olan B. Eden'e cevab vermiıtir: 
f lca ya, münfend kalmak istemiyor, 
a ~ 111'hlaruu bırakmak da istemiyor. 

B ~ero, diyor ki: 
bari~ nutu1r, esas itibariyle de tekil iti· 
~e de mutedildir. Bu nutuk, hiç bir 
İllo"-- Ortadan kaldırmıyor ve teniyetin 

5"U OJarak t~-' u- 'd bil tiiil ltiJ~f! ""aıt&rı esasına mu.tem • 
ara kapılan açıyor. 

BB. Eden ve Blum tarafından IÖy. 
lenen nutuklarm bir dereceye kadar te. 
ıirli olduğu zannedilmektedir. 

B. Hitlerin iararla a&nilrıe iatemit 
ohnuı itillf ihtimallerini 9ilpheye dtı. 

9UrmU1tilr. 

lapanyada aldalsr 

Vallnaya, 31 (A.A.) - Siyasi malıflL 
ler M. Hitlerin nutkunu. teferriiatiyle 
tetkik etmeie benllz vakit bulamamı1-
lardır, Fakat nutkun iapanyaya aid o.. 
lan kısmı ve bilhuaa B. Hitlerin lıpan. 
yol cumhuriyetçilerini katil olarak tav· 
ıif ettili satırlar dikkati pkmi9tir. 

Bu mahfiller B. Mitlerin İlpanyaya 

Aynı mUfalıltler ırrama ile lnpltere
yl birbirinden ayırmak huauaunda yapı. 
lan bu yeni teıebbillGn akamete mahkOm 
olduğu çilnlıct1 M. Hitlerbı tezleriyle bu 
huauataJd in&flb l'raaaıs beyanatı ara. 
ımda bGytllr bir anlqmazlık bulundu. 
tunu 18ylemelı:tedirler. 

Yı,ancida alcüler 
Viyana, 31 (A.A.) - SaWıiyetll mah· 

filler B. Mitleria nutkundald ıukODet 
ve itidali memnuniyetle karpl-.ktadır 
lar. Bu mahfiller almanyanın tecrid e
dilmit bir vasiyette kalmamak ve ıürpria 
aiyuetine nihayet vermek hulUSUll• 
dald arzueunu tebarib ettirmekte ve nu. 
takta almanyaam umumi barbtekl mel 

uliyetine. dair 18ylenea sözleri de fili bir 
.uiyetia tudiki olaralıc ~elAkld etmelr. 
tedirler. 

dır." 
Delbol, Almanyanın bir taraflı olarak maüede alalrAmlanna arp yaptılı i1ıW 

barebtlerini hatırlatarak tlYle demlftir: 
••- Hltler b8yle hareket etmekle imaların kıymetine latinad eden itimadı her 

balde tanin et:memlttir. Aacak mder'ia aat:lııuada batd liJM-•lanma haklancla 
bile millbet Jaamiler bulundutunu teaUm e elerim. Ba nutuk beJeti umumiyeai itit.
riyle tetkik olunmalıdır. Sis ıeqinlilia isalell,,. mulrannetia -- yolunda h• 
tBrlil pyretl aarfetmele am&de buluma,o nu. Ancak bu bqka biriainin aleyhine 
mlltnecdh olmamalıdır. Bmm .a,lılrba. Sot,.ıler birtilini. berkee cıDi ıulba _... 
taç olan ve onu latlyen 200 mll,.,..auk bir milleti beynelmilel camWlan çdrarmak il. 
temektekl flabetalsJili ,,. tıllallkeyi dilflnll JOftlllL" 

Nihayet DeJboe. ırnmanm iptidai ...S delerin daha mHnaifane bir tekilde ıe.d 
lflnde tepUd me..ı,. mllcle bulandalama faJı:at bunan baıt. balemeswl !km 
ıeidiifni 16ylemif,,. ırtupınm btiyea eu • ,.......,. olclalmm U&Ye ederek de.mit
tir ki: 

••- Bu umiıı Jeclnı hucladu eter ta masa ulranak ftndimlzl mUdafu etmıet 
" cfrittilimls teabhUdlen lacldt n•nwlr ar." 

Sovyet teclhltcllerinln af talebi recleclllcll. 
llOllmva, 31 (A.A.) - 8"1etler Wrli ji a.ıked icra lmmltal, troçlddler -

büemeeiıule ~ mükAm edilea ıs --- ef taleblerlal n4 &tmlıfdr. 
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Hatay davamızın mesut neticesi •• • 
uzerın 

Yurdumuzun her yanından 
anlatan şükran telğraflarını 

gelen 
derce 

ve halkın sevincin 
devam ediyoruz: 

Kamutay Başkanlığına 
gelen telğraflar 
(Dünkü sayımızdan devam) 

Büyük zaferi sevinçle kutlar sonsuz 
aaygılarımr sunarım. 

Mustafa Esmerli Sami oğulların • 
dan Hüseyin. 

* 
Biz Hatay hocaları büyük zaferi 

kutlar minnet ve şükranlarımızı yüce 
katınıza sunarız. 

Kamil Lami Abdulkadir Mehmet 
Durmuş Abdullah Mustafa Abdullatif 
İsmet Hakkı Ömer Mustafa Sinek 

* Kurtarıcı ve kutsal ellerinizle hür· 
riye ve istiklale kavuşan Hataydan bin
lerce minnet ve şükran size türk ulu
ları. 

Hatay çiftçilerinden Talat Fehim 
Veysi Fehim Suphi Burç Seyfi Fehim 
Ahmet Hikmet Yaşar Nihad 

* Başvekalete gelen telgraflar 
Çankırı, 28 - Hatayın davası deha

larınızın yüksek eseri olarak tarihimiz· 
de ve milli kalblerimizde ebedileşmiş· 
tir. Derin taziınlerimin lütfen kabulü· 
nü dilerim. 

Antakyalı Ş. O. Alp Kaya 

* Yeni,~hir , 28 - Hatay meselesinin 
istekleri dairesinde halline muvaffaki. 
yetten saygı ile eğilerek tebriklerimi 
arzederim 

Antalya mebusu Celal Mengilibörü 

* İstanbul, 28 - Başında bulundu-
ğunuz türk milletinin yüksek azim 
ve sarsılmaz gayreti sayesinde Hatayın 
ülkesi bugün istiklaline kavuşmuş bu
lunuyor. Bu mutlu günde bütün hatay
h1ar kıymetli ve yüksek hükümetlerine 
ve onun çok değerli başvekiline en de. 
rin saygılarını sunarlar. 

Hatay erkinlik cemiyeti başkanı 

İhsan Mursaloğlu. 

* Ankara, 28 - Bütün türklerin bay· 
ram yaptı ğ ı şanlı şerefli Hatay muvaf
fakiyetini heyecan içinde kutlar, alkış· 
larken bunda himmetleri amil siz yüce 
Jefİmize kalbi şükranlarımı sunmağı 

milli borç bildim, sonsuz derin minnet 
ve saygiyle ellerinizden öperim. 

Özdamar, Eskişehir Saylavı 

* Pangaltı, 27 - İnönünden başlıyan 
kurtarıcı bir zaferin bütün türk diyarı
na şümulü olan mütevali muvaffakiyet
leri anbean tecelli ederken milyonlar
ca türk rrkının kan kardeşleri canları
nı büyük kiyasetinizle bizlere kavuş
turdu, milletimiz can varlığınızla bu 
zaferi candan kutlarken, size bin hür • 
met ve muhabbet büyük sevgili İsme
timiz. 

Dr. Behçet Sabit Erduran 

* Pangaltı 28 - Büyük türk milleti· 
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nin sarsılmaz azim ve iradesini temsil 
eden Hatay siyasi zaferi dolayısiylc de 
yüksek katınıza tebriklerimi ve en de· 
rin saygılarımr sunarım. 

Bursa Mebusu Esad Sagay 

* Beyoğlu, 28 - Hatay'ın kurtarılma 

müjdesi başında bulunduğunuz bükü -
metimizin diplomasi sahasındaki yeni 
bir muvaffakiyeti kaydetmekte olup 
bu hususta türk ermenilerinin heye -
canlı sevinç duygularına aksisada ola -
rak, değerli başbakanrrruzı kutlar ve 
minnetlerimizin ve varlığınız için sa -
mimi temenniyatımızın kabulünü rica 
ederiz. 

Türk ermenileri idare heyeti genel 
yazgan V. Akgül, başkanı B. Horasancı 

* Beyoğlu, 28 - Görgülü hilkümeti· 
mizin başında bulunmanız sayesinde 
Hatay hakkındaki muvaffakiyetimiz· 
den doğan sevinç duygularımın ibla -
ğiyle sizleri kutlar ve uzun ömürler 
dilerim. 

Türk ermenileri patriği 
Mesrob Naroyan 

* Yeğenbey, 28 - Saygılarla candan 
tebrik ederim. 

* 

İzmir Saylavr 
Kazım İnanç 

Yenişehir, 28 - Yüksek iradenizle 
kazanılan Hatay davasından dolayı bay
ram yapan milletimiz arasında biribi
rimizi heyecanla kutlarken sonsuz min
netlerimi yüce katınıza sunmaktan bü
yük bir zevk duyuyorum. Sayın İnö-

nüm. Burdur Saylavı 
H. Onaran 

* İstanbul, 28 - Hatay muvaffakiye-
tinizi bütün gönlümle kutlarım. 

Kazım Nami Duru Sağlık Yurdu 
Yerebatan 

İzmir, 28 - Kemalist Türkiyeyi iç
te ve dışta eşsiz bir dirayetle idare e -
den ve muvaffakiyetten muvaffakiye
te kavuşturan İsmet İnönü hükümeti -
nin ulusal Sancak davamızı da parlak 
bir muvaffakiyetle sonuca erdirmesin
den gurur ve sevinç içindeyiz. Sancak 
için duyduğumuz iztırab ve heyecanın 
ulusa vakfı hayat eden siz sevgili Baş.. 
bakanrmızada en sıcak bir makes buL 
duğunu biliyor ve bu dava uğrunda da 
çektiğiniz üzüntüleri derin minnetler -
le anıyoruz. Sağ olun aziz Başbakanı-
mız Dr. Behçet Uz İzmir 

Belediye Reisi 

* Beyoğlu, 27 - Büyük muvaffaki -
yetlerini tebrik ve tazimler, şükranlar 
arzederim. 

Denizli Saylavı Şefik Tursan 

* Kadıköy, 27 - Sancak işindeki yük· 
sek muvaffakiyetinizi kutlar, derin say
gılarımr sunarım. Kılıç oğlu 

Başbakanımız ismet İn- C. H. P. Genel sekreter
önüne gelen telğraflar liğine gelen telğraflar 

Ankara, Yenişehir, 29 - Büyük 
güneşimizin şanlı çevresinde en parlak 
bir peyk olarak bu kerre de Hatay ilini 
istiklal nurlarına garkettiniz. Türkün 
biricik güneşi etrafında böyle anlışanlı 
seyranınız daim olsun sevgili başbakanı. 
mız. 

Eski emekli albay Tayyar Bagana 

* 
Aksaray, 28 - Hatayın istiklalini temin 

eden son Cenevre muzafferiyetimiz do
layısiyle Cerrah paşa hastahanesi sıhhi 
heyetinin duydukları derin sevinçlerini 
ve bu vesile ile minnet ve şükranlannr 
zati devletinize arzetmeği bir vazife bi
liyorum. 

Cerrah paşa hastahanesi baş tabibi 
vekili Neşet U ner 

* İstanbul, 28 - Hatay varlığını 
büyük bir kiyaset ve siyasetle dünyaya 
tanıtan cumhuriyet hükümetinin başında 
bulunan zati devletlerine en derin min
net ve tazim hislerimizi sunarız. 

