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_ Sahibi ve Baş:muharriri l 

(Sayısı heryerde2kuruş] , . ~ Pazartesi 
~~~-----------------

Milli Şef imiz in tarih:i nutku l 
bütün dünyada derin bir 

alô.ka ile karşılandı 
Büyük Şef in natkundan paıçalar: 

, Türk - cSovyet miinasebetleri başlı başına bir mevcudiyet 
olmuştur .:Kahramanca bir mukavemet gösteren Ingiltere ~le 
ittifak bağJat ımız sağlaın ve sarsılmaz bir haldedir •• Yuna11is· 
tandakj vaziyeti, müttefikimiz lngiltere ile tetkik ediyoruz .. 

Cümhuriyet ordusunun vazifesini hakkile başaracağından 
emin olabiliriz .• Türk milleti emin bir istikbale gururla bakmatadır, 

Nutkun yabancı memleketler1.leki akisleri 

,Wbn: ÇELENK 
~efriyat Müdürü 

Yunan ordu- Almanyaİn 
sunı1.n ileri tereye bir su 

harekeii teklif inde b 
lundu 

Hitler lngiıterey 
hiçbirşey olmad 
sulh yapmağa ve 

on senelik bir ade 
tecavüz paktı im 
lamağa hazırm11 

Nevyorlc 3 A.A.-Kol 
biya radyosu bu alctamlri 
riyatmda demiıtir ki: • 
Hitler aşağıdaki aulb 
rınt Amerika bükümetiae 
dirmiştir: 

1-Mağlup ve iıtili edi• 
miş olan lngaltere old11p 
b! kalacaktır. 

2 - Halibuarda he 
bütün Avrupa Alman 
albnda bulunduğundan i 
halde İngiltere ~u mın-
hiçbir siyasi nüfuz teairi 
mayacakttr. 

3- Bay Hitler in · 
ve Amerika ile on sene 
bir Ademi tecavüz pakh 
mağa hazırdır. Bu tartlar 
merikanm Fransadaki Bü 
Elçisi vasitaıile V "Iİn 
bildirilmiştir. 

Atinadaki 
Italyan Elçisi ayrıl 
.. Atina 4 (a.a.)- İtalyan 

..;ısı ve bir kmm ltalyan ta 
ları bugün Yunaniıtanı te 
kedeceklerdir. Alman ta 
lan da Yunaniıtandan aynı.; 
maktadır. ltalyaaıu Yanam. 
tanda ve Yunanistanın ltal 
yadaki menfaatlerini M 
hükii meti deruhte eyle 

detıl bir muharebe 
dığmı ve to~l ıerlerinin du
yulmakta olduğunu, Yuaa 
ların geceleri kuvvetli 
jektörler kullandığım, a.r • 
cereyan ettiği sahanın 

bir kar t•bakuile meıtur 
tunu bildirmektedirlv. 



• 

' 1 

Parti Kongre 
leri 

Milli Şefimizin tarihinutku lngiliz tagga
re Filoları (Başı Birincide) 

tine ayni veçhile hizmet ede 
cektir·ümidindeyiz. 

Sovyet Rusya ile müna· 
sebatımız dostane mahiyetini 
tekrar elde etmiştir. 

Dünyanın ;geçirdiği va· 
him buhran içinde uzak, ~ya
kın bütün devletlerle müna· 

başına geçmiş olan müdafaa 
vazifesi, bütün milletçe de Berlin Vf=: diğer Al· 
en sevgili bir gaye halinde man şehirlerine müt 
dir. Biz de iftiharla söyliye hiş bir hÜCUlll yap· 
biliriz ki mill~tçe yapılan tılar 

fedekarhklar yerindP.dir. Londra 3 A. A. - !:-lava 
Cümhuriyet ordusunun nazaretinin istihbarat bürasu 

J)evam ediyor 
Cümhuriye.t Halk Partisi 

Ocak kongreleri devam et· 
mektedir. Gerek NahiyP. ve 
köylerd .. ve gerek şehirlerde 
hararetle ilerlemekte olan 
Kongrelerin 15 ikinci teşrine 
kadar sona ermesi mukarrer· 
dir. 

