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Milli Şef illet Kürsüsünde : 
« Büyük Türk milleti emin olabilirki, Cümhuriyet 
orduları emir aldıkları zaman vazifelerini hakkile 

ifa edecek kudrettedirler )) 
"Bugün olduğıı gibi,yarzn da memleketimizi harp ınınto·kası haricinde 

bırakmayı ci'dden arzu ediyoruz ,, 
Türk milleti biiyük meclisin etrafında devrilmez ve 1 Türkiye dostluklarına vafakar,taahhütlerine sadıktır. 
sarsılmaz bir kaıe gibi dimdik ayakta durmaktadır. Mazide olduğu gibi, atide de Türk- Sovyet müna-
Milletin daimi beraberliği, muhteş~m bir örnek ha - sebetleriniu dostane seyrini samimi olarak takip ede 
Iinde Türk vatanını heybetli bir varlık olarak tema- ceğiz -Uzun seneler bizden ayrı yaşamak hasretini 
yüz ettirmiştir.l\ı1illetimizin kemal ifade eden bu ha- çekmiş olan Hatayın, vatanın en şirin ve en mesut 

Iile hepim1z iftihar edebiliriz. bir köşesi haline geleceğine katiyen eminim. 
Ankara 1 A. A. - Bü· nek halinde Türk vatanını marn. 

yük Millet Meclisi, altıncı insaniyet aleminde heybetli Cümhuriyet hükumeti 
intihap devresinin birinci bir varlık olarak temayüz el· sulha hizmet için kendi ma· 
içtima senesine dün başlamış tirmiştir. suniyetini esaslı bir vazife 
ve bu münasebetle Milli Şe- Milletimizin kemal ifade telakki etmiştir. 
fimiz Cümhurreisi lnönü :;e· eden bu halile hepimiz ifti- Fransa ve lngiltere ile 
ııelik büyük nutuklarını irad har edebiliriz. kararlaştırdığımız müşterek 
buyurmuşlardır. Bu sene Hatay anavata · beyannameler bu gayretin 

Meclistf"ki localar fevka· na onun bir cüzü olarak ilti mahsuludur. 19 teşrinievvcl-
la e günlerde olduğu gibi hak eylemiştir. Uzun sene - de imza edilen ve bu hafta 
kalabalık bir davetli kütlesiy-, Jer .,.bizden ayrı yaşamak has içinde yüksek tasvibinize 
le dolu idi. Sefirler, orta retini çekmiş olan Hatayın arz edil~c'!k olan muahede 
el~iler, yabancı ve yerli ga· s~zin kodretli ellerinizde va-.. hiç bir devlt:t aleyhine müte 
zeteciler daha saat 14,30 tanın en ~irin ve erı. 'mesud veccih olmıyarak beynelmi • 
da yerlerini almış bulunu· bir köşesi haline geleceJine lt"l sulh ve emniyete hizmet 
yorlardı. katiyen eminim. etmek suretile kendi emniye 

Milli Şef saat 14,55 de Cümhuriy~t adliyesinin timizi masun tutmak gayesi· 
ıneclisi şereflendirmişler ve işlemesi. tarzını memnuniyet· ne matuftur. 
m~clis kapısında bir kıta as- le yad edebiliriz. Hakimleri· Sulhu korumak ülküsü 
k~rle \1tclis Reisi Abdülha· mizin adalet tevzii gibi en her memlekette oldu~u gibi 
lik Renda, Başvekil Refik :serefli vazifelerinde muvaffa Türkiye için hareket hattı • 
Saydam. ve vekiller tarafında1> ki yeti ve mesleklerinde da· dır. Harp içinde ıztırap çe • 
kaı şılanmışlardır. Hususi ha metin, kanunlarımızın tat· ken Avrupada bu hadisenin 
dairelerinde bir müddet isti- bikatında daha süra· le hare~ müstakbel inkişaflarına mani 
tilhat buyuran Milii Şef, ket için ceza işlerinde, mües olmak gayesini güdüyoruz. 
saat tam 15,15 te ve dakika· seselerinde daha kuvvetli Muahedenin harekete geçme 

