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MOLA.KATTAN SONRA BiR TEBLiG NESREDiLDi _, 

Ata türle ve 
İnönünün 

telgrafları 

io 

Atatürk Hatay meselesinin hal
li dolayxsiyle Ankara Vali ve C.H. 
P. İlyönkurul Başkanı B. Nevzad 
Tandoğan tarafından çekilen tazim 
telgrafına şu cevabı vermişlerdir: 

Dolmabahçe: - Milli !fatay 
davasının muualfahiyetli bir 
neticeye varmasından dolayı 
muhterem hemşerilerimin duy
dukları temiz ve yiihseh hisle
ri bildiren telgrafınıza teşek· 
kür ederim. K. ATATÜRK 

Başvekil İsmet İnönü Ankara 
Valisi ve C.H.P. İlyönkurul Baş
kanı Tandoğanın telgrafına şu ce• 
vahı vermişlerclir: 

T eveccühünü:ze muhabbet
le teşekkür, ben de si:zi tebrik 
ederim. Başvekil 

l. JNONO 

Gündelik 

ASRnnZA TEKNlGlN TEMİN 
ETTlGl FAYDALAR 

E•ki hir atalar sözünü bugün
lerde nasıl hatıriamıyalım: (jörii
nen köy kılavuz istemez. Bu sözü 
gören goz, ilb, şeklinde de kulla
nırız. hakikateıı, görünen köy ve
ya gören göz kılavuza muhtaç de
ğildir. Ancak, bu sade ve doğru 
meseli, kim bilir kaç yıldan ve 
belki asırdan beri tekrar ettiğimiz 
halde, umumi öğretme usullerimiz, 
görenek tesiriyle, bunun tamamen 
tersinedir, diyebiliriz. Halbuki gö
zün en kuvvetli hafızaya malik 
olduğunu da biliriz. Görmü~ ol
duğumuz herhangi bir şeyi, bir in· 
aanı, bir şehri, bir sokağı, hatta 
bir manzarayı, seneler geçtikten 
aonra hatırlarız. Görıne baf u:amız 
geri kalmak hususunda olduğu ka
dar ilerlemekte de müessirdir. 

Bu hakikate istinad ederek ha
zırlanmış olan bir kanun proje.si
nin birinci görüşme&ini dün ~a
ınutay bitirmiştir. Bahse~ek .1 .. 

tediğimiz proje lktısad Vekalebn
ce hazırlanıp İcra Vekilleri Heye
tince tadil edilen "öğretici ve tek
nik filmler" hakkındadır. 

Bu dikkatdeğer kanun yürürlii· 
ğe girdikten ve hükümleri tatbika 
haşlandıktan sonra, birçok sah~
larda, halkımızın teknik ve tatbı
ki bilgisinde geniş iler~e~elere 
Şahid olacağmıza inanabılırız. 

İktısad Vekaletinin proje hak
kındaki mucib sebebler layihasın
da. d ·ıd· ~ · ·b· ur1-onomik sa-enı ıgı gı ı: MI\ • 

ha.da rasyonel bir ilerlemeyı ~
cak rasyonel bir ihracat ile tem~n 
edebiliriz. Rasyonel bir ihra.ca! ıse 
t~kilata, etraflı müsbet bılgıye, 
eknıe, yetiştirme, ıslah etme, top
Ia.nıa., ayırma nakletme, ınuhafa
Za etme, kredi bulma ve piyasa
!~~~ planlı şekilde sevketme tek
nıgıne istinad edebilen ihracattır. 
Bu tekniği, asgari zamanda, mem· 
~dekette bütün alakadarlar arasın· 

a Yayınak mecburiyetindeyiz.'' 
Bunun için de, en iyi vasıta, mu

( Sonu S.inci sayfada} 

Türkiye ile ltalya arasında hiç 
yoktur bir ihtilifh nokta 

Milanoda Akdeniz statükosu dahilinde 
türk - İtalyan münasebetleri görüşüldü 

Milano, 3 (A.A.) - Ha
vas bildiriyor: 

BB· Ciano ve Tevfik Rüş· 
tü Aras arasındaki ilk görüş· 
me bugün saat 10·30 da vuku 
bulmuştur. Bu görüşmenin 

mevzuu, İtalyanın Akdeniz 
statükosuna dalına müsaid o
lan maksadı hakkında Türki
yeyi temin etmektir. Leros '
daki İtalyan üssü taarruzi va
ziyette tertib edilmiş ileri bir 
kale değil, lngilterenin Kıb
nstaki üssü gibi, münhasıran 
İtalyan gemilerinin mübade
le ve iaşelerini temine mah· 
sus bulunmaktadır. 
İki bakan işbirliğinin siyasi şa.rtla• 

rmı, Türkiye tarafından Doğu Afrika
sı imparatorluğunun filen kabulü ve 

(Sonu s incı sayfada) 

/ngiltere Dış Bakam B. Eden 

Hitler'in nutku 

İngiltere 
izahat 
istemiyor 

Fon Ribbentrop'un Lon• 

drada'da müstemleke işini 

konuşacağı söyleniyor 

Londra, 3 (A.A.) - Önce alınan ma-
lumatın tersine olarak diplomasi mahfil-

1 . B Hitler'in nutkunun bazı noktala-
erı k .. 

hakiki manasını tayin etme ıçın 
rının b" hı gilterenin Berlin nezdinde ır teşe 
n .h._, __ , dıc:ı.mda gör-

btiste buluıunasrm ı UJ.U<U :ı:-- .. 
mekteclir. Umumiyetle saruldıgma gore 
İngiltere, hiç olmazsa Alınanyanm Av-

(Sonıı 6. ıncı sayfada) 

Kont Ciano 

Milano 
tebliği 

Milano, 3 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi
riyor: 

Dr. Ara.sla KDnt Ciano ara.sın. 
da yapılan görüşmelerd~n aonra 
fU tebliğ neşredilmi§tir: 

"ltalya Hariciye NG%1.n Ek•e· 
lans Kont Ciano IJe Türkiye Hari
ciye Vekili Ekselanş Doktor Teı>
lik Rüştü Araa, bugün Milcinoda 
mülaki olmuılar ve genif bir li
kir teatisi emasında, 30 mayıa 
1928 tarihli italyan • tÜTk mua
hedesi :zihniyeti dahilinde, iki 
bakan, iki memleketi alcikadar e· 
den malatelil me-lelerle umwni 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Kamutayın Dünkü Toplantısı 
... -
Oğretici filmler kanunu 

müzakere edildi 
Türk ceza 

değiştiren 

kanununun bazı maddelerini 
kanun projesi de görüşüldü 

Göçmenler içi11 
gümrüksüz 

kereste 
getirilebilecek 
Kamutay dün Refet Canıtez'in reis

liğinde toplanmıştır. Kocaeli mebuslu· 
ğuna seçilen B. İbrahim Dilban'ın se-

çim maz:batasx kabul ve tahlifi yapıld ık· 

tan sonra Samsun sıtma mücadelesi sı
hat memurlarxndan B. Abdüssamed 
Seçkin'in cezasının affı hakkmdaki 
müracaati üzerine Adliye Encümeninin 

hazırladığı mazbata okunmuştur. En
cümen mazıbatada, dört yaşında bir ço• 
euğa kinin yuttururken ölümüne sebeb 
olduğundan dolayı se-kiz ay hapse mah-

kQm edilen B. Abdüssamed hakkında 
verilen kararda ha~ denecek biT hal 

gönnediğinden, Arzuhal encümenince 1 
nazarı itibara alınan af dileğinin kabu
lüne mahal olmadığını bildiriyordu. 

Adliye encümeni mazbatasının, Ar
zuhal Encümenine gönderilip gönde

rilmemek meselesi uzunca süren bir 
münakaşa mevzuu oldu. Reis, usul me• 
selesini reye koyacağın1 söyliyerek de
diki: 

Di1n Kamutayda izahat veren Sıhat ve 

içtimai Muavenet Vekili B . R. Saydam 

"- Bir defa umııml kaideye gö

re müstedilerlc muhaberede bulunan 

Arzuhal encümenidir. Arzuhal encüme

ninin bu vazifesini ifaya meydan ver-

( Sonu 6. ıncı sayfada) 

Fransız Başbakanr B. Blum 

Bir fransız mebusu 

komünistleri itham ediyor 

Komünist 
partileri bir 
komplomu 
hazırlamış 

Paris, 3 (A.A.) - Mebuslardan B. 
Gotöro tarafından. fransxz - sovyet mu
ahedesi biJa.fına olarak devletin emni~ 
yeti aleyhine tertibedilen ''Komünist 
komplosu,, hakkında verdiği bir sual 
takriri dolayısiyle yapılan konuşmalar
dan sonra senato el kaldırmak suretiy
le ruznameyi kabul etmiştir. 

Komüniat propagandmı 
B. Gotöro, komünist propagandası

nın yaV3f yavaş milli plana nüfuz et.. 

tiğini ve enternasyonal planda da me~ 
lekete zarar verdiğini ileri sürerek de
miştir ki : 

"- Fransız kanı şimdilik yalnu ı.. 
panyada .akıyor ve eğer henüz Fran.aa
da da akmıyorsa bunda komüniıtleria, 
hiç bir kabahatı yoktur. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

İngilterede Türkiye için 
hiç bir harp gemisi 

inşa edilmekte değil 
Londra, 3 ( A.A.) - Royter bildi.: 

riyor: 
Avam kamanwnda, Sir Samoel Hioe

re bir suale cevaben aşağıdaki beyanat
ta buhmmu§lurt 

- Halen türk hükümeti heaabıiııa la.o 
gilterede hiç bir bari> gani&i izııa edil
mekte değildir. Böyle gemiler hakkında 
son zamanlarda lngiltereden ma?Uınat 

taleb edildiğini de bilnı.zyorum. Fakat, 
Türkiyenin ihtiyaçlannın bizim kendi ib-

tiyaçlanmru lüzumsuz yere sıkıntıya 
koymaması şartiyle, böyle inşaatlarm 

lngilterede yapılması için. İngiltere hü
kümeti. mutad kolaylıkları gösterm~lde 
bilhassa memnuniet hissedecek~ir. 



Y urdda edebiyat olrurlarının 
ve edebi alakanın 

aı·tmasında mektebin rolü 
Mekteb, bir cemiyetin bi.inyesi için

de yer alan ve onun mensupları tara -
fmd2n vücude getirilen bir müessese 
olmak itibariyle, o cemiyetin bazı va • 
sıflarını nefsinde cemctmesi tabii ad
edilmelidir. Yol gösterici ve İrşad edİ· 
ci rolü, mektebin, cemiyetin bünyesin
de mevcud bazı arızaların kötü tesir -
terinden tamamiyle muaf olmasını İcab 
ettirmez. r·itün öğretmenlerini dı~ar

cl">- et·rıric: b·r me tteb belki ~öyle bir 
tesirden azade olabi1irdi. Bu öğretmen· 
lerin yabancı olmadıklarını fakat ya
bancı memleektlerde tahsil gördükleri· 
ni farzetsek bile, gene onların manevi 
büviyetlerinde menşe memleket iti -
yad ve telakkilerinin derin izler bırak
mış olduğunu kabul etmek mecburiye -
tindeyiz. 

Bizde edebiyatın nasıl bir telakki 
ananesine tabi olduğunu geçen yazı

mızda izah etmeye çalışmıştık. Türk 
mektebi, edebiyat karşısında, millet şu· 
urundaki bu umumi telakkiye nazaran 
bir merhale daha ileride farzedilsc bile, 
henüz, mekteblerimizde garb ölçüsün -
de hakiki bir edebiyat ve sanat terbi • 
yesi verilmekte olduğunu • burada is -
tisnaları hesaba katmadığımız fÜphcsiz
dir - bizzat terbiyecilerimiz bile iddia 
edemezler, sanırım. 

Bugünkü öğretmen neslimizi yetiş • 
tirmiş olan dünkU öğretmen kadrosu 
elbette kü!türel seviye itibariyle daha 
geriydi. Gerek ileri kültür memleket 
!erinde ihtisas tahsili yapmış ve gerek
se sahib oldukları yabancı bir dilin yar
clrmiyle ileri bir kültürü hazmetmiş 

elemanların - yüzde nisbcti ne kadar az 
olursa olsun - gelecek nesil üzerinde 
yapacakları tesirle, muhakkak ki yarın
ki öğretmen kadromuz, bugüne nazaran 
daha üstün bir seviyede olacaktır. Ve 
böylece nesillerin teselsüliyle. bu sevi· 
ye, hendesi bir tenasühle daima yükse
mekten geri kalmıyacaktır. 

Fakat neailler ! ... bu kelimenin zib
nizimde canlandırdığı mana uzun bir 
•aman mefhumiyle mezcolmaktadır. 

lialbuki biz aktüel ihtiyaçların tazyiki 
altında bulunuyor, ve zamanı, ne vası
talara baJVurarak, zorltyabileceğimizl 

araştırıyoruz. 

Aile muhitinin noksan bıraktığı bir 
aanat terbiyesini de vermekle milkellef 
bulunan türk mektebinde, edebiyat, 
çok ehemiyetli bir mevzu olarak başlı 
başına ele alınmak llzmıdır. Bu terbi· 
ye ilk mektebten b~laır.ak Uzımdır. 

İlk mekteb öğretmenlerini yetiştiren 
milesseselerimizde, bu sanat terbiyesi -
nin kafi ölçUde ve istenilen nisbette 
verilmediğinin en bariz delili i&e, öğ -
retmenlcrimiz arasında pek azının ha • 
kiki bir edebiyat okuru vasıflarını ha
iz bulunmasıdır. Bizzat kendisinde mev
cut olmıyan bir alakayı, öğretmenin, 

yetiştirilmesi vazifesiyle mükellef ol • 
duğu çocuklara aşılamasını beklemek 
nafiledir. 

Fakat diyeceksiniz ki öğretmen 
mekteplerinin öğretmen kadrolarında 
da bahsettiğiniz noksan mevcud değil 

midir, ve şu halde ou mahzurun izal~si
ni .zamana havale etmekten başka çare-

miz var mıdır? 1 
Yüksek mektep mezunu, içlerinden 

pek çoğu yabancı dil bilen, garb mek • 
teblerinde tahsil görruilş <.'.ar bu öğret• 
men kadrolarının ilk mektel öğretmen. 
lerine nazaran daha üstün bir kültür 

eeviyesine ve bu arada daha doğru bir 
eanat ~lakkisine sa.hib olduklarını ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. Onlarda 
olsa olsa, edebiyatımızın bugUnkU mah· 
•ullerine ve meselelerine karJI gl:rekti
ği ölçüde bir alikarun mevcud olmadı

'ğı ileri sürülebilir. Fakat bu alakayı 
arttırmak için hiç bir şey yapmadığı • 
mızı da itiraf etmeliyiz. 

Öğretmen mektehlerinin programla
rında gelışi güzel edebiyata değil, ede
biyat terbiyesine daha geniş ölçüde bir 
yer verilmesi ihtiyaçların ~ında ge -
liyor. Fakat yalnız programlarda yazı
lı maddeler halinde bırakımyarak, ede
bi alakayı ve zihniyeti bir itiyad haline 

getirmek için, mutad usullerin haricin
de propaganda vasıtalarına başvurmak 
lüzumu aşkardır. Öğretmen mektebleri 
edebiyat öğretmenleri arasında müsta
kil bir kongrenin toplanması, ve bura
da derdin umumi heyetine şamil pra • 
tik tedbirler üzerinde görüşülmesi ve 
kararlar alınması, yalnız etrafında u -
yandıracağı alfika itibariyle de olsa. 
çok ehemiyet "erilmeye değer bir iştir. 

İlk mekteb öğretmenlerine ver .. ceğimiz 
edebiyat bilgilerinde metodlan tamamiy
le değiştirmek zorundayız. Her şeyden 
önce, onların ilk mektep çocuklarına 

vermekle mükellef oldukları terbiye ve 
malfunat gözönünde tutularak bizza! 
kendi t2hsilleri de bu çerçeve içinde 
bulundurulmalıdır. Bu itibarla divan ede
biyatiyle ilk mclrteb öğretmeninin zihnini 
yormak ve mahdud .zamanlarım işgal 

etmek beyhude bir gayret addedilebilir. 
Ve bu hususta kendisine konferans ma
hiyetinde sathi bir bilgi verilmekle ik
tifa olunabilir. Buna karşılık garb an
layısiyle sanat ve ümanizm hakkında 

öğretmen muhtasar da olsa bir fikir 
sahibi olmalı ve bilhassa, edebiyatımı
zın bugünkü mahsullerine karşı kuvvet
li ve devam edecek bir allliya sahih 
edilmelidir. 

Umumiyetle ilk mekteb öğretmenle
rine hi tab eden terbiye mecmualarının 
edebiyat mevzuunu tamamiyle ihmal 
etmelerine büyük bir noksan olarak 
~aret edelim. BuPiinkü dağınıklığın • 
dan kurtarılacak ve kuvvetli bir tecalis 
elinde - devlet olabilir - temerkUz et 
tirlecek biiyük bir terbiye meanuası
na olan ihtiyaç ortadadır. Böyle bir or
gan, bahsettiğim davl uğrunda acfer
ber edilebilirdi. Keza doğrudan doğru
ya edobiyat mecmualariyle de öğret • 
menlerin alikadar edilmesi her ilk mek· 
tebe, öğretmenler imecesi usuliyle ede· 
bi mecmuaların abone kaydedihneü de 
bu hususta hatıra gdebilecek tedbirler
dendir. 

Doğrudan doğruya ilk mekteb talc. 
besine hitab eden nefriyatm, bu talebe
de edebi zevk ve alakanın inkişafında 

en aı muallimleri kadar müessir oldu
ğu söyleneb!lir. Şu halde çocuk mec • 
mualariyle çocuk kitablanrun da, bah
simizin şümulü dairesine giren pro-

Sağ ve sol 

Dalas newı aa
zeteainin ıu zarif 
satrılarını okuya
lım: 

"Bir hatib, amerikalılara fU tavsiye

de bulundu: 
- Ne sağa &"idiniz, ne aola; en ba

yırlıaı JO(un ortaaından l(İtmektir. 
Bu 8Özleri eöyliyen aaym bat.ib pli. 

be, son aenelerde Amerikada netredilen 
otomobil kazaları iıtatiatiiia.i ıörmemiı
tir.' 

Taze ekmek ymağı 

ikinci kiııunun birinci aiinünden iti
baren Berliıı fumlarmıo taze ekmek aat
maaı yasak eclilmiıtir. Her fırın ve her 
ekmekçi diikkiıu, sadece, bayat ekmek 
satac:akbr. Bayat ekmeiin daha az aar
fedileceiiai lıilininiz. 

Fena tedbir değil: EJıımeiin beyab, 
ailihm tazesi l 

Horlomamak için •••• 

Evlilijin tarifleri anamda tuna ha
tD"lara:: "Evlilik. pdüz çifte hırıltı ve 
gece çifte bondt.adur." 

Bunun bahialroa1MU olduğu bir mec:liı
te, bir bekim arbdaı fU tavsiyede buhm. 
du: "Honıldamaınarun tek çaresi dili 
damağa yapııbrmaktır. Bu güç İ§İ ta 
bakkuk etti.rmeie iradeniz kBfi gelmez.. 

ae ince bir tire ile dilinizi damağınıza teı· 
bit edcbilininiz." 

Bir zat hemen lll'rı kıeıfetti: "- Bu 
takdirde u~amıyacağınız iç.la de ho. 
ruldanıazamız.'' 

Gülütüldü. Fakat bu kurnaz zat ıırn 
keşfebniş mi idi? 

ıc llABIIILllllBll 
U zümcülüğün 
inkişafı için 
bir toplantı 

Üzüm atandardizasyonu ve üzüm İS• 
tihsal ve ihracat işlerine mütca1lik işleri 
konuşmak üzere martın 10 - 14 dü ara
sında A nkarada bir toplantı yapılacak
tır. İktisad vckfileti, istandardiıasyon 
şubesi baş kontrolöril B. Hakkı Nez.hi
yi bu huhusta tetkiklerde bulunmak ü
zere İzmire göndermistir. Mersine giden 
İç ticaret umum müclürü B. Mürn~z da 
gene üzüm işleri üzerinde etüd yap • 
mak için oradan İzmire geçecektir. 

Mahalli idareler ban
kasına setmaye 

Dahiliye Vekaleti, Belediyeler bar.
kası kıınunundaki sarahat dolayısiyle 

bu sene köy büdcelerine, ileride teşkil 
olunacak' mahalli idareler bankasının 

sermayesine iştirak hissesi olarak İme
ce tahakkukları hariç olmak üzere yüz
de beş nisbetinde bir tahsisat konul
masını kararlaştırmıştır. 

paganda vasrtalarrnm en ehemiyetlile
rinden olduğu kendiliğinden ortaya çı
kar. 

Çocuk mecmualarını yüksek bir aa
nat ve zevk kontroluna tabi tutmak, ço
cuğun edebi zevkinin inkipfına hizmet 
edici bir yol takib etmeleri p.rt ko1ul
mak faydasız olmaaa gerektir. Çocuk 
kitablanna gelince, bu hususta garb 
meleketlerinde yaygın bir usule baş 

vuru.larak, gerek dünya edebiyatının, 

gcrekae tUrk edebiyatınm büyük ve 
milsaid eserlerinden çocuklara mah!!us 
sade dilli hulbalar vücude getirilmesi 
ve bunların aon derece ucuz fiatlarla 
tıe.lcair edilmesi, her ilk okulda böyle 
Jritah ve mecmualardan behemehal bir 
kütüphane bulundurulması temelin 
aağlam olmasını temin edecek tedbir • 
lcr arasında aayılabilir. Şehir ve kasa
balarımızda ilk okul öğretmenleri için 
imkan nisbetinde edebt konferanslar 
tertib edilmesi de hatıra gelen faydalr 
tC1Cbbüslerdendir. 

Orta mekteb ve lise baknnından e -
debiyat meselesini de ayrı bir yazıda 

tetkik edeceğiz. YAŞAR NABİ 

J3koçya lıikiiye!i 

lskoçyalılar basialikleriyle meıhur

durlar. 

Şimdi hikayeyi dinleyiniz: "Bir kaç 
turist, lıkoçyarun bir tehrinde, hep ha· 
yaletlerle dolu fan:edilen p.tolardan bi
rini."seyrettikten aonra kılavun görüle
cek batka bir ıey olup olmadığını sordu
lar. Kılavuz onlara büyük bir mağarayı 
gösterdi. Turiıtlerden biri bu maiara
mn nasıl meydana gelmiı olduğunu sor
du. Kılavuz da ıu cevabı verdi: "-Bu· 
rada bir panayır vardı. Yolculardan biri, 
genİfçe bir toprak yarığına bir lira dü
ıürdü. Oat tarafou anlatmağa hacet var 
ıru? 

Bir gazetecinin i!tihaleleri 

Geçen &'Ün ölen lawllılill.f fraıuu: mu

harriri Henri Duvernoiı altmıı iki yaııo
da idi ve on yedi y&§mdanbeı-i, yani kırk 
bet senedir gazetecilik etmekte idi. Muh· 
birlikten baflayan Duvenıoia, gazete
cilikte hemen her ifi yapmış, yankı mu
harrirliği, neıriyat müdürlüğü, ba§ya
zarlık etmiıtir. Biz, bu değerli ıaeıriyat 
ad.ımmı aade romancı, nuvelci, tiyatro 
muharriri olara.L.: bwlrdık. lstcm5ı olsay
dı veya ömrü vefa etseydi Duvemo;ı 

franaız akademisinr kolayca girebilirdi. 
Maupasıumt ile beraber Fran nm en bü
yük nüvelcilerinden sayılacak e bize 
gazetecinin neler o1abileceği misalini ve
ren meslekdaımuzın hatıra ru saygı ile 
anıyonız. 

Memlekette 
• 

umumı 

mağazalar 
İç ticaret umum müdürü 
~ ümtaz Mersine gitti 

1935 yılında toplanan ticaret od!lları 
kongr~:.ı, odaların mü~terek bir banka 
te:il i1i için vermekte l..ıu.un<lukları para
laıın umumi mağazalar tesisine sarfedil
mcsi hakkınd:ı bir te.nenni izhar etmiş· 
terdi. 

İktisad vekaleti bu temenninin yeri
ne get;rilmesi için epiy<lenberi tetkikler
de bulunmakta idi. Öğrendiğimize göre, 
bu tetkikler sona <'? mi~tir. Şimdilik 

memleketin üç yeı inde umumi mağaza
lar kurulması düşünülmektedir. Bu ma
ğazaların ilkinin Mersinde açılması ta
savvur edilmektedir. İç ticaret umum 
müdürü B. Mümtaz bu işi yerinde tetkik 
etmek üzere Mersine hareket etmiştir. 

Türk. - Sovyet ticaret 
sevrisef ain ve 

anlaşması 
Türk-sovyet ticaret ve seyrisefain an

laşması bitmesi tarihinden itibaren bir ay 
müddetle uzatılm ş ve keyfiyet gümrük
lere tebliğ edilmiştir. Yeni bir antaıma 
yapılması etrafındaki müzakerelere de
vam olunmaktadır. 

Büyükdere kibrit 
fabrikasında yangın 
İstanbul, (To'efonla) - Bugün Bü

yükdere kibrit fabrikasmda bir yangın 
çıktı. İştial eden mad<kler depos:yle di
ğer anbarlar kısmen yanmıı olduğu hal
de söndürüldü. 

İSTANBULDA YOL VERGiSi 
MÜKELLEFLERİ 

İstanbul, (Telefonla) - İstanbulda 
yolpa•ası mükellefleri tesbi! edi'.di; !s
tanbulda yol parasını nakden veren 117 
bin; bedenen ödiyen aekiz bin mükel
lef ki~i vardır. 

Telef ona aUl 

bir tarih 

Memleketler aruı 
telefon batlarmdan 

birinin bqüalerde ellinci yıldönümü 

kutlandı; Pariai Brükaele bailaya.o bat 
1887 ıeneainin buıünlerinde açıbmttı. 
Bu hadiseyi l'azeteainde kaydeden mu

harrir Brüksel - Pariı telefon görüıme
lerini a k ı 1 a 1 m a z kelimes.i ile v• 
aıflıyordu. Hattm iki ucunda, yani Pa
rİ.I ve Brüksel borsalannde biribiri ile 
konuı:uılar da bu fikirde idiler ve adetn 
kulaklarına inanmıyorlardı. 