Maden kömürü işleri T. A. Ş. genel 
direktörü &at Kerimol 

* Beşiktaş, 28 - Millete sevinç, Ha -
taya istikıaI, hükümet siyasetinde k.a.. 
zandırdığınız zaferi tebrik vesilesiyle 
sonsuz tazimatiınla ellerinizi öperim. 

Bakırköy emekli süvari yarbayı 
Reşad Ayman 

* Alaşehir, 28 - Ulusal Hatay da-
vamızı milli dileklere göre halletmeye 
muvaffak ve büyük ulusumuza yeni bir 
zafer kazandıran hükümetimize Alaşehir 
halkının sevinç ve bağlılıklarını saygıla· 
rımızla sunarız. 

Şarbay Akif Öztürk - C. H. P. baş
kanı Rasim Musa! - halkevi ba~k. 

Safi Erdem 

* İzmir, 28 - Uzun yıllar ana yurd-
dan ayrı yaşayan asil türk kaniyle yü
rekleri çarpan hataylı kardeşlerimizin 

cumhuriyet hükümetimizin özverenli 
çalışmasiyle istiklallerine kavuştuğu bu 
günde sonsuz sevinçlerimizi yüksek ka
tınıza saygılanmla ulaştırırım. 

İzmir Kızılay başkanı Doktor 
Cevdet Özay 

* Mardin, 29 - Dünya siyaaetinin 
iradesine bir defa daha ram eden kudret
li türk hükümetinin dahi reiaine bu bü
yük muvaffakiyetinden dolayı hataylı 

ırkdaşlammz kadar ve ayni hararetle 
minnet ve !ükranlar sunar Türkiye ve 
türk milletinin idare ve siyasetleriyle da
ha uzun zeman mesut "'e mureffeh ya. 
şaması temenniyatıru bütün kalbimle 
tekrar eylerim. 

Mardin valisi F. Vural 

(Dünkil sayıdan devam) 
En karışık işleri tere yağından kıl 

çeker gibi hal ediveren yüksek partimi. 
zin Sancak işinde gösterdiği muvaffa. 
kiyeti kırkbine varan üyelerimizle teb
rik eder samimi hissiyatımızı sunarız. 

İzmir İşçi Esnaf Kurumları 

Hataylıların bu büyük bayramını 

yaratan hükümetimize ve partimize is
tiklallerine kavuştukları bu sevinç gü
nünde bütün Hataylılar en derin saygı 
ve minnetlerini sunarlar. 

İsatnbul: Hatay erkinlik Cemi
yeti Başkanı İhsan Mursaloğlu 

*** Hatay davamızın milli arzu daire-
sinde neticelenmesi dolayısiyle derin 
ve içten gelen şükran ve saygılarımızı 
yüksek huzurunuza sunmayı bir borç 
bilir bu unutulmaz günü saygılarrınla 

kutlarım. 

İzmir Kızılay Başkanı 
Doktor Cevdet Özyar 

*** 
Hatay milli zaferiyle bayram yap· 

makta olan İzmirlilerin ve büyük parti· 
mizin yarattığı bir varlık olan kurumu· 
muzun saygı ve şükranlarını sunarım. 

İzmir Öksüzler Yardım Cemi· 
yeti Başkanı Hamdi Akyürek 

*** 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 Ön-
der Atatürk'ün direktifleri dahilinde 
ve muvaffakiyetle neticelenmesinden 
derin bir sevinç içindeyiz. Bu büyük 
zaferi de bütün türk ulusunun çelik bir 
kütle gibi her zaman Ulu Şefin etrafın

da toplu bulunmasının yeni bir belgesi 
addediyor ve öyle kutluyoruz. Genç 
inkılapçı Türkiyenin ve ulusal birliği
mizin kurucusu Atatürk'e ve onun 
meydana getirdiği Partimize sarsılmaz 
bağlılığımızı bu coşkun sevinç içinde 
de tekrarlamak en büyük saadetimiz 
olduğunu yüksek saygılarımla arzede
rim. 

Dr. Behçet Uz 
İzmir Belediye reisi 

*** 
Hataylı kardeşlerimizin istiklalleri 

için akvam Cemiyetindeki haklarının 

kurtarılmasr uğrunda cumhuriyet hü • 
kilmetimizin istinad ettiği kudretli 
partimizin cihanı hayrete bırakan yü • 
ce muvaffakiyetlerin Adana halkının 

içten gelen saygı ve sevgi ile bağlılık· 
larını arzetmekle sevinçliyim. 

*** 

Seyhan Valisi 
T. H. Baysal 

Türk ulusunu kurtaran onu 

en yüce ve medni bir varlığa sahil) 
kılan büyük mürşidimizle onun yüksclıl 
azim ve kudretli hükümetinin ve pal'e 
tisinin bu kerre de Hatay türkünü i9ıo 
tirablarından kurtarmak yolundaki bü• 
yük muvaffakiyetini il ve şahsım adına 
en derin tazim ve bağhlıklarla kutla ı 
rırn. 

Urfa Valisi A. Ulusoğlu 

*** 
Dahi kurtancının yüksek ilham ~ 

işaretleriyle zaferden zafere koşan türli 
milletinin Hatay milli davasını da ka
zanmış olması İzmirlilere mesut gün .:. 
ler yaşatıyor baştan başa türk ve parti 
bayraklariyle donanan İzmir bu büyüli 
milli zaferi kutluyor ve bugünleri ea 
büyük şefiyle cumhuriyet hükümetillfJ 
ve yüceltici partimize olan sarsılma..: 

bağlılıklarını minnet ve şükranlarını 

en temiz hisleri halinde bütün bir ci • 
hana ilan ediyor. İzmirlilerin bu yüte-· 
sek tezahürlerini derin saygılarınü!l 
yüksek katınıza arzederim. ,-

İzmir İlbayı llyünkurul Baş. 
kanı Fazlı Güleç. 

*** 
Milli Hatay davamızın da şerefU 

bir neticeye ermesinden sevinç duyaıa 
halkımızın şükran duygularını sunarmı 

Giresun Valisi ve C. H . P. ıı.. 

yönkurul Başkanı F. Bosut 

*** 
Hatay davasının ulusun isteğine 

uygun şekilde zaferle sonuca erdiği 

haberi vilayetimizin her tarafında se
vinçle karşılanmıştır. Ulusa bu zafed 
kazandıran partimize halkın içten ge • 
len minnet ve şükranlarını sonsuz sa~ 
gı ve bağlılıklarunla arzederim. 1 

Balıkesir Vali ve C. H . P. bat' 
kanı Etem Aykut 

*** 
Hatay türklerinin kurtuluşu müna-

sebetiy le duyduğumuz sevinci tebriıt. 

lerimizle beraber arz ederim. 

İzmir Halkevi başkanı 

Sehime Yunus 

*** Partimiz hükümetinin kazana gel • 

diği zaferlere ek olarak sonuna kavu

şulan Hatay zaferi dolayısiyle ilçem~ 
halkının minnet ve şükranlarını say • 
gılarla sunarız. Sevgili Şefimiz. 

Salihli C. H. P . Başkanı GaliP. 

Musal, Şarbay Kani Şenger, 

Halkevi B<lfkanı Sa.bit EmeJC 

*** BUyük ulusumuza Hatay zaferin! 

kazandıran büyük partimizi halkımma 

minnet ve şükranlarını saygılarımızla 

sunarız. , 
Alaşehir C. H. P. Başkanı Ra. 
sim Musal, Şarbay Akif Öz• 
türk, Halkevi Başkanı Safi 
Erdem. 

Sioni kurtlarının sesleri gittikçe daha 
yaklaşıyordu : 

CENGEL~ KiTABI 

Movgli bir daha daldı ve bir dhole'ye da
ha saldırarak onu da öldürdü. Bunun üzerine 
sürünün gerisinde bir kargaşalık baş göster
di. Bir kısmı, artık karaya çıkmak lazım gel
diğini söylüyor, bir kısmı önderlerinden, ar
tık, Dekkan'a doğru yol göstermesini, bir 
kısmı ise kendini gösterip Movgli'yi gebert
mesini istiyordu. 

Onlar da uzun müddet suda kaldıklan 
için artık yorulmuşlar, vücudlan ağırlaşmış, 
dikenli kuyrukları sünger haline gelmiş, 
kuvvetleri kesilmişti. Hiç ses çıkarmıyorlar, 
karşılarında parıldayan bir çift göze gözle
rini dikmiş duruyorlardı. 

İçlerinden birisi : 
- Bu av, güzel av değil! dedi. 
Movgli : 

- Sürü ile, bütün sürü ile karşılaşaca
ğız. Irmağın bir kıvrımı da suyun içindeki 
hayvanları inlerin önünde bulunan kumsala 
çıkarılmıştı. • 

O zaman kırmızı köpekler, işlediklerı 
hatayı anladılar. Bundan yanın mil yukar• 
da karaya çıkacak ve kurtlara kuru topra~ 
lar üzerinde saldıracaklardı. Artık vakıt 
geçmişti. Bütün kıyılara parıl parıl yanaıı 
gözler dizilmişti ve güneşin batmasından"' 
beri cengelde susmak bilmiyen fial sesin• 
den başka bir şey duyulmıyordu. 

Yazan: Çeviren: 
Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Movgli, bir su hayvanı gibi, bir kırmızı 
köpeğin arkasından suya dalmış ve hayva
nın daha ağzını açmasına zaman kalmadan 
onu bıçaklamıştı. Köpeğin vücudundan çı· 
kan kanlar koyu renkli halkalar halinde su
yun yüzüne çıkarken hayvan da bir yanına 
dönmüştü. 

Bunun üzerine Dhole'ler geriye dönmek 
h:tediler. Fakat suyun kuvvetli akıntısı bu
na mani oluyor, arılar da hayvanların üze -
rine saldırarak başlarr"\ı ve kulaklarım so
kuyorlardı. Bir taraftan da Sioni sürüsünün 
karanlıklar içinde toplanarak hücuma hazır
landıktan ve bu maksadla yüksek sesle hay
kırı~•tkları da duyuluyordu. 

Kaa: 

- Bunlar iki mide ve birçok seslerle dö
ğüşüyorlar, dedi, bunlardan sonrası artık 
aşağıdaki kardeşlerine kalıyor. Küçük an -
lar, uykuya yatmak için, kovanlarına dönü
yorlar, onlar, bizi oldukça uzaklara kadar 
takib ettiler. Artık ben de döneceğim. Çün
kü hiç bir kurtla deri yakmlığnn yoktur, 
benim. Uğurlu avcıhklar küçük kardeş; kır
mızı köpeklerin aşağıdan doğru ısırdıkları
nı unutma. • Bir kurt, üç ayağı üzerinde koşarak, san-
ki yanında yavruları varmış gibi arada bir 
sıçrayıp hophyarak, sırtını kabartarak, ara
da bir kulağını yere yapıştırarak sahile çı -
kageldi. Bu von - tolla idi. Hiç bir şey söy -
!emiyor, sade dhole'lerin önünde bu korkunç 
hareketlerine devam ediyordu. 

- Uğurlu avlar! dedi ve büyük bir cesa -
retle uzun bıçağını omuzlarının üzerinden 

.. kendi yurduna doğru fırlattı. 
Von - tolla : 
- İnsan yavrusu, sen burada mısın? di

ye sordu. 

Movgli cevab verdi : 
- Ölülerden ne haber? Hiç birisi nehir

den aşağı geçmedi mi? Ben bu köpeklerin 
ağızlarını kirle doldurdum. Ona gün aydın
lığında bir oyun oynadım ki sorma. Önder
leri kuyruksuz dolaşıyor. Fakat burada se
nin için de birkaç saniye var. Acaba bunları 
nereye doğru sürsem? 