~\arca ,süren .. alkış sağnağı vasıtaiara malikiyeti, hüku - si bu meşru gayeleıde, bi • 
~itrasında riyaset malı.amma metin daima üzerinde çalış· zim müttefiklerimizi~ olan 
gelmiş ve senelık nutuklarını tıiı bir mevzudur. bağlar ve bel' beraber ilan 
irad buyurmuşlardır. Nutuk Her halde şurasını ifti · etmiş olduğumuz yüksek id.e 
baştan sonuna kadar süre-kli harla yad edebiliriz ki, va · al etrafındaki beraberliğimiz 
alkışlar ve "bravo,, sedala· 'flA•l/A Ş ,.( k tanda adalet tevzii, medeni· diğr.r devletlerle normal ve 
riyle sık sık kesilmi~ , nutuk· LVl l l e J İ ll il Uf U yetin en ileri telakki v~ en dostane hissiyatımızı ihlal e· 
tan sonra reis intihabııım ge· Büyük Millet Meclisinin Geçirdiğimiz sene, vatın yeni tekniklerine uygun ola· Jecek mahiyt-:tte değildir. 
çilerek 358 reyl~ ve mev· muhterem aıası: da huzur ve emniyetin, ha . rak ba~arılmıştır. Deruhde etmiş olduğumuı 
cudun ittifakiyle Abdülhalik Al .. h d . kiki bir asayişin htiküm sür· Muhtı:rem Millet vekilleri vazıfe ve m~sulırtled hnk, 
Renda reisliğe seçilmiştir. uncı mti ap evresı - Son bir se ıe zarfına<1 k 1 ,1.u ~ ~h ; 
ll nin birinci içtimaını açarken mesile geçmiş, cümhuriyetin d.. hA 1 . 
uu netice üzerine kürsüye d b unyll 81 ı.seterı önünde tın narp fr.. cıaS\.· 'ı ,.. ..... 1r '"'•l 

h · Vdtarıdaşta, vatan a en Ü - "' ...... • .. 
t <relen Abdülhalik Renda, mu terem azayı sevgı ve l Türkiyenin harici siyaseti, evvel kurtu.lmasını bu"tu'·n kal ., ·ı lA l yüic nimeti o an emniyet ta· fı 
gpsterilen bu itimad ve te· saygı ı e se anı arım. hükumet tara ndaıı muhte · bimiıle temenni etmekteyiz. 

Eminim ki bu anda kalp mameıı rasıl olmuştur. Da· f .1 1 1 h Veccühe teşekkür etmiş ve li vesı e er e uzurunuza Bugün olduğu aibi 
d leriniz, büyük Türk milleti· hili idaremizde hiçbir şeyle d·ı k ··k k .b. . • 

ınillet işlerin e meclisin te· B arze 1 ere · yu se tasvı ını yarın da memleketimizi harp · · · ·f l · · muztarip bulunmuyoruz. Ü· k 
zahuratına güvendi2ini söy· nm ınsanıyet vazı e erını o· ze i tiran eden inkişaflar mıntakası haricinde blrakma 
1 nun hakiki menfaatlerine uy· tün m111~tiıı en biiyük ve " . 
emiştir. kuvvetli me~medi olan daimi gostermıştir. yı . emr,:, timizi ihlal etme • 

guıı olarak ifa hususunda Av buhranı sulhu k Bundan sonra, ticaret beraberlik, muhteşem bir ör rupa ' me şartile milletimize karıı 
k l . 'f dolup taşmaktadır. koruma""a matuf gayretlere vaz·ıfe ı·cabı olarak cı.dd•n Ve i i Cezmi Erçiııin ıstı ası • 6 ... 

. Ve yerine Aydın mebusu meşgul olmuşlar ve gel i şle: • • • * rağın~n, zam.m zaman ümit arzu ediyoruz. 
Nazmi Topçuoğluııun tayini r\nde olduğu gibi avdetlerin· Milli Şefi~i~in dü~. Büy~~ verici inkişaflar arz ettikten Arkadaşlar 