sebahmız normal sevıyesım 
vazif sini hakkile başaraçak bildiriyor: Evvelki gece lngi 
bir ehliyette bulunduğuna !iz bombard;man tayyarelari 

takib etmiştir. iJ t!Olin olabiliriz. Berlinin'şinıdiye kadar görüme 
Mektupçu mezun 

Vilayetimiz mektupçusu 
Refık kuzucu bir befta izinli 
olarak hususi işlerini görmek 
üzere dün lstanbula gitmiş· 
tir. {yi yolculuk dileriz. 

Erzin halkı 

Sovyet Rusya ile aramız· 
da yirmi seneye yakın bir 
mazisi olan itimatlı ~ münase
betler, her ikimize de atfedi· 
lemiyecek olan buhranlar ge
çirdikten sonra esas ulan 
dostane mahiyetini tekrar el· 
de etmiştir. 

Bunu memnuniyetle kay
detmek ısterim. 

Münak':llat. Sıhh1t, Ziraat, mış olduğu şiddet ve kecafotte 
ıktisat ve ticaret. MaJencilik, bir hücum yapmtşlardır. Bu 
dokumacılık, Gümrük. Nafıa, taarruzlarda en büyük Denir 
Maarif, Maliy~ işlerinden bab yolu şebekelerini teşkil eden 
seden Milli Şef nutukl:uını sömennöferler ve elektrik 
şu rözlerle ikmal buyurmuş· santrallarına müteaddid hü-
lardır: cumlar yapılmış ve büyü çapta 

Büyük Millet Meclisinin bombalarla hasar ika edilmiş 
mub t~rt:m azası, tir. Bayramda h~lva ku 

ruma505 Iıra50kuruş 
t'=berrü etti 

Hamiyetli Erzin :halkı, 
şeker bayramı münasebetile 
Türk hava Kurumuna teber• 
rülerdt.' bulunmuş ve.bu teber 
rü bir hamiyet yarışı halini 
almışbr. H a v a tehlik~ 
sini müdrik olan Erzin Nabi 
yesi balkmm bayramın üç
günü içinde yapt1klan teber 
rü50Slira50kuruşu bulmuştur. 
tir. Vatanperver Erzinli)eri 

tebrik ederiz. 

Turkiye - Sovyet müna
sebetleri dür.ya siyasetinin 
ivicaçlar içinde başlı başma 
·bir mevcudiyettir ve memle· 

Milletlerin, tarihte misali Enkaz arasına atılan yan· 
~- çmemiş en ağır mücadele gm bombaları lngiliz pilot 
halinde bulunJukları bır za· larının Almanyada şi;mdiye 
zanda, şanlı Türk milletinin kadar görmemiş oldukları vü 
mukadderatını sevkelmek gi salta bir yangın çıkarmıştır. 

Maarifle 
Yeni uakil ve ta-. 

y n er 
Antak} ı Ismetpaşa okulun 

dan: Bedia Bora Y ayladağ 
Merkez okuluna. 

Safiye Hüseyıı 23 temmuz 
okuluna, M. Yuksel Aytaç 
'-..ıazipaşa okuluna; Hamdi ça· 
ğatay Gazipaşa okuluna, Re
fik Saracoğlu 23 temmuz o· 
kuıuna. 

Gazipaşa okulundan: Muh 
sine Balkam Ulus okuluna, 

F evziçakmak oknlundan 
Saffet Kayıran Kırık han mer 
kez okuluna; Rukiye Aymer 
gen 23 temmuz okuluna: Cüm 
huriyetten Salih Dörtlük Ye
şıl Yurd okulun& I. Hakkı Ak 
kirpik lstikliıl okuluna istiklal 
okulu Başöğretmeni Hasan 
Kamil Başak Y eşiiyurd Baş· 
öğretmenliğine. Hikmet Güre 
Yeşil Yurd okuluna. 