O zamandan bu zamana kadar tahak
kuk eden fenni terakkileri asıl biz, akıl
almaz sayabilirdik Fakat ... Ya elli ıene 
sonrakiler ne diyecekler? 

Tasarruf! 

İngiliz filim endüstrisinde çalııuı yıl. 
dızların, sahne vazılarmın, dekorcuları· 
nın ve saire ve aairesinin aldıkları maaı
ların ve yaptıkJarı masraflarm astronorm 
rakarulariyle ölçülebilecek kadar büyük 
olduiundan §İkiyet edilip dunıyordu. 

Bu endüttrinin tefi aayılan Bay Korda, 
bU gürültülü neşriyata nihayet venni.ş 
olmak için - gazetelerden öğreniyoruz -
makinecilerin maaılarıru % 5 • 15 nİ&· 
betinde kesmiştir. 

Turp gibi 

''TUll> gibin tabirini biz her nedense 

sağlamlığa iZftfe etmişizdir. La Victoire 

gazetesinde Gustave Herve bunu tC§· 

bit obı.rak §Öy'.. • "nı "0, tıpla 

turpa benzer, snüu kızıl, . ~i beyazdır.'' 

Izmitte bir 
stadyum 
yapılacak 

-,.. 

İzmit, - Vilayetimiz parti ilyönku
rul üyesinden Dr. Ali Riza, Akyeşil ve 
İdman yurdu ile ha'kevine mensub spor
cu gençleriyle halkevinde bir müsahabc 
yapmıştı~. Müsahalıede gençliğin ihti· 
ya~ları üzerinde düşünülmüş ve alaka· 
darların bu husustaki fikirleri ayn ayrı 
derlenm:stir. Neticede iı'k iş olarak şeh· 
rimizde kapalı bir idman salonu yapıl
ması, buraya gençliğin faydalı konfe
ranslar ve hareketlerle toplanması k?. at'

laştırılınıştır Bu toplantıda parti baş' .• u 
B. Hamid Oskay da gençler,e görüşmüş, 
vilayetimizde kısa bir zamanda mükem
mel bir stadyom yapılması kararlaştırıl
dığını söylemiş ve: "- Seksen bin nü
fuslu büyük merkezlerimi:.:e göre pek kü
çük bir mevkide kalan şehrimizde böyle 
bir stadyom'wı kurulmasına sebeb siz. 
lerin spor alanlarında kazandığınız mu
vafakiyetlerdir" demiş ve stadyom hak
kında şu izahatta bulunmuştur: 

"- Sta<lyomun hemen inşasına baş
lanabilmesi için çalışmaktayız. Yakında 
bu sahanın yerinde tetkiklerde bulunmak 
ve stadyomun planlarım çizmek üzere 
bir mütehassıs gelerek işe başlayacak

tır.'' 

Bir sığınak yapılıyor 
İstanbul, (Telefonla) - İçinde me.

mur'arın da çalışabilecekleri bir aığmalc 
yapılmasına karar verilmiştir. 

Belediye • otobüsçüler 
anlaşmazlığı 

İstanbul, (Telefonla) - Belediye, o

tobüsçülerin mukavemetine rağmen ro
sim hakkındaki kati kararını verdi. Mu,. 
ayyen hatlarda iı.'eyen otobüslerden be
lediye mutlaka yüzde on resim almak kar 
rarındadır. Resim tediyesini iki ~ i
çinde belediyeye teahhüd etmiyen oto
büslerin çalışmasına müsaade edilmiyo
cektir. Belediyenin bir hesabına göre la
tanbul otobüsleri bir yılda dört milyon 
mü§teri taşımaktadır. 

lstanbul havagazı 
ücretleri 

İstanbul, (Telefonla) - Şehrimizde 
havagazı ücretleri 6 kuruş 28 paradan 
5 kuruş 37 paraya indi. 

Çağrılar 
• MilU Müdafaa Encümeni bugün 

onbeşte top1anacaktn'. 

• Arzuhal Encümeni bugün on beş
te toplanacaktır. 

• Adliye Encümeni bugün saat U 
de toplanacaktu. 

A v 
En soğuk yer Kara 
en sıcak Antalya 

Meteoroloji enstitiisünden verilen 
malümata göıe dün şehrimizde hava bu
lutlu geçmiştir. Günün en düşük auhu
neti wmn altında 4, en yüksek suhune· 
ti de sıfırın üstünde 3 der~ce olarak kay
dedilmiştir. Dün Rize ve Sürdde kar yaf'" 
Dllf diğer mıntakalarda hava umumiyet· 
le bulutlu geçmiştir. Rizcde son yağan 
kar ile beraber toprak üstüncleki karın 
kalınlığı 63 santimetreyi bulmuştur. Ha· 
va evvelki güne göre Trakya, Ege ve orta 
Anadoluda 1 - 3 derece arasında ısına'JŞ. 
cenub ve sark.i An dolu ile Karadeniz sa· 
hillerinde~yer yer değişmek üzere 3 - ıs 
derece arasında sol:rumuştur. Dün yurd
da en düşük suhunctler sıfırın altında 
olmak üzere Niğde ve Diyarbekirde 11, 
Mn:1atyada 16, Erzurumda 25, Karsta 
28 derecedir. En yüksek suhunetler isC 
sıfırın üstünde olmak üzere Siliflr::e ve 
Nazillide 14, Akhisarda ıs, Antalyada 

16 derecedir. 
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Vı ırmol· 
Dançig ve Milletler 

Cemiyeti 

l DIS HABIRLlalnll 
Milletler Cemiyeti konseyinin 10n 

denesi, bqka devre içtimalan kadar 
bw olnıadı: Hatay davamızı ballet
meğe muvaffak olduğu gibi, konM
)'İn denıirbq bir meaelesi.t, Dançir 
İtini de halletti. Dançig meselesi, Ver
aailleı ıulbunun barbaonra11 deYrine 
bıraktığı karııık bir miraıcbr. Danç.ir 
h~btan evvel, büyiik ve ebemiyetli 
bar alman limanı idi. HarbtaD aonra 
tehir Aİmanya'dan ayrıldı. Fakat 
JÜz 7İnni aene haritadan silindikten 
sonra ihya edilen Lehistan'• ftrilmecli. 
Burada muhtar bir hükümet kurul
du. Dıt palitikasmm idarem Lehiıta. 
na bırakıldı. Milletler Cemiyeti de bir 
kOlftiaer Ya11taıiyle Dançir anayaaa • 
•ıam tatbikine nezaret ebnek Yazife
Iİni üıtüne aldı. 

V eraaillea aulbanu takib ecleD M
neler geçtikçe ve Avrupada aiyaai va
ziyet deiittikçe, Milletler Cemiyeti
nin Üzerine aldıfı bu vazife Ye mua
liyet de bir takım iıtibaleler reçirdi. 
llk zamanlarda Dançig'i Lebiıtana 
kal'fı korumak icab etti. Abnanr• 
kunetleıtikten aonra da roller de
iitti. Bu defa Almanya'ya karp Dan
çfg'i müdafaa etmek lbnngeldi. U • 
Zlıll seneler Dançig Lebiıtan ile Al • 
lbanya araımdaki münasebetlerin 
mihverini teıkil etti. 

Caribtir ki Milletler Cemiyetini 
Ceçen aenedenberi met1ul eden saf
ha, ne lehliyi almana, ne de almaaı 
lebliye kartı konnnak vazifesidir. 
Bazı Dançigli almanlan. dançigli bat
ka almanlara k&J'!ı müdafaa etmek 
ribi bir teıebbüıten doian ihtilaftır. 

Nazi partisi. aeçimi kazandıktan 
IOnra, Hitler'in Almanya'da yapbfı 
inkılabı Dançig'de tatbik etmeie ça
lııtı. Yani Nazi'den baıka ıryaaal 
Partileri kaldırmaya ve bütün Dan· 
çig'i nazileıtirmeie te§ebbiia etti. 
Milletlft' Cemiyeti komiaeri Leıtber, 
Nazi partili tarafmdan takib edilen 
bu aiyasetin ['hnr ;I? anayasasiyle te
lllİn edilen hakları ihlal ettiğini ileri 
ıürdü. Bu yüzden Milletler Cemiyeti 
ile Dançia ayanmm arası açıldı. A· 
yb, Almanyadan gördüiü teıvik ile 
Milletler Cemiyetini ve komiseriai 
bir tarafa bırakarak bildiğini yapma• 
Ya baıladı. Ve Milletler Cemiyetinin 
Dançig Üzerindeki otoritesi filen İll • 

kıtaa uğradı. 

Ceçen İçtimada görütülen bu me. 
seleyi tetkik etmek üzere Üç azilık 
bir komisyon tetkil edilmitti• Eden'in 
raportörü olduğu bu komisyon kon • 
aeye tekliflerini yapmıf ve konaey de 
bu teklifleri kabul Ye taadik ederek 
Dançig meselesini ıimdilik bir halle 
baflamııtrr. Verilen karara söre, 
bançig'in anayaaa11 olduiu gibi ka· 
lı,-or. Dançis ayini anayaaan~ ~ 
Çeveai dııma çıkmamayı t~a~ud ed~
)'or. Fakat Milletler Cenuyeti kOIDI· 
leıi de Dançic'in dahili iıleirne ka • 
l'ı§lnıyacaktır. Yeni Dançic ile Millet• 
ler Cemiyeti arasmdaki münaaebetl• 
lıiilanen deiiflll8mekle beraber, fil~ 
Ctıtlliyetin Dançig itleri üe~de~ 
llriirakabeıi ıevıemittir• Dançır aya
-lblft arkasmdaki hakiki kuvvet Al· 
bıanya olduğu için bu netice 41man • 
)a•nlll zaferi telakki edilebilir. 

Suriye 
feno•k• •"Ol ı 

A. Ş. ESMER 

ordusunun 
• • 
ışı 

Suriye ordusunu tensika memur e
dilınit olan fransı.z generallerinden 

Dt8ingler dün aabah btanbula gelmit 

~e aktam Toros ekıpresiyle şehrimiz· 
den geçmiştir. General İatasyonda 
fransıı büyük elçiıi B. Ponao ile, ge· 

ilet lcurınay adına binba91 B. Burhan 
tarafından uğurlanmııtır. 

Kı:sılay balonUMJ hasırlık 

kızıtay Ankara merke.zinin önümü· 
~lci cumartesi akşamı vereceği büyük 
Jl·lonun son hazırlıkları bitmif gibidir. 

aletler Yenişehir, Sebat, İstanbul ec-
actneıe · · fe . rınde ve Tayyare piyangosu gt• 

aınde Batılınaktadır. 

Sancak işinin halli Türk - Fransız 
dostluğunu sıklaştlrdı 

Fransız Hariciye Nazırı B. Delbosun izahatı · 
Parü, 3 ( A.A.) - Melnuan Meclüi Harici,,c Encüme

ninde bagün öileden .,.,.a alıdettiii ~timaclan Mnra 
Clf'liulalıi teblii n•fNdilmiftir: 

"Harici,,c ncasın. oaai,,ct laalılırnda .. nİf iacahat oer
mif .,. BB. Eden .,. Blumun natulılan ile alcilcadar ola
ralı B. Hitlerin nutalclanm tahlil •~emiftir. 

iMar eylemiftir. 
Milletler Cemi,,cti lıorueyinin .an toplantıa laalılıot

da iMJaat oeren ncua, DaO. meNle.U.U. anG.nnı /to. 
tırlatmlf H lalıendenın Sancağının tôbi oloı:aiı rejine 
halıluncla Türlıi,,c ile yapılan anlcqmanın •aculannı ...,. 
laımqtır. 

la~ meNleleri laalılruula B. Delboa Londra lro
miteainin ..,. meaaüiai laalciaa •tmif H .acilı H •öniillü 
ir.ıi ii•rİnd• miieair 6ir lıontrol1111 miimlıiin oldufa 
talıdird• ps6alı 6ir ...... tt. , .. ,,.,. ••pneaİ iimülini 

Nıaır, ba meHlenin laalledilmai lıey#İJ'Ctİnİn hiri. 
lrGIUIS donluiunu alaltlftırdıirm bildirmİf H c.,..,,,... 
nin ralaftınna uullerinin laydalarını tebcrriia ettü ntit
fir. 

ispanyada hükümet tayyareleri 
bir asi kruvazörü 
bombardıman etti 

Lübnan ve 
Fransa 

Valenaiya, 3 (A.A.) - Denb bakan· 
lığı tebliğ ediyor: 

Hükümete menaub bir tayyare filosu 
Malaga açıklarında bir &ai kruvuörlinil 
bombardınian etmittir. . 

Nerja plijında karaya otıuıran Delfm 
·amindeki yük vapurunu bombardıman 
1 • • 
etmeğe te9ebbüa eden ÜÇ bi denis tay• 
yaresi hükümete menaub avcı tayyarele-

ri tarafından kaçırılmıftU. . 
Aragon eylletinde bi kuvvetlerı Te

ruel'in iıtaayonlariyle eair ıtrateji.k nok· 
taları bombardıman etmişlerdir. 

Malagada ifçi malıalleai bombar
dıman edildi 

Malaga, 3 (A.A.) - Üç asi tayya· 
resi işçi mahallesini bombardıman et
mitlerdir. Ölen ve yaralananların mik
darı henm teabit edilmemittir. Hükü
mete menaub avcı tayyareleri hi tay• 
yarelerinden birini yere dü9Urmütler-

dir. 

AaUerin reami ıebUği 
Salamanka, 3 (A.A.) - Reamr teb

liğ: 

Şimal orduları: - Kayda değer bir 

fey yoktur. 
Cenub orduları: - Kıtaatımız El· 

ciento ]imanını işgal etmiftİr. Malaga
da bir dütınan avcı tayyaresi diifürül· 

müftür. 

B. Thorea V aleruiyada 
bir nutuk Hrdi 

Valenaiya, 3 (A.A.) - B. Moriı 
Thore.z, iıpanyol komündtleri tarafın
dan tertib edilmit olan bir mitingde 
bekliyenlerin cotkun tezahürleri ara
sında fu beyanatta bulunmuttur: 

.. _ Size hücum edenler, nuyona
liat olduklarını iddia ediyorlar. Onlar, 
millet hainleridir. insanların vatanları
na sevgisi ne demek olduğunu ancak 
sizler bilirsinis. Marıeyyezi terennüm 
ettiğini.zden ve bu kürsünün merine 
üç renkli bayrağı koyduğunuzdan do
layı ıi.ze Fransa namına tef~kkür ede-
im. Size komüniıtler, anarıııtler, so&

r alwtler, cumhuriyetçiler ve katolik 
:emokratlarla birlepnenizi tavsiye ede
rim, .zira cenneti paylqmak için biribi
rimi.zle çekiıeceğimi.ze ar.zmıızın saade
tine el birliğiyle çahpnmıı.z daha mu
vafık olur ... 

Avam kamarası naiplik 
kanununu kabul etti 

Londra, 3 (A.A.) - Naiblik kanu
nu, Avam kamarasında ikinci okunma· 
sından aonra l reye karfl 305 reyle ka
bul edihnittir. B. Simon, bu kanun bak· 
kında yapılan konuşmalar eanaaında 
bu kanunun ilerde bir h~~ her
hangi mahiyette bir ehlı.y~tsı.zlıği yil-
. d taya çıkacak blitun meaelele-.zün en or . 

rin halline medar olacağını aöykmıt-

tirr 

Yal•naiyada bir autd ~•r•a /raa.s 
komlJnist partitli Genel Sekreteri 

B. ThorH 

SON DAKlK_4. 

Lübnan parlamentosu 
yeni kabineye 

itimadım bildirdi 
Beyrat, 3 ( A.A.) - ...... bildiri

yor: Lübnan meclisi Abdlıb bükümetiıne 
12 reye kup 13 reyle itirmd etmiıtir. 

Ka1ıine, fnmız • Lübnan muabedeei 
hükümlerini, muabeclenin tasdikinden 
sonra tatbik edecektir. 

Abclab, beyanatında, 13-11-936 -
abedeaiyle anak-JWnun teknr llunalm.
llDID Fransa ile Lübnan anwnda aiyui 

ve manevi yeai rahltalar ihclu ettijini 
ve bu bağların iki memleketi bağbyuı 
tarihi büyük dostluğu kuvvetlen~ 
tini .. ebedilettireceiini bildirmit .. , 

"- Bitüa Liilman milleli ı..n.. 
doatluiuna aynJmu bir ........ sadık 
bulanmaktadD'." l>emİf tİr. 

B. Eden Avam Kamarasında muhtelif 
sualler etrafında izahat verdi 

Londra, 3 (A.A.) - Milletler Cemiyeti konseyi tarafından kurulan ilk mad
deler komitesi ile alakadar olarak herhaııgi bir arazi değiftirilmcai icra edilmi~ 
ceğine dair teminat verip vermiyeceği hak.kmda bugün Avam kamar•uıda eo
rulan auale B. Eden ' 'Muhakkat ıurette teminat verebilirim,, cevabını vermi9tir. 

Hollanda ve Belçikanın tamamiyeti mülkiyeaini garanti eden muahedeye al· 
man hükümetinin muvafakati alınıp alınnuyacağı hakkındaki euale de B. Eden 
ıu cevabı vermittir: 

''- Almanya ile garb kC>mfulan ara aındaki mukaveleye müstenid milnue
betler, garbi Avrupada yeni emniyet sisteminin tesisi hakkındaki müzakereler 
esnasında mevzuubahiı olacaktır. Ve bu mdzakerelerin ha.ıırlanmaaı balen tetkik 
edilmektedir.,, 

Almanyanın mü&temleke talebi hakkında hükümetin ne gibi tedbirler almak 
niyetinde olduğu hakkındaki suale de B. Eden fU cevabı vermittir: 

"- Bu huauata, 18 itkkinunda yaptığım beyanata bugün ayrıca bir ,ey il&Ye 
etmiyeceğim.,, 

Asi gemiler Malagaya taarruza 
hazırlanıyorlar 

Cebelilttarik, 3 (A.A.) - Havu ajana muhabirinden • 
Graf Von Spee ve Köln ismindeki iki a iman harb gemisi, dün Algeeiru önünde 

demirlemi§lerdir. Aailerin ellerinde bulunan "Canarias", "Balearea'', .. Almirante 
Cervera", "Canavaa del Caatillo", "Data'' Ye ••ne 19" muhribi bu sabah gelmi§ler
dir. 

Bu gemilerin Algeairas'da toplanmaları, hafta .onunda Malaga'ya kartı yeni bir 
taarruz lıanrlanmakta olduğuna delil aay ılmaktadır. 

Hükümetçi tayyareler bir ingiliz 
zırhlısına bomba attılar 

Londra, 3 (A.A.) - Royter'in ögrendiğine göre İspanya bükümetine aid Uç 
tayyareden atılan Uç küçük bomba, royal dak lemindeki İngiliz .zırhh11nın yanına 
dÜfmüttUr• Tayyarecilerin in.gili.z .zırhlısını lllilerin elinde bulunan Canariaa 
Kruva.zörilne bensetmit oldukları ıanıl maktadır. 

Valensiya'daki ingiliz itgüderi hükümetin bu h!diseye dikkatini celbederek 1 
bu gibi bAdbelerin tekerrürüne engel olmak için ne giıbi tedbirler alındığını 90r
mak emrini almıftır. 

DIŞ POIJTJKAMIZ. 
A•,...'daki bqyazıunda Faml 

Ahmet A;rkaç. Atatürk'ün yiUuek 
ic:lareei altaada Türkiye dıt Iİyueti • 
nin bütün milletlwce ömek ittihaz e
diım.,. cleiw bir ~ taldb .-, 
olduiuna anlatıyor ve yaZllllU bizzat 
§Öyle huliaa ediyor: ''Atatürk yani. 
da Ye cihanda aalh" prenaipini tatbik 
için cehle, karanbia ve men& fikirle
re haıb açmqb. Onma ilhamı altın

da çallf&n l....t lnönü hükümeti de 
&f&ircl&ki düahwa tatbik etti diyeb~ 
l:irizı 

Daima tnmala)'ICI habralar, kin
ı. ve hurafeler yerine her zaman ye. 
llİ .... siler .,. yakmlıklar doiunac:a. 
meni, cesur ve bakaever .Wh duy • 
planm ko,makl 

ika dütiinÜfÜD fimdiye kadarki v .. 
rİlllİ malüm. ı......ı.n ki, o ...... ,.. 
... da.ha benketli olacakbr." 

• 
ATA TORJC•ON ŞAHSiYETi 

Cmnlaari,,.t'teld bqyazıamda A.bi
dia o....... memleiEet:imizi, inlalibı -
llllSI •e IMiyük Onderimizi yanllf ta
nıyan baaı san razetelerinia bakkı
ımızda.ki yalan yanllf Defl"İyatından 
fikiyet ettikten ....-a Le Tempı ga
zeteainin vaktiyle latanbul muhabir • 
ilfini yapmıf olan Paul Centizon'ma 
bir franıız mecmaaımda Atatürk ve 
inluliplan hakkında yazımı oldup 
çok anlayııb bir makaleyi tercüme e. 
diyor. Bu muharrir ezcümle diyor ki: 

"Fakat en f&fılacak feY, Türkiye
nin yeniden bayat balmau tek bir 
adama eeeri olmaaıdD'." 

Carlayle d• ki: "Tarih, büyiilı 
adamlarm ten:ümei hallerinden iba
rettir." Ba ftCİze, biç bir zaman, ci
haa harbi aonunclan itibaren, Tür • 
ki:recle olup bitıen badiaelerde olda • 
ia kadar, vekayie mutabakat ıöater
memiftir. Modena TürlUyeniD tarihi, 
taımamiyle Maatafa Kemal'İD tercü • 
mei haliadea ibarettir. 

Memleketini, temellerine varm • 
caya kadar yenileıtiren bu Allahın 
sönclerdiii acı.mm pbıiyetini anla
mak için, onun menteini bilmek la • 
zandır." 

• 
KOLTOR. 

c .... 1ıar1,,.t'te Peyami Safa, yeai 
bir memleket yaratmanm iki aırn ol· 
dutunu söylüyor: "Maddi aahada, 
imar; manevi aabada, kültür." ve bu 
iki faaliyetin biribirini tamamladıi1-
nı kaydederek Gastoa Rageot'nun kül
tür hakkmdaki fU süzel tarif"ıni zik
rediyor .. Kültür ne ilimdir, ne C.I • 
aefeclir, ne aano.ttıl' ne malUınatlır, 
ne refabbr, ne cemiyet bayabdır, ne 
nezakettir, ne ananedir, ne de hatti 
medeniyettir. Bu unsurların heplİDİ 

ihtiva ed•, fakat etmeae bile tek ba· 
pna .-vcud olabilir; nitekim bir kül
tür me:rdana retirmeclen de ba umur 
lar ya.ayana relebilirlw. Kültür inld. 
taf ve İntİf&I' edebilmek içia, baa1 iç
timai ve ahlaki tartlara, zaDMna, aal
ba, devamlı bayata muhtaçta'. A.ym 
milletler onu ka:ıumaıbilirler, kaybe • 
debilirler, tekrar ele geçirebilirler. 
bun1m gibi bazı milleti• de ona hiç 
kaVUf&m&zlar •• aade malUmattan bir 
te:r çıkmaz ve bir vahfİFİ medeni yap
mak içia eline telefona vermek ki& 
1relmez. Kültür, ikbaadi •e Iİyaıi fa
aliyet kadar, ilim ve aanat istibaaliy• 
le berabw bütün içtimai faaliyetleri 
içine .ıan " tek topla bir ıeldin ahea
cİDİ temin eder." • 

• 
MANEVi HUDUDUMUZ. 

Kurun'da Aum Us, Cenevre'de :ra• 
pılmıı olan anlapna ile, Hatay türle.. 
leriai oa bet aene müddetle tatbiki al
tmcla inletmit olan idarenin nihaye
te erdiiini kaydederek, banclan böyle 
Türkiye'nin manevi hududu Hataym 
bududlannda balanduiunu söylüyor. 

Amerikada Ohio nehrinin 
aulan yine 

yilkaelmiye batladı 
Nevyork, 3 (A.A.) - Onbeş aaat 

süren bir tevakkuf devresinden sonra 
Ohio nehrniin suları Karo mıntakasın
da tekrar yükıelmeğe başlamıştır. Bu 
bölgede halk, nehrin kıyıları boyunca 
konulan tahta barikadlarla kum torba• 
tarım süratle th-viye ctıne~te ve yi.ıit· 

seltmektedir. 



• 
================----==-=--===================ULUS 

Japonyadakison 
bu ranın sebepleri 

Japonyada ordunun mevkii 
"Bundan sonra olması ihtimal dahilinde olan İ.§ askerle

rin iktidar mevkiine çıkması ve ordunun küçük rütbeli sı
nıflarında esasen mevcud olan bir temayüle uyularak nas· 
yonal sosyalizme mevki verilmesidir.,, 

------- MANCESTER GARDIYEN'DEN 

Mangester Gardiyen gazetesi yazı. 
yor : 

Japonya'da bugün hüküm sürmek
te olan buhran, bu ada imparatorluğu

nun mukaddcratmı ele almak için sivil
lerle askerler arasındaki mücadelenin 
son safhaya girmiş olduğunu göster -
mektedir. Buna demokrasi ile faşizm 

arasmda bir mücadeledir demek doğru 
değildir. Çünkü askerler, her ne kadar, 
bir gün olabilirlerse de, henüz bugün fa
şist değildirler. Bir zaman demokrat 
olan siviller ise bugün, artık demokra· 
siden uzaklaşmış bulunuyorlar. 

Diyet meclisin~ intikal etmiş ve hU· 
kümet aleyhine yapılan şiddetli göste· 
riler dolayısiyle müzakeresi iki gün 
geciktiril:niş olan nıücadele. henüz bir 
parlamentc hükümeti ile diktatörlük çe
ki~mesi halini almamıştır. 

Japonya'da hakiki parlemanter bir 
bükümet hiç teşekkül etmemiş ve 1931 
senesindenberi iktıdar mevkiinde bu • 
lunan hükümetler de hiç bir partinin 
mevcudiyetine kulak asmamışlardır. Si
yaset adamlarının bugün için bUtUn 
ürnidleri, sivil bürokrasinin ufak bir 
zafer kazanacağı ve güniln birinde par
lamentonun otoriteyi ele alacağıdır. 

Askerler ve lıiikümet 

Bundan sonra olmasr ihtimal dahi· 
linde olan iş, askerlerin iktrdar mevki
ine çıkması ve ordunun küçük rütbeli 
sınıflarında zaten mevcud olan bir te
mayüle uyularak nasyonal sosyalizme 
mevki verilmesidir. 