, hakkındaki riyaset Cümhur de de ayni zevat ve askeri Mil'et Meclısınde soylcdığı sonra, nihayet hnrp faciası · Malumunuz olduA-u üze· 
tezkeresi okunduktan sonra kıtalar tarafından uğur lan . nutuk yarını saat s~r.m~ştür . nın patlaması suretinde bir re, Hariciye Vekilimiz Sov ~ 
pazartesi toplanmak üzere mışlardır . Meclisin önünde Ra?y.odan not ett•.ğımız bu e.,ırivaki olmuştur. Sizin sa· yeilerin misafiri olarak~1vfos· 

1 
cels""'e son verilmiştir. toplanan kesif bir halk küt· tarıhı nutkun mu~ .. ım kısım· mimi hissiyatınıza da terce· kovada üç hafta kadar mü 

-J \ d ı d k man oldug~ uma emin olarak, z ı kerelerdc:: bulundu. bu Milli Şef saat 16,30 a lesi Milli Şefi car. an teza· arını ayı·ı·e~n ve ıg.er ıs .. 'm-
k d ık 1 d h 1- t d ı. t bu halden derin elem ve ız müzakerelerde eski dostu • 
. 
adar Büyük Millet Mecli . hüratla ve şid etle a ı~la - arını a u ase en ı15er su un· 

l l d b l k tırap duvduhumuzu ukhya • Sonu ikincide suıdeki hususi dairelerinde mı~lardır. arımız a u aca emız. , 6 .... . .. . \. 
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Molotofun nutkun- ~MilliŞefin nutku ZiraatBaııkası 
Köylüye para tev
zlin~ devam ediyor 
Ziraat Bankasının Muhta.; dan çıkan \'mana: 

Sovgetler bitarııf kalacak 
Londra 1 A.A. - İngi· 

liz matbuatı Sovyet Harici
ye Komiseri Molotofun nut 

kunu tefsir ederken şu mu· 
taleayı yürütmektedirler: 

"Bu nutuktan ç,kdn mana 

Sovyet Rusyanın bitaraf ka 
lacağıJır. Nutuk, Sovyetlerin 

Almanlara maddi yardımını 
ve manevi müzaheretini red 

detmektedir,, . 
Paris 1 A.A. - Fransız 

gazeteleri Molotofun nutku· 
nun Hitler için bir hayal in 
kisarı olmak icab edeceğini 
yaz11akta ve şunları ilave et 

mektedirler: 
"Hitler şimdi vaziyeti an 

lamıştır. Sovyetler bitaraf 
kalacaktır. Molotofun nut
ku şu üç noktad \ hülasa edi: 
le bilir: 

1 Serbest kalmak 
2 -Bitaraflığı muhafaza et· 

mek 
3 Muhasematı durdur 

mak için her şeyi yapmak. 
NutuktaAlmanyayı bir avut 

ma siyaseti sezilmektedir ve 
Berlini memnun edecek ma 
hiyette değildir. Hitler suku 
tu hayale uğramıştır. 

r~ansız - ltalgan 
anlaşması yakın 

• • 
lngiltere/talyadan mal 1.1/acak 

Paris 1 A. A. - Fransız• 
gazeteleri, ltalyadaki son 
kahine- değişikliğinden sonra 

iiki Latin hemşire olan Fran
sız-İtalyan havasının hakiki 
berrakhğını bulacağını ve iki 

ticaret anlaşnıası akdediimek 
üzeredir . İngiltere, italyadan! 
mahsulatının .. en mühim kıs-
mını satın alacak ve bu mik 
dar, harplt-n evvelki lngiliz-
İtalyan ticaret mübadelesi 

~hükumet araEında lir anlaş· 
manın yakın olduğu kana· 
atini açıklamaktadır. Gazete· 
lere göre, yeni hükumet Mu
solini hükumetidir ve öyle 
kalacaktır. Molotofun rıu tku 
ltalya için de büyük bir ehem· 
mi yeti haizdir. Almanyanın 
~ski· ve yeni arkadaşları 

mikdarını aşacaktır. 
Halbuki, şimdi ltalya ile 

Almanya arrı;smdaki ticari 
mübadele çok durgundur. 

Y:unan - İtalyan 
muahedesi 

Roma 1 A. A. - ltalya 
ile Yunanistan arasındaki 
ademi teı;avüz paktının imzası 
gecikmiyecektir. Bu pakt ile 
İtalya - Yunanistan ara•nnda 
Arna vutluglln işgaliyle hadis 
olan bulutları dağıtmağa ya· 

1 kendisini terketmişler ve bi· 
taraf kalacaklarını ilan et· 
mişler demektir. 