Von - tolla: 
- Ben bekliyeceğim, dedi, önümüzde 

koskoca bir gece var. 

Von-tolla, sanki bu hayvanları sahile 
çıkmaya çağırıyor gibi idi. 

Önderleri: . 
- Geri dönün ve burada tutunun! diye 

bağırdı. 
Bunun üzerine bütün dholeler, itişe ka"' 

kışa kumsal sahile doğru çıkmağa başladı
lar. Bu itişme kakışma esnasında hayavn• 
lar, bir geminin yanlarından çıkan köpükle
re benzer köpükler çıkarıyorlar ve Vain~ .. 
ga'nm üzeri bembeyaz kesiliyordu. Movglı 
de çıkan dalgalardan faydalanarak sahile 
yollandı (Sonu var) 
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Gripten korunmak için 
neler yapmalıyız? · 

1 
Acıklı bir ölüm KiTABLAR 

CENGEL KiTABI 
Ulus tercümeler sıerısı sessiz bir 

faaliyetle gitgide zenginleşmektedir. 
Bu serinin son çıkan eseri olan "Cen
gel Kitabı" üzerinde 13 rakamını gö • 
rüyoruz. Bu 13 bizim için bir şeamet 

alameti değil, her kitab çıkışının ha
dise olduğu bir zamanda, alkışlanacak 
bir başarının ifadesidir. Hususiyle, bu 
neşriyat serisinin gayesi garbın büyük 
ve kıymetli eserlerini dilimize çevir • 
mek olduğu göz önünde tutulursa. 

Aydından türlü 
haberler 

Aydın, (Hususi) - Aydında onbej 
günden.beri taze kuzu kesilmeğe başla .. 
dr. Kuzu etinin fiatı 50 kurustur. Ko. 
yun eti 35, dana eti 25 kuruşt~r. 

Grip, içinde bulunduğu
muz ayların en korkunç luıs
talığıdır: Zaıürrie' ye yol a· 
çar ve ihtilatları bazen haya
t:ı malolur. 

Gripten korunmak için 
neler yapmalıyız? Bu sualin 
cevabını bize, eliser günleri 
sıfırın altında geçen bu ay
lar İ{·irıde en kıymetli bir sı· 
lıat yardımcısı olmak değeri· 
ni laşnıakıadır. 

Bu yazımız, size lıiç uzun 
'Joylu ve yorucu kiilf et yük
lemeden gripe karşı korun
manın çarelerini vermekte· 
dir. ________ ..., ________________ ____ 
Bulaşık hastalıklar her yayılma du

rumunda şiddet ve ihtilat bakımından 
başka başka şekillerde görünürler. Son 
ayların zararlı misafiri olan grib hiç 
Şüphe yok ki inadct soğukların yardı
mı ile çok defa zatürri'e ihtilatlariyle 
devam ediyor. 

Bugün herkesçe anlaşılmrştır ki 
hasta olup şifa bulmak bünyenin 
dayanmasın<' bağlı bir iştir. Tedavide 
hekim ancak hastanın bünyesine yar· 
dımcr kalır. Fakat hastalığa tutulma • 
mak için korunmaya çalışmak daha 
sağlam daha emin olarak bizi faydalan
dırabilir. Acaba grip için yapabilece· 
ğimiz bir tedbir yok mudur? "Gribten 
şahsi korunma yoktur. Ağız çalkamak 
gargara yapmak burun temizlemek in· 
san tecemınulerinden kaçmak kadar ha· 
yali bir iştir" diyen büyük hekimler 
varsa da böylece kollarımızı kavuştu • 
rup atıl batıl durmaktan da büyük za -
rarlar görmemiz muhakkaktır. Bu hah· 
se tekrar gelmek üzere gripe tutulma· 
mak için berkesin yüzde yüz istifade 

ertebileceği basit bir tedbiri arzedece· 
ğim. Kinin her yerde kullanılan ve ki· 
tablarrmızda 0.80 - 1 gram kininin gripe 

karş ı hususi bir çare olduğu gelişi gü
zel yazılmış olan bir maddedir. Bu kıy
metli tavsiyeyi kitab sayfaları arasın

dan kurtarmak ve her gün konustuğu
muz veçhile yammrzdakilere sa~h ak· 

şam bir kinin bir aspirin alrver gibi ha· 
sit sağl•l-1 ar ve rmekten daha ileri git
mek , işin üze r ine varmamız lazım
d ır. Ciinkü kin in be deni gripe karşı 
kuvvetli bir ası "' İbi muhafaza edebi -

~ b 

len bir ilaçtır. 

Aşağıdaki yazıyr Amerika düstorül
edviyye'sinin yirmi birinci tobrndan ay

nen naklediyorum. "Kinin Hummayi 
Tifoidi gibi bazı ateşli hastalıklarda 
ateşi kesmek için faydalıdır; faakt ba· 
zı intanlard<a doğrudan doğruya şifa 

verici tesiri vardır. Kohen, Kolmer ve 
l!eyst'le birlikte kininin (pnömoni) 
zatürrie'de seriri [1] olduğu kadar çok 
fenni olan kıymetini meydana koymuş
lardır. 

Bu zatler kininin (Kloridrat, bron-

[l] Seriri hasta üzerindeki tecrü
belere göre. 

=-==---

vidrate) gibi tuzlarının, terkiblerinin 
zatürrie mikrobu (pnömakok) lar üze
rine kuvvetli öldürücü tesirde oldukla
rım, çok kinin almış hastada kanın za
türrie mikrobunu öldürecek bassalar 
kazandığını göstermişlerdir. 

Kininin gripteki tesiri tamamiyle 
seriri bilgiye istinad etmektedir. Garin 
1918 senesi grip istilasından hemen 
sonra şimali Avrupa hastanelerine bir· 
çok sual mektublan göndermiştir. Bu 
hastanelerin yüzde 61 i cevaben bildir· 
mişlerdir ki • çok kinin • almış olan 
malaryalı hastalardan hiç birisinde grip 
görülmemiş ve hastanenin mütebaki 
hastalarından gripe tutulanlar arasında 
-az kinin almış - yüzde yirmi sıtmalı 

hastaların da gripi pek aşikar surette 
hafif geçirdikleri anlaşılmıştır. 

1920 grip istilasında Sterlin muh • 
telif Avrupa hastaneleri rapor neşri • 

yatından 3000 malarya vaaksı tesbit 
etmiı,: ve istila müddetince hastanede

ki diğer hastaların büyük bir kısmına 

grip bulaştığı halde malaryalılardan 

yalmz on yedi kişinin tutulduğu onla
rın da hafif geçirdikleri görülmüştür." 

Şu müsbet kayıtlan gözönünde tu
tarak gripten korunmak i~in gargara, 

ağız çalka.mak gibi maltlm tedbirleri 
istihfaf edenlerin fikirlerini inceliye • 
Jim. 

Grip çok bulaşık bir hatsalık olduğu 
gibi insandan insana aksırık, öksürük, 

konuşma vaziyetinde kolayca geçmesi 

ve insanların birlikte yaşamaya mecbur 

olmalarının bulaşmayı hatta daha şahıs

lar hasta olmadan temin etmesi bu ted

birlerden ümidsizliğe düşülecek bir 

durum ha11ıl eder gibi görünürse de 

ağız, boğaz, burunun grip zamanında 

temiz tutulması, mikroblarınm azaltıl
ması çok mühimdir. 

Ağızda elli cinse yakın mikrob var
dır. Bunların arkadaşlığı bedende grip 
mikrobunun zehirini arttırabilir, birçok 

ihtilatların zuhuruna sebeb olabilir. 

Ağızda burunda boğazda, temizlik 

üşümekten korunmak, yorgunluktan 

çekinmek hastalığın başında yatağa 

girmek hasta ziyaret etmemek, üşümek 

korkusiyle kapalı odada havasız kal

mıyacak şekilde kapı ve pencerelerden 
birini aralık tutarak, daima temiz ha

va teneffüs etmek ve beş gün birer 
gram kinin aldıktan sonra, gün aşın 

0,50 santigram kinine devam etmenin 
sağlam, koruyucu bir tedbir olacağı 

aşikardır. 

Dr. ŞÜKRÜ ŞENOZAN 

183 üncü 

Sayısı çıkmıştır 

Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav· 

siye ederiz. 

Ulus müessesesi mııtb:'\atıl k kı~ma 
intisab edeli on bir yd olan ve dokuz 
yıldanberi de matbaanın baş mürcttibli
ğini ehliyet ve sadakatle yapmış bulunan 
arkadaşımız Hüseyin Nabi Oyak; dün 
ufak bir rahatsızlığı müteakib ölmüştür. 

Bütün ulus mensublarrnm derin te
essürleri içinde dün Cebecide toprağa 
tevdi ettikleri Hüseyin Nabi hayırvah, 
temiz bir arkadaş, dürüst, gayretli bir me-. 

mur, kendi emiriodeki işçiler için de sa
yılan ve sevilen bir amirdi. Ulus, kendi 
acm içinde ailesine de taziyetler beyan 
eder. 

BB. Delvayo - Spak 
konuşması 

Brükselı 31 (A.A.) - Dış bakanı B. 
Spak İspanya dış bakanı B. Delvayo ile 
görüşmek üzere Saint - Duentin'e git
miştir. İki devlet adamı Belçika diplo
matlanndaıı Baron Von Borşgrav'
m katli dolayısiyle çıkan ihtilafın halline 
çalışacaklardır. 

DiL KiJSESI: 

"Kadınlardan istek edenlerin içtik
lerini, istek etmeyenlerin ..... 

"istek etmek,, yeni icad garib ta • 

birlerden biridir. istemek, ummak fiil

leri dururken, arab kökünden fiillerden 

kalma bir itiyadla istek etmek, umud 

etmek, 

"Yağ, deri ve gübre olarak kullanı

lan balıklar da yunus, köpek, ayı, kun· 

duz, su samurudur." 

"Gübre olarak kullanrlan,, doğru 

ama, yağ ol3rak, deri olarak kullanmak 

tabii denilemez. Çünkü bir balıkta de

riden başka ~eyler de vardır. 

Köpek ve ayı kelimeleriyle köpek 

balığı ve ayı balığı kastedildiğini an

lıyoruz ama, kunduzun ve su samuru

nun balık addedilmesiai biraz tuhaf 
buluyoruz. 

••• 
"Eyi bir kıyafet herkese defi ilan et

mek gibi bir şey .• " 
"Defi ilan etmek,, zevksiz ve ter • 

cüme bir tabir. Bunun dilimizde güzel 
bir karşılığı var: Meyda11 okumak. 

Arkadaşımız Nurettin Artamın 
kuvvetle sahib olduğu ingilizceden di: 
limize çevireceği ilk eser için "Rudyard 
Kip1ing,, i seçmiş olmasındaki sebebi 
ve isabet derecesini araştırabiliriz. 

Kipling'in ingiliz edebiyatı dedi
ğimiz heybetli abidenin birkaç temel 
sütunundan biri olduğu münakaşa edil
mez bir hakikattir. Fakat bir milletin 
kendi görüş cephesinden pek büyük 
ehemmiyeti olan edebiyatçılan yanında, 
bir edebiyatı bütün dünyada temsil et
mek misyonunu omuzlarında taşıyan 
enternasyonal şöhretler vardır. 

Rus edebiyatının birçok büyük kıy
metleri arasında nasıl Tolstoy, Dos.. 
ooyevski ve Turgenyef başka dillerde 
birer idol olabilmişlerse, ingiliz edebi
yatını da dışarda temsil eden birkaç 
büyük şöhretten biri ve başlıcası da mu· 
hakkak ki Kiplinıg•dir. 