Yıllardanberi, iktıdar mevkilerinde 
bulunurken militaristlerle anlaşarak bir 
bürokrasi "birleşik cephesi" kuran si
villerin şimdi bu yeni vaziyet üzerine 
birden demokrasi ideali peşine düşme
leri tuhaf görülebilir. Bunun için muh
telif sebebler vardır. Bu arada en mü
him hadise, kapitalistlerin şimdiye ka
dar yanlış bir işe müzaheret ettikleri
nin farkına varışları olacaktır. 

İlkönce kapitalistler, birçok memle· 
ketlerde olduğu gibi, sosyal bir refor
ma karşı servetlerinin müdafii olarak 
gördükleri militaristlerle birlik olmuş· 
lardı ve hiç şüphesiz, Mançuko'nun si
lahlandırılması gibi işlerde bu ittifak· 
tan birçok faydalar temin etmemi' de 
değillerdi. Fakat ordu ekonomisi, ha· 
zan tehlikeli olacak derecede hususiye
ti haizdir. Her sene ordu masrafı o de
rece artmıştIT ki nihayet hükümeti, 
büdcede muvazene yapabilmek için da
hili bir istikraza mecbur etmiştir. Bu
günkü japon büdcesi en kabarık büdce 
olarak 179,000,000 İngiliz lirasına çık

mıştır ki bunun 43,000,000 u ordunun
dur. Bundan başka ordu zir kitab neş
rerlerek bunda yedi seneli!: genişleme 
planım izah etmiştir ki buna göre mas
raflann artması devam edecektir. Ge
çen hafta japon maliye nazırı Doktor 

Baba Diyet meclisinde büyük açıklarla 

bu kabarık Lüdcelerin daha yıllarca 

devam edeceğini söylemi~tir. Bu sözle

ri söyliyen nazır, bağırma çağırma ara

sında kürsüden inmeğe mecbur olmuş

sa da hakikat şudur ıd üzerinde sivil 

kontrolu olmazsa, ordunun büyük mas

rafları yüzün1en memleket nıaliyesi bu 

hale gelecek ve ozaman, Doktor Baba
yı haklı çckaracaktır. 

Onlu ma.~raf larına tahammül 

Japonya'nın bu ordu masraflarına 

ne zamana kadar mukavemet edebile • 

ceği şüphelidir. Dahill istikrazların 
bir enfla yona yol açmasından korkula-

bilir. Gittikçe arttırılan ağır vergiler 
ise Japonya'da da diğer bir takım mem
leektler gibi istekle karşılanmamakta· 
dır. 

Sonra, memleket elektrik endüstri
sinin millilC§tirilmesi gibi bir takım te• 
mayüller karşısında militaristler, ka
pitalistlerin güven ve itibarını kaybe
decekler, endüstriyalistler de yanlı9 

bir ittifaka girmiş olduklarını görecek
lerdir. 

Bazı hadiseler, böyle bir değişmeyi 
kolaylaştıracak gibi görünüyor. 

Bundan dolayı· Japonyanm se~ce· 
ği iki yol, İtalya ile Almanya'da oldu
ğu gibi, faşizm ile sosyalizm olmıya • 
cak, pek az taraf tarı olan militarizm 
ile birçokları tarafından saygı ve mü
zaheret gören sivil bürokrasi olacak -
tır. Dahası var: Japonya' da bir ihtilal 
çıkacaksa bu köylü ve işçi arasından 
değil ,ordunun içinaen çıkacaktır. 

Fakat militaristler, karşılaştıkları 

güçlüklerden biraz da kendileri mesul
dürler. Geçen sene Tokyo'da çıkan is
yandanberi, bunlar, kabinenin Diyet 
meclisinden kati surette ayrılmasını, 
harbiye nazın Terauchi'n.in tekzibine 
rağmen, diyet'in büsbütün kaldırılma
smr istemekte idiler. Bu talebte Amil 
olan esas_ japon halkının günün birin· 
de hakiki bir parlemanter hükümet ku
rarak siıahb kuvvetleri de sivillerin 
kontrolu altına koymaları korkusu ol
muştur. 

1Askerler ve kabine 

Hayret edilmeğe değer bir hakikat 
varsa o da, Japonya'da askerler kabine 
üzerinde bu kadar imtiyazlı bir suret
te müessir olduklarr halde bunun a."la• 
sal kanunda yeri yoktur. Bu vaziyet, 
zamanla kendi kendine oluvermiştir. 

Teori sahasındc. anasal kanunun bir 
kelimesini değiştirmeksizin sivillerin 
kontrolunu tesis etmek mümkündür. 
Fakat bu kanun Uzerinde herhangi bir 
tavizde bulunmak, aşağı yukarı, imkan
srzdır. 

Tokyo<la bir isyan çıkarıp Japonya· 
nm en ileri gelen devlet adamlarından 
bir kaçını öldürdükten sonra halkrn 
sempati ve itibarını adamakıllı kaybet
mifJ olan ve bunu iyice bulan militarist.:"' 
ler, timdi vaziyeti kurtarabilmek için 
diyeti hükümetten biis.bütün ayırmak 
fkri üzerinde şiddetle durmaktadırlar. 

Fakat buna karşı, sade sa.mimi de. 
mokratlarm değil, kendi mevcudiyetle
ri bu suretle tehlikeye girecek olan Se-

-iyukai ve Minseito gibi siyasi: partile
rin de muhalefet edeceğinden korkul -
maktadır. Bu partiler, her n~ kadar 
kendilerini işin dışında bırakmakta ise 

de, arada sırada fikir ve mütalealarmı 

soran hükümete müzaheret göstermek

ten memnun bulunuyorlardı. Fakat 

bunlar aynı memnuniyeti parlamentoya 

ağzını bile açtırmak istemiyecek olan 

eski zabitlere karşx gösteremiyecekler
dir. 

Bundan dolayıdır ki meclisin ilk 

toplantısında Hirota hükümeti, bütün 

meclisin ve hatta bütün memleketin 

muhalefeti ile karşılaşmıştır. Fakat bu, 

hükümetin düşeceği ve yerine bir sivil· 

ler hükümetinin geleceği manasını ifa

de etmez. Bilakis, bu iş için çok geç 

kalınmıştır. Politikacılar, kendilikle • 

ı inden onlara yer veremiyecek olurlar

sa milii:aristlerin zorla iş başma geçe

rek nihayet diktatörltik kuracaklarını 
bilirler. 

Türkler hiç bir toprak ih

tirası beslememiş olduk

larını aşikar bir surette 

ortaya koymuş oldular 

Hatay anl~~ması , 
ve 

Taymis gazetesi 
27 ikincikanun 1937 tarihli Taymis 

gazetesi Sancak hakkında yazmış oldu
ğu bir başmakalede diyor ki: 

Sancak meselesinde ortaya çrkan 
fransrz - türk ihtilafında B. Eden"in 
yaptığı muvaffakıyetli bir tavassutu 
iki memleket arasında dil meselesi ü
zerinde bir uzlaşma takib etmiştir. 

Türkler, türkçenin sancakta birici·k 
resc:ıi dil olması hususunda ısrar edi
yorlardı; fransızlar da Suriye arabla· 
riyle yaptıkları müzakereler esnasında 
onlara arabçanm resmi dil olmasına 

müzaheret edecekleri sözünü vermiş

lerdi. Fransızlar, türkçenin resmi dil 
olmasını kabul ederek türk arzusunu 
yerine getirmeğe razı olmuşlar, türk
ler de buna karşı Milletler Cemiyeti 
Konseyinin arabçayı, isterse, ikinci bir 
resmi dil olarak kabul edebilmesine 
muvafakat etmişlerdir. 

Daha büyük bir mesele olan Sanca
ğın siyasi statüsünde her iki taraf da 
konsesyonlarda bulunmuşlardır. Türk
ler, gayd akıllıca hareket ederek San
cağın tamamiyle ve te.k başına istikW 
alması davasından sarfınazar etmişler

dir. 

Fransızlar, Suriyedeki mandaları ba
kımından böyle bir değişikliğe razı o
lamazlaı·dı. Sancağa tam bir istiklfil 
vermek, fransız mandası altında bulu
nan başka ınemleketlere de bu yolda 
hürriyet kazanmak arzusunu aşdaya

bilirdi. Bundan başka, Şarkm strateji 
bakımından ehemiyetli bir noktasmda 
bulunan bir devlete, her.hangi bir hü
cuma karşı kendi kendisini müdafaaya 
kadir olamıyacağı cihetle, tam bir is

tiktal vermekle fayda verici bir mak
sada da hizmet etmiş olmıyacaktı. 

Fransızlar, türk görüşüne yaklaş

mış olınak için Sancağın Milletler Ce
miyetinin murakabesi altında siyasi ve 
kültürel otonomisini kabul etmişlerdir. 
Bu suretle sancağın siyasi münasebet· 
leri ve gümrük işleri Suriye devletine 
bağlı kalacaktır. Fakat dahilde tam bir 
istiklfile sahih olan sancakta hususi bir 
rejim hakim olacaktır. Burası askerlik
dışı bir bölge haline gelecek ve Türki
ye, Fransa ve Suriye arasında bir ga
ranti muahedesi ile askeri bir uzlaşma 
aktedilecektir. Bu işlerde Milletler Ce· 
miyetinin tayin edeceği bir yüksek ko
miser vasıtasiyle cemiyetle aza.ml te

mas muhafaza olunacaktır. Sözün kısa
sı, Milletler Cemiyetinin muvafakati 
alınmaksızm sancağın statıüsü hiç bir 
suretle değiştirilemiyecektir. 

tki hükümet de bu çetin meselede 
geniş bir aırılaşmaya varmışlar ve iş, 

meselenin teferrüatı üzerinde anl~ma
ğa kalnuştır ki bu anlaşma da yapılmış
tır. 

B. Eden'i.n müzaheret ettiği proje
nin değeri meydandadır. Bu suretle 
Türkiye tatmin edilmiştir. Diğer taraf
tan da her ne kadar Suriyenin bu toprak
lar üzerindeki hakimiyeti, tabiiyet de· 
recesine inmemekte ise de sancağın sta
tüsü üzerinde Milletler Cemiyetinin 
her türlü müdahalesi ve Veto hakkı ta
nınmak suretiyle bu hakimiyet kati ve 
maddi bir şekilde de kalmamıştır. 

Bu vaziyet, türklerin, şimdi Hatay 
adını ve;rdikleri İskenderun Sancağın
daki soydaşlarının istikbali için gös
terdikleri tabii telaş ve heyecanı yatış
tıracaktır. 

Suriyede hoşnudsuzluk vardır. Azı
cık bir düşünüş, arab nasyonalist li
derlerini, bunu kabul etmekle türklerle 
yarıyolda buluşmak hususunda bütün 
imkanları elde edeceklerine, ve henüz 
fransızlardan tam bir surette temin e· 
demedikleri hükümranlık hususunda ıs
rar etmek suretiyle de birçok şeyler 

kaybedeceklerine ikna edebilir. 
Türkler, meseleyi Milletler Cemi-
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1 İngiltere - Amerika 
arasındaki ticari 

rabıtaların inkisafı 
...:. 

İngiltere ticaret bakanı 
unciman Amerikada 

Ticaret Bakam Bay Runciman, bu 
hafta sonunu "beyaz ev" de Bay Ruz • 
velt'in misafiri olarak geçiriyor. Her 
ne kadar bu ziyaretin maksadı ifşa 

edilmiyorsa da her halde bu ziyarette 
hükümete aid işlerin görüşüleceği tah~ 
min olunabilir. Her ne kadar resmi mü
zakere ile gayri resmi görüşme arasın
da ehemiyetli bir fark mevcud ise de 
bu gene bu temasm önemini düşünmez. 
İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika 
arasında altın esasını bırakma ve para
nın değerini düşürme hususunda üç 
taraflı bir anlaşma yapılalı dört ay o
luyor. Gayet aşikardır ki bu anlaşma. 
ticaret manialarmı ortadan, mümkün 
olduğu kadar, kaldırmak ve milletlera· 
rası ticareti genişletmek maksadiyle 
yapılmıştır. 

Para hususunda bu anlaşma yapıl

dıktan sonra buna ek olarak bir de ti
caret kayıdlarını ortadan kaldıracak 

esaslı bir anlaşma yapılması bir zaru " 
ret hükmündeydi. Şimdi, böyle bir an
laşmanm yapılması zamanı geldiği ve 
bunda muvaffakiyet elvereceği hisse • 
dilmeğe başlanmıştır. Ruzvelt'i ziya • 
rete giden zatın vazife ve mevkii, ara· 
da yapılacak konuşmalarm bu mevzu ü
zerinde olacağını göstermektedir. 

Açıkça anlaşılmaktadır ki bu konuş
maların hareket noktası, iki memleket 
arasında karşılıklı bir surette ticaretin 
inkişafına mani ()lav pli. Uzl~r! kaldır • 
mak meselesi olacatkır. 

Fakat para anlaşması, yalnız onu 
imzalıyan memleketlere münhasır ol -
mak üzere tasavvur edilmiş değildi. Bu 
anlaşma vUcude getirilirken bir nüve 
olması ve başka memleketlerin de bu
na iltihak ederek milletlerarası ticare
tin umumi surette inkişaf etmesi mak
sadı istihdaf edilmişti. 

Amerikan gazetelerinin bir çoğun • 
da çıkan ve meşhur gazeteci Walter 
Lippman tarafından yazılan bir maka
lede de bu kanaat ileri sürülmekte ve 
İngiliz • amerikan ticaretinin inkişafı 

yolunda alınacak tedbirlerin yalnız e • 
konomik sahada kalmayıp dünyanın 

harh ve sulh davasına da tesir edece
ği söylenmektedir. Bu makalede harb 
takdirinde Amerika, zaruri ihtiyaç 
maddelerini vermemek teahhlidilnde 
ve kendisine ihtiyaç maddeleri temin 
eden memleketlerle ticart münasebet • 
terini yürütmekte devam ettiği mild· 
detçe İngilterenin Amerika ile bir ti· 
caret mukavelesi yapmasına imkan bu • 
lunmadığı tezi müdafaa olunmaktadır. 

Öte taraftan Lippman, bir ingiliz -
amerikan ticaret muahedesi yapılma -
dıkça hammadde ihtiyacında bulunan 
memleketlerin istedikleri şekilde tica
retin inkişaf edemiyeceğini ve bu yüz
den harb ihtimalinin de arta<:ağını yaz
maktadır. Bu itibar ile Amerikanın "bi· 
taraflık" siyaseti ticaretin canlanması
na mani olacak ve belki de harbı kolay· 
laş tıracaktır. 

İnıdi, Amerikanrn bu '1:>itaraflık" 
siyasetinin birçok güçlüklere sebeb ol
duğunu kabul etmek mümkündür. Ma
amafih, herkes bir ingiliz - amerikan 
ticaret anlaşmasını sağlıyacak çareler 
bulunacağrm ümid etmekte ve iki tara
fı da tatmin edecek böyle bir anlaşma· 
nın bütün dünya ticaretine faydalı ola
cağına inanmaktadır. 

Fakat bu vaziyetin Almanyayı 

bugünkü ekonomik infiradından çıka· 
rıp çıkarmıyacağı ayn bir meseledir. 

yetine vermek suretiyle hududlarının 

ötesinde yaşıyan soydaşlarının istik
ballerinin garanti altına alınmasını is
temekle hiç bir toprak ihtirası besle
memiş olduklarım iişikar bir surette 
ortaya koymuşlardır; fakat eğer Suriye 
nasyonalistleri sancak üzerinde daha 
fazla siyasi ve lengüstik iddilar yürüt
mekte devam edecek olurlarsa türkler 
de bugünkü zihniyetlerini, içtinabı im
kansız bir surette, değiştirmek zorun· 
da kalacaklardrr. 

1 

Almanyanın bu hususta yaptığı sü• 
rekli şikayetlere bir cevab olmak üzerQ 
Cenevrede bir hammaddeler temini ko
mitesi kurulmak üzeredir. Henüz. btı 

hususta resmi davet yapılmamıştır. Fa.o 
kat gayri resmi olarak böyle bir dave .. 
tin Berlin'de alaka ve heyecan uyandır.. 
madığı görülmektedir. Henüz Alman • 
yanın bu işe muhalif bir tavır takma• 
cağım tahmin etmek pek erken olursa 
da her halde vaziyetin ümid verici oı.
madığmı söylemek mümkündür. 

Eğer Almanya, sömürgelerinden 
mandanın kaldırılmasından başka her • 
hangi bir esas üzerinde müzakereye gi
rişmeyi reddedecek olursa o zaman 
Lippman'm ileri sürdüğü iddialar çüriJı 
yecektir. 

Bununla beraber, öyle zannederiz ~ 
Runciman'ın ziyaretinde alman orzu • 
tarını yatıştırmaktan daha fazla mak • 
sadlar vardır. 

İngilterenin ihracat ticareti bir ka)ıı 

kımnayı sağlryacak: bir raddeye gelmif 

olduğundan eğer Runcima.n ziyaretin• 

de buna yeni bir şekil venneğe muval• 
fak olursa ziayreti boşuna gitmiş olmı
yaacktır. 

Hitabet sanatı 
hakkında 
verilen konferans 

Halkevinde dün akşam, Gazi Uses:1 
felsefe ve yabancı dil öğretmeni Ha.zn.. 
di Akverdi; (Hitabet sanatı: tekniık VICI 
psikolojisi) üzerinde vermekte oldtl)ıl 

ğu konferansların ikincisini, seçilmif 
ve kalabalık bir dinleyici kütlesi karşııo 
sında muvaffakiyetle vermiştir. BüyüR 
bir dikkat ve alakayla takih olunan bu 

konferanslarm ikincisinde, Hamdi Aıo. 

verdi; kütle önünde söz söylemek varı 

ziyetinde olan kimselerde kuvvetli oı.. 

ması lazımgelen ruhi melekelerin, buJ>o 

ların rol ve ehemiyetlerini açık bir ifae 

deyle izah etmiş, hatibin (ses, sima, v:ü.-ı 

cud yapısı gibi) fıtri vasıfları üze

rinde durmuş ve hitabet için iktisab eoo 
dilmesi icab eden vasıfların neden iJJra. 

ret olduğunu anlatmı:ştrr. Bilahare; ha

tibin fiziyolojik vaziyeti hakkında.14 

mütalealarla hitabet hıfzıssıhhası meıoı 

sel~sindeki esasları anlatmıştır. ~ 

aöyleme gibi en lüzumlu ve en ehemio 

yetli bir mesele üzerinde yapılmakta 

olan bu konferanslar, memleketin biliıı 

yük bir ihtiyacına cevab teşkil etmelGoo 

tedir. Bugün, saat 17,30 da, Halıke.vi.nı

de, bu konferansların Uç.üncüsü başlı• 

yacak ve Hamdi Akverdi; irticalen Vf>' 

ya yazılı hitabeleri nasıl hazırla.mali~ 
hitabetin muhtelif nevilerinde nasıl bir 

üslfıb kullanmak lazımgeldiği meselele--

ri ile, kapalı ve açık yerlerdeki hitabe• 
tin hususiyetlerini anlatacaktır. 

uit~bet sanatı hak-l 
kında konferans 
Halkevinde, hit.abet sanatının 

teknik ve psikolojisi mevzuu üze
rinde Gazi Lisesi felsefe ve lisan 
öğretmeni Hamdi Akverdi tarafın· 
dan yapılmakta olan konferansların 
üçüncüsü, Halkevinde bugün saat 
17,30 da başlıyacaktır. 

Bir düzeltme 

Dünkü sayımızda zabıta haberleri 

arasında, bir bisiklet kazası neticesin• 

de elektrik şirketi tahsUat şefi İbralı~: 
min Nümune hastahanesinde öldügi.inıı 
yazmıştık. Ölenin arıza memurlarındaD 
İbrahim olduğu anlaşıldığmdan bıl 
yanlışlığı düzeltiyoruz. 
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Milano görüşmeleri Amerikada 

grevler 
vahimleşiyor 

Cüftdelilc 

ASRIMIZA TEKNICIN TEMiN 
ETil(;J FAYDALAR 

Bitaraflık 
işinde 

Amerikanın 
rolü 

T. R. Aras Kont Ciano 
arasındaki mülikat 

( Ba11 1 iaci sayfada) 

hakkak ki, sinema filmidir. Bu 
gibi filmleri mevcud sinema sa
lonlarında, otomobil ile her yere 
nakledilebilen sinema makinaları 
ile her kasaba ve hatta köyde hal
ka göstermektir. 

( Ba§ı ı inci .say/ad.!) 
tıir ticaret anlaşması akdi meselelerini 
gözden geçfreeeklerdir. 

.h.onıt§liıaların meuzııu 
Triycste'aen hareKet cuen ı.aıJan ge

mileri turk lımanlariyle ve hatta boğaz
lardan gaçeı ek Karadenizle mühim ınik
darda ı~ yapmaktadırlar. Bu menfaat ve 
ınünaseoet.enn şekillen bugunkü göri.ı&
tnedc esas mevkii ~şgal edecektir. Bu
nunla beraber, italyan matbuatı bir ka~ 
sene önce italyan politikasının hakim un
suru olmu§ olan Roma - Ankara, Anka
ra - Atina, Atina _ Roma müsellesini 
hatırlatmaktadlr ki bu neşc~yat bu 'is
teme, bir Roma - Melgrad anlaşması ile 
tamamlanmış olarak, avdetin müstebad 
olnıadığını farzettirmektedir. Fakat bu
nun tahakkuku, İtalyanın Balkan pak
tı hakkında itimadaver olmıyan battı 
hareketini tadil etmesini istilzam et
mektedir. 

llk gÖrÜ§nıe iki saat sürdü 
'Milano, 3 (A.A.) - Ciano - Rüştu A

J:as arasındaki ilk görüşme iki saat sür
nıüştür. Hükümet dairesinde vuku bulan 
bu görüşme ilci baka,1 arasında yalnız 
Türkiyenin Roma b'1yük elçisi B. Hü
seyin Rağıb hazır olduğu halde cereyan 
Ctrniş, ita1yan ebperleri Ginobuti ve Vi
tetti iştirak etmemiş.erdir. 

Saat 17 de ikinci bir mülakat yapıla
cak ve ancak aksam üzeri, siyasi bir şü-

::ı; 

lllulü haiz olacağı temin edilmekte olan 
bir tebliğ neşredilecektır. Bunun t.füano 
konuşmasına aid tek vesika olacağı ve 
h'ç bir anlaşma imzası mutasavver olma

dığı bildiri'mcktedir. 
Halen büyük bir samimiyet hava!lı i

çinde cereyan eden bu sabahki görüş te
atisinin umum'i mahiyette olduğu ve Ak
deniz statükosu dahilinde türk - italyan 
tnünasebetlerinin heyeti umumiyesine 
taalluk ettiği bildirilmektedir. 

ltalyan lıalkmın ıezalıiiratı 
Mıhmo, 3 (A.A.) - Anado'u ajansı

nın hu .. uaı muhabiri b !diriyor: 
Hariciye vekili Dr. Araş bu sabah sa

at 17 .30 da Kont Ciano ile vilayet kona-

ğı da iki saat görüşmüştür. 
Öğleyin Kont Ciano vekilimiz şere

fine, 7 5 kişilik bir öğ!e .ziyafeti vermiş
tir. Öğleden sonra hariciye vekilimiz 
llleçhul askere bir çdenk koymuştur. 1-
ki hariciye nazın saat 17 de tekrar bulu
şarak bir tcb iğ neşretmişlerdfr. Saat 19 
da be1ediy dairesinde Dr. Aras şerefine 
bir kabul resmi yapılmıştır. Bu akşam 
operada yine hariciye vekilimiz şerefine 
bir gala auvaresi verilecektir Hariciye 
vekilimiz yarın sabah Milano'yu terke
decektir. Mül5katlar çok samimi olmuş
tur. Halk her tarafta vekilimizi büyük 

tezahürata karşıhyordu. 

Stefani ujarısının verdiği ~af. ilfıt 
Milano, 3 (A.A.) - Stefanı aJansı 

bildiri}'Or: Saat 17 de, hükümet kona
ğında, Türkiye Hariciye vekili ve İtal· 
Ya Hariciye nazın, konuşmalarına ye

niden başlamışlardır. 
Her iki bakana halk, sempati teza• 

hUı 1"!ri izhar eylemiştir. 
~ 

Tefrika: No: 10 

Milano 
tebliği 

(Ba§z ı inci sayfada) 

mahiyetteki meseleleri ve bil
hassa Boğazlar r.ejimi halrkmdo.ki 
Montreux muahedenamesi ile ihi 
memleketin ıarki Akdenudeki müte.. 
Jıobil vaziyellui ile alakadar mese· 
leleri tetkik eylemirlerdir. 

Bu dostane ve '1akik tetkih ve fi
kir t,ealisİ, Jtalya ile Türkiye arasın
da nıÜIUJziün/ih lai.çbir mesele olma· 
dığını ve ilri memleket müruuebetlerin
de ancak mütekabil itimad hisleri 
mevcud bulunabileceqini •arih 1JUTet· 
te isbat etmiıtir 

ltalyan • türk münasebf!tlerinin 
menfaati baluma1daıa olduğu gibi 
aynı samanda amumt aırette aulh ve 
i.tikrar lehine harekette bulunmak 
maksadiyle iki hükümetin te§rİki me· 
.aisi hakkındaki a~i ve bu teıriki 
mesainin faydaları da müıahede • • 
4ilmqtir. 

Bu maksadla, iki Hariciye nazırı, 
icra ettikleri fikir teatisi neticelerini 
pratik sahada müesşfr kılmak üzere, 
iki memleket diplomatik heyetleri 
normal yolu ile temas halinde bulun. 
makta devam hruusıuwla mutabık 

lıalmıılardır. 

oıo CJT ......... 2 ... naıJIJ(R '°"" 
Hükümet konağına varmadan evel, 

Dr. Tevfik Rü~tü Aras yanında Türki· 
yenin Roma Büyük Elçisi olduğu hal· 
de, harb ölüleri abidesine giderek, bü
yük bir çelenk koymuştuı. Çclengm be
yaz kordelası üzerinde şu cümle razılı
dır: 

"Türkiye Hariciye Vekilinden meç· 

hul askere.,. 

ltalyan gazewlerinin ym:dıkl.an 
Roma, 3 (A.A.) - Stefani ajansı 

bild"riyor: 
Gazeteler, Milano mlila.katma birin

ci sayfalarında müteaddid ütunlar tah
sis etmekte ve geniş tafsilat vermekte
dirler. Mülakatın derin samimiyeti te· 
barüz cttirilmetke ve iki memleke .. ara
sında yeni i§ birliğinin iyi bir hava -
içinde başlamış bulunduğunu kaydeyle· 

mektedirler. 
Türkiye Hariciye Vekili ve ltalya 

Hariciye nazırının öğleden sonraki mü
lakatı saat 18 i geçe nihayete enniştir. 