Londra 1 A. A. - ltalya 
ile İngiltere arasında bir .......... 

rıyacaktır . 
--==--.,,-====='~-...~-

İlan Açık eksiltme 
ı k d G .. "ki İskenderun inhisarlarından s en erun umru erinin 

ihtiyacı olan yazıhane ve ya Antakya, Kırıkhan, Reyhani· 
zıhane kolluğu gibi hepsine ye ve Yayladağ inhisarlar 
1336 lira kıymet takdir edi idaresine gidecek VJ bu ma 
len mefruşatın yop'ırılması hallerden lskenderuna gde· 
açık eksiltmeye konulmuştur . cek mevadı inhisariyenin bir 
Mobilyarıın şt!kil,şeraiti kom is· sene müddetle nakliyesi ol
yondadır. ihale günü l6:1l, baptaki şartnamesi mucibin· 
~39 perşembe günü saat 10 ce açık eksiltmeye konula· 
dadır. İsteklilerin muhammen rak eksi itme günü 31, 10,939 
kıymetinin ilk temiııatı olan günii olarak tayin edil'llişti. 
102 lira lskendtruııda Baş O günde talip çıkmadığın. 
müdürlük veznesine yatırma· dan 8 gün daha uzatılarak 
(arı ve mukabilin de alacak 8,11.939 tarihine müsadıf 

Çarşamba günü 14 olarak 
ları makbuzla ihale günü baş . . . . 
m:tdu" l-k b' d t 1 karar verılmıştır. Talıp olan 

u r u ınasın a sa ın ;ı l B .. d. . k. k . k . arın aşmu ırıyette ı omıs 
ma OmViyonunda hazır bu ı yona müracaat etmeleri ilan 
lunmtUarı. olunur. 

ilan 
;- Vakıflar. Müdurlüiürıden: 

mevkii eski müstecir , Vakfı cinsi muhammen 
~ 

bedeli 
Lira. Kr. 

Ertuirul ~vakfı dükkan 21 00 Affan mahallesi lbrahim 
,, b ,, 21:,00 .. Selim oğlu Zcki~affan:mahalles 
,, ~ U ,, 21 00 alfan mahalleaiŞakir oğ{uDcbo 

Etitürk vakfı hane 1 O 50 ,, ,, Abdulkerim Bağdadi 
Yukarıda vakfı, cins(yazılı vakıf akarın 1,11,939dan31.5,940 
kadar } edi aylık icarları açık arttırmaya çıkarılmıştır.İhale 
si 6,11,939 pazartesi günü saat 14 te vakıflar idaresinde 
icra tdilecejinden isteklilerin müracaatları ilan olu· 
pur, 

Başı 1 incide ği hissiyat ve yardımları şük 
muz Sovyetlerle ar~rPızda ranla yadeylemiştir. Ziraat 
~bugünkü,. mesud münasebet· ve toprak mah5ulleri mese· 
leri daha mesut' münasebet· lesinden bahsedt:n Milli Şef 
lere isal edeı!efm'zi ümid memleke tin bu mühim istih 
etmiştik. Neticeye varın ık sal i~ile çok yakından alaka 
için iktidarımızda bu!unan dar olarak köylü maişet i nin 
bütün gayreti sarf~tmiş, bir ve istihsal kudretinin yüksetil 
an muvaffakiyetin eide edi · mesine çalışıldığını, orman 
leceği anlayışma varmıştık . işletmesirıin ve ticar et işle· 
Buna rağmen, bizim menfa rinin hususi bir ehemmiyet· 
atimiz olduğu kadar karşı le tedkik edildiğini izah bu 
tarafın da müttefiki olduğu yurmuş ve: 
nu zannettiğimiz anlaşma · "Bütün bu güç şartlarla 

nın akdi bu dda mümkün beraber, biz t icaret işlerinde 
olamamıştır . Bununla bera · en ~z sıkıntı göre n millet· 
ber iki m~mleket ... arasında !erden olacağız. ilk önce şu· 
ki dostluk kuvvetlidir. Bu· rasını söyleyelim ki memle· 
giinkü şartlar ve icaplar kelimiz en lüzumlu İaşe rnad 
bu dostluğu ihlal edememe delerinde hal ve ati için hiç 
lidir. bir tehdide maruz değil· 