Andl'e Mourois da bu hakikate işa
ret ederek diyor ki: "Fransızlar arasın
da yalnız Balzac, Hugo, Dumas pere ve 
belki Anatole Fraru:e İngiltere'de de • 
rin okuyucu tabakalarına nüfuz edebil
mişlerdir. Fransa'da ne profesyonel, 
ne de edebiyatın ateşli amatörleri ol • 
mıyanların okudukları ingilizler arasın
da Shakespeare, Swift (fakat yalnız 

Gulliver'si), De Foe (fakat yalnız Ro
binson Crusoe'si) Dicknes ve tabiidir 
ki Kipling zikredilebilir.'' 

Gulliver'le Robenson•un - o da çok 
eskiden - çocuklar için yapılmış ve bil· 
tün edebi kıymetinden tecrid edilmiş 

tercümeleri ve tiyatro sayesinde dili • 
mize kazandırılmış olan Shakespeare 
piyesleri istisna edilirse, ingiliz edebi
yatının bu birkaç ana şöhreti bile bize 
henüz tanıtılmrş değildir. 

Mahdud edebi tercümelerimiz dai • 
nıa fransız kaynaklarına baş vurmuş· 
tur. Fransız edebiyatından aşağı oldu
ğunu iddia için ortada b,iç bir ciddi se 
beb bulunmıyan ingiı:z edebi mahsul
lerinin ve biç olmazsa bunların kalbur 
üstünde kalanlarmm hala dilimize çe\T· 
rilmemiş bulunmasının nasıl bir eksik 
teşkil ettiğini uzun boylu anlamaya lü
zum yoktur. 

Kipling ve Dickens, türkçeye kabil 
olduğu kadar çabuk kazandırılması ıa
zım gelen ilk iki ingiliz edibinin adla
rıdır. 

Nureddin Artam, biri daha ziyade fan
tezist, diğeri realist olan bu iki edibten 
ilkini tercih ederek işe başlamış ve bize 
onun en karakteristik eserlerinden biri 
olan "Cengel Kitabı,, nı hediye etmiştir. 
İlk cildi bugün elimizde bulunan bu 
eserin ikinci cildinin de pek yakında 

çıkacağını şimdiden müjdeleyebiliriz. 
Umumi bir tavsif olarak müellif 

hakkında kullanmış olduğumuz "fan
tezist,, tabirini hafif manSsiyle alma. 
yımz. Kipling nevi şahsına münhasır 

bir efsane S.leminin kurucusudur. Fan-

Ekonomi bakanlığı iı; dairesi dör
düncü bölge amiri Faris Ulubay Aydı-. 
na gelmiş ve dün halkevi Mlonunda 
Aydın fabrikatör v etüccarlariyle biıı 
toplantı yaparak kendilerini iş talimat .. 
namesi etrafında aydmlatmıştır. Bay: 
Faris Ulu.bay iş alanla verenlerin du ~ 
ruınlarmı tetkik ve iş talimatnamesi• 
ne göre hazırlık yapmak üzere bölgesi 
çevresinde gezisine devam edecektir_. 

Söke' de taz}ikli çeşmeler : 

Söke belediyesi mahallelere tazy iJ:C,. 
1i çeşmeler kurmuştur. Bu hafta için • 
de bu çeşmelerin sonuncusu da yerin~ 
konulacak, ondan sonra eski su kesile
cek, Sökenin yıllardır dile~i olan te • 
miz ve sıhhi su işi de tamamen başa • 
rılıruş olacaktır. Bunu başaran'ara 
başta urbay Eyüb Özbaş olmak üzere 
su gibi aziz olun deriz. 

Bir cinayet : 

Germencik nahiyesine bağlı Balat• 
çrk k~yünde bir cinayet olmuştur. Ci· 
nayetin sebebi eski muhtar seçiminden 
dolayı köy halkı arasında kalan geçim.. 
sizliktir. Bu köy halkından İsmail kah
vede tavla oynarken içeriye eniştesi 
İbrahim girmiş, lbrahimc orada bulu
nan ve aralar ıötedenberi açık olan Ha
lil İbrahim hücum etı:nif, bunu gören 
İsmail Halil İbrahime hücwn ederek 
ağır surette yaralamıştır. Yaralanan 
hastaneye yatırılmış, yaralıyan da hap
se trkılmrştır. 

Söke Ha1kevinde toplantı : 

.. Söke halkevinde evvelki gün bütün 
halkevi üyelerinin iştirakiyle umumi 
bir toplantı yapılmıştır. Toplantı hal
kevi reisi Nebil Çobanoğlu tarafından 
açılmış ve halkevi çalış.malan hakkın· 
da izahat vermiştir. Bundan sonra 
her şube üyeleri yeni komite seçimle· 
rini yapmışlardır. 

tezisinin yaratmış olduğu bu dünyanın, 
içinde yaşadığımız hakiki alem kadar 
bize hakiki görünüşü, işte Kipling'in 
bütün sanatı buradadır. 

Bu efsane alemi hakkında Mourois.
nın salahiyetli kaleminden çıkmış bir 
izahı Ulus sütunlarında okudunuz. 
"Sihirbaz", fransız edibinin bu hariku
lade kabiliyetin sahibine verdiği addır. 

"Cengel Kitabı" ile içinde ilk adım
larımızı attığımız Kipling aleminin hep 
aynı derecede zengin geniş sahalarını. 
arkadaşımızın, bize aynx müellifin di
ğer eserlerini de tercüme ederek, ta • 
nrtrnasını dileyelim. 

''İmparatorluk kurucusu,, gibi aza. 
metli bir aJın kendisine verilmesini t.-.ı 

min edecek kadar ingiliz milletinin 
minnetini kazanmış olan Kipling. İn .. 
giltcrenin olduğu kadar bütün dünya • 
nındır. Yalnız, şimdiye kadar Türkiye
nin ve türkçenin değildi. 

Nurettin Artam'm yapmış olduğu 

hizmet budur. 
YAŞAR NABİ 

Maça Kızı 
mevvic bir hal alır. Nitekim Belnski ve Di
mitri Pisarev onun hakkında şiddetli ve ba
zan yanlış hükümler vermişlerdir. 

Fakat, 8 haziran 1880 de, Moskova'da ya
pılan Puşkin abidesinin açılışı sırasında Dos
tıoyevski "edebiyat dostları cemiyeti" inde 
meşhur nutkunu verdiği zaman artık ortada 
düşman kalmamıştı. Ona göre Puşkin, her 
şeyden önce, Çingeneler'deki Aleko, yahud 
Oniegin gibi endişeli hayalperestlerin mem
nuniyetsizliklerini tasvir ederek, buna çare 
olmak üzere egoizm ve işsizlikten vazgeçip 
halk hakikatine dönüşü tavsiye eden adam
dır. Kadınların en ziyade rus olanını, kendi 
saadetini başkasının felaketi üzerine kurmak 
istemiyen derin ve ulvi Tatiana'yı yaratan, 
odur. O, halka doğru zoraki bir tavurla eğil
memiş, müsavi bir kardeşlik hissi içinde 
yaklaşmış, ona müşfik bir sevgi ve derin bir 
iman beslemiştir. Ve nihayet, muhtelif mil
letlerin karakteristiklerini benimsedikten 
sonra Rusya'ya düşen vazifeyi ve aryen ırk
ların aynı tek spiritüel birlik içinde barış· 
malarmı bir peygamber gibi sembolize eden, 
gene odur. 

hitler bile ona tapmmaktadırlar. XIX mcı 
asır sonunun sembolstleri onda, fikirle resmi 
mezceden vuzuh üstadına hürmet gösterir -
l~r. Pey.zajistler resminin netliğini, paleti -
nın zenginliğini, tonlarının doğruluğunu 
methederler. "Salon ' şairleri onda, kendi 
"ced" terini selamlarlar. Nasyonalistler, 
rus vatanını ve slav kardeşleri terennüm 
~den mısralarını gururla okurlar. Kozmopo
lıtler onun yabancı ruhlara nüfuz kabiliye -
tini hayranlrkla karşılarlar. İnsanların acı -
lannı anlatan şairler de onun düşkünlere, 
zavallılara karşı gösterdiği sempatiyi göre
rek heyecanlanırlar. Bunlardan N ekrasov 
gibi bazıları, onun mevzularını yeniden ele 
alıp daha geniş bir şekilde işlemişlerdir. 

mektedir. 

*** Puşkin hakkında neşrolunan rusça ki-
tablar pek çoktur ve bunların sayısı durma
dan artmaktadır. V. - I. Mejov'un 1886 da 
neşrettiği 405 sayfalık büyük kitabı, başlıca 
bibliyografik eser olarak kalmaktadır. V. Ze
linski şair hakkmda yazdığı tenkid makale
lerini 1886 da Moskova'da neşretmiştir
N. - O. Lerner, Puşkin'in hayatının değerli 
bir kronolojisini yazmıştır ki, bunun ikinci 
tabı Petersburg'da 1910 da neşrolunmuştur. 

Yazan: Puşkin 

Puşkinin eserleri 
Bu sekilde kabul edilince yabancı mu

harrirle,rin tesiri istidadın gayri millileşmesi 
§eklinde tezahür etmez; bilakis şairin milli 
karakteristikleri tahlilde kullanacağı hassa
ları kuvvetlendirir mükemmelleştirir; onun 
tefahhus sahasını' genişletir, derinleştiri~. 
Pu&kin'in sanatı ne kadar yakından tetkık 
e_dilirse, geniş kültürünün onu bir lrozmop_o
!1t Yapmadığı 0 kadar iyi anlaşılır. Şüphesız, 
ınsanlığa bağlıdır, fakat daima kendi rrl·uun 

1~mgasını taşır, kendi ırkının ruhunu ,ı ~ .. na 
Yı anlamış ve anlatmıştır. 

k ~~erleri, mazisi ve haliyle, bütüu memle-
etını ihtiva eder. Fakat insanları ve eşyayı 

?~r cephesinden ve yakından tetkik ettiği 
ıçındir ki, hazan sairin büyüklü0 ünü ihata ede . ., ı:. 

1 mıyen müfessirler onu iyice anlıyamamış-
ardır. Bir muharirirn sosyal ve politik me -

selele · ' d'l d. ~ . ~ı telakki tarzına göre muhakeme e ı -
1~ 1 bır memlekette, şairin talii de müte-

• 

O zamandanberi Puşkin bir ilah mertebe
sine yükselmiştir. Biribirlerine en zıd mu -

Daha bircok muharrirlerin Puskin hak • 
kında neşrettikleri eserlerden bcl'şka, şair 
hakkında her gün ele geçen alaka verici ve
sikalar Sovyct ilim akademisi tarafından 
neşrolunmaktadır. 

Birçok dram muharrirleri ve romancılar için --------- (Sonu var) 

DÜZELTME de onun eserleri güzel birer model olmuştur. 
Velhasıl, rus toprağı üzerinde çağlıyan 

her su, onun kaynağından gelir. Hepsinin 
sesi, aynı konser içinde mezcolur. Ananeci 
kültlere karşı çok şiddetli olan komünist ih. 
tilali bile onun büyük çehresine saygı gös -
tenniştiı-. Büyük ihtiJalin galibleri de, mağ -
lUblan da Puşkin'in önünde hürmetle eğil • 

Dünkü tefrikarnızın Puş.kin'in eserlerine aid 
olan kısmının son cümlesi yanlış çıkmıştır. Doğru 
şekli şudur: " ... dar şekillerden ve calilikten yaı
mlmaz bir hisle kaçınmıştır." 

Aynı kısmın ikinci paragrafının ikinci cümle .. 
sinin doğru şekli de şudur: "Ondaki sanat kudre .. 
ti muayyen kalıplara girecek cinsten değildi." 