23 temmuz okulunl'İan Hav 
va Bage Yeşil Yurd okuluna 
Ulustan Safiye Kırkoğlu Is· 
tiklal okuluna, Emine Fabirc 
~rıkhan merkez okuluna, Hı 
dırdey Nahiyesi b!lşÖğretme 
ni Osaıdn Dokuzoğuz istik· 

1 lal başöğretmenliğine; lsken 
derun Mitbatpaşa okulundan 
Burhan Sunman Reyhaniye 
merkez okuluna; Yaröğret· 

•men Hadiye Antakya 
1 

Ülkü okulu yaröğretmenliği· 
ne ıskenderun Namık Kemal 
okulu yaröğretmeni Hayriye 

r. Altuğ Antakya Hatay okulu· 
y a r ö S! r e t m e nliğine 

'ATSuZ Nahiyesi öğretme· 

ni Nami Tok lskenderun 
Çakallı köyü öğretmenliğine 
ı.skenderun Karaağaç kÖYü 
öğrermeni Hasan Y ediç Rey 

niye Hamam Nahiyesi oku 
Reyhaniye Hamam 

kelimiz diger tesirattan müs· 
takıl bir surette bu mevcu· 
diyeti dt"vam ettirmek ıztıra· 
:-mdadır. 

Bu siyaset, böyle tela~ki 
edildikçe, ;ki taraf menfaati 
için dünkü verimini yarm da 
verir, kimsenin z.,rarma ' 101-
mıyarak yalnız memleketle· 
rimizin nefine işler. ka· 
naatindeyiz. 

A~iz arkadaşlar, 
Önümüzde insaniyet ıçm 

uzun ıztırap devreleri olmak 
mümkün. hatta muhtemeldir. 
Bu devre t"Snasında hayati 
menfaatlerimize karşı hassas 

bulunurken dostluklaramıza ve 
ittifaklarımıza. vefalı kalaca· 

ğız. 

lngillerenin zor 'şartlar 
içinde kahramanca bir mev· 
cudiyet harbi içinde bulun· 
duğu bir zamanda . onunla 
olan ittifak bağlarınıızm sağ· 
lam ve sarsılmaz oiduğunu 
söylemek benim ıçm bir 
borçtur. . . 

Muhterem Millet Vekıllerı, 
Cümhuriyet ordusunuıı kuv· 

vetle:ımesi ve ihtiyaçlarının 
tamamlanması için Büyük 
Meclisimiz hiç bir ihtimamı 
e~irgememektedir. Türk mil· 
leti bu hususta kendisinden 
istenilen vazifeleri iftiharla 

llk taarruz ik~ saat ~adar de bi şerefli, müstesna ehemmi 
yetli bir vazifeyi beraber ifa vam eylemiş yalnız Berliue 
ediyoruz. Çok açık olarak bir kaç yüz infilaklı bomba 
bir daha görüyoruz ki, millet ile yüzlerce yangnı bombası 
terin yaşama hakları, bin tür atılmıştır' 
ıü isabetli tedbirlerin başıu· Tuna komİSljO-
da ve cephesiı1den tesirli · k d 
olarak bir temele dayanıyor. n u Çl maz a 
Bu milli birlik. fedekarlık ve Sovy~tlerle Almanlar 
kahramanlık temelidir. 

Büyük Millet Meclisinin asil arasında iht1ıaf çıktı 
misalile milli birlik, her za· Belgrad 3 (a a.) - Alman· 
mandan ziyade sağlamdır. ıcap ya Sovyet Rusya ve sair ala· 
ederse, milletçe her fedekar kadar devletlerin iştirak el· 
lığı gö~e a!mak hepimizin tikleri Bükrt!ştekı Tuna kon· 
kati kararımızdır. Türk mille fer ansı üç gündür toplanma· 
tinin bu günkü evlatları, kal. mıştır. Bu muddet zarfında 
ramanlıkta, keodi geçmişle· Alman murahhasları Sovy .. t 

murahhasları ile daimi bir te· 
rini her hc.ıld~ müftehir ede· mas halindedir. Sovyetlerin 
cf"klerdir. Milletler içinde is idaresine gör:eAlınanların kur· 
tikbalin. her vasıtadan sonra dukları rejim Bratislavaya 
nihayet kahraman ve fede· kadar uzanan Üst Tunada 
kar olanlara müyess<!r olduğu nehrin kontrolü tamamen Al· 
bir devirde, Türk milleti te· manların elıne geçmektedir. 
miz emin bir istikbale gurur- Heyet ıbrail civarındaki kıs-
la bakmaktadır. mın kontrolünün sabil dPvl•+ 

Nutuk bütün dünyada lerine yani Sovyet Rusya ile 

d 
. k. I d d Romanyaya aid bulunduğunu; 

erın a ıs er uyan ~.r •ı ileri sürmektedir. 