• 
Tebliğin mahiyeti 

Milano mülikatuıın bütün Ya,ıfları 
neşredilen tebliğin aamimiyet ve -ciddi
yetinde tebarüz ediyor. İtalya ile Tür
kiye arasında ihtilaf noktası yoktur. 
İtalya ve Türkiye kendi yüksek men· 
faatlerini göz önünde tutarak siyaset 
yapmaktadırlar. İtalya ve Türkiye Bah
risefid'de, bu havza için olan sulh me
saisinde biribirini itmam eden iki bü
yük kuvvettir ve bunun en güzel ifade-

Flint, 3 (A.A.) - Bir fabrikayı iş· 
gal eden grevciler vali Mörfi'ye şu tel
grafı göndermişlerdir: 

"Biz bulunduğumuz yerde kalmağa 
karar verdik. Bu kararın bize tahmil 
edeceği fedakarlıkları biliyoruz. Bizi 
buradan cebirle çıkarmak istediğiniz 

takdirde aramızdan birçoklarının öle
ceğini ihtar ederiz." 

Fabrikanın boşaltılması için verilen 
mühlet bu akşam saat ZO de bitecektir. 
İşçilere yiyecek getirilmesine mani ol
mak için fabrikaların civarı 3500 asker 
tarafından muhafaza edilmektedir. Mil· 
him bazı noktalara mitralyöz konmuş

tur. 

GrevcUere yiyecek gitmesine 
engel olunrıyor 

Askerler aynı zamanda gece ve gün

düz nöbet beklemek için grevcilerin 
yaptıkları barakaları da yıkmışlardır. 

Grevcilerin mukavemet teşkilitmı 

hazırlamak üzere B. Leviı Vaşington

dan Flint•e gelmiştir. 

General Motora kumpanyasmm mil

dürleri fabrikalar tahliye edilir edil

mez konuşmalara girişmcğe hazır ol
duklarını bir kere daha tekrar etmişler
dir. 

Fakat miiselah kuvvetin muhalefeti
ne rağmen bütün Chevrolet amelesizıe 

erzak ve yiyecek yetiştirilmiştir. 

* Dahiliye vekaletinin jandarma za
bit ve erlerinin vali, kaymakam ve nahi
ye müdürlükleri vekilliklerinde kulla· 
nılabilecekleri hakkındaki tefsir talebi 
Başvekfilet yoluyla Büyük Millet Mec
lisine tevdi edilmiştir. 

* Cumhuriyet Merkez Bankası U
mu.mi Heyeti bugün, esas nizamname
sinin 19 ve 20 inci maddelerini değiş
tirmek ve bazı yeni hükümler ilave et· 
mek üzere, &ıat 14.30 da, Banka mer
kez binasında fevkalade bir toplantı 
yapacaktır. 

ıi olar.ak denilebilir ki, İtalya ve Tür· 

kiye sulh için ve istikrar için çalrşmağa 

izimdirler. O halde Türkiye - İtalya 

münasebatının çok samimi inkişafını 

gösterirken söylenecek canlı formül, 

bu münascbatın daima sulh içinde, sulh 

için, istikrar için şarki Bahrisefid'de 

alakadar devletlerin haki.ki menfaatleri 
için tesirlerini gösterecek dinamik bir 
un,ur olacağını söylemektir. Biz 1928 Mi-
Uino itilafını hep bu manada anlamış ve 
ıevmi§tik. Bu formülü teyid etınck Tür
kiye efldin umwniyesine sempatik olan 
bir ıiyaıetin ifadesidir. İtalyanlar· 

la doatluğumuza yeni tmıinler ilan e· 
den Aras • Ciaııo mülakatı bi&e en gü
zel bir formül altında tü.rk • italyan 
dostluğunun inkişaf yollarını gösteri
yor. Bunlara türk efkarı umumiyesi 
namına verilecek cevab fUdur: Evet, 
bunu istiyoruz. 

rak tanıdığım için kendisine inandığım am
cam Kont İvan İliç bana ~unu anlatmıştı: 

Halkı bu suretle tenvir tarzı bir· 
çok memleketlerde muvaffakıyet
le tatbik edilmekte ve bundan bü
yük faydalar istihsal edilmekte
dir. Bu memleketlerde, ağır mas
raflar ihtiyar edilerek kurulmuı 
müesseseler bütün faaliyet saha
larına aid öğretici ve teknik filın
leri ha.zırlayıp satmaktadırlar. 
.Kamutayda görüşülmekte olan ka
nun projesi de, bu gibi filmlerle 
onlan göstermeğe mahsus hemen 
bütün vasıblarm gümrük reami a
lınmaksızın memlekete ithi.Jioe 
taalllık etmektedir. 

Yukarda dediğimiz gibi, kanun 
.Kamutayca kabul edilip hüküm
leri tatbika başlandıktan aonra 
çok pratik bir nevi halk derahane-
leri kurulmuı olacak ve bu der .. 
hanelerin faydalan da kıaa za
manda idrak olunacaktır. Cumhu
riyet hükümetinin bu güzel te§eb
büsünü de, derin bir memnuniyet-
le karşılıyalım. ** 
Dahiliye Veklaetinin 

• 
~programı 

Dahiliye vekili ve C. H. P. genel sek
reteri B. Şükrü Kaya dahiliye vekaleti
nin bütün daireleri tara.fmdaıı 1936 se
nesi içinde yapılmış işler ile 1937 .encai 
içinde yapılacak ~er etrafında alakalı 
dairelerden malilmat istemiıtir. VeWet 
daireleri bu malumatı birer liıte halin
de hazırlamağa başlamışlardır. 

lstanbul tramvay 
ücretleri indirildi 

İatanbul, (Telefonla) - İstanbul 
tramvay irketinin yeni tarifesi tesbit e

dildi. TeıWIBt nisbeti ~udur: 6 kuruş on 
paradan bilet S kuruş otuz paraya; 8.5 
kuruşluk bilet 7 .5 kunı§Cl. 3 kuruş 30 
paradan 3 .lrun.ı§ 10 paraya indirilmiştir. 

lSTAı rnUL ŞOFÖR CEIUlYE
TlNDE ANLAŞMAZLIK 
İstanbul, (Telefonla) - Şoförler ce

miyeti idare heyeti anla~lığı hala 
halledilememiştir. Yeni idare heyeti dün 
akşam ticı:ıret Qdasında toplanmıJ ve tek
rar istifaya karar vermiştir. 

Şoförler bu vesile ile umumi bir top
h\ntı yaparak ihtiyaçlanru tesbit edecek· 
lerdir. 

Köy kanununun 16 ıncı 
maddesinde değişiklik 

Dahiliye Vekaleti köy kalkınması 

etrafındaki çal~ına devam etmek
tedir. Vokilet köy kalkınma progra· 
nunın köy sal.manian ha.kkmdaki ~ 
larmr kanuni bir şekle 80kmak için 
köy kanununun 16 ıncı maddesini ta· 
dil eden bir kanun projesi hazırlamış
tır. 

Vaişngton, 3 (A.A.) - Amerika si
yasi mahfilleri kongreye bitaraflık hak
kında veri1en bir çok karar suretlerini 
gözden geçirmektedirler. 

Haber verildiğine göre, hiikümctin 
tezi şudur: 

Kongre kanunbn meriyete girme ve 
meriyettcn çıkma tarihlerini teısbit me
suliyetini cumhur başkanına bırakmalı· 
dır. 

Kanun, silah, mühimmat ve harb mal
zemesi ilzerine ambargoyu mecburi lala· 
cakbr. 

Kanun, Amerika bantnu tchdid et
mek tehlikesini gösterebilen dahili bir 
harbte de tatbik edilecek ve harbcden
lerle olan mall muaın<:lelcr Ü.Serine am
bargo koyacaktır. 

Ham maddeler iizerine ambargo 
lııonmryacak ve bunların iJ:ırac:ı da tah
did edilmiyecektir. 

Kanun, harblere aid qyaıun ameri
kan vapurlariyte naklini menetmek aa
lihiyetini de cumhur başkanına bıraka
cak ve Amerika vatandaşlanrun muha
riblere aid gemilerle seyahatini yasak e
decektir • 

Cumhur başkam, lfü:um gördi.i~ tak
dirde buı memleketlere kU§ı ambargo
yu kaldırabilecektir. 

Nihayet, kanun, Amerika devlctlcrl 
arasında ihtilif takdirinde, bllyük bir 
hareket scrbestisi vermektedir. 

Muğlada köy 
kalkınma işleri 

Muğla, - Köy kalklnma işleri ili· 
mizde büyük bir ehemiyetle takib edil
mektedir. Bütün il köylerinin hususi
yetlerine ve ekonomik münasebetlerine 
göre ayrılması işi bitirilmiş ve 1937 yı

lma aid köy halkevleri programları 

yapılmıştır. Önümüzdelti hafta da bü
tün kamunbaylar ve köy heyetleri il 
merkezinde toplanarak köy halkı hak
kında görüşecek ve direktifler alacak· 
!ardır. 

Ziraat Vekaleti Zeo· 
tekni mütehassıslığı 

Ziraat vekaleti zeotekni seksiyonu 
mütehassısı B. Nurcddın merkC2i Diyar
bekir olmak üzere yeni teşkil edilen 
mıntaka zeotekni mütehassrslığma tayin 
edilmiştir. Yerine yüksek ziraat enstitü· 
sü zeotekni enstitüsii doçenti B. Sala
haddin Batu getirilmiştir. 

Havacılık ve Spor'un 
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Sayısı çıkmıştır 

Bütün Kitapçılarda var

dır.. Okurlarımıza tav

siye ederiz. 

II 
moiselle Lise (1). dedi. sizden bir ricada 
bulunacağım. 

aça Kızı 
Yazan: Putkin 

Hani milyonlar israf ettikten sonra sefalet 
içinde ölen Çapliçki yok mu, işte o, gençli
ğinde, hatırımda kaldığına göre, Zoriç'le oy
narken üç yüz bin rubleye yakın bir para 
kaybetmiş ve ne yapacağını şaşırmış kalmış. 
Gençlerin divaneliklerine kar.şı daima sert 
davranan büyük annem, bilmem neden, Çap-

- Görünlife bakılırsa siz, Mösyö, kati aurette, 
maiyet kadınları taraftarısınız. 

- Ne yapayım Madam? Onlar daha taze 1 

Kibar alemi muhaveresi 

- Nedir o Pol? 
- Size bir dostumu takdim etmeme ve 

cuma günü de ba~onuza getirmeme müsaade 
ediniz. 

- Doğrudan doğruya baloya getir ve ba-

- Masal! 
Bir lıclincüsü: 
- Ka,•ıdlar hileli olacak, dedi. 
Tomski, gayet ciddi: 
- Sanmam, cevabım verdi. 
N arumof lafa karıştı: .. 
- Nasıl olurda arka arkaya kazanan uç 

kağıdı tahmin eden bir büyük annen olur ve 
sonra sen, bu şeytani sırrı şimdiye kadar on· 
dan·· -ogrenmemiş olursun 1 

Tomski hemen cevab verdi: 
- İste şeytani sır asıl bunda ya! Bü~1'k an . d .. t g u neının, birısi de babam olan, or 0 

~ardı ve dördü· de kaşarlanmış kumarb<~z
i ~dı. Halbuki büyük annem, hepsi ve .ben.ı~ 
ı{ 1n Pek faydalı olacak olan bu sırrı hıç bırı-

e açmamıştır. Yalnız, şerefli bir adam ola-

liçki'ye acımış. Ona üç kağıd göstenniş. Ve 
Çapliçki de bu kağıdlan sırasiyle oynıyaca
ğına ve kumardan artık vazgeçeceğine söz 
vererek Zoriç'in evine gitmiş. Kumara baş
lamışlar. Çapliçki birinci kağıda elli bin 
ruble koymuş, ve ka..zaıunış. Parayı bir mis
le çıkamuş ve gene kazarunış. Üçüncü ka -
ğıdla da kazanmış. Hesab neticesinde hem 
borcunu ödemiş, hem de işten kazançlı ola
cak çıkmış .•• 

Fakat saat altıya geldi. Gidip yatma za-
manıdır. 

Filvaki, hava ışnnağa başlamıstı. Deli
kanlılar bardaklarında kalan içkiyi içip ay-
rıldılar. 

İhtiyar kontes xxx tuvalet odasında, 
bir aynanın karşısında oturuyordu. Etrafın
da maiyeti katınlarmdan üçü duruyordu. 
Bwılardan biri elinde, bir kırmızı boya çana
ğı, diğeri bir firkete kutusu, üçüncüsü de ateş 
rengi kordelelerle bezenmiş bir hotuz tutu
yordu. Kontesin artık hiçbir güzellik iddiası 
yoktu. Güzelliği çoktan solmuştu; fakat 
gençliğine aid bütün itiyadlanru muhafaza 
ediyoc, geçen asrın bütün modalanru takib 
ediyor ve tuvaletine altmış yıl evelki kadar 
itina gösterip .zaman sarf ediyordu. Evladh
ğı olan bir genç kız, pencerenin girintisinde 
nakış yapıyordu. 

Genç bir zabit içeri girerek: 
- Bonjour, Grand'maman, bonjour made-

na orada tanıt. Dün xxx ye gittin mi? 
- Tabii! Pek neşe vardı. Saat beşe ka

dar dans edildi. Eleckaia fe\1katade güzeldi. 
- Eee azizim! Onda bu derece güzel ne 

buluyorlar? Büyük annesi Daria Petrovna 
ile kıyas edilebilir mi? Sahih, Prenses Daria 
Petrovna pek ihtiyarlamış olmak lazımdır. 

Tomski, sersemce cevab verdi: 
- İhtiyarlamış olmak mı. Öleli, şöyle 

böyle, yedi sene kadar oldu. 
Genç kız başını kaldmp zabite işaret et• 

ti. O zaman zabit, kontesten, kendi yaşıt
larının ölümünü gizlediklerini hatırladı. Du
daklarını ısırdı. Fakat kontes, ilk defa isıt
tiği bu cevabı, tam bir kayıdsızhkla karşıla
dı. 

(Sonu var) 

(1) Aslında lransızcadır. 
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Kamutayın Dünkü Toplantısı Bitlerin nutku 

f .1 l k · İngiltere Oğretici ı m er anunu . h t 

<B~~!!-ier~c>, .. ':~f~!~,~ b.,, •mk- ~!:e~iyor 
1 kiıller tarafından dı§ardan getirıle n 

veya memleket içinde yaptırılan tek
nik, öğretici filmlerden kendiler ine ve· 

mek için bunu Arzuhal encümenine 
göndermek vardır. Bir de esas itiba
riyle heyeti umumiyede müzakere et· 
mek şıkkı vardır. Bi rinci şıkkı reye ar
zediyorum. Bu kabul edilmezse o za
man esas hakkında müzakereye başla-
rız ve atideki işler içinde emsal olur.,, 

Ve reye konan mazb<ftanın Arzuhal 
encümenine gönderilmesine karar ve
rildi 

I ki suçlunun idamı 
Bundan sonra karısını öldüren Gi

resunun Bayrambey köyünden Durmuş 
oğlu Kadirle; arkadaşını öldüren Ilar
tının Sarmaşık köyünden Mustafa oğlu 
Asımın ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkındaki Adliye encümeni mazbata
lan okundu. Adliye encümeni, bu maz
batalarında cezaların hafifleştirilmesi

ni ve değiştirilmesini müstelzim bir 
sebeb görülmediğinden anayasanın 26 
ıncı maddesi mucibince cezaların infa
zına karar verilmesi isteniyordu. 

Mazbatalar kabul edildi. 

Öğretici ve teknik filmler 
1.anun projesi: 

Sümer Bank kanununun on birinci 
maddesinin değiştirilmesi ve 15 inci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
daki kanun projesinin ikinci görüşül

mesi yapılıp kabul edildikten sonra 
Türkiye ile Yugoslavya arasındaki af
yon anlaşmasının tasdikine dair kanun 
projesinin ilk müzakeresi yapılmış ve 
öğretici teknik filmler hakkındaki ka· 
nun projesinin görüşülmesine başlan

mıştır. 

Bn. Fatma Memik'in bir teklifi 
Muafiyetler hakkındaki birinci mad

de görüşülürken Bn. Dr. Fatma Memik 
(Edirne) söz aldı: 

"- Köylerde petrol ile işliyen ve i
yi kötü işe yarıyan sinema ve projek
siyon makinelerinin de buraya irnvesi
ni teklif ederim. Çünkü halkevlerinde 
gösterilen filmler elektrik olmayan 
yerlerde gaz lambası ile gösterilmek
tedir. Zirai filmler de bu vasıta ile 
gösterilebilir. Buraya yalnız sesli film 
ilave edildiği kin ben, sessiz filmin de 
ilavesini teklif ediyorum.,, 

Dr. Fatma Memik'jn reye konan 
takriri ve projenin diğer maddeleri o
kunarak kabul edildi. 

1 ·erilen muafiyetler: 
Bu projeye göre, de\•let daireleri 

tarafından getirilen teknik ve öğretici 
filmler ve bu filmleri göstermeye mah
sus parlör amplifikatörleri ve sesti film 
tesisatlı otomobillerle sessiz sinema 
ve projeksiyon makineleri, sinema filmi 

almaya ve yapmaya yarayan makine ve 
aletlerle bo';! filmler, her türlü vergi ve 
resimlerden muaf olarak memlekete 
sokulacaktır. 

Hükümetçe mevcudiyeti tasdik ve 
tescil edilmiş, sosyal, kültürel. ekono
mik politik, zirai. sıhi ve ilmi teşekkül· 
ler ve şubeleri tarafından getirilen ta
mamı teknik ve öğretici filmler de i
kinci maddede yazıh şartlar içinde her 
türlü vergi ve resimlerden muaf ola
caktır. 

Kontrol heyetleri 
İstanbul ve Ankara gümrüğüne bi

rinci maddenin son fıkrasında yazılı 

teşekküller tarafından getirtilen bu çe
§id filmlerin teknik veya öğretici film
lerden sayılıp sayılmıyacağı, ne suret
le teşekkül edeceği aşağıda yazılı he
yetler tarafından perde üzerinde gö
rülerek karar verilecektir. Heyetler 
Genel Kurmay reisliği ile Dahiliye ve 
Maarif Vekaletleri namına tayin edilen 
Uç azadan mürekkeb film mürakabe ko
misyonlarına, filmin mahiyetine göre 
komisyonlarda temsil edilmiyen veka
letlerden gönderilecek bir memurun da 
iltihakiyle teşekkül edecektir. 

Parasız filmler ve mecburiyeı 
Devlet daireleri tarafından memle

ket içinde yaptırılan veya dışardan ge
tirilen bu çeşid filmlerden tensib edi
lenlerini hükümet sinemacılara parasız; 
vermeye salahiyetli olmaktadır. Sine-

(Başı ı i nci sayfada) 

rupa ile olan münasebetleri bahsinde 

rilenleri mahallinin en büyük idare re· ı "dıplomatık bir hareketsizlik'' devresine 
. dah i. olacaktır. 
ısi tarafından tayin edilen müdd{!:çe e-
sas filmlerle birlikte göstermeğe mec
bur olmaktadırlar. Bu mer· ·yet her 
seans için filmden fazlasına ::., :nil ol
mıyacaktır. Bu mecbur"yete r iaye t et
miyenlerden belediye encümeni kararı 
ile on liradan elli liraya kadar hafif pa
ra cezası alınacaktır. 

Kanunun tatbik şekillerini göste
ren bir proje hazırlanacak ve kanun 
neşri tarihinden muteber olacaktır. 

Gö~menler için lwreste: 
Ruznamede bulunan gezici tapu si· 

cil memurları ihdası hakkındaki ka· 
nun projesi, Adliye encümeninin talebi 
üzerine Encümene verildi ve iskan ka· 
nununun bazı maddelerin.in değişth il
mesine dair olan 2848 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun projesinin görüşülme
sine başlandı. 

Gümrükten muaf olarak 
geçecek keresteler: 

Bu projeye göre aşağıdaki fıkralarda
ki kayıd ve şartlar altında dış memle
ketlerden Türkiyeye ithal edilecek ke· 
resteler gümrük resimleri ile sair bil· 
tün resimlerden muaf tutulmaktadır

lar: 

A - 2510 ve 2848 sayılı kanunlar hü· 
kümlerine göre göçmenler için yaptırı· 
lacak evler ve müştemilatı ile diğer te
sislerde kullanılmak üzere Sıhat ve İç
timai Muavenet vekaleti tarafından dış 
memleketlerden 936 mali yılı iptidasın
dan itibaren 945 mali yılı sonuna ka
dar getirilmi~ ve getirilecek olan ma
mul keresteler, 

B - Usulü dairer;inde izin verildik
ten sonra 2510 ve 2848 sayılı kanun hü
kümlerine göre 936 mali yıh başın-lan 
itibaren yurdumuz içinde yerleşmek ve
ya iskan edilmek üzere dış memleket
lerden Türkiyeye göçmen olarak gelen 
veya nakil masrafları devletçe tesviye e
dilerek getirilen göçmenlerin, her aile 
için 5 metre mikabını geçmemek ve Sıha1 
ve İçtimat Muavenet Vekaleti tarafın
dan tayin edilecek vasıflarda bulun
mak üzere 945 malı senesi sonuna ka
dar beraberlerinde getirerek memleke
te ilk girdikleri yerde hiikümetçe tayin 
edilen bedel mukabilinde iskan emrine 
terekttikleri ve edecekleri keresteler. 

Göçmnlere aid inşaat işlerinde kul
lanılacak kerestelerden asgari tarife
nin y,üzde ellisi alınacaktır. 

Razı miitalealar: 
B. Hüsnü Kitabcı (Muğla) beş met• 

re mikabı olan tahdidin zaid olduğunu 
söyledi. B. Tahir Hitit (Manisa) nak
liye meselesine temas etti. Göçmenle
rin Romanyadan kendilerinin kereste 
almalarının güç olduğunu söyledi ve 
birinci fıkranın kaldmlmasiyle hükU
metin bu işi doğrudan doğruya görme• 
sinin mümkün olup olmadığını '\Ordu. 

B. Refik Saydamın izahları: 

Encümen adına verilen i?:ahattan 
sonra Sıhat ve İçtimai Mu;;ıve.ıet veki
limiz Dr. Refik Saydam söz aldı: 

- Bizim yaptığımı~ ti.p evlere na
zaran bir göçmen evir>in ltereste ihtiya
cı 4,70 metre mik~bıdır. Binaenaleyh 
göçmenlerin g.timıelerini münasip 
gördü~ümüz rnikdarı beş metre mikabı 
olarak tahdid ettik. Kitapçı Hüsnü ar· 
kadaşımır> s<:ylediği gibi daha fazla 
bırakrbcak olursa sene olacak ki göç
meni11 getirdiği kereste benim istedi
ğim ithiyaçtan fazla olacaktır. 

,U ıuıyyen vasıflarda kere~ıe 
Bir de göçmenlerin getireceği ke· 

reste daimi surette behemehal kendile
rine verdiğimiz evsaf ve ebadda ola
caktır. Bundan evet yapılmış bir tccril
be vardı. 935 senesinde 544 metre mi
kabı kereste getirdiler. Bunları ancak 
bu sene Tekirdağında kullanmak nasi?> 
oldu. Çünkü istediğimiz evsaf ve ebad

da olmadığı için bıçkıhaneye gönde- ı 
rilmesi zarureti hasıl oldu. 

Bizim senevi ihtiyacımız 52500 • 

Müstemlekeler bahsine gelince, bu
günkü toplantısınua kabin::nin çok ge
niş bir anlaşma .un tamamlayıcı cüzüle
rinden olmıyan her türlü müstemleke 
veya sair arazi terkine aleyhdar olduğu
nu teyid edecektir. Şimdiki halde kabi
nenin bütün çalışma'arı ispanyol mese
lesinin halli noktasında temerküz etti-
receği tahmin olunmaktadır. 

Almanyanın miistemlelıe isu.?ği 

Berlin, 3 (A.A.) - B. Von Ribben
trop'un Almanyanm müstemleke taleb
lerini izah eden bir muhtırayı ha.mi\eıı 
Londraya hareket ettiği si.>ylenmektedir. 

Elçinin Londraya varır varmaz, dış 
bakanltğına giderek bu mese'eyi konuş
maya başlaması hakkında talimat aldığı 
rivayet edilmektedir. 

53000 metre mikabma yakındır. En zi
yade ümid ettiğimiz, Rom:myad · n ge
lecek göçmenlerin getirecekleri keres
tedir. Geçenlerde huzurunuzda kabul 
olunan mukavelen~me mucibince ora
dan gelecek olan göçmenlerin satacak
ları musakkafata mukabil ellerine ge
çecek para ancak yüzde 25 derecesinde 
kereste alabileceklerine dair hüküm 
vardır. 

Romanya hükümetinin de tasdik 
ettiği bu mukavelen:.ıme yakında mev
kii meriyete girecektir. 

Bu hesaplar üzerinedir ki bir göç-
" men ailesinin, bizim vereceğimi:ı: evsaf 

dahilinde bes metre mikabı kereste ge
tirmesini kafi gördük. Esasen on sene 
müddetle gümrük resminden istisnayı 
istediğimize nazaran bu mikdarın fev
kinde lü7 um hasıl olursa, hariçten ken
dimiz de mi.ibayaa edeceğiz. Binaen
aleyh beş metre mikabını mutavassıt 

ve iyi olarak görüyoruz; kabul buyu
rursanrz çok iyi olur. Tezyidi emreder
seniz bu hususta dü~üncem şudur; her 
önüne gelen kereste alıp getirecek, dev
letten parasını istiyecek. Buna muvaf
fak olacak mıyrm, olmıyacak mıyım, 

bilmiyorum. Bu bir büdce mesele~idir. 
Beş metre mikabı haddi vasati olarak 
muvafıktır sanırım. (Muvafık sesleri) 

Kanunun birinci maddesinden 
gaye 

Kanunun birinci maddesinden istih
daf ettiğimiz gaye §Udur: 935 senesin
de getirdiğimiz bir mikdar vardır. (544) 
metre mikabı. Bu sene miibayaa ettiği
miz, esbabı mucibede arzedildiği gibi 

15 bin metre mikabıdır. Bunları güm
rük resminden istisna etmek istiyoruz. 