Özür dileyerek düzeltiriz . 
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Milli f. atay mitinginde bin erce ankaralı bulun 
12~ 11 

Hatayın kurtuluşunu kutlayan kalabalığa bir bakış 

(Başı 1. lncl sayfada] l terce türkün arasındaki bir ihtiyara bir 

!erimizin hürriyet ve istiklale lia- fransız zabiti sormuştu: 
vuştuğu günün bayramıdır. Ha- - Be adam ıu haline bak, ihtiyarlık
taylılara bizden selam ..• '' cümlesi, tan ayakta duramıyorsun. gözün gör-

Yüksek Ziraat Enstitüsünden müyor ve kulağın işitmiyor, ne diye bu 
Hayri y aşar'ın: kalabalığa katıştm. 

İhtiyar göz yaşlarını silerek fransız 
zabitine cevab veriyor: 

Gazi Terbiye ens
titüsünden Bay 
Şaban Taşkın 

sinden Bayan 
lcıaı 

"Kudreti varlığa, varlığı kud
rete dayanan bir kütle eriyemez. 
Hatay sen kudreti varlığa, varlı
ğı kudrete dayanan bir kütlesin. 
Eriyemezdin ve erimedin'' cümle
si en çok alkışlanan heyecanlı 
ifadelerdir. 

Ankara balkının ve bu sırada bütün 
Türkiye türklerinin bu coşkun sevinci 
ve Hataya sundukları güzel dilekleri du. 
yarak coşan ve sevinen iki hataylı genç 
de: Nahide Balcı ve Reşad M ursal da 
aöz aldılar; Biri, ince bir şiir, diğeri a
teşli bir hitabeyle Hatayın Türkiye kar
deşlerine duyduğu candan sevgi ve şük-

Hataylı 

Nahide 
Bayan 

Sıyasal BİIİgiler 

Okulundan Bay 
Balcı 

Rüştü Oz;ın 

ranı belirttiler; Ha tayın sevincini iki 
gencin ağzından dinlemek Ankara halkı
nın neşesini ve heyecanını bir kat 
daha arttırdı. 

Hele Reşad M ursalın: 

Bir luıtıra 
"- Bir gün, Hataya gelen bir türk 

heyetinın otomobilini omuzlarında taşı. 
yan ve otomobilin önündeki türk bayra. 
ğınr hasretie ve göz yaşlariyle öpen bin. 

- Evet gözüm görmez kulağım işit. 
mez lakin burnum koku alıyor. Bırakta 
Şu otomobile yüzümü süreyim. Onda ana 
vatının kokusu var .. ., Ve "Hataylı her 
türkün evinde çok itina ile saklaruruş bir 
paket vardır. Ya sandığında veya baş 
ucunda durur. O hatayhnın her şeyinden 
üstün en kıymetli hazinesidir. 

Paketi açınız. Kırmızı bir şal görür
sünüz. Bir ucundan tutup açınıı, mey
dana ipekle işlenmi~ bir ay ve yıldızlı 

bir türk bayrağı çıkar". Cümleleri derin 
bir hassasiyetle alkışlandı. 

Bay Behçet Kemal Çağlar konuşuyor 

Halkın en büyüğe ve büyüklere 
duyduğu minnet ve şükran meydanda 
görülmemiş bir coşkunluk havası yara. 
tırken; Meki Said Esen, bir teklifi oldu
ğunu haykırdı. 

Türklüğü kurtaran ve yücelten 
Atatürk'e fÜkran ve ta%imlerimizi, 
onun yanında siyasi, ilıtııadi saha
larda ve her türlü memleket iılerin
de muvallakıyetler temin eden is
met /nönüne ve hükümetine ıükran 

ve takdirlerimizi, hepimizin menıub 
olmakla gurur duyduğumuz hurucu 

Yüksek Ziraat 
Enstitü i' ıden B. 

Hayri Yaşar 

Parti adına bir 
söylev veren B. 

Sabri Çelikkol 

Mil1i Hatay mitingi 
hiitün yurdda büyiik 
tezahiirlerle kutlandı 

Yurdun her köşesinden alınanhaberlere nazaran bütün nahiy~, 
kaza ve vilayet merkezlerinde Hatay için milli mitingler yapıl
mıftır. $imdiye kadar alınan bil~ilere göre bütün Türkiyede bu
l(ünkü mitinglere iştirak eden kadınlı erkekli halk iki milyon tah
min edilmektedir. Bu mitinglerde Hatay clavcuı ve Hatay türkleri 
hakkında halk hatibleri •Öz alarak Cemiyeti Akvamca Hatayın 
ayrı bir varlık ve türkçenin e.a• re•mi dil olarak kabul edilme•i 
her yerde hü•nÜ telakki edildiği kaydedildikten ıonra Cemiyeti 
Akvam ve orada türk davasına müzahir olan müttefik ve clo•t 
devletler hakkında cemilekar •özler ıöylenmit Suriye ve arab iı
tiklali için ele do•tane temennilerde bulunulmu, ve hatibluin 
söylevleri halk tarafından alkıtlanmı,tır. 

1 
Mitinglerin kalle•inde Atatürk'e, 8Qfvekil lımet lnönü'ne ve 

hükümete, Mare,al Cakmak'a, Hariciye ve C.H.P. Genel Sekreter-
liiine te,ekkür ve tebrik telleri çekilme kararları heyecanlı al-
kı~lcrrla kabul edilmiş ve bu teller çekilmittir. (A.A.) 

partimi%e bağlılığımızı, Ankaradaki 
Hatay Egemenlik Cemiyetine tebri
kimİ%İ, davamızı türke yarcqır bir 
vakar ve incelilıle müdalaa eden mu
rahhas heyetimizin ve hariciyemizin 
başı Rüştü Aras'a teıekkürlerimizi 

birer telgrafla sunmamr.u ayrı ayrı 

teklif etti. Atatürk'e telgraf çekil
mesi teklifi, teklif sahibinin kabulün 
eller havada alkıflanmasiyle tezahü
rünü dilemesi üzerine bütün halk 
elleri havada dakikalarca alkışı kes
mediler. 

Diğer teklifler de biribirinden hara
retli ve içten tezahürlerle kabul edildi. 
Halk bir ağızdan, yüksek ve düzgün bir 
sesle, onuncu yıl marşım söylemeye baş
ladı, ötede Ankara sekmenleri milli o
yunlarla genel sevinci bir kat daha art
tırdılar ve halk, bu büyük zaferini de i. 
çine sindirerek dağıldı. 

Istanbulda büyük te
zahürler yapıldı 

İstanbul, (Telefonla) - Hatay dava. 
mızın milli arzuya uygun bir şekilde ne
ticelenmesi bu gün coşkun tezahüratla 
kutlanmıştır. 

Bu davanın halline takaddüm eden 
hadiselerin bütün safahatını bü}rük bir 
hassasiyet ve heyecanla takib eden İs
tanbul halkı, meselenin milli bir zafere 
bağlanmasını hakiki bir sevinçle karşıla

mıştL Onun için. Bayazit meydanında 

hazırlanan miting çok kalabalık olmuş ve 
on binlerce yurddaş, zaman zaman yağ
mur ve kar yağmasına rağmen, mitinge 
iştirak etmiştir. 

Öğleden sonra Bayazit meydanına 

giden bütün yollar hıncahınç dolmuş bu. 
lunuyordu. Saat on dörtte kadrn ve er
kek on binlerce insan Bayazit meydanını 

adeta taşırmıştı. Koca meydan, kırmızı 
bayraklarla süslenmiş olduğu halde gö

rülmemiş bir insan kalabalığı ile tama
men örtülmüştü. Halk, büyük bir vakar 
ve sükunet içinde mitingin açılmasını 

bekledi. 

Saat 14.30 da Eminönü halkevi baş· 
kanı Agah Sırn Levend kürsüye çıktı 
ve alkışlar arasmda ilk nutku söyledi. 

Agah Sırn Levend, Hatay davasının 

zaferle kapanışını anlattıktan sonra bu 

hal şeklinin bütün dünyaya bir sulh ve 

sükun dersi olduğunu izah ederek dedi 

ki: 

"- Milli davalarımızı şimdi o kadar 

emniyetle ve o kadar yüksek bir gurur 
içinde takib etmeye alıştık ki zafere i
nanmak için türk olduğumuzu hatırla

mak, başunm.la Atatürk gibi yüksek bir 

şefin bulunduğunu hissetmek kafi geli. 
yor." 

Agah Sırn Levend, Antakya ve İs. 

kenderunun bu kurtuluşunu ne kadar 

büyük bir sevinç içinde tesid ettiklerini 
anlattı ve suriyelilerin türk dostluğuna 
layik olduğu kıymeti verecekleri ümidi
ni izhar ederek sözlerini bitirdi • 

Kürsüye gelen ikinci hatib üniversi

te namına söz söyliyen doçent Yavuz ol
du. Genç Doçent, milli heyecanı tama

men ifade eden vecizelerle dolu hitabe

sinde yüksek tahsil gençliğinin hassasi. 
yetini izah etti. 

Yavuz, Hatay zaferinin bir tarihçesi
ni yaptıktan sonra dedi ki: 

"- Dahi bir türk şairi, zafer bir az 
da hasar ister, der. Demek bir zaferin ha-

sarsız elde edilemiyeceğini muhayyele 
kabul edemiyor. Halbuki türkün siyaset 
davası en geniş bir havsalaya sığmıyan 
bir tasavvuru hakikat yaptı. Yapıcı ve 
yaratıcı eliyle hasarsız bir zaferi vakıa 

haline getirerek insanlığa armagan etti. 
Ortada yıkılan şey ve yenilen kimse yok. 
Parlak bir zafer ve bir çok muzafferler 
var." 

ı kültesinden Bahadir Alkin, Dr S tim 
Ahmed Kürsüye geldiler 

Yavuz milli davamızın zaferle neti
celenmesinin en ziyade bu davanın bün· 
yesindeki vasıflardan ıleri geldiğini söy
ledi ve son sözlerini Hatay'a, hatayhlara 
hita b ederek bitirdi. 

Bundan sor.ra sırasiyle İffet 
Halim, öğretmen Faik Ahmet, tıp fakül
tesinden Mustafa Özturan, edebiyat fa. 

Saat on altıda miting bitmişti. Ter
tib heyeti, cumhur başkanı Atatiırk'e 

başvekil İsmet İnönü'ne, genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak'a, hari
ciye vekili Doktor Arasa, dahiliye veki
li ve parti genel sekreteri Şükrü Kaya'
ya birer teşekkür ve tebrik telgrafı çek
mek için halk namına tavzif edilrl iler. 
Halk Sultanahmede kadar kütle halinde 
gitti ve orada dağıldı. 

< 
l 

1 

Milli kıyafetlerle mitin;de bulunan vatandaşlar 

Aliar ılrın minnet ve şükranı 
(Başı 1. h1C1 sayfada) 

Vocteur ı eıuıh KÜşlü Aras 
Ministre dcs A,f.ıfreı ı:.trangc:.ı·es 
de Turquie. 

CENEVES 
Bir • eni milli davamızı daha 

türk millet ve devletine olan em
niyet ve itibarı bir kat daha tar
sirı ederek tahakkuk ettiren mu
rahhas heyetimizin ve hariciyemi
zin başını Ankara halkı sayğı ile 
kutlamaktadır. Holhın bu candan 
duygusunu bildirir ve saygılarımı 
sunarım. 

C. H. P. /lyönkulu Ba§kanı 
TAN DOGAN 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Sekreterliğine 

ANKARA 
Türk ulusunu Atasının ardın

da biribirine kenetlenınit bir e
nerji ve iman &afi halinde tutan, 
hükümet ve parti itlerini biribir
leriy le kaynathrarak memleketin 
rahatlık v~ yükseklik amaçlarına 
görülmemit bir hızla yönelen 
Cumhuriyet Halk Partisi'ne bü
yük bir siyasi zafer daha kazan
manın sevincini tatdığımrz bu 111-

ralarda bir daha bağlılığrmızr ve 
sayğımızı ifade etmeği bütün An· 
kara halkı borç biliyor. 