Londra 3 (a.a.J - Cum· • 

bur Reisi İsmet lnönüııün Türk miştır. fürkıyt• Keısı Cümhu· 
parlamentosundaki beyanatı runun nutku • mdı her zaman· 
gazetelerin birincisayfalarında~ dan zıyad~ Yuııaıı~shın lehin.e 

neşredilmiştir.Bütün matbuat bu ola~ Yugoslav efkarı ~m~m!· 
nutku lngiltere ile iş birliği yesını çok .c:saret~endırmıştır. 
siyasetinin mıihiın bir teyidi Belg~adı~ ıyı ~alumat. alan 
olarak bakmaktadır. Bazı sol mahfıllerıııe gore! Aımanlr~ 
cenah gazeteleri ve bilhassa Yu?a.n:-ı~alyaıı m~ınnseb~tlera 

yapıy~~· ~ Nivz Kronikl g ıet~sı, ııut· tabırı ıle ıfade ettık~e~ı Yu· 
Sılah altına çagrılan va- k s t b. r· .. 1 1 nan -ltalyan hi!rbını artık 

tandaşlar vazifelerine seve 1 ~~ oby: ır. 1ıgı/ğ~ ~ a.n muslihane bir suMtte httl· 
seve koşuyorlar. Hergün men mi unakse a 

1
10 e~ı e~ 1 

mek aır letmek ümidini terkeylemiş· 
k'b 1 • • d' l d'•" · 1 o an lSım arı uz~rme o uyu- 1 d" 

ı e ermı m e ıgımız lU • er ır. 

asil hareketlerin T5rk mille- cuların dık~atlarını celbetmek· Fransada 
"tinin ruhundaki 'engin fede- tedir. Umumiyetle. g~zeteler Liyon 3 (a.a.) - lsruet 
karhk hislerint- bir yeni işa· Yunan mukavemetını kııyd~.t- ınöııünün nutkunu mevzuu· 
ret olduğunu sevinçle gör mekle h"r. ber buı~d~n henuz bahseden .. Lötao" gazeteli şu 
mekteyiz. pra~ik netıceler ıstıhra~ına müt&leayı yürütmektedir: 

bugün HüylikMecliste ve onun ça~ışmamak~a, yalınız lngılte· "Türkiyenin gayri muharip 
hükurnt:tinde bütün işleri renın bu vazıyet karşısında ha- . vaziveti Yugoslavyanın kati 

' n k · l "d ~ J' re etsız ( urmaya~agl.111.' •0 • bitaraf vaziyeti karşısında 
n a h i h e s i yaföğ

retme ni Vasfi Türköğlu Rey 
haniye i<arahüyfk köyü ya· 
röğretmenliğine. Hassa Mer 
kez okulundan Nihad gürler 
Akbez köyune. Hassa Akbez 
köyü başöğretmeni Yaşar 
Önal Hassa \ılerkez başöğ· 
retmel'liğine. Hassa Merkez· 
okulu yaröğretmeni Mevhibe 
Zorkun Yayladağı Men.ez 
okuluna nakil v~ tayin edil· 
mi~lerdir. 

nanmanm mevcudıyt>tını hıs· ~ Yunan - aalyaıı ihtilafı 
settirm~kte geç kalmayaca· ~ mevzii kalıp ve hatta mÜ· 
ğını tebarüz ettirmektedirler. zakere devresinin kapanma· 

Yugoslavyada dığını iddia etmektedir. 