İkincisi muhacirlerin beşer metre 
mikabı alıp getirmeleri meselesidir. 

Bunu kendileri nakledecek değil

lerdir. Esasen memlekete getirilen mu
hacirlerin mevsim itibariyle yerleri 
hazırlandıktan sonra devlet vesaiti ile, 
yahud kiralanan vesaitlerle ihraç istas
yonlarına çıkarıp tazım gelen yerltre 
sevkederiz. Yani muhacirlerin bulun
dukları yerlere böylece sevkiyat yapa
rız. Bu 5 metre mikap hakkını muha
cirlere vermekle en büyük maksadımız, 
kendilerinin oradan ayrılırken malları
nı keresteye tahvil etmeleri içindir. Bi
naenaleyh buraya getirdikten sonra 

bizim ihraç istasyonlarımızda biz ke
resteyi satın alacağız. Kendileri de mü· 
rettep oldukları iskan mıntakalarına 

gönderilecektir. Bu gene devletin işi

dir. Yaptığımız, sırf kendi ellerinde 
kalacak keresteyi memlekete sokmak 
ve kendileri ihraç istasyonlarımıza çık
tıkları zaman bize yarıyacak bir 
malzemenin de memlekete girmesini 
temin meselesidir. Binaenaleyh kalına
sı muvafık olur.,. 

B. Refik Saydamın izahlarından 

sonra maddeler okunarak kabul edildi. 
Adliye encümeninin 'talebi üze. 

rine, türk ceza kanununun bazı mad
delerinin değiJtirilmesine dair olan 
proje müstacelen müzakere ve madde
ler kabul edildi. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Bir fransız mebusunun ithamları 

Fransada komünistler 
komplo mu hazırlamışlar 

(Başı ı inci sayfada) 
B. Götöro, Paris bölgesinin komü

nist kurumları tarafından müdafaasına 
aid komünist partisi tarafından neşre
dilmiş olan gizli bir tamimi eline ge
çirmiş olduğunu söylemiştir. Bu ta

mimde komünistlerin lazım olunca Pa
ris civarında toplanacakları noktalar 
tesbit edilmiştir. 

Konıünistlerin planı hakkında 

ıaJsilaı 
B. Dormua bu vesikadan haberdar 

oldu.;unu söylemiştir. B. Gotöro bunun 
üzerine bu mesele hakkında yeni taf
silat vermiş ve demiştir ki: 

"- Komünist planı telefon ve pos
ta merkezleriyle diğer binaların işgali
ni göz önünde tutmaktadır. Bi.z şimdi 
kanunen cezayı müstelzim olan bir iç 
harb teşki!Stı karşısında bulunmakta
yız.,, 

Sovyetler tecavüz etmemek pak
tına riayeı etmiyorlar mı? 
Bundan sonra B. Gotöro fransız -

sovyet pad.tından bahsederek 27 sonteş

rin 1932 senesinde B. Heryo atrafından 
imzalanmış olan tecavüz etmemek hü
kümlerine sovyetlerin riayet etmedik
leri kanaatinde olduğunu bildirmiştir. 
Bu pakt iki tarafın biribirlerinin işle

rine karışmıyacaklannı tasrih etmekte
dir. 

ispanya meselesi ve fransız 
komünistleri 

İspanya meselesi hakkında hatib de
miştir ki: 

"- Hükümetin bir karışmazlık po
litikası güdmesine rağmen komünist 
partisi İspanya işlerine karışmaya ça
lışmaktadır. Sovyetler birliği İspanya
da bir ihtilal ocağı kurmağa hazırdır. 

Bundan maksad da alınanların Rende' 
bize hücum etmelerine yol açmaktır . ., 

Takrir sahibine verdiği cevabda B. 
Blum, bahsolunan vesikadan haberdar 
olduğunu söyliyerek şimdi bu vesi

kanın sıhhat ve aktüalitesinden şüphe 

edilmediğini ilave etmiştir. 

B. Blunı'un izalıatı 
Başvekil, demiştir ki: 
"- Hükümet reisi senatoya ancak 

nizam ve asayişden mesul bir nazır sı
fatiyle izahat verebilir. Halbuki şimdi 
ortada asayişsizlik yoktur ve komünist 
komplosu da hürriyeti ve cumhuriyet 
müesseselerini tehlikeye düşürmem.iş

tir. Memlekette sük(ın ve intizam hü
küm sünr.ektedir ve konuşmalarımıza 
sulh ve sükunet içinde devam etmekte
yiz. 

Komplo nerede? 
Sokaklarda barikadlar yoktur. Fran

sanın vaziyeti hakkında bazı ecnebi ga
zetelerinin yazdıkları yazılan da biliyor
sunuz. Öyle ise komplo nerededir? Bel
ki onun karanlıkta ça'.ıştığıru düşünerek 
korkuyorusunuz. Fakat karanlıkta ter
tib edilen her türlü hareketleri meyda
na çıkarıp bunların hakkından gelmek bi
zim vazifemizdir. Biz bu vazifeyi yap
maktan geri durmadık. Bu gibi tahrikçi· 
ler bizi gafil avlıyamazlar. Bu bütün 
dünyanın öğrenmesi lazım gelen bir ih
tardır ve bundan B. Gotöro'nun dostla
n da haberdar o!malıdırlar. Reisi bulun
duğum hükümet bir halk cephesi hükü
metidir. Bu bükü.met, müdafaa etmek 

KISA DIŞ HABERLER 

* Pariı, - Alsas Potas madenleri 
işçi ve memurları umumi grev ilan et-

mişlerdir. Buna sebeb sendika reisinin 
Paris'te diğer bir vazifeye tayini ve bu 
tayinde idarenin israndır. 

• Varıova, - Varşova sokaklarında· 

ki katfarı süpürüp kaldırmak için elyevm 
1.500 i-'çi kullanılmaktadır. 

* Londra, - Portland limanında bir 
büyük deniz tayyaret11i ateş almış ve tay• 
fa ancak suya atılmak suretiyle kurtul
muştur. Yangının sebebi henüz belli de-. 
ğildir. Fakat yeni bir suikast mevzuu
bahis olduğu sanılıyor. 

mecburiyetinde bulunduğumuz progra
mın tanzimine bizimle beraber çalışan 
komilirist partisinin de dahil bulundu
ğu bir ekseriyete dayanmaktadır. Reisi 
bulunduğum hükümet B. Gotöro'nun is
tediği şekilde bir hükümet değil, plebi
sit usuliyle yapılmış ~im neticesinde 
iktidar mevkiine gelmi§ bir hükümet
tir.'' 

B. ~um, 6 !fllbattaki fesad hareketi
nin halk cephesinin doğum ilmühaberi 
mahiyetinde olduğunu ve bu cephenin 
Fransa cumhuriyetini muhafaza için ol
duğunu söyliyerek sözlerini bitirmiştir. 

Hükümete verilen itim.ad reyi 
ve ga:seıeler 

Paris, 3 (A.A.) - Blum hiikümeti• 
nin 124 muhalife karşı 413 reyle elde 
ettiği muvaffakıyettm hararetle hah· 
setmektedirler. Bu münaseıbetle halkçı 
cephe gazeteleri, harb bakanı Daladiye
ye karşı elverişli bir vaziyet aldıkları 

halde hükümete itimad beyan etme
diklerinden dolayı sağ cenah muhalif· 
!erine şiddetle hücum eylemektedir. 

Yeni Japon kabinesi 
ilk toplantısını yaptı 

Tokyo, 3 ( A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 

Yeni kabine bu sabah saat onda top
lanmıştır. 

Kabine iki meclisten kendi arzula
riyle tatile girmelerini istemeğe, diyet 
meclisine önce verilen muhtelif kanun. 
lada büdcenin geri alınmasına ve bun
ların yerine başka kanunların verilme
sine, kabinenin istifası üzerine mün
hal kalan nazır muavinlerinin yerleri
ne başkalarının ikame edilmemesine, 
yeni hükümetin siyasi programını az 
zamanda tespit etmeğe ve kabinenin 
bir müddet hergün toplanmasına karar 
vermiştir. 

Sir Fippa Jngilterenin Pari• 
büyük elçiliğine tayin edildi 

Londra, 3 (A.A.) - Dış bakanlığı 

Sir Fipps'in tekaüdünü ihtiyar etmi~ 

olan Sir Klerk'in yerine Paris büyük 
elçiliğine tayin edilmiş olduğunu bil
dirmektedir. 

Uludağa giden 
sporcular 

Yüksek ziraat enstitüsü talebesinden 
30 kişi cuma akşamı Uludağa gidecekler 

ve sömestr tatillerini orada geçirerek 
kurban bayramı ertesine kadar kalacak
lar, kayak sporları yapacak.lardır. 

Muhafız biaikletçilerinin 
ekzeraizi 

Muhafız gücü bisikletçileri dün şeh
rimizde asfalt caddelerde ekzersiz yap
mışlardır. 

Ankaragücü ve gençlerbir· 
liğinin hazırlıkları 

Ankara gücü ve Gençler birliği ta
kımları yapacaklan maça hazırlık olmak 

üzere ek.zersizlerine devam etmektedir
ler. 

Gazi terbiye enstitüsünün 
kır gezintisi 

Gazi terbiye enstitüsü talebe!eri her 
ay yaptık.lan Vondrok denilen kır gezin
tisini 40 • 50 kişilik bir grup halinde ve 
Keçiörene kadar 24 kilometrelik bir yol 

üzerinde yapmışlar, orada kreşi ziyaret 
etmişlerdir. 

W)MWıııRO'SJllP a a S1(]0 ......... « 
Her pazartesi çıkan 

Türk spor 
kurumu dergisini 

okuyunuz 
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Hatay davamızın halli ay 
gelen telgra_f_la_r_ı _n_ş_r_· e_d_e_ 

,,. .. . 
• 

C, H. P. Genel Sekreterliğine 

gönderilen telgraflar 
(Dünkü sayıdan devam) 

Çerkeş. 

Partimizin Hatay davasında göster
diği yüksek hassasiyetinin tatmin edil
~iği bugünlerde partimize olan bağlıh· 
gıınızı bir daha arezderiz. 

Belediye Re!si Zeynel, C. H. 
P. Yönkurul Başkam Vehbi 
Pulat. 

* Mudanya 
. Dönmez bir hızla yürüyen partimi

zın son bc>şansını ulusal bir bayram 
Yapar ve siz büyüğümüzü candan kut· 
larız. 

Milli ··~+"y mitingi tertip he· 
yeti adına Çelikel. 

Çubuk 
Bugün Cumhuriyet meydanrnda 

toplanan ve coşkun tezahürle milli Ha· 
tay mitingi yapan Çubuk halkr yurdu· 
nıuzun bu'!iine kadar mukadderattnı 
0~uzlarında taşıyan ve bunu muvaffa
kıyetle basaran Partimize bugün Hatay 
davasında da aynı neticeye ulaştığın .. 
dan duvrhı~u c;evinc ve sevgi ile teb • 
tiklerini sunar • 

Ç~ •uk Parti Başkanı H. Öker. 

* Talas 
Hatay türklerinin müstakil idareye 

kavuşması icin Partinin muvaffak si • 
Yaseti dolay~ısiyle nahiye halkmm: na
~ına teşekkür ve tebri k]erimizi suna· 
rız. 

Talas C. H. P. Yönkurul Baş
kam Temuçin. Belediye Reisi 

A. Baykara 

* Güdül: 
En k<l!'ışık işleri kolaylıkla hallet • 

~~ye muvaffak olan partimizin Hatay 
ışınde de kaz d v • . an ıgı muvaffakıyetı na • 
hıye halkr namına kutlar sonsuz saygı· 
larımızı sunarız. 
Belediye baskanı 

H. Alta~ 

* 

Halk Partisi Bş.k. 
H. Altan 

Yeni§ehir : 
fürklüğü kurtaran ve büyük inkila • 

bıınızı yaratan ulusumuzun talii layik 
old -ugu medeni mertebelere çıkaran ve 
liatay davasının da derin görüş ve yük· 
sek idareleriJe en büyük bir muzafferi
Y~tle tecellisine amil olan büyük ve da· 
hı başbuğumuzun yüksek irade ve il · 
haınıarile çalışan ve candan krymetli 
Varlığnnız olan C. H. Partimize bu mut· 
lu ve kutlu günümüzde sonsuz minnet 
Ye •. k 

Şu ranlarımızı arzeyleriz. 

Bursa Yenisehir ilcesi milli Hatay 
tnitingi terti~ heyeti C. H. P. Bşk. 

Gençler birliği Bşk. 
Burhan Ersöı: 

Osman 
Belediye Bşk. 
M. Gökgöz 

Bor: 
'Yurdumuzu ve ulusumuzu hergün re

falı '7c şanu şerefe gösteren yapıcı ve 
l'aratıcı partinizi Hatay istikıaJ başa· 
rısnıdan ötürü de tebrik ve bir kat daha 
bağiılığunrzı bildiririz. 

Parti ve Halkevi Bşk. Uray Bşk. 
Cevdet Tevfik 

Milli Hatay Mitingi Başkanı. 

Sami 

* Arhavi : 
U!USa.J davalara ka.ı-şı gösterilen ilgi 

"e başarılar sonucunu takdir ve şükraD 
borcumuzu bildiririz. 

Merkez muhtarı Xamunbay 
Ahmet Feyzi Kurtoğlu 

Parti yönkurttl Başkaı.ı 
Nusret 

* Çubuk: 

1 
:Bugün Cümhuriyet meydanında top • 

anan ve coskun tezahürle milli Hatay 
ın· . . 

ıtıngini yapan Çubuk halkı yurdumu· 
ZUn b ·· 
ı ugune kadar mukadderatını omuz· 
arına 1 b a t~ıyan ve bunu muvaffakıyet e 
aşaran partimizi bugün Hatay Cffiva -

smda da aynı neticeye ulaştrrdığından 
duyduğu sevinç ve sevgi ile tebrikleri· 

ni sunar. 
Çubuk Belediye Reisi 

H. Gedik 

* Ilgaz : 

Hatay için muvaffakiyetli neticeyi 
bütün Il;azlılar candan tebrik1erile min

nettarlıklarını sunarlar. 
Belediye Reisi 

T. Demir 

* Beypazarı 

Mi111 Hatay mitingi vesilesile coşkun 
tezahürlerde bulunan 6000 Beypazarlı 
Büyük Kurtarıcının ilhamı ile yeni bir 
zafere kavuşan hükumetimizi tebrik e· 
derken kudretli partimize olan bağlılık
larını ve tazimlerini sunarlar. 

Belediye ve C. H. P. Başkanı 
Şükrü Torun 

* Konya : 

Hatay davasının muvaffakıyetle ha • 
,arılmasmdan doğan sevinç ve beye • 
canlarını belirtmek için toplanan bin • 

}erce vatandaş her milli işe haşan sen· 
bolu olan partilerine bağlılık ve sevgi -
lerile tebrik ve teşekkürlerini bir ağız· 
dan söylemekte olduklarını sonsuz say-
gilarnnızla bildiririz. . 

C. H. P. İlyönkurul başkan vekili 
Feridun Cayır, Halkevi başkanı Faile 
Soyman, Şarbay Şevki Ergun, Ticaret 

odası ba§kanı Ömer Keles. 

* Zeytindağ : 
Iskenderun ve Antakya zafe~inin kut. 

lanması için bugün yapılan şenlikler de 

parti üyelerinin candan saygı ve sev • 

gilerini tekrar etmekle bahtiyarız. 
Bergama Zeytindağı nahiyesi ve köy· 

!eri namına Parti haf.kanı H. Aydm. 

* Antalya : 

Hatay'dald tilrk kardeşlerimize hii -
kfunetiınizin kazandırdığı istiklfil ve 
hürriyeti kutlamak için toplanan An • 
talya halkı partimiz~ bağlılık ve min -

netlerini sunar. 
Mim Hatay mitingi tertip heyeti baı· 

kanx : S. Örge 

* Eğirdir : 
Hatay eğemenliğindıc parti.uıizin gij&

terdiği büyük haaaasiyet ve başarıyı 

Cümhuriyet alamnda toplanan bütün 
halk şükranla alkışlamaktadır. 

Eğirdir C. H. P. Yönkurul başkanı 
Yaşar Çelik, Belediye reisi H. Uzun 

* A.la~am : 
Hatay tür.klerinin istiklallerine ka • 

vuşmatarından dolayı yüzlerce yurtdaş.
larınıın yaptıkları .aiimayi9lerde duy -
dukları ıevi.ııç ve gösterdikleri bağlı -
lıkları yüce katıoıza sunmayı bize ö • 
devlemişlcrdir. SaygıJanmu:la a.rzederiz. 

C. ıi P. Başkam Reşat. Belediye 

Reisi Güven. 

* A.kşemr : 
Türk istiklali yolunda tuttuğunuz 

nurlu meşale ile aydınlanan türk Ha -
tayın egemenliğini kutlayan Akşclıir 
Partisinin fü.kranla bağblığuu tazeler. 

Milli Hatay mitingi Akşehir tertip 
heyeti adına C. H. P. baJkanı Aziz Pe
kun, Belediye reisi Y~. 

* Çumra: 
Partimizin ulu.sal davamızda göster

diği sonsuz ç.alışmalarile elde edilen Ha
tay zaferini candan kutlar bağlılılda.rı· 

ınrzı sunarız. 

Çumra Uray C. H. P. Baıokanı R. 

Çumralı. 
8 . 

Gölpaz.uı : 

Hepimizin zafer neşesi ile _kalbi c~ş
kun bize bugünleri yaratan sızlere bın
lerce teşekkür zaferimizi kutlar~en par
tiye yurtdaşlarının güven ve baglılrk • 

am e ıyoruz 
Kamutay Başl\:anlıiTına 
gönderilen telgraflar 

(Dünkü sayıdan devam) 

1 Kurtardığınız Hatay'ın zaferini kut· 
lar şükranlarımızı sunarız. 

Mindenba köyünden Rifat Asaf 

Azminizle * kazanılan istiktalimize 
minnet ve şükran~arımızı sunarız. 

Bahattin Civelek Lütfive 
Civelek. 

* Biz Hatay ilkokul taieebleri yur • 
dumuzu kurtaran büyüklerimizin say
gile ellerinden öperiz. 

Necati Gür Mustafa Sami Nec
det Kunt Budak, Mursa1 Kamil 
Halil Tevfik Esmer. 

* Hatay zaferini hapisanede sevinç • 
lerle karşıladık, duyduğumuz minnet 
ve şükranım yüce katınıza çıkar çıkmaz 
sunuyorum. 

Necib Abdülvehab. 

* Büyük zaferi kutlar, şükranlanmm 
sunanın. 

Seyhan köyünden Mahmud Celal 

* Hataylı Reyhaniyeliler yüksek 
azim ve iradenizin zaferinden doolayı 
sevinçlerle çalkanmaktayız. Yüce katı· 
nıza minnet ve şükranlarımızı sunarız. 

Heyeti idareden Bahadırlı Os
man Kadri Mursel 

* Aleksandrette, 30 - Hatayımu:ın 

mim zaferini kazanan siz ulularrmu • 
dan Hatay türkleri teşekkür ve saygı· 
larının kabulünü diler. 

İbrahim Cerrah Lami Akçay 
Ömer Attar. 

* Kınkhan, 31 - Türk varlığıru bil· 
yük uzvundan doğan himematm verdi
ği istiklfil zaferine kavuşurken tazima
mızı takdirkar makamınıza sunarız. 

Hataylı Ali Hicazi 

* Beylan, 30 - Ulu himmetinizin ka· 
vu;;turduğu istiklalden dolayı candan 
saygılarımızı sunarız. 

Beylan halk grupu Aziz Bilin, 
İbrahim Dönmez, Mehmet 
Emin Ziya, Çalışkan Mehmet 
Dönmez .. 

* Rize, 31 - Hatay türk karde~ 

Jıerimizin ulusal ve kültürel erkinliğinj 
Jr:azanmalan dolayısiyle cumhuriyet a
lanında toplanan Rize halkı büyük bir 
.evinç içerisindedir. Yüksek Kamuta
yın her işte olduğu gibi bu işte de gös
terdiği büyük baş.,,rrnm saadetini ya • 
prken bize ve kardeşlerimize bu daki
kaları: yaşatan yükaek Kamutayunıza 
90rl.SUZ saygı ve minnetlerimizi sunaru. 

Halktan Salih Mauracr, Sabri 
Kokak Ziya Bilgin İbrahim 

Ergun. 

larmı bir kere daha arz ediyorum. A • 
landakiler bağırıyor: Ya§asm Parti. 

C. H. P. yönkurul başkanı S. Sener 
Belediye reisi V. R. Aslan. 

* Artova : 
Rehberliklerinizdeki kudretli alaka 

ve fedakarlıklarmızla başarılan milli 
Hatay dft.vası karşısında bütün Artova
lrlar candan tebrik ve şükranlarını al'%· 

ederler. 
Belediye ve parti baıkanı Bilal Erdem. 

* Haran : 
Her milli davayı büyük bir ruuvaf ,. 

fakıyetJe başaran yüksek hiikUnıetimi -
zin değerli partisine Hatay mitingi do· 
layııri.le toplanan Haran halkmın ,uk -
ran ve bağlddtlarını arzederim. 

Haran belediye rei-si Cidal. 

* 
Boyabat : 1 

Devlet ricalimizin yüksek dirayet 
azimli takip ve önemli siyasetleri Ha -
tayı cümhuriyet ve istiklaline kavuş-

Giresun, 31 - Türk I!atay'm uzun 
yıllardır beklediği hürriyet ve istikla
le kavuşmasından doğan sevinç çoktur. 
Büyüktür. Yüksek kamutayımızın has
sasiyetle takip ettiği bu büyük muvaf
fakiyeti kutlamak üzere bugün cumhu
riyet meydamnda toplanan binlerce hal· 
km sonsuz sevincini sarsılmaz saygı ve 
ideal b-.ğJılığını yüksek huzurunuza 
aynı heyecanlı duygularla arzediyo -
rum. 

Milli Hatay mitingi tertip he· 
yeti reısı, Belediye başkanı 

Eşref Dizdar. 

* 
İzmir, 30 - Candan takip edilen 

milli Sancak davamızda izhar buyuru

lan metanet ve yüksek feraset netice -
sinde b~rılan büyük muvaffakiyet ve 
zaferin tevlit eylediği derin sevinç 
hislerimizi yüksek huzurunuza sun • 
ınakla kalbi iftiharlar duyarız. 

Musevilerin türklük kültür 
birliği başkanı A. Feridun. 

* Aı1açam, 31 - Her milli mücadele ve 
inkılaplarda olduğu gibi Hatay dava· 
mızda da derin görüşler ve sonsuz yük
sek iradderinizle yarattığınız ebediyen ' 
unutulmaz muvaffa.kiyetlerinizden do· 
layı içimizden gelen kıvanç ve sonsuz 
sev,gilerimizi sunarak kutlar, elleriniz· 
den derin saygı ve hasretlerimizle öpe-
riz. Tarhan Kardaşlar 

* 
Kaarlıisar, 31 - Hatay muvaffaki· 

yetini temin eden büyük kamutaymn • 
zı ve yüksek şahsiyetin.izi tebrik eder
ken sonsuz minnet ve şükranl:tnmızı 

ıunarız. 

C. H. P. Bşk. B. Erdem, Bele

diye Reisi B. Emre 

* Mersin, 29 - Mim davada elde edi· 
len muvaffakiyetten dolayı istikbaJı 

düşünürken sevincime payan yoktur. 
Bunu size ifadeden duyduğum hazzı 

tarif edemem. Saygılarunr sunarım. 
Niyazi Rama.zanoğlu 

* Dörtyol, 28 - Ulusal davamız uğ· 

runda sayın Kamutayın gösterdiği bü -
yük alaka ve hassasiyetin doıurdu~u 

büyük zaferden dolayı Hataylılar son
suz şükran ve minnetlerini anarlar. 

Hatay Enginlik Cemiyeti. 

* Hükümet, 28 - Hatay davamızın 

milli arzu dairesinde neticelenmesin • 
den duyduğumuz sonsuz sevinci yük· 
tıek huzurunuza sunmayı bir borç bilir 
bu unutulmaz giinü saygılarunla kut • 
!arım. 

lzmir Kızılay Başkanı Doktor 
Cevdet Özyar. 

* Dursunbey, 31 - Tftrk milletinin 
ve onun vekilleri ola;ı büyük meclisin 

turdu. Candan dileğimize hayat verdi 
sizi bu kardeş istiklalinden dolayı kut

larken ululamnıza da dedn tazimatı • 
mrzı sunmayı vicdan borcu biliriz. 
Mitıng heyeti namına C. H. P. baş· 

kanı Vehbi Unsal. 

* Devrekani: 
Köyümüz gençliği sevinç ve heye • 

canla rr.ı.illi: Hatay bayramınızı kutlar 
derin saygılarımızı t1W1arız. 

Devrekani Altrok birliği N. Kamun
bay B. BcgenseJ. 

* Gönen: 
Milletimize kazandırılan yeni zaferi 

kutlarız. 

Sarı Nahiyesi C. lL P. başkanı ve 
Belediye reisi M. Çetin. 

'>t 

Nev.;ehir : 
Her meselede olduğu gibi Hatay da· 

vasında da muvaffakıyet gösteren ve 
türklüğü kurtaran yüksek part• aize mi- ı 
tingte toplanan binlerce halk ve parti-

Başbal~an,m 11 z 
İsmet İııönüne 
gelen telgraf tar 

(Dünkü sayıdan devam) 

Biz Hataylıları istikliil ve hürriye· 
te kavuşturdunuz; minnet ve şükran
larımızı hürmetle sunarız. 

Türk şekercileri 'Galip Ali Nu
ri Emin Suphi Ali Şükrü Ha
lil Hacı Ali. 

* Sivas, 29 - l'ürk alemine şamil 
olan bu büyük zaferi de temin ve şe

refle dolu muvaffakiyet silsilenize ila· 
ve buyuran zati devletlerinin sağlığını 
candan dileyerelı: ve mübarek ellerinz• 
den öperek derin saygılarımı sunarım. 

Sivas valisi ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Başkanı N. Toker 

* Adana, 29 - Büyük Şefimiz ve Ata~ 
mızın yanında ve onunla beraber mem
leketin ve milletin her türJü mukadde
ratını siyasi iktısadi idari sahalarda 
günden güne yeni bir muvaffatriyet ve 
başarılar yaratan türkün ünlü başveki· 
tine adanalıların içten gelen sevgi ve 
saygılarını arzetmekle kıvançlıyım. 