Halkm bu candan duygusunu 
bildirir ve derin saygılarımı au
narım. 

C. H. P. llyönkurul Baıkanı 
TAN DOCAN 

Hatay Egemenlik Kurumu 
ANKARA 

Hataylı kardeşlerimizin en mesut 
günlerini ya~adrklarr ve türklüğe 

yaraşır bir istikbale doğdukları bir 
sırada sevinçlerin en derinini ve şu
urlusunu duyan Ankara halkı Ulııs 
meydanrn.a toplanmı~. Hataya se
lam, sevgi ve tebriklerini sunuyor. 
Halkın duygularını sayğılaumla 

birlikte bildiririm. 
C. H. /Jyönkıırul Başkam 

TAN DOCAN 

Gene bu toplantı sonunda Anka
radaki hataylı gençler adına da bü
yüklerimize şu telgraflar gönderil
mi~tir : 

Hataylı gençlerin 
şük~ranı 

Ulu Ônder Atatürk'e 
Dolmabahçe 

ISTANBUL 

Bizlere kazandırdığınız i•
tiklôl ve hüriyetin Ankara.da 
tezahüratla kutlandığı ,u •ıra
da anıtınıza çelenğimizi ko
yarken Ankaradaki hataylıla
rın ıaygılarını ve bailılıklan
nı ellerinizden öperek yüce ka
tınıza aunarım. 

Sayın ismet İnönü 
Batbakan 

ANKARA 
Kazandığnnız yüce zaferin 

istiklalimizin tezahüratla kut
landığı şu anda Ankaradaki 
hataylılar cumhuriyet hüküme
tine ve onun batkanı olan size 
bağlılrk ve sayğılarmı sunar
ken ellerinizden öperiz. 

Abdülhalık Renda 
Kamutay Bafkanı 

ANKARA 
Anharada iat;hlalimiz için te

zahürat yaparken bu mutlu gün
de ellerinizden Öperelı sayflıları
mızı sunarız. 

Şükrü Kaya 
Dahiliye Veı.;•· ve C. H. P. Genel 

Sekreteri 

ANKARA 

istiklalimizin tezahüratı yapıl
dığı fU sırada bu neticenin istih
salinde çok büyük emekleri bulu· 
nan size ellerinizden Öp~rek say
gılarunızı bildiririz. 
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Kültür Bakanlığından: 11 DEVLET oEMİRYOLLARı vE LİMAl-.LARı 1 
· UMUM MÜDÜRLÜGÜ SATIN ALMA 

1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre KOMİSYONU İLANLARI 
ıl~ o~ullar~n d~rdüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten müteşek· • ~ • • • 
kil hır tab~.at bılgisi kitabı yazıtrrıası müsabakaya konulmuştur. Afyon istasyonu tevsıatının eksıltmesı · 

2 - Musabaka müddeti 16-2-937 salı gününden başlamak ve 
30-6-1937 ç:ırşamba akşamı bitmek üzere dört buçuk aydır. 

.. 3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 31-3-1937 çarşamba gü
nu akşamına kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına mürcaat ede
rek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir nu
mara alacaklardır. 

4 - Müsaba~kda birinciliği kazanan kitab serisi üç yxl süre ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yxl için biner lira telif hak
kı verilecektir. İkinci çıkan kitab serisini yazana bir defaya mah
sus olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, 
d~rdüncü ve beşinci çıkanlara da birer defaya mahsus olmak üzere 
dorder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nü~ha olmak ü~e
r~ makine ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne yazıl~ış olarak Kul: 
tur Bakanlığı Yayın Direktörlüğüne makbuz muka?ılınde .vermel~rı 
veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak re~~· şekıl, graf_ık
ler ve sairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan bırıne ve Y.erl~rıne 
kon:ılmuş olarak bulunması kafidir. Müsabakaya b~~ılmış hır kıta.b
la gırenler de kitabın üç nüshasını verecek veya .gonde.re~eklerdır. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerıyl7 bırlıkte eser
leri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telıf .~a~kı muka· 
bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vaz geçerek Kultur B~~n
lığına üç yıllık bir devre için terkettiklerini vekitabın o d~vre ıçı~· 
d k. h 'hl · · k dı·ıeri veya kendı mesulı-e ı er basılışının son tashı erının en _ 
Yetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafr?dan ~aprl~ca~ı
nı gösterir Noterlikten tasdikli bir teahhüd senedı vcrılmesı e 
lazımdır · 

7 - Kitabları yazanlar isim ve adreslerini yal~~z k~pdakhsayhfası 
.. . kl t ' ayfalarr uzerın e er anuzerıne yazmakla iktifa edece er, me ın s b' · t b lun 
gi bir şekilde hüviyetlerini tanıtmağa imkan veren ır ışare u • 

durnııyacaklardır. · 'k e teknik va • 
7 - Kitablarda bulunması lazımgelen ~eda~_?~; :k teahhüd se

sıfları gösteren şartname ile Noterliğe tasd~k et .~rı .~~ .. nden alınabi· 
nedinin formülü kültür bakanlığı yayın .dırektorlu1u nu da birlik
lir. Mektupla istiyenlerin bir kuruşluk bır posta f~50 
te göndermeleri la~z~ım~d:;ır::-~(~2:2:2!.)-------~-------

U şak Belediye ~~~~~:~::Un. 
Belediyemızin açık olan fe~ memur ug~ il ve musaddak :ııehir 

racatı ilan olunur. Taliplerin dıplomasını am M kine elektrik su 
planını tatbika muktedir bulunmalarMı ~rttırt a rakı' müsbit~nin 
işlerinden anhyanlar tercih olunur. uracaa a ev 1_ 381 
eklenmesi Hizm"dı:r·:_!.(~18~6~)'.,_ __________ , _____ _ 

İstanbul Posta T. T. 
Müdürlüğünden: 

Halkalı Ziraat mektebinin cenubu şarkisindeki suyu_n Yeşilk.öy 
. . . . · t rılacak tesısat vesaıre 

alıcı telsiz istasyonuna getırılmesı ıçın yap ı Eksiltme 12·2·937 cu-
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . b' ·ıı i katta 
nıa günü saat 14 30 da İstanbul Yeni Postahane bınası ırı c . 
İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müte~kkil alım sat:a.ı!'~n:1~~~: 
nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 5336 Iıra 26 kur~ş m 
nat 400 lira 22 kuruştur. İsteklilerin bu husustakı şartname, muka· 
vele projesi ve bunlara ilişik sair evrakı görmek ve muvak.~a~ t~. • 
rninatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur mu~url~ 
idari kalemine müracaatları ve eksiltme gününden en. az sekız g.un 
evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatla 5000 lıralık bu ışe 
benzer iş yaptıklarına dair bir ehliye.~ vesi~a~ı almaları gerek bu ve 
gerekse idaremizden de alacakları mutahhıtlık v bu arada bulundu· 
raacklan ticaret odası vesikasını havi teklif mektuplarını şrtname· 
deki tarifata göre tanzim ederek eksiltme saatinden bir saat evve• 
line kdar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vennelri ıa • 
zımdır. (501) 1-400 

Askeı·i Fabrikalar 
Umum Müdürlüğünden: 
A k 1. ~ · · ı · t r esi mezunu bir memur alına-s er ıgını yapmış o an tıcare ıs . A •• terde ça-

caktır. Ticaret tahsili ile beraber banka ve tıcarı .muessese k ve el• 
lrşınış ve buralardan bonservis almış olanlar t~.rcıh olu:ıac~ ehliyete 
lerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gosterece erı 
göre yüz sekiz liraya kadar ücret verilecektir. • ika 

İsteklilerin istidalarına bağlıyacakları diploma, askerhk ves • 
sı ve nüfus cüzdanları ile birlikte en geç 10 • şubat • 937 ?ş~ 

kadar Umum Müdürl"iğe müracaatları. (171) -

1ııı1111111111111111111111111111111111111111111111111illllllllllllllllllllllllllDlllDllllDnll! 
~ TÜRK HAVA KURUMU ~ 
~ = 1 BüYül{ PiYANGOSU ~ 
~ = 
~ Şimdiye kadar binlerce ki§iyi zengin ~tmiftiT. §S 
~ 4 üncü keşide 11 ŞUBAT 1937 ded1r. ~ 
~ d E ~ Büyük ikramiye 50.000 lira rr. 5 
~ = 
~ A · 15 000 12 000 10 000 liralık ikramiyelerle i\E ;.:::: yrıca . . , · , • ,.. f d -
~ (I0.000 ve 20.000) liralık iki aded müka at var ır ... 55 
~ DiKKA T: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü ~ 
~ akşam na kadar biletini değiştirmİ§ bp)unmalıdır. 55 
~ B · .. · d k' h kkı sakit olur .... := ~ u tarihten sonra bılet uzerın e ı a = 
~ -
•ıt!llilllllllllllllllllllllUlllllllilllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllHll• 
lzınir ili Daimi Encüınenınden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Menemen • Muradiye yolunun 

~ + 544 - ı ı + 960 kilometreleri arasında şose yapıaı; 
Keşif bedeli: (23949) lira 36 kuruştur. . • 

~ da ·· t ilmiştir • Bu işe aid şartnameler ve evrak aşagı gos er • 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - MukaveJeJ projesi . 
E - Bayındırlık işleri genel şartnamesı 
D • Fenni şartname 

t C - Proje, grafik . k İstanbul ba-
Mek!ilcr bu sartname ve evrakı İzmır • An ara • 

~ndırlr!c dire1 :tö rİüklerinde görüp ince1eyebilir~er. 
.Eksiltmesi yap Ja::ağı yer tarih gün ve .,aati: 8 şubat 937 pa:zar-

tesı saat 11 de İzmir daimi encümeninde. 
Muvakkat teminat: (1774) liradır. d ık bakan-

ı ~ E l,siltmeye girebilmek için gereken belgeler=. Bavm ır 1 b 
1 

. 
ıgında:1 937 tak . 1 . • alınmış belge ile tıca re t odası e g7sı. 

'f vım yı ı ıçın ı. . saat evvelıne 
. ekJifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten uır .. 
~adar İzmir ili daimi encümeni başkanlığrna makbuz muka.bıılnde 

ereceklerdir. (145/ 120) 1-293 

Afyonkarahisar istasyonunda yapılacak makine deposu ve müş
temil~tı. kanalizasyon tevsiatı, rampa ve yolcu peronu inşaatı kapa· 
iz zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1. - Bu işlerin kesif bedeli 270916.23 liradır. 
2. - İstekliler bu işe aid şartnameleri, projeleri ve sair evrakr 

Devlet Demiryollarmın Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Afyon vez
nelerinden 13.55 !ira mukabilinde alabilirler. 