Belgrad 3 (a.a.) - Bel· Toplantıya davet 
gra<lın diplomatik mahfiJleri Belediye Reisligı·. nden: 

tfımetin harp hakkm<lak\ 
siyasethe dair yupmış olduğu 6 ıkinci teşrin 940 çar· 
L;)yanatı Reis Cümhur ismet şamba günü saat 15 te Bele 
ınönünün beyanata ile sıkı su· diye Meclisi umumı toplantı 
rette alakadar görmektedir. larma başhbacaktır. Muhte 
bu beyanat Yugoslavyada sa- rem azaların ayni gun ve sa 
mimi bir ıurette t6svip edil· atta hazır bulunmaları. 

lngiltere 
Yunanıstana yap· 
tığı bütün taahhüt 

leri yerine ~geti~iyor 
Londra 3 A.A.- ~Babri· 

ye Birinci Lordu A\eksımar, 
söylediği mülıim bir nutukta 
Yunanistana dair bilhassa şöy 
I'! demiştir: 

"Yunrmbtana k rşı olan· 
taahhütleı·imizi bütUn şerefi· 
ıniz!e itmam edeceğiz.: Do· 
nanmam1z oraya varmıştır. 

HavasardJmı temin olun nuş j 
tur. Bu sayede Napolideki 
askeri hedefler bombardıman 
edilmiş ve lngtliz kıtaatı Yu· 
nan topraklarına çıkarılmıştır 
Elimizden gelen herş ::yi yapa~ 
cağ'lZ. Çunkü Yun.ınistaıta kar 
şı yapılar! bu taarruz bir ker 
re daha ispat etmişıir ki, To
taliter memleketlerin kanaat 
larma göre, kuvvetten başka 
hiçbirşey Milli mevcudiy~t : 
için bir hak teşkil edemez 
Bir memleket eğer büyükse, 
binl~rce tayyareye, tanka v~ 
topa malik ise hiçbir , ahlak 
prensipine maıik olmasa dahi 
yaşıy1bilir: Fakat medeniyet, 
ilim kültüı ü, eski ananeler, be 
şeriyete yapılan hizmetleri, 
komşularile iyi geçinmek ar· 
zuları, sanayii nefise düşkün
lüğü, bütün .bunlar totaliter 
hükumet nezdinde küçük dev 
letlere hayat hakkı bahşeden 
şeyler değildir." 

Metaksas 
Yun an nıilletine bir 

beyanname nefretti 
.. 

Atina 3 A. A. -- Ba~vekil 
Metaksas Patras halkına 
hitaben bir mesajda ezcümle 
demiştir ki: "Aramzda ağır 
zayiat vardır.Dıişmanın dip· 
lomatik mümessillerinin ıiya 
retini kubuldt":n ancak• bir kaç 
saat geçmiştiki evvelden ha· 
zır bulunan İtalyan tayyare· 
leri hiç bir müdafaaa vasıta 
sı olmayan ve düşman içiıı 
hıç te tehlikeli bir stratejik 
nokta tPşkil etmiyen açık 
şehrimize hücum ~ttiler. Bu 
suretle düşman tayyareleri 
mükabele görmeden şehrimi 
zi bombaladılar. 

Çok kan aktı. Bu kan rr.~ 
deni dünyaya düşmammızm 
cesareti ve ahlakı Vt! ayni 
zamaeda hakiki zihniy eti 
bahkmda tam bir fikir ver 
mektedir. Düşmanımız çok 
alışkın olduRu cinayetlerle 
sakin vcidan ve ve yüksek 
maneviyat ile mukadderatı 
için mücadeleye atılan bir 
milleti korkutacagım zann ~t 
ınektedir. Parras çocukları· 
mn kanıçıın ıntikanunı bütün 
b:r millet alacaktır. Bu esna 
da Patras Bt:lediyesi ve as· 
keri makama tının gösterdiği 
vazift: perverlik şaydhl şük· 

randır. 

Kayıp tasdikname 
Antakya L!sesi orta bi· 

rinci sımfındau aldıiım t;1sdik 
name, Tarsustaki adresiml' 
göm.ierilmiş, Fakat bu evrak 
yolda kaybolmu~tur. Mezkur 
evrakm hükmü kalmadığını 
ilan ~derim Nesib Arslan 

Neşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK 

CH.P .matbaaaı -ANT AK'( A 

l 