Biz mazide olduf'u gibi dir.,, 
atide de Türk - Sovyet mü· Demiş ve ticaret işlerinde' 
nasebetlerirıin dostane seyri· salim ve tabii bir usulün sü
ni takip edeceğiz. ratle tatbik edileceğini,' ikti-

Son liadiseler münasebe sat vekaletinin de sanayileş
tile Türkiye hakkında bitaraf me hareketine hızla devam 
memleketlerde yapılan neşri- eylediğini, beş senelik planın 
yat milletimizin iki yüksek bir an evvel taınaınlanınası
vasfıoı tebarüz ettirmiştir : na gay:-et ~dildiğini , dt·mir 
Türkiye dostlulclarına vefa · yolu siyasetinin memlekete 
kar, taahhütlerine sadıktır. her bakımdan kuvvet verdı-

Bu vasıflar 'Cümhur!yet ğiııi, b=r 1kiınya fabrikasile 
Türkiyesinin siyasetine umu- kendir ve ikinci kağıd ve 
mi bir emniyet temin eyle - scllüloz ve: çimento fa rika
miştir.:Bugüne kadar oldu- !arının bitmek üzere olduğu 
ğu gibi, bundan sonra, da nu, şeker fabrikaları istihsa
bizden ancak dürüstlük ve latınm bıı sene çok feyizli 
hayırhahhk ve bunlara o!duğunu, toprak altı servet 
uygun h..treketler beklenebi- le;inin işlt:tilmesi için ciddi 
lir. gayretler s1rfed iıdıği, başlıca 

Milletin muhterem vekilleri terakki vasıtası olan kömür 
İçinde bulunduğumuz bey islihsalatının her c ıh e tle İn· 

nelmılel vaziyetin cümhuri kişafı için dikkatle çalı:,;ıldı· 
yet ordusunun ehemmiyetli ğını, gümrük ve istihsallar 
ihtiyacını gözönünde canlan vekaletinin dhenkli bir şekil 
dırdığına şüphe yoktur. 13ü . de mesai sarfettiğinini,güm
tün Türk milletinin dikkati rük tarifelerinde tenzilat yap 
nazarı kendi müdafaa vası.a mak iç ~n tetkıklt:r ya~·ıldığı 
Iarına tevecciih etmiş bulu· nı, naha işlerimizin her sa· 
nuyor. Cümhuriyet hüküme- hada büyük faaliyet göstere 
ti müdafam tedbirlerini te· rt!k dermr yolunun, .t:rzuru· 
kemmül ettirmek için hiç ma Vdrdığını, ayrıca yol ışlt-
bir himmeti esirgememek riue büyük ehemmıyet verile 
azmindedir. Vatandaşların ceğini, su işlerinin intizamla 
mali dikkati noktai nazardan yürüdüğünü, nıaıtrifo büyük 
yapılan fedakarlıkların hiç bi önem verilert!k esaslı karar
risine acımıyacağı ve mesuu lar alınacaiıııa i~aret buyu· 
neticeler elde edilece~i mu rarak sözlerine devam _ et· 
ha~ kaktır. mişlerdir. 

Büyük Türk milleti emin .. Devle t işlerimizi nizam-

çiftçi ve köylüye tohumluk 
bedeli olarak verilmekte oları 
paranın tevziine devam edil· 
mektedir. 

Tevz; işi mıntaka şeklin
de devam etmektedir. Bu
gün Yayladağ mıntakasında 
ki çiftçilerin sn asıdır. 

Nüfus yazımı 
Vilayetin her tarafında 

başlıyan nüfus yazımı hızla 
ilerlemektedir. Köylt!rden ge 
)en m~lümata göre, nüfus ya
zımı çok ilerlemiştir. Şehir
de de yazım ilerlemektedir. 

. Kaçak eşya 
lskende~unun Haymeseki 

köyünden Ismail oğlu Hali 
lin üzerinde araştırma ya
pılmış ve 64 ipekli mendil 
ile bit kısım kaçak eşya ya 
kalanarak evrakile birlikte 
mahkemeye verilmiştir. 