3. - Eksiltme 15.2.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 te An
karada Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol daire
sinde toplanacak Merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı te
minat ve vesaiki aynı g ünde saat 14 e kadar Komisyon reisli~ine 
teslim etmiş olmaları lazımdır: 

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 14587 lira-
lık muvakkat teminat. 

b) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c) Nafıa Vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 
d) Kanunun (4 üncü) maddesi mucibince eksiltmeye girmeye 

bir mani bulunmadığına dair imzaları tahtında tahriri beyanat. 
5. - Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mu

kabilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakknda fazla izahat almak istiyenlerin D.D. Yolları Yol 
Dairesine müracaat etmeleri. (135) 1-302 

İLAN siltmeye konulmuş ise de talip 
5. inci İşletme mıntakasında çıkmadığından 2490 No. lu ka • 

Fevzipa§a • Diyarbekir hattı nunun 40 inci maddesine tevfi
üzerinde kilometre 290 - 294 (Fi- kan yeniden eksiltmeye konul • 
rat - Bekir Hüseyin) arasında mustur. Muhammen bedeli 
toplattırılarak kırdırılmak su • (10344/ 11) on bin üç yüz kırk 
retiyle (10.000 m3) on bin met- dört lira on bir kuruştur. 
re mikab balastm ihzar ve tes- • 2 - İstekliler bu işe ait plan, 
timi kapalı zarf usuliyle eksilt- şartname ve mukavelename pro
meye konulduğu 26-1·937 salı jesini Ankara, Haydarpaşa, Ma
günü talip çıkmadığından 2490 latya ve Adana vezneleriyle Ela
No. lu kanunun 40 ıncr maddesi- ziz istasyonundan (52) kuruş 
ne tevfikan yeniden eksiltmeye mukabilinde tedarik edebilir1er. 
konulmuştur. Muhammen bede- 3 _ Eksiltme Malatyada s. 
1i (10900) on bin dokuz yüz li • inci işletme arttırma ve eksilt
radır. me komisvonunda ve işletme bi· 

Eksiltme 15-2-937 pazartesi nasrn<la 15-2-937 pazartesi gü • 
günü saat (14) de Malatya İş - nü saat (15) de yapılacakttr. 
let:me binası dahilindeki 5. inci 4 _ Eksiltme kapalı zarf u· 
işletme arttırma ve eksiltme ko- suliyle olacaktır. 
misyonunda yapılacaktır. . 5 _ Muvakkat teminat pa • 

Muvakkat teminat (817/ 50) rası (775/81) yedi yüz yetmiş 
Sekiz yüz on yedi lira elli ku • beş lira seksen bir kurustur. 
rustur. 6 - İstekliler 2490 No. lu 
İ~teklilerin 2490 No. lu arttır- kanun ile 3297 sayılı resmi ce

ma ve eksiltme ve ihale kanu- ridedeki ehliyet talimatnamesi 
nuna tevfikan ve şartnamede ya( mucibince muktazi ehliyet ve • 
zıh ehliyet ve diğer vesaikle sikasını ve işe ginneğe kanuni 
muvakkat teminat makbuzlariy- bir mani bulunmadığına dair be
le teslim şekline göre fiat teklifi- yannarneyi ve teklif mektupla
ni havi zarfların üzerine yazıl- nnr eksiltme günü ihale saatin
mak suretiyle eksiltme saatin • den bir saat evve1ine kadar Ma· 
den bir saat evvel makbuz mu • Iatya'da s. inci işletme arttırma 

• kabilinde Malatyada 5. inci iş - ve eksiltme komisyon reisliğine 
letnıe komisyon reisliğine veril- vermiş veya göndermiş bu1un • 
miş veya gönderilmiş bulunma- malrdrrlar. (2.19) 1-458 
lan ve teklif sahiplerinin de ek- İLAN 
siltme günü saatinde hazır bu • Muhammen bedeli (175297,50) 
lunmaları ve ayrıca izahat al - lira olan 20.000 ton krible alman 
mak istiyenler de Malatya iş· 
letme müdürlüğüne müracaat maden kömürü 17 • 3 - 1937 çar-
edebilirler. şatnba günü saat 15,30 da kapa • 

Şartname ve mukavele proje· 1r zarf usulü ile Ankarada idare 
si ve genel şartname Elaziz is • binasında satın alınacaktır. 
tasyonunda ve Malatyada işlet • Bu işe girmek istiyenlerin 
me kaleminde Ankarada yol da· (10014,88) liralık muvakkat te-
iresinde ve Havdarpasada yol · 

mınat ile kanunun tayin ettigw i başmüfettişliğinde parasız ola ... 
rak verilmekte ve gösterilmek .. vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 
tedir. (238) 1-457 gün ve 3297 No. Ju nüshasında 

intişar etmiş olan talimatname 
İLAN dairesinde alınmış vesika ve tek-

1 - Malatya istasyon binası- liflerini a~nı gün saat 14,30 a 
nın Malatya şehir cihetindeki kadar komısyon reisliğine ver • 
(3814 m2.) üç bin sekiz yüz on meleri lazımdır. 
dört metre murabbaı mahallin Şartnameler 876 kuruşa An· 
ilan ve şartnameleri mucibince kara ve Haydarpaşadaki vezne· 
parICe ve levazımının temini ve !erinde satılmaktadır. (219) 
ferşi işi 26-1-937 salı günü ek- 1-430 

-----~.;..;.__~~~----~~~....:......:.:.~ 

P. T. T. Levazım 

Müdiirlüğiinden: 
ı· - İdare ihtiyacı için 120.000 metre çift bükümlü sahra kablosu 

40000 metre çift bronz nakilli siyah renkli haketal tel kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (9600) teminatı muvakkate (720) Jiracın-. 
3 - Eksiltme 8. mart 937 pazartesi günü saat 15 ae Ankaraaa 

P. T. T. Umum Müd~rlüğü Satın Alma Komisyonunda yaprta
caktır • 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 
alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartn~.~d~. yazılı vesikalarla teklif mektubunu ihtiva eden kapalı 
ve mühurlu zarfları saat 14 de kadar rnezkfir komisyon reislığine 
tevdi edeceklerdir. 

5 - Resnıl Gazetenin 7. 5. 936 ve 3297 sayılı nüshasındaki ta. 
limatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesikası i'.H-az edilecektir. 

6 - Şa~tnameler Ankarada .Levazım Müdttrlüğünden !sta.n.. 
bulda :Beyoglunda Levazım Aynıyat şube mUdürlüğünden parasız 
olarak verileee!!_ir. (163) 1 269 

Nafia Velciletinden: 
Pazarlıkla eksiltme ilanı: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Sıyasal Bilgiler Okulu 
kanalizasyon inşaatıdır. 

Keşif bedeli (2898.45) liradır. 
2 - Eksiltme 16-2-937 tarihinde salı günü saat 15 de Nafıa Ve

kaleti yapı işleri odasında pazarlık usuliyle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 15 kuruş mu

kabilinde yapı i§leri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 217 lira 38 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve müteahhitlik vesikası ibraz etmesi 
mukta;ddir. 

İsteklilerin vesaiki havi zarfları 2 inci maddede yazılr saatten 
bir saat evveline kadat komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (235) 1-455 

' ' j 

ti 
KUrU.J{' OlllU~. 

İzmir ili Daimi Encümeninden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
İzmir • Manisa yolunun 7 + 000 - 11 + 000 kilometreleri ara

sındaki şosenin esaslı onarılması, 
Keşif bedeli: (12897) liradır. 
Bu işe aid şartnameler: ve evrak aşağıda gösterilmiştir· 

A - Eksiltme şartnamesi • 
:B - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık iileri genel şartnamesi 
D - Fenni şartname 
C - Proje, grafik 

İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir ·Ankara - İstanbul bayın
dırlık direktörlüklerinde görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer tarih gün ve saati: 8 şubat 93 7 pazar
tesi saat 11 de İzmir ili daimi encümeninde 

Muvakkat teminat: (968) lira 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan

lığından 937 takvim yılı içinde alınmış belge ile ticare1. odası beJgeleri. 
Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saatten bir s:ıat evveline ka

dar İzmir ili daiın1 encümeni başkanlığına makbuz mukabilinde vere-
ceklerdir. (147/121) 1-294 

1 ÇOCUK HIRSIZLARI 

._ .......... LmOmRmEmLİlmı~mHARiıiiıiiilıimDml_. ...... .. 

Ankara Mektehler Mühayaa 
Komisyonu Reisliğinden:1 

Sıyasal Bilgiler okulu için 132 tane battaniye açı keksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 19-2-937 cuma günU saat 14 de mekteblet 
muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher bat • 
taniye için 14 buçuk lira bedel t hmin eclilmiştir. İlk teminat 143 
lira 55 kuruşrur. Battaniyelerin şartnamesi ve nümunesi okul ida • 
resinde her gün göri.i.lebilir. (230) 1-453 

Ankara Okullaı· Sa yışmanlığı 
Satın alma komisyonu Başkanlığından : 

Gazi Terbiye Enstitüsü talebeleri için aşağıda müfredatile 
muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılx iskarpinler açıJı:: 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltıme 16-2·937 salı günü saat 15 te okullar satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

Nümune ve şartnameyi görmek istiyenler okula müracaat et. 
meljJir. 

İstekliler muvakkat teminatlarını ihale günü saat 14 de kadar 
okullar sayışma.nlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 
Cinsi Çift Muhammen Bedeli Muvakkat 

Lira 
Erkek iskarpini 130 650 
Kız p 50 300 

(226) 1-451 

o 

teminatı 
48.75 
2.2.50 

Defterdarlık ve Kızılbey 
Maliye Şubesi başka 
binalara taşındı 

Ankara Def ter dar lığından : 
1 - Defterdarlık bütün servisleriyle Gümrük ve İnhisarlar 

Vekaleti Muhasebe ve tetkik müdıirlüklerinde. boşalan ve bir kıs
mı maliye meslek mektebi tarafından işgal ~ôilmekte bulunan bi':aya 

2 - Kıztlbey Maliye tahakkuk ve tahsıl §llbeE. defterdarlıgın 
şimdiye kadar bulunduğu binaya: . 

Taşınmıştır alakadarlara keyfıyet ... hbar olunur. (242) 1-459 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

Çrkrrıkçılar yokuşunda maz
but 140 sayılı kargir binanın 3 
senelik icarı 10 gün müddetle a
çık artırmaya konulmuştur. İha
le 8 şubat 1937 pazartesi günü 
saat on beşte Vakıflar Var 'dat 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 22 
buçuk lira teminatı muvakkate 
alınacaktır. Tutmak istiyenlc
rin mezkür müdürlüğe müraca-
atları. (202) 1-407 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200)' 
lira harta matbaası için bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me le satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak 
üzere he gün ve eksiltmeye gire
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminut makbuzlıriyle 11-2·9 7 
perşembe günü saat (15) de Ce
becide harta genel direktörlüğü 
satın alma komisvonuna elmele-
ri (141) 1-348 



PHILCO 
l\lüzik öğretmen 
Okulu Diretörlü 
ğün,Jen: 

Müzik Öğretmen okulu o
kurları için nümunesine göre 
bir takım erkek elbisesinin ku· 
maşı ile malzemesi ve dikme 
ücreti muhammen bedeli 2350 
kuruş ve kızlar için kumaşı ile 
malzeme ve dikme ücreti mu
h:\mmen bedeli 2000 kuruştur. 

Erkekle .. için 65-90 kızlar i· 
çin 55-70 asgari 120 azami 160 
takımdır. Teminatı 263 lira 62 
kuruştur. Nümune ve şartname
sini L"t;rmeY. istivenler Okul di
rektörlüğüne h•rrriin müracaat 
ecfebi1irler 

İhale aç.~ eı,sııtme suretiy
le 8.2.937 paıar•~si günü saat 15 
de Okullar sayışmanlığında ya
pılaccıktır. Teminat saat 14 de 
kadar Oirnllar Sayışmanlığı vez
nesine yatırılmış bulunacaktır. 

(!34) 1-301 ------
Kiralık Apartıman 

Yenışchirde Çankaya cadde
sinde güvenlik anıtı karşıstnda 

15 No. lu apartır!lan. Bü} ilk oeş 
oda hava gazı ve elektrik 1303 
telefona müracaat. 1-282 

KİRALIK 

Bir Oda 
Bankalar caddesi berber Yu-

auf Telefon: 3953 

Ankara Birinci 
l\fıntaka 

Kadastro 
MüdiirlüWinden: 

Yenişehirde Maltepe ve ci -
varında 1184, 1185, 1186, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 
1198 No. lu kadastro adaları 
içindeki bazı gayri menkullerin 
fenni ve hukuki tesbit şekilleri
nin tetkikine başlanılacağı Çan
kaya belediye ilan tahtasına ası
lan 76 No. lu ilannamede müfre
datiyle gösterilmiştir. 