C. H. P. İlyönkurul Bşk. ve 
Seyhan Valisi T. H. Baysal 

* 
Kilis, 29 - Milli davamızda gös • 

terdiğiniz yüksek kJ) aset neticesinde 
Hatay ülkesi istiklaline kavuştu, hükU· 
nıetimizin azim ve kararını yerine ge.. 
tirmek hususundaki büyük deha eseri 
gösteren yüksek şahsiyetinize sonsuz 
duygu ve saygılarımızı sunarız. 

Hatay Erkinlik Şubesi: 

* Beyoğlu, 29 - Biribirinilen parlU 
ve hayati muva.ffakiyetlerinizi eevinç 
ve hürmetle tebrik ederken vutiyle 
ı:naiyetinizde çalışmış olmakla gurut 

duyuyorum. 

Reşit Saffet Ata.binen 

milletin refah, inkişaf ve iktısadi kur
tuluşu yolundaki büyük azim ve mu • 
vaffa1dyetleri aramna Hatay zafari de 
kaydolundu bu zaferden dolayı Dur • 
ıunbey halkı içten saygıyle kutlar. 

llç.eyönkurul Bşk. Hulu15İ, Be· 
lediye nisi Arif Aral. 

* Antakya, 2 - Biz Hatayııı Kara.kel 
Sunberikisecik köyleri tür.k muhtarla
J'I yüce önderimizin büyük zaferini 
kutlar, şükranlarımızı sunarız. 

Mehmet Hocam o~lu Hüseyin, Ni
zam oğlu Ömer Abus. 

* K. Hamam. 2 - Yiice ulusumuzutı 

kazandığı son zaferden dolayı sevins 
ve heyecan içindeyiz. İçimizden do~an 
sevgi ve saygılarııruzm kabulünü can

dan dileriz. 
Çamlıdere belediye başkanı lL O.kuı: 

liler namına minnet ve şükranlarımı.zt 

sunarız. 

C. H. P. baıJkanı H. Sutekin, Hal.kevl 
ba~kanı Dr. K. ~r, Belediy~ batkaoıı 

S. Suer. 

* Batkale • 
Partimizin kurulduğu günden bugün.. 

den e~cHyete kadar unutulmaz muvaf
fakıyetlerini Antakya ve İskenderun 
istild~lini burada kutlarken partiye 
olan sonew: güvenimizi bir daiıa arz • 
eder ve partinin yüksek Sekreterini kut
larız:. 

Sarbay ve ılçebay R. Yücel. 

* lnönıi ~ 
Hatay davaımzın muvaffakıyetle ba

şarılmasından naşi tclzim tebriklerimizi 
sunarız. 

T. H. K. İnönti şubesi başkam Mitat 
Soycan, As ba~kanı M. Turgut. 

* Tav§anlr • 
Vatanı ve milli davaların tahakkuku

- Sayfayı çeviriniz -
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Hatay davamızın halli dolayısiyle büyüklerimize 
gelen telgrafları neşre devam ediyoruz 

nu birinci iş edinen partimizin m.illt 
Hatay davasında hassasiyetle ve büyük 
bir değerli halli haberi münasebetiyle 
ıninnet ve muhabbetlerimizi arzederiz. 

Milli Hatay miting tertip heyeti Ha· 

lil Benli. 

* Bala: 
Türk Hatayın istiklalıne kavuşması 

münasebetile Cümhuriyet alanında top
lanan halkımızın memlekete ve mille • 
1imize her sahada yük9ek başarılar te -
ınin eden partimize içten bağlılıklarını 
bu vesile ile de tekrar ettiklerini arz • 
~derim. 

Milli Hatay mitingi heyeti tertibiyesi 
ye Belediye ve C. H. P, Başkanı F. 
Kuyrukçu. 

* Göksua: 
Partimizin idari, siyasi, iktisadi alan

larda olduğu gibi Hatay davası işlerin
'1e de partimizin yükSck başarıcısmı 
~andan kutlar ve derin saygılarımızı 
ıunarız. 

Parti başkanı H. Amasya. Uray baş
kaiu H. Çalık. 

* Yaylak : 
Hatay davamızın muvaffakıyetle ne • 

ticelenmesinden dolayı bugün büyük 
bir sevinç içerisinde toplanan halkın 

yüce partimizin bu yeni muvaffakıye -
tinden dolayı hissettiği nimet ve şük • 
ranlarını ve partiye olan candan var -
lığı arzederiz. 

Belediye reisi M. Alkan, Miting hey
eti N. üye H. Güler, üye Osman Tel, 
üye Abdurrahman. 

* Pazarcık : 
Parti ve demo krat Türkiye idaresı

nin Hatay davasrnda kazandığı zaferi 
Cümhuriyet alanmda kutlayan binlerce 
partilinin sevgi ve saygılarını sunarım. 

P::tzarcık nahiyesi C. H. P. başkanı 
Tahir Alaca. 

... ... 
Kozan: 

Cümhuriyet Halk Partisi halkçı hü
kumetinin türldüğe verdiği onurlu ve 
kutsal haklardan utürü sonsuz saygı -
!arımızı l.ıilcl:rirkc.1 başatılan büyük 
da Y'C.nın i~tcki crimi~e uygun olmasm -
dan dolayı size minne t ve şükran duy
gularımızı su na. ız. 

Miting tertip heyeti adma İlçeyön -
rul başkanı A l:gün, Uray başkanı A. 
Zıı;en. 

* Haymana: 
Partimizin ana yasalarının tahakku • 

kunu görchi :<c:e sevin: im ' ze ölçü yok -
tur. Ifatay dav2srnın türklük leybine 

ve sulh yolu ile sonuçlanması hepimize 
sonsuz sevinç ve heyecan verdi. Büyük 
partimize bir cln ' " daha tazim ve şük -
ranlarımızı sun.:rız. 

Mil!i Hatay mitingi başkanı F. Dal
daloğlu. 

* Bergama : 

Türk Cümhuriyetinin yüksek nufu • 
zunu ve kudretini bütün dünyaya ta
nıtan hak ve 3dalet prensipleriyle ci -
han siyasetinde ön safinde kazanmış 

olan ve büyük inkiliiplarla da ulusu her 
sahada yükselten partimizin Hatay za
ferinde de gösterdiği alfika ve muvaf
fakryeti şü kranl a ka rşılayan halkımız 

partimize ant ve bağlılıklannı hararet ve 
alkrşlarla tekrar etmişlerdir. 

Milli Hatay miting komitesi Bergama 

* Boldan : 

Ulusal Hat:ıy davasının kazanılma -
smdan bi.ıyük kıvanç duyan binlerce 
Boldan halkı toplanarak yaptıkları mi
tinge yurdun ve ulusun yükselmesi için 
iç, dış ışJerde say ısız başarılar saklıyan 

partimize candan bağhlıklarmı bildire -
rek sonsuz saygılarını sunarlar. 

Milli Hatay mitıng başkanı Talat 
Tarakçı. 

* Çal: 
Türk ve türklüğün iç ve dışını güde

rek yüksek irade ile alim alanında la -
yik olduğu dereceye çıkarma ve Hatay 

türklüğünün de hayat ve istiklaline ka
vuşturma yolundaki başarılarınızı can
dan kutlar büyük kurulunuza ölmez 
bağlılığımızı bildiririz. 

İlçe halkı namına C. H. P. başkanı 
İbrahim Can, Uray başkam Halit Çe • 
lilchak. 

* Dörtyol: 
Büyük partilililerimizin hallettiği Ha

tay davamızın sevinci Dörtyollulara 
bayram yaptırıyor. 

Hatay milli miting heyeti Hüseyin 
İkiz Tahsin Ünal, Şükrü Bulbul • . 

* Kınık : 
HükOmetimizin Hatay davasına par -

tiden aldığı ilham ile kazanılan siyası 
zaferi kutlarız. 

Parti başkanı R. Girsen Şarbay H. 
Osman. 

* Arac: 
Her sahada olduğu gibi milli Hatay 

davasında da yüksek ulusumuzun şe -
ref ve vakarına uygun olarak başaran 
partimizi Arac halkı tam bir heyecan 
ve sarsılmaz bir bağlılıkla anmakta bu
lunduğunu arzeyleriz. 

C. H. P. ve Belediye reisi A. Acar 

* Ulukışla : 
Her milli meselede olduğu gibi Ha • 

tay davamızın da şerefli bir neticeye er
dirilmesi hususundan dolayı halkın coş
kun saygılarını sunarız. 

Miting ve Belediye ve C. H. P. baş
kanı t. Ü nal. 

* Tercan : 
Yüz yıllardanberi türk kanile yoğu • 

rulmuş İskenderun ve Antakya'mn asıl 
türk neslinden olan Hatay türklerinin 
istiklal davasındaki kıymetli uğraşma • 
larınızm türklüğün isteğine uygun so -
nucundan ötürü tebriklerimizi sunarız. 

Halk partisi başkanı ve Belediye re
isi H. Ateş. 

* Kalecik : 
Hatay mıllt davamızm yüksek ulusu

muzun heyecanla dolu kalbinden ko • 
pan temiz arzularına uygun olarak bin
lerce halkın iştirak ettiği mitingde par
timize karşı beslenilen ebedi ve sarsıl

maz bağlılığı arzeder ve derin saygıları-
mızı sunarız. 

C. H. P. başkanı H. Yazıcı, Belediye 
reisi A. Kalaç. 

* Eskifoça : 
Hataym egemenliğini sağlamak yo -

!unda partimizin yüksek varlığını saygı 
ile anar ve bu başarıyı candan kut-
larız. Foça halkı 

* Zonguldak : 
Büyükönderimizin yüksek iradelerile 

Bolu saylavı Cevat Abbas Gürer tara -
fından ulusal tarihimiz hakkında ilk 
konferansın verildiği mutlu günün ün
lü hatırasını taşıyan Atatürk tarih gü
nünün altıncı yıl dönümünü bugün Halk
evimizde toplanan Zonguldak halkının 
en heyecanlı gösterilerle kutlamış ve 
yaşatmış olduklarını derin saygıları -
mız1a arzederiz. 

İlbay ve C. H. P. İlyönkurul başkanı 
H. Aksoy, Uray başkanı F. Ert:ıman, 

Halkevi başkanı Akın Karaoğuz. 

* Prnarbaşı 

Hatay muzafferiyeti dolayısile Cüm
huriyet alanına toplanan binlerce hal • 
kın kazanılan bu muvaffakıyetten ötü
rü yürekten bağlılık ve sonsuz saygı • 
larını arzederiz. 

C. H. P. başkanı T. Tuncer, Belediye 
başkanı Karan. 

* 
Bu/ancık : 

Hatay muvaffakıyetini milli arzula • 
rımıza göre başaran kudretli partimize 
şükranlar. 

C. H. P. başkanı A. Peker 

* Turhal : 
Türklüğümüzün Hatay davasındaki 

muvaffakıyetı için geceli &ündüzlü ça-

lışan değer partimizi candan kutlar de· 
rin sevgi ve saygılar.unı.zı sunarız. 

Parti başkanı yerine Raif Yazgan, 
Belediye başkanı Sami. 

* Kadznhan : 
Türkün varhğıru dünyaya bir daha 

tanıtmakla duyduğumuz Hatay muvaf
fakıyetini içten kutlar derin saygıları • 
mızı sunarız. 

C. H. P. başkanı Ata İçil, Belediye 
reisi Enver Tunder. 

* Mudurau : 
Her emelinde muvaffak olan yüksek 

partimizin Hatay davasındaki başarısı
nı duyan ve heyecanla biriken halkımız 
sizi candan kutladıklarını saygı ile di
lemişlerdir. 

C. H. P. başkanı yerine Hilmi Can, 
Uray ve Halkevi başkanı M. Atalay. 

* Eceabat : 
Türk milletinin siyasi ve idarı bir • 

!iğini elinde tutan partimizin yeni ve 
bize sonsuz ümit ve sevine veren zafe
rinden duyduğumuz heyecanla hürmet 
ve bağlılık hislerimizıi sunarız. 

Uray başkanı Ziver Ural, Parti baş
kanı Ahmet Güven. 

;fi 

Galata : 
Başarıcı başbuglarımızın ulusa ihda 

ettikleri muzafferiyeti kutlar ve decin 
saygılarımızı sunarız. 

Musevi türkleri cemaatı başkanı : 
Marsel. 

* Iskilip : 

Yüksek ve canlı prensiplerile nergun 
yeni bir muvaffakıyet kaydettığıni gör
diigümüz partimizin Hatay istıklfili da· 
vasını da kazarunış olması dolayısıle 

coşkun bir heyecan içinde bu mutlu 
günü kutlayan Iskılip halkının partiye 
karşı duyduğu derin ve çözülmez bağ -
lılığı bu vesile ile bir kere daha tekrar· 
ladığmı yüksek katınıza arzederim. 

Belediye reisj Celal Peker. 

* Gelibolu : 

Kadın erkek büyük küçük lıeuooıu 
hal.lu t.um..ıuııye meydanında toplana -
ra.k en coşttun u:....:anuraı.la J.:iatayu kar· 
deşlerimızın ıstıkıa.I ve sevinç1erıne ış
tırak edıyor. ı'iırk ulusunu muvafta • 
kıyetten muvaHakıyete koşturan buyllk 
partimize ve zatı filllerinin yüksek şah
sıyetine sonsuz tazim ve şükranlarımı 
arzediyor buna vesile olmakla kendi • 
m.izi bahtiyar addederiz kıymetli ve
kilimiz. 

Gelibolu Hatay miting heyeti reisi 
Ali Armaoğlu, heyetten Mustafa, Mus
tafa, Bulayırhoğlu Fahri, Raif Güven, 
Hasan Bakla, İbrahim Gürsoy. 

* Yalova : 

Hatay utkusunu candan tezahüratla 
kutlayan Yalovalılar bu vesile ile siz 
büyüğüne sonsuz hürmetlerini sunar • 
lar. 

Belediye reisi H. Erkin, Patri 
başkanı Zeki Tuzen, Hava Kurumu Sa
dık, Kızılay H. Yüre.k, Çocuk Esirge • 

me Kurumu Sait, Gençler Birliği Hik
met, Avcılar kulübü Zeki, Bağcılar 

Birliği Demir. 

Çorlu : 
Heran millet ve memleketimize fe • 

yizli varlıklar yaratan aziz partimizin 
son Hatay dava.mızın hallinde göster -
diği şanlı başarılardan dolayı başta 

yüksek flhsiyetleri olduğu halde bütün 
parti arkadaşlarınıza Çorluluların şük
ran ve tebriklerini surunakla bahtiyarız. 

Belediye başkanı R. Esendal, C. H. 
P. İlçeyönkurul baş.kanı Z. Guray. 

* . 
Devrek 

Hatay davamızın her milli davada ol
duğu gibi bu muvaffakıyetli sonuGu 
milli varlığı sinesinde toplayan Halk 
partisinin kudret ve kuvvet sembolü • 
dür. Partinin her milli davada göster -

diği hassasiyet ve mutlak başarma se • 
vinç içinde yaşayan bütün Devrek hal
kının sonu gelmiyecek çok yüksek ü -

mitlere bağlamıştır. Halk partisi adına 
görüşleri yüksek çok değerli parti ge
nel sekreterinden sonsuz tiz.im ve ,ük. 
ranlarımızın kabul buyurulmasını dile-

riz Uray başkanı Nuri Tarhan, 
Halkevi başkanı Rasim. 

* Yrldızeli : 
Cümhuriyet hükfunetimizin Hatay 

türklerine muvaffakıyetle kazandır • 
dığı büyük zaferi kutlar içten gelen 
şükran ve tazimlerimizi arzederiz. 

Uray başkanı Nedp, C. H. P. başkanı 
M. Şimşek. 

* Oğdem : 
Hataym istiklale kavuştuğu muJde • 

sini duyduk. Cümhuriyet alanında top
lanan halkımızın sevinç içinde yürek • 
!erindeki sevgilerini partimize olan de· 
rin saygılarını sunduklarını göksüm ka
bararak arzeylerim. 

Yusufeli ilçesi miting heyeti adına 
C. H. P. başkanı O. Özkurt. 

* Pulumer : 
Hataylı soydaşlarımızın layik olduk -

lan istiklallelerine kavuşmalarından 

dolayı coşkun kıvanç içindeyiz. Ünlü 
ve mutlu başarınızı sonsuz saygıları • 
mızla kutlarız. 

Şarbay :r.ır. Togan, C. H. P. ba~kanı 
H. Güven. 

* <.:eyhan : 
Cenevre'de kazanılan milli Hatay da

varmz zaferini bugün binlerce Ceyhanlı 
sevinç i!e kutlarken büyi.i4 inkilap 
partimize olan bağlılıklarını bir daha 
tekrar eder, ve yüksek huzurunuza ta · 
zim ve şükranlarını iblağ ederler. 

Ceyhan milli Hatay komitesi nanuna 

Belediye reisi Salahattin. 

* Develi : 

Yüksek partimizin yarattığı Cümhu
riyet Türkiyesinin Hatay milli dava -
mızda gösterdiği hassasiyet ve başar • 
dığı muvaffakıyetin ilçemizde pek bü • 

yük sevinç uyandırdığını Parti, Halk • 
evi ve Urayın tertip ve idare ettiği mi
tinge iştirak eden binlerce halkm tas • 
vibile büyüklerimize tazim telleri çe • 
kildiğini arz sonsuz saygı ve sevgi
lerimizi sunarız. 

C. H. P. başkanı S. Nayman, Halkevi 
başkanı M. Köseoğlu, Şarbay H. Er • 
doğan. 

* Umurbey : 

Partimizin milli emelleri tahakku • 
kundaki devamlı muvaffakıyetli başa • 
rılarından engin şükranlarımızı sunarız. 

Umurbey miting başkanı N. Alp. 

* Gürun : 

Büyük başkanımızın yüksek görüş · 
leri ve onun yanında memleketin ve 
milletin mukadderatım siyasal saha • 
larda hergün yeni bir muvaffakıyetle 
yükselten parti hükfunetinin yüksek 
idaresi sayesinde Hatayın istiklalini de 
kurtaracaktır. Cürnhuriyet meydanında 
toplanan binlerce halk heyecan ve coş -
kunlukla miting ve nümayişlerini git -
tikçe arttırıyorlar. Sıcak sevgi ve can • 
dan takdirlerimizi sunarız. 

Gürun Uray başkanı F. Orhan, C. H. 
P. başkanı T. Kiris. 

* Arapsun : 

Türkün makus taliini yenerek me • 
deni milletler arasında Jayik olduğu 

mevkie eriştiren ve türk tarhini heran 
baş.ka ve önemli muvaffakıyetlerl~ dol
duran en büyüğümüz Atatürkün derin 
görüş ve yüksek idaresi sayesinde mu • 
vaffakıyetle neticelenen Hatay içten 
sevinç duyan Arapsunlular büyük Şe • 
fini ve partisine içten kopan sıcak duy
gularla tebrik ve alkışlamışlardır. Say
gılarımla arzederim. 

Belediye ve parti başkanı N. Yüksel. 

* Bolvadin : 

Yüksek Atatürkün yüksek vicdanm • 
dan doğan partimizin beynelmilel vic -
danı bile hayranlıklara boğan yüksek 
prensiplerinin yurda armağan ettiği Ha. 

tay iatikWi de diğer mazhariyetleri • 
mi.ze katılan bir şaheserdir. Şu dak.ika
da bu eserin lwt&iyetine olan imanı "' 
mısla ve kıvancınuzla bağırarak onıl 

ebediyete kadar kıoruyacağımıza and 
içtik. 

Bolvadin milli Hatay kurtuluş mi • 
tingi komitesi C. H. P. reisi Salih Ke
lek, Belediye reisi ve Hasan Türkmen 
Halkevi ba.fkaru Cengiz Ça.kaloğlu. 

* Karasu : 
Sarsılmaz umdeleri içine Hataym ego 

me.nliğini kurtarıcı sinesine binlerce 
halk sonsuz bağlılıklarını sunar. 

Milli Hatay mitingi Şükrü Scuca, Ab
dullah Bal. 

* Develi : 

İlham ve kuvvetle ulusal u.mdeleri 
üzerinde yürüyen Cümhuriyet Halk 
partisinin bulunduğu feyizli yolda ka· 
zandan Hatay zaferini bugün Atatürk 
anıtı çevresinde toplanan halkın sonsuz 

sevinç ve heyecanla kutladığı muvaf
fakıyet dolayısile partisine ve şahsını• 
za karşı duyduğu derin saygı ve tebrik 
isteklerini saygılarımızla arzederiz. 

Yahyalı kamunu şarbayı Hamza So -
lak, C. H. P. Yönkurul başkanı Şakir 
Sölak. 

* Kandıra : 
Hatay davasını milli prensip.erımize 

uygun bir şekilde hallinden ötürü duy
duğumuz sevinci şimdi Kandıra halkı 

Cümhuriyet alanında toplanarak haklı 
davamızın hallinde ulusa rehber olan 
partimize bağlılığımızı tekrarlar sayg1 
ve minnetlerimizi sunarız. 

Şarbay İsmet, C. H. P. başkanı R. 
Güneş, Halkevi başkam İhsan. 

* Sarıkışla : 

Tiirkltiğün ila medeni yoldaki hızlı 
yürüyüilerle yurdu asırların doğuracağı 
varlığı za:nan mefhumunu kısaltan ça
lışmalarile bitiren diplomatik işlerde 

..... 
daha başarıcı olduğumuzun Hatay kar· 
deşlerimizin istiklallerine kavuşmaları 

sırasında gösterikn gayretlerden mem
nun ve müftehir o~duğumu:zu taz.imatı• 
mızla arzediyoruz. 

Miting komitesinden C. H. P. baş -
kanı H. Köse, Miting komitesinden 
Şari>ay Mustafa Alp. 

* \ Çarş.anba : 

Hatay davasının kazaru.ldığıru duyan 
halkımız bir miting yapara!-< bu değerli 
zaferi candan kutlarken biz.i muvaffa -
kıyetten muvaffakıyete ulaştıran parti• 
mize bağhhklarınr bir kere c.'aha tek • 
rarladılar. Halkın bu duygularını saygı 
ve tebriklerimizle yüce katınL"-a ulaş -
tırınz. 

Şarbay A. Ertuzun, Parti ~·kanı Se· 
lim Ordulu, Halkevi başkanı S. Bilge 

* Yenipazar : 

Hatay davası zaferini partililer ku"I• 

vetli partilerine sevinçle kutlarlar~ 
Uray başkanı R. Tekeli. '-

* Gere~ 

Hatay bayramını kutlamak için şu da· 
kika bir araya gelen bizler aziz Cümhuf 
riyeti kuran ve yükselten ulu partini9' 
tarihe tac ettiği eşsiz zaferini şükraMla 
anıyoruz. 

Kaymakam belediye reisi Onat. 

* Malı • .'·ara : 

Memleketin mukadderatını elinde tu
tan Cümhuriyet Halk Partisinin Hat 
istikialinde gösterdiği muvaffakıyctte 
duyduğumuz sevinç ve bazı sonsuz bağ
lılığımızla sunarız. 

Uray başkanı Tevfik Erk, Halk par
tisi başkanı Nasuhi Önol. 

* Hendek: 

Ulu Önder Atatürkün nurlu deha ve 
iradesinden kuvvet alarak her ulusal 
davada olduğu gibi Hatay davasını da 
zafere isal eden Cümhuriyet hükumeti
mizin ve yüce partimizin ibraz eylediği 
bu şerefli muvaffakıyetinden dolayı hal· 
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~ atay davamızın halli dolayısiyle büyüklerimize 
gelen telgrafları neşre devam ediyoruz 

krmızın bugünkü sevinç ve heyecanını ı 
arı: eyleriz. 

Miting tertip heyeti Hendek belediye 
başkanı Osman Yılmaz, C. H. P. İlçe 
lSaşkanı Latif Dinçer. 

Orhangazi: 
Yüce Atatürkümüzün yüksek irade 

ve dehasının arsıulusal bir eseri olan 
türk Hatay istiklalini kutlarken biz 
Partililerin derin saygılarının kabulü
nü dileriz. 

Partililer adına Parti başkanı M. 
Ünal, Şarbay M . Erdem 

* Sandıklı : 
'l'tırk Hatayın kurtuluşu davasını 

ulusal ülkümüze uygun bir şekilde kur
tarılmasından duyduğu coşkun sevinçle 
büyük bir toplantı yapan Sandrklr İl
çesi halkı Cümhuriyet Halk Partisine 
karşı sarsılmaz güven ve imann bu par
lak başarı dolayisiyle bir kerre daha 
teyidine ve candan tebriklerinin sunul· 
ll'lasına karar verilmiştir. Bunu sonsuz 
bir kıvançla arzederiz. 

Uray Turhan, C .H. P. Başkanı A. 
K:araköz, Halkevi Başkanı A. Gevrek 

* Pehlivanköyü : 
Hatay istikHl.Iinde Partimizin faa

liyeti erişilmez bir muvaffakiyettir. 
Partimize bağlılığımızı ve candan say
gılarımızı köyümüz halk adına sunarız. 

Pehlivanköy C. H. P. Ocak Başka
nı Hasan 

* lmroz : 
Büyük liderimizin ve Partimizin 

diplomatik yollardan Hatay davasının 
lehimize görülmesi zaferini elde etme
lerinden doğan ve candan sevgilerimizi 
izhar eden ve İmroz adası balkının teb
riklerini sunarız. 

İmroz adası mahalH miting heyeti 
namına Cemil Bellibaş, Aliko Zafirya

dis, Ferit tzmfrlioğlu 

* Nusaybin : 
., Her büyuk ve milli davalarda oldu
~u. gibi tUrk Antakya ve tskendurunun 
ıstıklatı· dav"' d . . d ., asm a da en ıyı ve en <>g-
ruy ·· · u goren ve yapan ve bu muvaffakı-
yetle neticenin alınmasını temin eden 
Partisini Nusaybinliler şahsınızda se
lamlar ona olan inan ve candan bağlı· 
lığını bir kerre daha tekrarlarız. 

Kaymakam ve Belediye Reisi 
Necmettin Gökögöl 

* Emet: 

Ulusal varlıkla beraber devletin iç 
'le dış siyasasını temsil eden Partinin 
liatay istiklali münasebetiyle elde etti
ği yüksek ba11arryr biz Emetliler i~ten 
gelen sevgilerle alkışlar ve Partiye bağ
hhğımızı,bir kerrc daha tekrarlarız. 