Soyadı 
Yusuf İskif ve oğulları 

Hazım, Alameddin Necmed 
din ve biraderzad;si Musta· 
fa Geray soy adını almışlar
dır. 

Cephelerde 
Paris lA.A. - Fransız 

resmi tebliğine göre, Cep· 
hede keşif kolları faaliyeti 
olmuştur. Bir Alman ileri 
karakoluna y~pılaıı küçük 
bir taarruz neticesinde bura 
sı ,işgal edilmiştir. 

lngiliı bombardıman tay· 
yareleri bugün ilk defa ola 
rak dü~rn.ın tayyarelerile 
temas etmiştir. Bir Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Paris 1 A.A.-- Gazeteler 
büyük Alman taarruzunun 
beklendiği şu sırada mütte· 
iiklerin üç mühim muvaffa 
kiyet elde ettiklerini y~zma'k 
tadır. 

1 - Ankara paktı : 
2 -Pap :mın beyannamesi 
3 - - Amerikanın ambar 

goyu kaldırması 
Türkiye doğu Akdo::niz· 

de mühim bir sulh unsuru 
ve ayni zamanda isll\tn ale 
ıniniu manevi müzaheretini 
haizdir. 

Amerikanın Ambargoyu 
kaldırnıasile, FransR ve in· 
giltereye tükenmez harp mü 

hımmatı menbaları açılmaktadır 
olabihrki, Cümhuriyet ordu· ı !andırırken, Cümhuriyet ma 
ları~ emi.r . aldıkl~rı. zaman h~~sinin_ vazife a~ıriığını tak 
vazıfelerım hakkıle :fa edecek dır etmı~ oluyoruz. Ve ifti· tlytiük .vtecl •.siıı fa~! ve ahenk 
kudrettedirl-:r. har ediyoruz ki, milletimiz tçinde_yapıcı,,v ı'! yaratıcı.çahşma 

Yaptığmıız ve yapacağımız Cümhuriyet hazinesinin kud sı ile beraber millet işlerini 
fedakarlıklara laık olduklarını retli; muvazeneli olması için sükunla mürakabe etmek 
Cümhuriyet orduları her an hiç bir fedakar lıktaıı, çekın· gayreti tarihimizin bir abide 
isbata hazırdırlar. ,, memektedır. si olarak yaşayacaktır. 

Bundan sonra dahili işler Milletimizi:ı alaka ve yar· Yüksek vazifesini hakkiy· 
den bah!s buyuran Milli ~ef dımile cümhuriyet maliyesi l.! ifa ed en Büyük Millet 
Münakalat Vekaletinin ahenk nin hi1lde ve istikbalde L>u Meclisinin hiç bir anarşiye 
dar ye esaslı tedbirlerle yü· vasfını mu haf aza edeceğine 1 müsa tde etmeyen bir hükü
rüJüğünü, deniz ve hava yol sağlam bir maliyenin devlet met vücude :getirdiiine kuv 

'larımızın süratle feyz bulma itibarını ve hazine nin iııtiza· vetli ve muazzam misali ha· 
lindesiniz. 

ıı eıbabının istikmal edilmek mım daima muhafaza edece Hepimizin t-n büyük ifti· 
te olduj-unu, bu işlerin va· ğine asla şüphemiz ı . yok· harımız, büyük milletimizi 
tan müdafaasındaki mühim tur. memnun edecek surette hiz 
rolünü, memleketin içtimai Muhterem arkaJa~lar met edebilmektir. 
sukun ve inkişaf içinde. çı- Türk miileti Büyük Millet 6 ıncı içtima devrf!.11İnirı 
kacak her hadiseye ;.karşı Medisiniıı etrafında devril- en değerli vatan hizmetlerin 
kendini koruyacağını, izah mez, sarsılmaz bir kale gibi de mümtaz olacağını sami-' 
buyurmuş ve Dikili zelzele- dünya hadisderi karşısında mi olarak ifade etmekle bah 
•ind'* vatandaı;.ların cröıterdi toplu ve dimdik durmaktadır. t'ıvarım ..J 
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