Tetkikat 20-2-937 günü bite
cektir bu adalar içinde mülkü 
ve alakası olanların komisyona 
müracaatları ilan olunur. (215) 

1--449 

Vaklflar Umum 

Müdiir1üğünden: 
Çankaya kazasına bağlı Kut

lu Düğün köyü camii haabi ha
tiplik ciheti açık olduğundan 
bu hizmet için 17-2-937 çarşam· 
ba günü saat on dörtte müftü
lük dairesinde müsabaka imti
hanı yapılacağından taliplerin 
istida ile umum müdürlüğe mü· 
racaat etmeleri bildirilir. 
____ (~7) 1-456 

Ankara 
Erk erk el(. 1 .isesi 
Direktörlüğünden: 

Lisemizde mevcud hurda de
mir ve hurda oluk çinkosu 3 şu· 
bat • 937 çarşamba günü saa; 15 
de açık arttırma ile satılacağm· 
dan isteklilerin bugün de Anka
ra Erkek Lisesinde teşekkül e • 
den komisvona müracaatları. 

(243 1--460 

DOKTOR 

Mecit Sayan~ 

İdrar ) o Harı hastalıkları 
miitchassısı 

İtfaiye meydanında Kur • 
tulu§ apartrmanında birinci 
kat. 

Pazardan maada her gün 
saat 17 den 19 a kadar hasta
larını kabul ve tedavi eder. 

Telefon: 1769 1--447 

lmtiy.az sahibı ve Başmu
harriri Falih Rıfkı AT.\ Y 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Naııuhi BAYDAR 

Çankırı caddesı cıvarında 

U/u5 Basımevinde basılmıştır. 

radyolarını bizden arayın Halil Naci Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Askeri Fabrikalar U. i
l 

Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonu Uanları 
Müteahhit nam ve hesabına 

31.5.937 gününe kadar yevmiye 
asgari 40 azami 50 kilo ekmek. 

Tahmin edilen bedeli 463 li
ra 50 kuru, olan yukarda yazı
lı ekmek askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyo
nunca 18.2.937 tarihinde per· 
şembc günü saat 14 de pazarlık· 
la ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan ve
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan 34 lira 77 kuruş ve 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesaikle mez
kQr gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (191) 1-394 

Ankara V ila ya 'el ı · 
den: 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki 
tane motorlu ve arabalı pülveri· 
zatör satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 
lira, teminat 90 liradır. 

3 - Eksiltme 8 mart 937 pa
zartesi günü saat 15 de Necati
bey mahallesinde Saylavlar so
kağında Ferah cı.partımanrnda 

ziraat mücadele n.Ufettişliği d•· 
iresinde yapılacaKtrr. 

4 - Şartname Ankarada adı 
geçen müfettisli!.; 0 en parasız ve· 
rilir. 

5 - İsteklilerin teklif mek
tuplarını teminatlariyle birlikte 
muayyen günde 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde 
zikredilen vesikalarla eksiltme 
saatinden bir saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (152) 

1-325 

ZAYİ 
2582 sayılı Ankara "".'lemurin 

kooperatif hisse senedimi tarih
ten beş gün evvel zayi ettim. Ye
n isini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Sabık polis Ali Riza 
_____ -; 

M. M. v. 
Hava 
Müsteşarlığından · 

1 - Ankarada hava müste· 
şarlığmda bir İngilizce Kayseri 
tayyare fabrikasında üç almanca 
iki fransızca dil çevirgeni alına
caktır. Çevirgenlerin teknik 
kudretlerinin mükemmel olması 
ve birer fazla dil bilenleri ~ya
nı tercihtir. 

2 - Müracaat İstanbulda 
hava aktarma anban mudürlüğil
ne. Ankarada hava zat işleri mü· 
dürlüğüne. 

3 - İmtihan 8. 2. 937 de ya
pılacaktır. 

4 - Ücret 126-200 liradır. 
(212) 1-414 

MiLLi MÜDAFAA 
VEKALETi SA TIN 
ALMA KOMiSYONU 

İLANLARI 
1 - Vekalet ihtiyacı için bir 

tane nalbant takımı ile 6x6 met· 
re ebadında 10 tane burunda ve 
20 tane termometre ve 15 kilo 
bezir yağı, 15 kilo üstübeç, .>O 
kilo karfiçe çivisi, 5 kilo pamuk 
ıo tane sandık kilidi, 100 tane 
kilit askısı, 200 tane sandık kul
pu, 10 paket foma, 10 tane kon
trupilak (5 tanesi 3 ve 5 .anesi 
4 milimetre) 50 tane bronz şap
ka askısı ve bir metre mikabı 
çam dilmesi pazarlıkla alınacak
tır. Pazarlığa gireceklerin 2.2.93'i 
salı günü saat 11 de M. M. V. 
satın alma komisyonuna gelme • 
Ieri. (231' 1-443 

BİLİT 
1 - 47 Rue Bageuk Mont

rouge. Seine Paris Fabrikası 

mamiHatından 4 filmoğraf ma · 
kinesi fabrika vekilinden alın · 
mak üzere pazarlıkla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen 2487 lira 
olup ilk teminat parası 187 li· 
radır. 

3 - İhalesi 6 - şubat - 937 
cumartesi günü saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye girecekle -
rin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belge· 
lerile birlikte ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satın alma ko • 
misyonunda hazır bulunmaları. 

(232 1-454 ._ .. 
ULUS'un iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruş Sayfa Kuruş 

2 
4 
6 

300 
150 

80 

3 200 
5 100 f. 

7 ve 8 30 ~ 

ı - Hayır iş:ierine ve yeni 
1 

çıkan kitaplara aid ilanlardan 
~ % 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
~ maktu 130 kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, ev- ~ 
lenme, vefat ve kati alaka 
ilanlarından maktuan beş lira 

!I ctlınır. 

" ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Harıçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 • 

" 
16 ,. 

3 Aylığı 5 .. 9 .. 
Telefon: 

Başmuharrir: 1063 
Yazı işleri: 1062 
Abone ve ilan: 1064 

İyi türkçe ve fransızca bilen 
ve muhabereyi kendi kendine 
idareye muktedir bir memur An

karada milli l..ıir müessese tara
fından aranmaktadır. İsteklile
rin: 

ANKARA LEVAZIM 
AMIRLICI SATIN 

ALMA KOMiSYONU 
iLANLARI 

BİLİT 
l - Polatlı garnizon kıtaa -

tı ihtiyacı için açık eksiltme ile 
münakasaya konulan 22 bin ki· 
Io sığır etine 25 ikinci kanun 
937 pazartesi günü talip zuhur 
etmediğinden ihale 3 şubat 937 
çarşamba günü saat 14 e talik 
edilmiştir. 

2 - Taliplerin ihale günü o
lan 3 şubat 937 çarşamba günü 
saat 14 de temin•tı muvakkate 
olarak 228 lira 75 kuruşluk Po
latlı mal sandığına yatırılmı'Ş 

makbuzu ile birlikte alay arttır· 
ma eksiltme komisyonuna mü • 
racaatları. 

3 - Şartnameyi görmek is • 
tiyen taliplerin her gün öğleden 
sonra alay arttırma eksiltme 
komisyonuna müracaatları. 

(228) 1-452 

İLAN 
1 - Ankara aşı ve serum e

vinde bulunan tecrübe hayvanla
rının ihtiyacı için 17400 kilo pan
car ve 870 kilo patatis açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9. 2. 937 salı 
günü saat 15 de levazım amirliği 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Pancarın tutan 913 lira 
50 kuruş olup muvakat teminatı 
68 lira 51 kuruştur. 

Patatis tutarı 69 lira 60 kurıl§ 
olup muvakat teminatı 5 lira 22 
kuruştur. 

4 - İsteklilerin kanunun 2, 
3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. (161) 

1-349 
lLAN 

1 - Isparta garnizonu ihtiya· 
cı olan 150 bin kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. İ
halesi 10.2.937 çarşamba günü sa
at 16 dadır. 

2 - Muvakkat teminatı 1632 
liradır. 

3 - İsteklilerin belli gün ve 
saatte kanuni vcaikalariyle birlik-

YENi 

te İsparta tüm satın alma komis
yonuna müracaatları. (162) 

1-350 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu bir
likleri için 340 ton kok kömü
rü kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8.2.937 pazar
tesi günü saat 15 de levazım a
mirliği satın a1ma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Kömürün tutarı 9860 lira 
olup muvakkat teminatı 379,50 
kuruştur. Şartnamesi komisyon
da parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2. 
3. üncü maddelc r:ndeki vesika 
ve teklif mektu,.ı: arını havi zarf
larını belli gün ve saatten bir 
saat eveline kadar komisyona 
vermeleri. (166) 1-338 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki 

kıtaat ihtiyacı için 27360 kilo 
sabun kapalı zarfla eksiltmesi 
16. şubat. 937 salı günU aaat 16 
da İzmir müstahkem mevki sa
tın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Sabunun mecmuu tuta
rı 10670 lira 40 kuruş olup mu
vakkat teminatı 800 lira 28 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve şeraiti müs • 
tahkem mevki satın alına ko • 
misyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak ede• 
ceklerin ticaret odasında kayıt
lı olmaları ,art olmakla bera • 
her 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde ve tartna • 
melerinde yazılı vesikalarla bir
likte teminat ve teklif mektup -
larını ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (192) 1-395 

- DOKTOR --a 
Kadri Yetkiıı 

Birinci umf 

Dahill haıtalıklar mUte· 
hassısı Yenitehir - Uçar so
kak No. 11 

Telefon: 3174 

SiNEMALAR 

1 ANKARA BELEDiYE 
REISLICI iLANLARI 

İLAN 
1 - Yangın yerinde 681 inci 

adada 9 parselinde 24 metre mu· 
rabbaı arsaya istekli çıkmadı• 
ğmdan açık artırması 10 gün u
zatılmıı,tır. 

2 - Muhammen bedeli 96 li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı 7,1.0 
liradır. 

4 - Şartnamesni görmek ia
tiyenler hergün Yazı İşleri ka
lemine ve isteklilerin de S. Şu
bat 937 cuma günü saat on bu· 
çukta Belediye encümenine mil• 
racaatları. (227) 1-435 

Mevv~ •··~•ı 

En bot meyva tuzudur. lnki• 
bazı defeder. Mide, bafınak. kae 
raciğerden mütevellit rahaU. 
lıkları önler. Hazmı kolaylaftır191 

lnmli.z Kanzuk eczanesi e.· ,,,,,,,, 

Ankara, Posta 
Kutusu 505 

Adresine tercümei hal ve8l • 
katarı örnekleriyle tahriren m&ıt 
racaatları J.azmıdır. (207) 

HALK 
BU GECE 

KADINLAR KULÜBÜ 
Bat Rolde 

BUGÜN BU GECE 
GÖNÜL YARASI 

Sylvia Sydney - Gene Raymond 
aıki hini fevkale kuvvetli bir mevzu 

ilaveten: Dünya haberleri 

HALK MATINESl 
(12 de yalnız bir matine) 

KADIN GOZEL OLUNC~ 
Saa.t 14 de gösterilmekte olan 

HALK MA TINESI 
kaldırılmıştır. Normal seans 

2.30 da bqlar 

Danielle Darrieux 
Mevzııunu içtimai hayatımızdan 
alan bu film hakikaten görülecek 

bir eıerdir. 
Ayrıca: En Yeni Dünya Haberleri 

BUGÜN GÜNDÜZ 
FİLOYU TAKİB EDELİM 

Ginger Rogers - Fred Astaire 