Miting tertip heyeti başkanı 
Rifat Tuncel 

* Aya§: 

llükfımetin Hatay ıstıkıali davisın
dak;i türk ulusuna layık muvaffakiyeti 
tı:ıiinasebetiyle Şeflerimize minnet ve 
fÜkran hislerimizi sunmak için fırsat 
bulduğumuzdan çok bahtiyarız. 

Ayaş halkı namına belediye başkanı 
Ö2Yiirük, Parti başkanı Başkök 

* Mihalıççık : 

llatay egemenliğinde kazanılan ha· 
hrı ve milli zaferi Mihalıççık balkı 
kutlar. 

Heyeti tertibiye 
Ş. Onat ş. Ulukan 

* Osmancık : 

. liatay zaferini tebşir eden tebliği 
8'inlerce Osmancık balkı heyecan için
~e d~nledi. Size bugünü gösteren C. H. 
artımizın ebedı minnet ve Şcükranları-

llllı~ı ar-zeder yüksek ıphsınıza hürınet
cr-ıın • . 

ızı sunarız. 

'.f\ ~.rbay Gönçetin C. H. P. Başkanı 
• Guney 

Gönen: 

b:ıi liatay zaferi münasebetiyle nahiye· 
2de b' 'k .• 

2 ırı en binlerce halkın partımı-
e ebed" . 1 ve sarsrlmaz bağlılıJdarxnı bır 

k.erre daha izhar ve isbat ettiklerini 
arzeder, halkın şükran ve tazimatlarını 
yüce katınıza sunmakla kesbi şeref ey

leriz. 
Gönen Kavak nahiye P. Başkanı M. 

Eryılmaz, Kavak merkez muhtarı Çelik 

* Uşak: 

Büyük partimizin milll Hatay da
varmzda gösterdiği büyük başarıyı en 
elden duygularımızla kutlarız. YükJSek 
partimize inan ve kıvanmuzı tazeler 
en derin saygımızı sunarız. 

Milli Hatay mitingi tertib heyeti 
adına belediye ve parti baş.kanı Hakkı 

Candoğan 

* lpsala: 

Atatürk gençliğinin heyecanını ta
şıyan Cumhuriyet Halk Partisinin mem
leketin her işile gösterdiği muvaffakı
~etler ve Hatay davasiyle kazanılan 
büyük zafer sevincile derin saygı ve 
sonsuz şükranımızı arzederiz. 

İpsala gençliği namına spor kulübü 

Başkanı L. t şcan 

* Uzunköprü: 
Hükümetimizin Hatay davasında 

gösterdiği büyük siyasi muvaffakiyeti 
coşkun tezahüratla kutlayan Uzunköp
rü halkının sevgi ve saygdarmı suna

rnn. 
Heyeti tertibiyeden Hami Göker 

* Babaeski: 

Kardeş Hataylılar milli davalarının 
yüksek görüş ve tutumunu.ıla başarıl

masından doğan sevinç ve heyecanları· 
mızı halkın birliğiyle sunarız. 

Hava kurumu Başkanı Hurşit Eker 
C. H. P. Başkanı Apak belediye reisi 

Naci Saygın. 

* Alucra: 
Partimizin ve onun yüce liderlerini 

yüksek dehalariyle tarihe bir zafer sa
hifesi daha yazdınız. Hatay zaferiniz 

kutlu olsun. 
C. H. P. Baş.kanı Mehmet Bulutan 

Belediye Bşk. Lutfi. 

* lpsala: 
Her sahada olduğu gibi Hatay ışın

de de gösterilen başarıdan dolayı derin 
saygı ve şükranımızı arzeyleriz. 

İpsala halkı N. Parti başkanı 
V. A. Yüksel 

* Söğüt: 

Türkün sıyasal alanındaki başarıları 
yüksek görüş ve idarenizin değer biçil
mez bir verimi olduğunu saygılarla an
maktan ayrılmayan asil ulusumuzun 
şükranından kendine pay aıyırmakla e
bedi bir zevk içinde bulunan Parti ar
kadaşlarımın son&Uz minnet duyguları

nı sunarım. 

C. H. P. belediye Bşk. Ali Osman 
Timurlen lcovlu. 

* Sürmene: 

Milli Hatay davasındaki hakkmıızın 
bütün cihana tasdik ettirilme&i suretile 
elde edilen sonu~tan heyecan ve me
serret içinde 5000 kişinin iştirakiyle 
miting yapan Sürmeneliler sonsuz sev
gi ve saygılarını sunar. 

C. H. P. Ba!fkanı belediye başkanı 

Yusuf Cebi İsmail Sürmen. 

*' Havran: 

Ulu önderimizin manevi şahsiyetini 
temsil eden ve onun direktif ve pren
siplerini bUyük bir hassasiyet ile tat
bik ve takip ile her sahada olduğu gibi 
Hatay millt davamızın da değerli isa
bet ve kudret gösteren partimizin mu
vaffakıyetini kutlayan partici Havran
lrların tebrik ve hürmetlerini arzeyle-

rim. 
Havran C.H.P. Tahir Emre 

* Torul: 

Memleket ve milletin mukadderatını 

siyasi sahada derin görüş ve yüksek 

tedabiriyle koruyup muvaffa.kıyetle.~ 
kazanan partimize ve başta bulunan bu· 

yükle. rimize balkı? sonsuz sevgi ve tak· ı 
dirlerini arzeylerım. 
Torul c. H. p. Başkanı Celfil ÜçüncU 

Hakari 
En nihayet türk ulusunun bugünkü 

ıiudretli varlığını yaratan büyük önde
rin sayesinde Hataydaki Türk kardeş. 
lerimiz de istiklale kavuştu. Bu kurtu
luşu yaptıkları bir mitingle candan kut
layan Hakarililerin yurdun büyükleri. 
ne karşı duydukları sevgi ve şükranla
rını bir daha tazelediklerini arzeylerim. 

Hakari Vali Vekili 
Tahsin Sungur 

* Karacabey 
İdealist partimizin şiar edindiği par

lak muzaifrriyetlerden bir örnek daha 
alan Hatay egemenlik zaferi dolc1yısile 
sevinci muhite yaymak için toplanan 
binlerce halkın bu sevinç arasında par. 
tiye karşı belirttikleri minnet ve şük
ran duygularını yüksek buyruğunuza 
sunmakla şeref duyarız. 

C. H. P. Başkanı, Kalelei, 
Belediye Başkanı N. Emin 

* Erzın 

Altı ok üzerinde ok gibi ilerleyen ve 
ulusal Ha•ay davamızda da amacına va
ran yüksek partimize candan bağl.l·~ı
mızı bildirir sayğılarımızı sunarız 

Belediye R. Hasan Karakurun, 
C. H. P. Başkanı Salih Vural 

* Geffde 
Ulusumuza büyük işler başartan 

kurtarıcr, kurucu ve yapıcı partimizin 
Hatay .zaferindeki başarışını minnet ve 
şükranla kutlayan binlere~ Ge1edeli 
minnet borçlannı arza bizi memur ettiler. 
Sonsuz sa;ğı ve bağlılığımızla ?u ci<levi 
yerine getirirken partimize büyük ba
şarılar diltriz. 

C. H. P. Başkanı Y. Turan, Ur
bay Yalçın, Halkevi Başkanı 

F. Doğan 

* V 1 ıır 

Atatur.ıt idealinden doğan p:ntımı.. 

zin Hatay davası üzerinde yükselen mu
vaffakiyetlerinden sevinç duyan dinarlı
lar parti binamız önünde toplanaı ak 
sonsuz d~rin aayğılarınm iblağını dik
dikJerlııi sayğı ile arzederim. 

C. H P. ve Urbay BaşkanL Ah· 
met Çetinkale 

* 
FJZar 

Cümhuriyetin feyizli verimini halka 
sunan ve Türk canlılığını bir kalpte çar
ptıran partimizin Hatay Türk kardeşleri 
için de gösterdiği başarın yüksekliğini 
takdirde el bağlılığımızın sonsuzluğu. 
nu bir daha teyit ederiz. 

M.itina- Başkanı T. Basa 

* lnönü 
Dilnya milletleri önünde görülen 

Hatay davamızda iııtikl~llerini kaza
nan kerdeşlerimizin bayramlarını kut
layan İnönü halkının içten gelen tazim 
ve teşekkürlerini arzederiz. 

Belediye Reisi C.H.P. Başkanı 
H. Yürük H. lbrahim 

* 
Bul ancık 

Hatay muvaffakiyetini ıniııt arzu· 
larımıza göre başaran kudretli Parti. 
mize şükranlar. 

* 

Şarbay 

O. Üstündağ 

Bursa 
Ulusal davanın zaferini kasabamız 

candan kutlar ve şükranlarını sayğı ile 
sunar. 

Bursa Susurluk Uray Vekili 
M. Aydın 

* Söke 
Partimizin ulusumuza verdiği bü

yük ve önemli başarılar arasında Hata
ym kurtuluş gününü sevinç ve fÜk.. 
ranla kutlar sonsuz sayğılarımızı auna
nz, 

Uray ve C. H. P. İlçeyenku
rul Başkanı Eyüp Özbaş, 
Halkevi Başkanı Doktor N. 
Çobanoğlu 

* Maraş 

Büyük liderin irşadı ve altı okunun 
ilhamı ile dünya sulh önderliğini ya. 
pan yüce partimizin terefll sahifelerJ... 

ne şanlı ve zafer daha yazıldı. Tarihe ö- \ 
ğünç ve örnek veren vasfı kuvveti fakat 
!hedefi daiml müsalemet olan Partimi. 
zin hükfuneti Hataylı kardeşlerimize 

göz yaşlarıru dindirdi. Bize de mini mini 
bir kardeş bir varlık kazandırdı. Ebedi 
şükran ve minnetlerimizi yüksek katıru
za sunanz. 

Miting Heyeti Reisi Sarbay 
D. Sükuti Tükel 

* Osmaniye 
Büyük partimimzin ve onun eşsiz 

başı Atatürkümüzün ve hükumetinin 
yarattığı Hatay istiklfili münasibetilye 
yapılan mitingde bütün Osmaniyeliler 
partimize bağlılıklarınt ve şükranlarını 
sunmaya bize izin verdiklerini arzey. 
teriz. 

Belediye Başkanı D. A. Al
kan, C. H. P. Başkanı O. K. 
Kanay 

* Andirin 
Partimizin devamlı başartlanna kat

tığı Hatay muvaffakiyetini sevinçlerle 
karşılayan Andirinliler şükran dolu i
nan sayğı ve bağlılıklarını arzeder. 

Parti Başkanı Abdullah Yay
cı, Belediye Başkanı M. Baş· 
doi'an 

* Ôdemi.ş 
Ulusal birlik ve varlrğmı1zın kud. 

ret ve kuvvet kaynağı olan partimizin 
ve Başkanı yüce önderimizin türkün 
yücelmesi yolunda türkün yüksek tari
hine yazdığı son Hatay istiklal sahife
sinin azamet ve gururu karşısında e. 
gilir ve partimizi ve onun hükumetini 
candan f;ayğı ile kutlar ve bağlılığı

mızla iftihar ederiz. 
Baran Şarbay Mitat Baykal 
Ödemiş C. H. P. Başkanı t. 
yayla 

* Seyitgazi 
Hızını cıaima ulusun imanından a. 

lan ve umdeleri de her gün bir tanesi
nin tahıtkkukunu görmekle sevindiği
miz ve bu umdelerden biri olan Hataylı 
karde9lerimizin partimize ulaştırılma• 

sını dinleyen halkımızın sonsuz saygı 
ve şükran!arının sunulmasına karar ver. 
diler. Kabul edilmesini derin sayğıları
mızla arzederim. 

Milli Hatay Miting Reisi 
Rıza Ulusman, C. H. P. Baş.. 
kanı M. Özdemir, Belediye 
Reisi Kiznn Sakarya 

* Kırşehir 

Her zaman olduğu gibi büyük Ata· 
mızın yüksek irşadı ile Hataylı ırkdaş
lanıruzı istiklallerine kavuşturan siyasi 
ve idari muvaffakiyetimizin devamıru 
candan diler derin sayğılarımı aunarım. 

Operatör Etem Döıunez 

* Vakfıkebir 

Siyaset üstünlüğü ile idare edilip 
başarılan Hatay davasından dolayı hal. 
kın coşkun tezahüratı iç.inde bulundu
ğunu aayğılarmuzla aunarız. 

C. H. P. Başkanı ömer Kıu
lein, Belediye Reisi Rıza Ba.. 
hadır. 

* Emirdağ 

Gene gittiği yolda tŞık bulduğumuz 
partimizin sevincinden zerrecik uzak 
değiliz. Kalplerimiz altı okla atislü çar
pıyor. Bugün kutladığımız Hatay istik· 
!alinde Emirdağlılar partilerine içten 
gelen bağlılıkla sayğılarını sunarlar. 

Halk Partisi Başkanı ö. Se. 
ıcer, Şarbay V. A. Torun 

* Bandırma 

Yurdumuzıu en kısa bir zamanda 
en ileri aafa geçire11t uluaal davalarda 
büyük bir hassasiyet gösteren Partimi• 
zin yarattığı eserler arasmda müateıına 
bir mevkii olan Hatay davasının za!e. 
rini görmekle bahtiyar Bandırmalılar 
candan bağlılıklarını bir kerre daba 
sunmakla şeref duyuyorlar. 

Miting Heyeti Başkanı K. 
Acar 

Gerede 
Partimizin yurdda başardığı büyük 

işler arasında hükUınetimizin Hatay da. 

vasmda lehimz~ ve muvaffakiyetle 
halletmesiyle duyduğumuz sevinç ve 
kıvancımızı en derin sayğılarrmızla 
a.rzeyleriz. 

Gerede Yeniçag halkı namına 
Yönkurul Başkanı Nail 

* Heldmha11 

Emel ve amacı ulusumuzun yükseL 
me ve ileıleme olan yüksek partınin te,.. 
kil ettiği hükümet partisinin ulu başka
nının çizdiği programı özenle tatbik e
derek yaptığı devrimler ve başardığı 
bir çok işler arasında Hataylı kardeş.. 
!erimizi de istiklale kavuşturdu. Bu 
muvaffakiyet varlık ve öğüt kaynağı 

olan partimize ebedi ve sarsılmaz bağ• 
lılıklarımızı bir daha tekrarlamaya ve.. 
sile olmuştur. Arzetmekle bahtiyarım. 

Hekim.han halkı namına U. 
ray qalip Mutlu 

* Suloğlu 

Ulusumuzu daima medeniyet ışık. 
larma doğru yükselten ve her ulusal 
davada hakkının aranmasını öğreten 

hallt partisinin bugün yaptığı Ha
tay mitinginde toplanan halkın büyük 
siilcran ve tazimlerini sunarım. 

C. H . P. Başkanı S. Özalp 

* Geyve 

Hatay siyasal utkusundan dolayı 

size ve partimıze tebrik ve sayğılar. 
Şo.rbay Ali Acar, Geyve C. 

H. P. Başkanı Süleyman Akyol 

* Beytüşşebap 

Kalkınma bugün ve uluslar arsında 
hakiki şeref ve otoritemize kavuşma za
ferini idrak ettiğimiz bu kutlu günler
de Hatayın da erkinlik güneşine eriş

mesi partimizin verimli enerjisinin dün
ya hadiseleri önünde nasıl saklanarak 
yılmadan ilerleme hıziyle ulusu vic
danında var bulduğunu bir kerre daha 
görerek inanımızm bağlılıklarımızın 

duyğularını toplu bir heyecanla sunuyo

l'UZ. 

Miting Heyeti Belediye Re
isi Uykur 

* Selçuk 

Hatay ırk ve ülkelerinin istiklale 
kavufD135mdan yüce şefimizin çok 
yüksek görüş ve buluşla kurduğu ve 
bu kurumdakilerin de o yüce varlığa 

yüksek bağlılıkla ve hep ondan aldık
ları ilham ile işlerini başaran partimize 
f\ikranlarnnızı sunarız. 

Akıncılar C. H. P. B. T. Çinar 

* Çi~ 

Hatay davasının milli gayemize uy. 
gun §Ckilde hallinden dolayı tükenmez 
tükranlarmıızı ve ebedi mcrbutiyeti
mizi arzederiz. 

Urbay V. N. Güngören C. 
H. P. Başkanı H. Tan, Genç
ler birliği Baf. N. Erce! 

* Abl 

He yöndeki büyük bap.nlarma 
Hatay iatilıı:lalinin de katılmasından ae.. 
vinç ve heyecan içinde bulunan Ahi 
halkının partiye olan bağlılıklaruu bu 
vesile ile arz ve teyit eyleriz. 

Turgut Parti Başkanı H. Pa
ıal, Curduk muhtarı H. Aral 

* Ulı 

Davamızı kendi davaaı iıtiklilimizi 
kendi iatiklfili olarak benimseyen ve 
yürekten isteyen kamunumuz balkı Ce. 
nevredekı kazanılan iatiklilimizi ken
dine mal etmif vaziyette bugün COfkun 
ve. onıuz bir aevği ile kutlamıştır. 

Bu muvaffakiyetten dolayı Hatay
lılar adına kurumunuzu candan kut. 
lan.s. 

Milli miting bafkanı S. Şükrl1 

* Karapınar 

Yurdu yokluktan varlığa kavuştu
ran partimizin aaym şefi Atatürkün çlıto 
diği yolda yürüyor. Büyüklerimizin 
muvaffakiyetiyle başardıkları bu Ha. 
tay davası da devrimci partimizin bu 
yolda Türk ulusuna verdiği armağan
lardan biridir Partimizin kısa zaman 
içinde ıuğdırdığı bu büyük işleri Tür-

- Sayfayı ~eviriniz -
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Köşk Karacasu Patnos Küre kü- · ı Atatsmm büyük dehasından 

alman direktifle başarıldığını bilen ve 
bergün pc:rtisine candan bağlı ve ona 
eonsuz bir güvençle inanan Aydın Ka. 
rapınar yurddaşları parti büyüklerini 
sayğı :le selamlar ve onun sayın genel 
sekreterlerini Şükrü Kayasrna tanndan 
sağlık <.Ji!eriz. 

Mim Hatay davasının lehimize ne· 
ticelenmesı için her sahada olduğu gibi 
büyük bir ilği gösterildiği ve bu zafe· 
rin bükümet işleriyle uğraşan sizin gibi 
yüksek t.Lnalarxn yardnniyle meyc~"la 
geldiğini itiraf ederken ordu:nuzun 
kuvvet ve kudretinin de bir amil oldu
ğunu ilaveten beyan ve dolayısiyle tak· 
dir ve t.!br~klerimizi sunarız. 

Hataylı kardeşlerimizin erk:inliğe 

kavuşma-sıru büyük gösterilerle kut· 
]ayan Karacasulular her işte olduğu gi
bi hu işte de başarıya ulaştıran dev• 
rimci partilerine çözülmez bağlılıkları
nı teknrlarlar. 

Hatay meselesinde de muvaffakiyet 
ler temin edilmesinden dolayr yüksek 
partimize bütün mevcudiyetiyle bağlı • 
hğIIDIZı arzeder, hürmet ve şükranla • 
rnruzın hepimiz ve Patnos halkımız na
mxna kabulünü candan dileriz. 

Partimizin yüce şahsiyetinin başar• 
drğı son Hatay zaferi münasebetiyle en 
derin saygı ve takdirlerimizi sunmak· 
la ~ref duyuyoruz. 

Aydın Karapınar Urbay ve 
Parti Başkanı Nuri Topçu 

Milli Hatay Miting Heyeti 
namrna Belediye Reisi A. 
Tuncer, C. H. P. V. Akay 

İlçebay M. 'Güven 

* 

Belediye Başkanı Emin Özbek, 
Parti Başkanı H. Ayrancı. 

* Avanus 

Gevaş 

H::!:iy mitingi için toplanan Gevaş
lılar part:ye olan kutlu bağlılıklarını 

tekrara vesile bularak bunun iblağına 
beni ı.ıemu_ ett:ler arzeder ellerinizden 
öperim. 

Köşk Muhtar R. Kaya, Köşk 
C. H. P. Başkam M. Sezer 
Köşk Kızılay Başkanı İ. Tok~ 

söz, Mahir S. Vural, Nuri 
Kösklü 

* Kaş 

Hatay kardeşlerimizin egemenliği 

sahasmclaki hükümetimizin ve partimi
zin gösterdiği yüksek kudreti halkı

mız co~unlukla anmış ve yaptığı nü • 
mayişte hükümetine ve partisine olan 
inamnr bir daha tezahür ettirmiştir. 

Ayvalık 

Ulusumuza her gün yeni bir zafer 
ve muvaffakiyet bağrşlryan partimize 
bugünün sevinci içinde coşan Ayvalık· 
lılarrn derin bağlılık ve sevgilerini arz 
etmekle bahtiyarız. 

Günlerini türk davası yolunda geçi• 
ren ve tü_rkün medeni hakkını kazandı• 
ran varlığmrz ve bu günkü Hatay istik· 
lalini halkımıza bir bayram günü daha 
yaşatmıştır. Sevgiler sunarız. 

* 
Şarbay Yılmaz 

Ödemiş 
Halkevi Rs. Afatur, Parti Baş
kanı F. Doğan, Belediye Rei· 
si B. Akın. 

C. H. P. Başkanı Urbay H İnce 

* Meric 
~· .•. 

Milas 
Hatay do.vasında eşsiz bir ba'lartcı· 

lrkla uıu::;:....muza yüce bir şeref kazan
dıran bü}' ük partimize halkımızın min
net ve şi.lk ·anlarını sunarız. 

Halkevi Başkanı Cerci Ur
bay Nazm; Akdeniz 

Hatay .zaferinin derin heyecanını 
ya§ama!<ta olan halkımızın partimize 
karşr <!uyduğu sevgi ve şükranlarmı 
arzederim. 

Birgi Hatay Mitingi o.uruna 
~c:rbay Salih Yedican 

* Tefenni 

C<>1;1kun tezahüratla top.anan bin • 
]erce tefennili yurddaşm partimize o
lan sarsılmaz inancını sunar Hatay 
muvaffakiyetinden doğan minnet ve 
şükra.rı ve tazim borcunu öderim. 

Saygılarımızla iblağ ederiz. 
Belediye Başkam Hüseyin, 
Parti Ba!fkanı Rıza Akın 

* Bucak 
Milletin inkilab ve refahını düşün

mekte iken halktan kopan ve ona •faya~ 
nan partimiz birden bire harekete ge
çerek Hataylı kardeşlerimizi istiklale 
kavuşturmak yönündeki muvaffakiyeti 
saygr ve sevgilerimi sunarım. 

* Siverek 
Hatay zaferi Siverek halkını son -

suz sevinç ve heyecanla coşturuyor. 

Partiye ölmez bağlılıklar. 
Miting namına Belediye Rei
si S. Ercin. 

* Marmara 
Cumhuriyet halk hükümetimizin 

azimkar sayile başarılan Hatay muvaf
fakiyetini tebrik ederiz. 

Türkün hakkını cihana tanıtmak 

tH.rkü ı~:"k olduğu metrebelere çıkar • 
ınak hfücümetimizi büyük başarılarla 

idare etmek ve Hataylr kardeşlerimizi 

egemenliğine kavuşturm"'k yolunda C. 

H. Partimizin gösterdiği muvaffakiyet
leri Meriçliler coşkunlukla ıcarşılar ve 
şükranlarım bildirir. 

Tavas 

Hatay istiklalini coşkun sevinçlerle 
karşılar yüksek başarılarrnrzı takdir e. 
der say;;.ıarımızı sunarız. 

Uray Baş.kanı M. Tiifekçi, Meriç 

ilçesi C.H.P. Başkanı Özen 

Uray ve C. H. P. Bşk. Altuntaş 

* Marmara C. H. P. T. Toksoy Kemalpaşa 

Kızıicabölük kamunu C. H. 
P. ve Uray Bşk. Yağcı 

* Köyceğiz 

Yurdda ulusal varlığım temsil eden 
biricik partimizin Hatay eğemenliğini 
istihsal yolundaki yüksek ilgi ve ça -
lışmalarmı takdirle karşrlar saygıları • 
mızı sunarız. 

Tertib heyeti reisi Şarbay 

Abdullah Ekinci 

* 
Seydişehir 

Ulu Önderin önderlik ve iradesiyle 
milli. Hatay davamızın başarılması yo
lunda partimizin gösterdiği yüksek ala· 
kadan dolayı partimi~ de şükranları

mızı arzeyleriz. 

Şiuık 

Parti çerçevesi içinde tam bir birlık 
ile savaş::m ve milletin her sahada mu
kadderatmı düzenleyen büyüklerimizin 
h.er milli davada olduğu gibi Hataylı 
Türk kardeşlerimizin istiklfili uğrunda 
da bu dda elde edilen muvaffakiyet
ten dolayı Şitak halkı teşekkür eder ta
zim ve takdirlerini bildirir. 

* Bodrum 
Hataym kavuştuğu erkinlik müna· 

sebetiyle Cumhuriyet alanında topla · 
nan binlerce yurddaşın partiye karşı 
açrkladrkları tebrik v eşükran duygu -
larınr bir ağızdan alınış oldukları karar 
üzerine derin saygılanmızla sunarız. 

Hariçteki sancağın hür dalğalanma• 

sında en buyük ami~ olan dahili asa• 

yiş ve tcıth sükunetin temininde büyük 

enerji ve yüksek dirayet gösteren iki 

idareci kayalarına Armutlu halkınr-:ı 

içten gelen muhabbet ve sevgisini sun
makla bahtiyarrız. 

C. H. P. Başkanı Kazım, Şar
bay Şiikrü, 

Seydişehir milli Hatay miting 
heyeti belediye reisi H. Baran 

Parti Başkam M. Onul 
Şitak İlçebayx ve Şarbayı 
E. Tanli 

Belediye Reisi Dr. Mümtaz 
Ataman, C. H. P. İlyönkurul 
Başkam Firdevsi Nayir. 

Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 

Kalorilerci ve ElelitriliÇİ 
• • : ıstenıyor 

Sıyasal Bilgiler okulu kalorifer ve elektrik memurluğu açıktır. 
talip olanlar vesiJcalariyle beraber okul direktörlüğüne müracaat 
eylemeleri. (260) 1-493 

Anl~ara Valiliğinden: 
2901 saydı kanunla kanun hükümlerine göre Anka.ra merkezin

de çalışan 2 No. lu arazi tahrir komisyonu 3.2.937 gününden itiba
ren aşağıda yazılı mahallatta arazi tahririne başlıyacağından alaka
darlara malfimat husuliyle bu mahallatta arazisi bulunanların tapu 
senetleriyle birlikte tahrir komisyonuna müracaatları il§n olunur. 
Yeni ismi Tarih Eski ismi Gün 
Pazar 2 - Şubat - 5 Mevcut Arslanhane 3 
İçkale 5 ,, 13 Emirler, ramazani Şemsettin, 

13 
17 

Demirfırka 
Kızılelma 
Misakı mill1 20 

(258) 

.. .. 
" 

17 
·20 

28 

Demir fırka, Kale Alaettin 
Demirfırka 
Boyacı Ali 
Misakı mim, Doğanbey 

1-491 

7 
3 
3 
3 

19 

Sıhhat ve İçtimai Mu
6

avenet Vekaleti 

Ank~ara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Müdürlüğünden. 

. 1 - 21-1-937 günü saat 11 de yapılan eksiltmesine talip çıkma • 
dığmdan bu defa pazarlığa konulan iş :Farmakodinami şubesine sa
tın alınacak muhammen bedeli 1960 liralık atat: 

2 - İstiyenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemet· 
liğinden alabilir. 

3 - Pazarlık 6.2.937 gün cumartesi saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Pazarlığa girebilmek için 147liralık muvakkat teminat ver· 

mesi ve ayrıca bu iş üzerine muamele yaptığına dair vesika ibraz 
etmesi şarttır. (257) 1-490 

1 BEYA:~}~!~:!~ be~~.~!~E:J · 
Ş. l(araağaç Banl{ası93 6 Senesi 
Heyeti Umumiye Ru znamei 
Müzakerab: 

1- Meclisi idare ve murakıp raporlarının krraaH. 
2 - Bilançonun tetkik ve tasdiki ile meclisi idarenin 

ibrası. 

3 - Kazancın tevzii veya sermayeye kalbi 
4 - Müddetleri tiikenen meclisi idare azalarının yeni

Clen veya ibkaen intihabı. 
5 - Müddetleri tükenen murakiplerin intihab ve üc

retlerinin tayini, 
6 - Yeni intihab edilecek idare kurulu üyelerine kredi 

açılması ve hakkı huzur ücretlerinin tesbiti 
Ş:ırk1 Karaağaç bankasmın 936 senesine aid senelik he

yeti umumiyesi 29.3.937 pazartesi günü içtima edeceğin
den ya bizzat gelmeleri veya taraflarından bir vekil gön
dermeleri alakadarana bilinmek üzere ilan olunur. 

1-496 

MiLLi MÜDAFAA . 
VEKALETi SA TIN 
ALMA KOMİSYONU 

iLANLARI 

BİLİT 

1 - Beher kilosuna biçilen e
deri 7 50 kuruş olan 1850 kilo ke
ten ipliği kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 şubat 937 cumar
tesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 1040 lira 63 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi parasız olarak 
M. M. V. satm alma Ko. dan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye ı;irecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayı:lı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatmdan en 
az bir saat evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. ( 113) 

1-275 

BİLİT 

Eğer takımı: 300 : 340 adet 
erat eğer taknm kapalı zarf usu
lü ile eksiltme,)'e koımıuşt.ır. 

Hepsinin tutan (21.000) liradır. 
Evsaf ve sartna.mesi parasız o • 
tarak suvarl şu.be'Sinden verile
cektir. İhalesi: 20 - şubat - 937 
cumartesi günü saat on ikiclt; -
dir. İlk teminatı: 1575 lira.dır. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili 
bulunanlar 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerinde ist~nen 
belgelerle birlikte şahıs ve şir -
ket olsun eğer takmu işlerini 
yapabilecek dereeede sanat sa
hiıbi olduğuna dair İktısad Ve • 
k1Hetine bağlr mahalli sanayi mü
fettişliğinden alınacak vesik;1 • 
!arla teminat ve teklif mektup • 
larmı havi zarflar en son saat 
on bire kadar M. M. V. satın al
ma komısyonuna verilmiş bulu-
nacaktır. (255) 1-489 
-~~~~~~~~~~~~~ 

Nafia 
Velcaletind~n: 
11. Mart 937 perşenbe günü 

saat 15 de Ankara'da Nafia Ve
kaleti malzeme eksiltme komis
yonu odasında (1900) Hra mu. 
hammen bedelli 20 ton lama de
miri aç[k eksiltme ile satın ah~ 
nacaktır. 

Şartname ve buna müteferri 
diğer evrak parasız olarak An.. 
kara'da malze dairesinden ve 
Haydarpaşa'da vekalet tesellüm 
memurluğundan verilecektfr. 

Muvakkat teminat 142 lira. 50 
kuruştur. 

Eksiltmeye gireceklerin 11 
mart 1937 perşenbe günü saat 
15 de malzeme eksiltme komis
yonunda bulunmalan lazımdır. 

(136) 1-346 

Ankara 
Valiliğinden : 

Husus! idare tahakkuk ve 
tahsil şubelerinde yapılacak böl
me tesisatiyle tamiratı açık ek -
siltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen keşif bedeli 
780 liradır. 

İhale 18 - 2 • 937gününe mü
sadif perşembe günü saat 15 te 
vilayet daimi encümeninde ya
pılacaktır. 

Eksiltmeye girmek için 58 
lira 50 kuruş nisbetinde muvak
kat teminat itası lazımdır. 

Taliplerin ihale günü daimi 
encümene şartnameyi görmek is
tiyenlerin husus1 muhıı.sebe mü
dürlüğüne müracaatları ilan o1..ı
nur. (259) 1-492 

Sacları 
..> 

dökiileııler 

KOMOJl:ı:N KAN:lUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke· 

peklenme:sine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardır . 
Komojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rmda buiunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KA Tl 

DEVASIDIR 

Harita Genel 
Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel (3200) 
lira harta matbaası i,iin bir adet 
kağıd kesme makinesi açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - İstekliler şeraiti anlamak 
üzere her gün ve eksiltmeye gire· 
ceklerin de (240) lira muvakkat 
teminat makbuzlarile 11.mart.937 
perşembe günü saat ( 15) de Ce-

1 
becide harta genel direktörlüğil 
satın alma komisyonuna gelmele-
ri (141) 1-348 

I
• A=ARA •LEVAZIM 

AM1RL1GI SA TIN 
ALMA KOMiSYONU 

iLANLARI 
İLAN 

1 - n çüncü kor süvari tü
meni ihtiyacı için 40 ila 45 baş 
hayvan pazarlık suretiyle alına
caktır. 

2 - Satın alınacak hayvan
lar 4 ila 7 yaş arasında olacak 
ve yükseklik nals1z olarak en a
şağı 1,43 göğüs çevresi en aşa
ğı 1,60 binek olmağa kabiliyet -
li beygir olacaktır. 

3 - Sa tın alınacak bey gir • 
ler komisyon taraf mdan beğe -
nilmesini müteakip malleyin ve 
aşı tatbikatı kor hayvan hasta -
nesinde yapılacak, satın alman 
hayvan 24 saat hayvan hastanesin 
de nezaret ve müşahede altında 
kalacak malleyin neticesi müs
bet zuhur edenler sahibine red 
ve menfi zuhur edenlerin parası 
derhal komisyon tarafından te
diye eeilecektir. 

4 - Hayvan mübayaasx her 
hafta sah ve per§embe günleri 
sabahları dokuzdan on ikiye ka· 
dar devam edecektir. 

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

6 - Alınacak hayvanların 
ev.safı hakkında malfunat edin
mek istiyenlerin İstanbul ve An• 
kara Lv. ~mirliği ve garb hudud 
tuğaylrğr, Ku·klareli, Lülebur -
gaz, Tekirdağı, Vize tümen sa
tın alına komisyonlarına miira -
caatları. (184) 1-378 

DOKTOR 

l(adri Y etlill1 ~ 
Birinci sınıf 

DahiH hastalıklar mUte
~ hassm v~nişehir - Uçar ıo· 
~~ kak No. 11 

:'.1 Telefon: 3174 
~ 

47 liraya kiralık 
güzel bir daire 
Tahvili memuriyet dolayısiy• 

le boşalacaktrr. 
4 oda, Hol, Banyo, Mutbak, 

su dahil Demirtepe Bakkalına 
müracaat. 1-494 

ZA Yt HİSSE SENEDİ 
Ankara memurlar kooperati· 

finin 3372 numaralı hissesinde 
kayıtlıyun. Hisse senedimi kay
bettim, yenisini çrkartacağun -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nurettin 
1-497 

Armutlu C. H. P. 1. Varol, 
Armutlu halkı namına Bele
diye Reisi C. Türkoğlu 

Merkez 
Laboratuvar lan 
Direktörlüğün
den: 

Müessese hayvanatı için ah· 
nacak 40000 kilo arpa açık ek~ 
siltmeye konulmuştur. İhalesi 
15.2.937 pazartesi günü saat 15 
dedir Şartnamesi müdüriyetten 
bedelsiz verilir. Muvakat temi
natı (150) lira olup Banka mek· 
tubu veya vezne makbuzu ve 2498 
sayılı kanunda yazrlr vesaikiyle 
beraber muayyen olan gün ve 
saatte Ziraat Vekaleti Muhase• 
be Direktörlüğünde toplanacak 
olan komisyona müracaatları. 

(203) 1---408 

TERCÜME 
İşleri Bürosu 

Her lisanda tercüme kabul 
olunur. Adliye Sarayı karşısın~ 
da Denizciler Sokak No. 4. Te .. 
le.fon No. 2119 1-488 

ZAYİ 

Cüzdanımla 414 No. lu ehli· 
yetnamenıi zayi ettim. 

Yenisini çtkarac.ağrmdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Şoför Hamdi 1-498 

Aııkara 

Va~iliğinden: 
1 ....'..... Ankara b;ıraj yolunun 

muhtelif kısrmlarmdaki yüksek 
imlalara konulacak 220 adet be .. 
tonarme babaların ihalesi 12.2.93'.t 
cuma günü saat 15 de vilayet na.. 
fia dairesinde toplanan komis
yonda yapılmak üzere açık ek
si1ruıeğe konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 910 lira 80 
kuruştur. 

3 - Teminatı 68 lira 31 ku.. 
rustur. 

~ - İsteklilerin t~minat melt..ı 
tubu, ticaret odası vesikalariyl~ 
ehliyet vesikasını haiz olara~ 
ihale günü komisyona gelınel:rt:" 

5 - Keşfini ve şartnamesıııJ 
istekliler her gün nafia müdiit"' 
lüğünde görebilirler. 

(166) 1-351 

l{ütahya 
Belediyesindev 1 

Belediyemizin 75 lira ücre~ 
li mezbaha baytarlğı inhilal .~ ,, 
miştir. İsteklilerin evrakı n'l~911 
bite örnekleriyle belediyetJJıı 
müracaatlan. (342) 1-303 



= 4. 2. 1937 ===================================ULUS 

Halil Naci 

11 

Anafartalar Caddesi 
No: lll Telefon. 1230 PHILCO radyolarını bizden arayın 

~--------------~~.-~----

Kapalı Zart Usulile Eksiltme İlanı : 
Nafia Vekaletinden: 

l - Eksiltmeye konulan iş: Trabz~n • İran transit :rotunun 
R:ara'-rö"e _ Sevh Bob arasında ve takrıben 76 + 700 kilometre 
uzunluğundaki kısmrn tesviye, sınai imalat, Ekib binaları ve Ma-
kadem şose inşaatıdır. 

Keşif bedeli (788.473) liradır. 
2 - Eksiltme ı. 3. 1937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 

N°afia Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme komisycnu 
odasında kap:ılı zarf usuliyle yapılaca~.tır. ~ . ~ . 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna muteferrı dıger evrak 39 lıra 
42 kurus bedel mukabilinde Şose ve köprüler Reisliğinden almabL 
ı~.c ği gibi iseteyenler bu şartnameleri Erzurum ve Ağrı Nafia mü· 
dm·ı; ; •n ·,.acaat ederek görebilirler. 

·c e;irebilmck için taliplerin (35.288) lira 92 kuruş· 
luk ın -.ı minat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüs. 
halarmc.. ·,, ı :m;ıtnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 
etmesi lfızımdır. 

. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı s~a~ten 
hır saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz .mukabılınde 
vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabı1l edılmez. 
--------~(59) 1-213 

İzmir ili d::b;Mİ encümeninden: 
Kapal. ekı;iameyc .. v.Ju.~ ıı .ş: Çatal • Baymdlr yolunun O+OOO· 

4+ 300 kilometreleri arasında kaldırım yapısı 
Resif b'"!deli (13372} lira 80 kuruş . . ' ~ da " t 'lmıc:.tır · Bu i c:e aid sartnameler ve evrak aşagı gos erı .,. · 
A - "~ ....... ~ sartnamesı 
B - · rojesi . 
E - '"ri 5enel şartnamesı 

D - ~ " " 
C - Keşif o1e p r oJe grafik . nkara • İstanbul Ba· 
İstckıiler bu şartname ve e"'.r~kI .tzmı.r - ~. 

Yındırlık Direktörlüklerinde gonıp ıncelıyebılırletr: 15 Şubat 937 
'h .. ve saa ı: 

Eksiltmenin yapılacağı .yer ~arAı gu.1:1 ·nde 
Pazartesi saat ıı de İzmir İlı Daımı Encumenı 

Muvalfkat tc~ina~: (10.0~) L~:eken belgeler: Bayındırlık Ba• 
:C e gırebılmek ıçın g .. hl 'tlik belgesile ticaret oda-

kanlı b ·yılı için alınmış mutea 11 

Gt belge:;; . .. .. d ılr saatten bir saat evveline 

kad;e~lif~amt~~e~:i:;~n~~::.i ;:;anlığına Makbuz mukabilin· 
r zmır ı 1-330 

de verecektir. (171 / 145) 
--~~~~~~~~~ 

KREM B ALSAMİN 
ene tevafuk eden yegane sıhhi ~,. 

Kumral, Sanşııı. ES01er .her t sivilceleri kamil en izale ~ 
kremlerdir. Cildi besle~, Ç.ıı. Lek~;:ııerin takdir ile kullan- ıc 
eder. Yarını asırdanben kıbar. lJ? 
tlıkları sıhhi güzellik kremterıdir. TAKDİM EDİLİR~~ 

RREM BALSAMİN 4 ŞEK1LJ:!~ pı>nbe renkli ~ 
1 - Krem Balsamin yağlı gece ıçın. . beyaz renkli 
2 · - gündüz ıçın • 

- Yrem balsamın yRgsız .. dil" için beyaz renkli 
3 - Krem Balsaınir. acı badem gun . ~. penbe renkli. 
4 - Krem Balsamin acı badeoı gece ıçın 

• İNG1Ltz KANZUK ECZANE~!yoğlu • tstanbul 
~~ ,....,,,,,,.,~-1.:A':""'Y."".., ....... _ 
~~~~ ~~:Y.ıi ~ 

~ ~ ~ at•w·~ ~ ~ ~ ~ ~ 

, , , ' 
CEIOUŞ TARiHi 
'J 4'lJBAT flJ 

Satış yeri: Ana far talar caddesinde Cemiyetin genel m r: rkc .. ıle 
Piyango bayileridir. (101/107) 1-335 

ıı 

KJJr.U...<' OlllLJ~. 
• 

Manisa 

M. M. v. 
Hava 

M üsteşarlrğından 
1 - Ankarada hava müste· 

şarlığmda bir ingilizce Kayseri 
~ayyare fabrik~sında üç almanca 
ıkı fransızca dıl çevirgeni alına
caktır. Çevirgenlerin teknik 
kudretlerinin mükemmel oiması 
ve birer fazla dil bilenleri şaya
m tercihtir. 

2 - Müracaat İstanbulda 
hava aktarma anbarı müdürlüğü· 
ne. Ankarada hava zat işleri mü
dürlüj!üne. 

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

4 - Ücret 126-200 liradır. 
(212) 1·41 4 

DOKTOR 

Mecit 
İdrar ş:olları 

mütehas~ıı-;ı 

.,~ İtfa:v~ meydanında Kur • 
~~ tuluş apartınlanında birinci 
~~ kat. 
~~ Pazardan maada her gün 
~~ saat 17 den 19 a kadar hasta-
~ !arını kabul ve tedavi eder. 
~ Telefon: 1769 1-447 

Satılık Arsa 
Yenişehir Selanik caddesi ma· 

liye tahsil şubesi karşısında 1538 
telefon 1-485 

UYANIS 
~ 

Vilayeti Daimi 
EncÜmeninden: 

1 - İzmir • Manisa • Turgutlu yolunun polis karakolundan Tur· 
gutlu yolu mebdeine kadar (456) metre uzunluğundaki yolun altr 
metre arzındaki kısmının Bandırmanın kapu dağı parke taşlariyle 
ve bu kısmın sağ ve solunda ellişer santimlik su olukları ve aynı za• 
manda bordür taşlarının Manisa taş ocağından çıkarılacak munta • 
zam taşları ve Turgudlu yolunun mebdeinden itibaren bir kilometre 
tulünde ~e yedi metre arzında kırma taş şosası halinde inşası 
(31178) lıra 05 kuruşluk keşifnamesi üzerinden kapalı zarf usuliy
Je eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname, keşif ve buna müteferri diğer evrak 
(156) kuruş mukabilinde Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 11-2-937 perşembe günü saat on birde Vilayet U-
umumi Meclis salonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat miktarı (2338) liri. 39 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Nafıa V~kaletinden alınmış ehli· 

yet vesikası ve bu yıla aid ticaret odası vesikasını ve muvakkat te
minata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları ve kapalı zarfın 
ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 inci maddes~ne riayet etmeleri rn.
zımdır. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 11-2-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine vermeleri ve pos· 
ta ile göndereceklerin 2490 sayılı kanunun 34 üncü maddesine rı-
~yet etmelerijüzumu ilan olunur. (1?9) 1-374 

Milli Müdafaa Vekaleti 
i 

Deniz Merkez Satın alma Reisliğinden: 
Cinsi Muhammen bedeli Teminat mikdarı 

LİRA LİRA 
36 MAD 580 tipi Ekimölatör malzemesi 20310 1524 

1 - Yukarda cinsi ve bedeli ile teminat tnikdarı yazılı seki:ı: ka· 
lem Ekimölatör malzemesinin kapalı zarfla münakasasr, 15. şubat 
1937 pazartesi günü saat 14 de Ankarada M.M. Vekaleti binasın· 
dairi komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün merkez komis
yonumuza ve nümunelerini görmek istiyenlerin de İstanbul Kasmı
paş.ada deniz levazım satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun hükümleri daw 
bilinde vesaik ve teminatı havi mektuplarım eksiltme günü saat 
(13) e şadar komisyona vermiş bulunmaları. (2216) 1-12 

Nafia Vekaletinden: 
Pazarlıkla eksiltme ilanı: 

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

Keşif bedeli (2898.45) liradı r. 
2 - Eksiltme 16-2-937 tarihinde sah günü saat 15 de Nafıa Ve

kaleti yapı i.şleri odasında ı:ıaıarlık usuliyle yapılacaktır. 
~-:- Eksıl~e şa;tnamesı ve buna müteferri evrak 15 kuruş mu

kabılınde yapı ışlerı umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksil~eye girebilmek için taliplerin 217 lira 38 kuruşluk 

muvakkat temınat vermesi ve müteahhit lik vesikası ibraz etmesi 
muktazidir . 

İsteklilerin vesaiki havi zarf:arı 2 inci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine makı:ıuz mukab ilinde 
vermeleri lazımdır. (235) 1-455 
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ALACAGIN 

_. ___ ...._. __ _ 
Adana Pamuk Üretme Çiftliği 

Müdürlüğünden: 
Ankara Şehri 

3ira No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

İmar 
Yaprlacak işin cinsi Muhamme~i~ş~~deli Müdürlugun·· \9'•• den: 

Amele evleri 2379 64 
Kütlü Anbarı 5611 94 Yapılamkta olan Ankara reb-
Su deposu 1546 59 ri mezarlığında inşa edilecek 
T ohum anbarı 7030 14 olan 7 580 lira 60 kuruş bedeli ke-
Çırçır fabrikası 10043 91 şifli muvakkat ölü yıkama ma-
Amele hamam ve helaları 3914 36 halli ile bekci mahalli "996 ira 
Y E K U N 30526 58 11 kuruş bedeli keşifli pis ,.e te-

A - Mües.e .. emiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cin· miz su mecraları ve keza 6400 ti-
si, nevileri ve kar~iarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaata ra keşifli ölü defn edilecek yer 
2~-1-937 tarihinde yap~lan eks~ltmede talip zuhur etmediğinden ye• yolları ve tesviyei turabiyesi 
ruden kapalı zarf usulıyJe eksıltmeye konulmuş ve bu itlere aid 12. şubat. 1937 ~rihine müsadif 
prtname ve evrak aşağıda gösterilmiştir. cuma günii saat 17 de Ankara 

B - Eksiltme şartnamesi, Şehri İmar Müdürlüğünde Hu-
C - Mukavele proıcsi suıi komisyonu tarafından iha-
Ç - Bayındırlı~ lşleri Genel Şartnamesi ile Fenni ve Huauai le edilmek üzere açık ~ksiltme 

şartnameler. usu1iyle ayrı ayrı eksiltmeye 
D - Şartname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Ada· konmuştur. Şartname ve sair 

na'da Demirköprü civarında pamuk üretme çiftliğinden verilir. evrakı fenniyesini •görmek isti· 
E - İsteklilenn artırma, eksiltme ve ihalat kanununun emret• yenlerin her gün ve talip olan· 

tiği bütün evsarı haiz olmalıdır. larm eksiltme günü Ankara şeh· 
F - Muvakkat teminat ( 2646) liradır. ri İmar Müdürlüğüne müraca • 
G - Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Ziraat atları ilan olunur. (190) 

müdürlügünde müteşekliil mübayaa komisyonu huzurunda yapıla· , _______ 1_-_-_38_7 ___ _ 

caktır. Eksiltmeye gio:cceklerin teklif mektuplarını tayin olunan Vakıflar Umum 
günde eksil tmeclen en u bir saat ewel komisyona vermeleri la • 
zımdır. (200) 1-399 

Müdürlüğünden: 
llllliı;ıı.11ı ı ·• ·ıılmt1ı lltldııllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnDll• Çıkmkçılar yokuşunda maz-

5 T u· · R K H A V A K U R U = but 140 aayııı k~rgir binanın 3 E M Ü § senelik icarı 10 gün müddetle a-
§i 5 çrk artırmaya konulmuştur. İha-
§ B Ü Y Ü K P İ Y A N G O S U ~ le 8 şubat 1937 pazartesi günil = = saat on beşte Vakıflar Varidat = = Müdürlüğünde yapılacaktır. 22 5 Şimdiye kc:ular hinlerce ki§iy. zengin etmİ§tİT. S buçuk lira teminatı muvakkate 
5 4 üncü keti de 11 ŞUBAT 1937 dedir. §5 alınacaktır. Tutmak istiyenle-= = rin mezkür müdürlüğe müraca-
§ Büyük ikramiye 50.000 liradır. § 8a._tı_ar_ı. __ (_20-:2>;__..;;1_---4..;..:0~1--- -:S = imtiyaz aahibi ve Başmu-
5 Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle E harriri Falih Rıfkı AT6.Y 
5 (10.000 ve 20.000) liralı~; .ki aded mükafat vardır ••• SE Umunıt Neşriyatı İdare 
§ DiKKA T: Bilet alan herkes 7 ŞUBAT 927 günü - eden Yazı işleri Müdürü 
5 alqam na kadar biletini değittirmit bıılunmalıdır. =: Na•uhi BAYDAR 

§ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .... :: Çankm caddesi civarında 
.111111J111111 J l l Hlllll l llf llllf llllllf llllllfllll llllltllllllllllfllllllllllllllllllllllllHlli. U 1 us B a sımev inde basılmıştır. 

Nallıhan 
Viliyeti: Ankara 
K. Nalhhan 
Cinsi Mevkii Dö Evle.: 

Bağ İki değir- 14 
men 

Tarla Akbaba 11 
Kayası 

Tarla Küçük 13 1 
ö.znalı kaya 

Tarla Bedi 8 2 
bunan -Tarla Yedi 2 OG 
Bölük 

Tarla Eymür 140 00 
caddesi 

Tarla Vakıf 1 00 

(124) 1-288 

Satış Teri 

Boarla Biraderler 

ve 

Şlrekisı 

Bankalar Caddesi 

Telefon: 1780 

Malmüdürlüğünden: 
Milli cmlike aid emvali gayri menkule satIJı c 
Muhammen K. Kimden metrnlc hududu. 
Lira K. 

soo 00 Artin Haçatur Ş. Yol G. Ali ve Nuri 
Şi. Ağup ve Çakadım ~ 
C. Hark ve kilise yeri 

200 00 Manukyan bacı Ş.Yol G. Hark. Şi. Ali 
Müsiı C. Kadir ile 

500 00 Bodur oğ. Ş. İsmail G. Yol ve a.rdı9" 
Haça tur hk Şi. İsmail C. Yol 

50 00 Cerrah A. Aiup Ş. Şi. Molla Mehmet 
0. Dunnıq. C. Kadir ı 

400 00 lh.nultym bacı Ş. Sahibi Mülk O. yol 
Müsiı Şi. Bağlucalı Hakkı C. 

Nurettin vo Emir. 

500 00 Davit oğlu Davit Ş. Sobran çayı O. Ağıl 
Yolu Şi. Tarık C. CebcL 

100 00 Müsi.a oğlu Ağup Ş. Çay ğ. hark ve yol 

Müzayedeye 
Konduğu tarL 

16-1- 937 

Şi. Arif C. Kara Ahmet 
veresesi ve Seydali 
tarlası 

!hale tarihi 

5-2- 937 

YENi SiNEMALAR HALK 
BUGÜN BU GECE 

KADINLAR KULÜBÜ 

BU GECE 

Türkçe ıözlü büyük komedi 
ÇOCUK HIRSIZLARI 

B~ Rolde: Danielle Darrieux 

Çok enterasan bir mevzu çerçevesi 
içinde çevrilmiş şayaru tema~a bir eser 

İlaveten : F O K S J U R N A L 

Lorel ve Hardi tarafından 
Ayrıca: Paramunt Jurnal ve canlı re-

simler. 
GÜNDÜZ 

GÖNÜL YARASI 
Halk Matinesi (saat 12 de yalnız bi• 
matine) 

AŞIK ÇİLİNGİR 


