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29 ilkteşrin 1940 
-Ştilcrll 'BALCIOCU, 

Sahibi ve Bas:muharri..W 

c··m 
Ba 

lık hal· 

(Sayısı heryerde2kuruş) Sah 
.~:ÇELENK. 
~eıriyat Müdürü 

17 inci yı dönümünü 
' Ü Milli Şef ,tek bir var 

ve gü·venle kutlayoruZ 
e:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18 iılcİ yıla 
girerken 

Yazan : Selim ÇELENK 

Bu~ün en mutlu gimiimii· 
ziin l 7 inci yıldönümünu mi 1 

, letçe Vf' sonu gelmiyen bir 
st·vinç içinde kutlarken.bütün 
duygu ve düşüncelerimiz her 

~ şPydt>n evvel, Ebedi Şef Att1 
· tiirk'ün aziz ve ölmez hatıra • 
' 
sına teveccüh etmekte, Cüm 
huriyetimiziıı banisini. aramız 
Ja görememektı·n ıııütevel · 
ıid derin sızılar duymaktayız 
Fakuf her fani h~yatın bir 
sonu oldugunu bilmPk tt'st""l· 
Iİsidirki, içimizdeki bu acı v · 
sonsuz boşlugu tadı! edıyor 

Ciımhurıyeti bize Atatürk 

gibi bir Dahi, düııyaıım yıkın 
hltır• arasında bütün bir cilıa 

\ 11111 artık yaşamasından Ü· 

111it kt>&tiği " hasta a~am " 
dan yarattı.' Milli Şef lnönü 
gibi idealist ve eıı pJgun bir 
Şef yükseltiyor. Bu muazzam 
eser kuvvetlenip yüseldikçe, 

f A 

Büyük' Atamızın meııevı var 
lığl içimizde mütemadiytm 
artacak, (O)na karşı minnet 
ve şükran duygularımız dur· 

madan kaynayacak ve (O}nun 
daimi varlığı bizim ebedi ümit 
menbaımız~ oıarak yaşayacak 

na ad.nı geçirroek için yeni 

eserler yaratmağH ihtiyacı 
olmıyan milli bir kahraman, 

dürüst bir devlet adamı ve 1 
müşfik bir millet b3babsı olan 
eş.siz bir Dahinin yüce Baş· 
buğluğu altında hayatiyetini 
ebedileştiren yeni ve dipdiri 
Türkiyt<, bütün düo)'ada ken 

disirı ien çekinil.-n, hürmet 
edilen ve cihan muvazene -

tır. • * * sinde büyük ağırlığı hissedi-

17 Yıl, ba;döndüren bir len bir varlık olmuştur. 
süratle ve ancak Türk mille- - Ne idik, n~ 0 duk ~ 
. . 1 b"l cegvi her yılı au c;ualin karşılıgmı ver-i tının 1aşara ı e , . . b 

7 
. 

. f wrab"ı(ecek lllk.ı)a~t> • mek lÇtn aşım'Zl 1 Senelık 
asır ara sıg b" · · d , · · 
larl8 geçtı. ugun ıncı w • 

. B - 18 . · ı ır mazıye çevır ıgımız za-

b ğ d b 1 O 
man, başardıgımız azametlt 

yılın asamıı m a u unuy -

A k d b k t w z ışler karşısında sonsuz ve 
ruz. r amız a ıra ıgımı l ki b f h 1 •. .. •• 

C
.. h . l .. · ıa ı ır ı lı u a gogsu mu . 

17 um urıyet yı ı ~onmı • . b d w • • • T 
b

. - . k' ,_. zun ·a ar ıgım gorur, urk 
yen ır umıt, coş un ı.ı ır ne ld . d d • 

h At r· kl M'JI' yaratı ığırnız ıçıu uy ugu· 
şe ve ızını .. i ur e . 1 ! muz ~aadeti ıfaded n aciz 

~'eften alan tukenmez bır say k 1 B I 
"" a ırız u muazzam eser er 
hazinesıle doludur. Bunun l b J ·ı k bıı· tarı· h 

k C
.. h . t 1 e ız egı , ocu 

için gelece um urıye yı • .. . bT 
larına daha büyük bir Lİn11t pgune 1 ır. 

* * • ve cesuret, daha kuvve~li 
l>ir azim v inanla bakmak 
hakkımızdı!. Çünkü vazifemiz 

bitmemiştir. Bizim için başa 
rklacak işlerin hududu, ileri 
hamlelerimizin nihayeti yok
tur. Hergün, bir gün evvel· 
kinden daha büyük bir hızla 
Ebedi Şefin izinde ve Milli 
Şci'in emrinde daima 
ıyiye ve güzele doğru.ilerleme 
ğe de vuın edeceğiz. 

Atatürkten sonra Milli Şef 
yibi Türk milleti niıı bağrın
dan çıkan, milli tarihimizin 
şan ve şeref dolu sayfaları -

18 inci yıla, dünyayı İn· 

san mezbabasine çeviren kan 

çağlayışlan arasında, milletle· 
,rin bi ribirini boğazlamak için 
bütün varlıklarını seferber 
öltİğı, birçok devle1lerin Çök 
tüğu, korkunç kac;ır~anıa ke· 
ııarınd • kalan mı lletit'ri ı de 
bir yı{ım korku ve endişe 

içindi:' kıvrandıkları bir z<ı 
manda gıriyoruz. 

Bız n<' bu facıanın için • 
de} iz, n de herhangi bir 
korJ u v 0 endişemiz var. 

Sonu 4 ücüde 

1 

1 

it alga 
Yunanistana harp 

ilan etti 
l Atina 28 A. A. - llt1lya h 
ı kiimeti bu akşam verdiği m• 
f talih tl natİcP-sirw Yunıın Hıi 

kumetini·, k:.ıhul etmemesi ü 
ı zerine. ken<lisine: bu sabıth· 
1 tan itihar~n Y uııanistaııla lıa1 
h .. rpt~ oIC:u~uııu ilan dıniştir.HI 

'rı urı üzerin~ Yurıanislanda umu 
1 mi sdt>Tberlik \la11 edilmiştir. 

1 
Harp nasıl başlad' ? 

Yunanistanla ltalya ara· 
1 smc!d harbin başlaclıgına dair 

1 gelen haberlerin hülasaları 
1 şudur: 

'ı Atiııl1 Aj&\ıısının bildirdiği· 
gine gÖrt', Atina<laki ltalya~ 

t sefin sabaha karşı saat 3 t 
1 Yunnn Başvekillni ziyare 

r 
ederek 3 s la!lik bir ültima· 

~ _ Sonu 4 Üncüde ' 

18 inci gıl dün Başvekilimiziiı 
mülıim bir nutkile başladı 

Sayın Re/ ik Saydam diyor ki: 
·Tvrk milletinin böyle binlerce bayramı kutlaması mukadderdir. 
.Dünya ahvalinin gittikçe artan vehameti ka~şısında Milletimizin 
gösterdiği birlikve vakar bugüne kadarlolduğu gibi bundan sonra 

da emniyet silahımızdır. lstjkbaıe bu güvenle bakıyoruz• 
Cümhuriyd Bayramı dün i ediyorum. Türk milletinin böy başarılar kaynağı olduğu he 

ôğleden sonra saat birde l~ binlerce bayramı şevkle pinizce malumdur. Geçen yı-
Saym Başvekilimiz Doktor • kutlaması mukarrerdir. im dahili ve harici işlerinde 
Refik Saydamın radyoda 1 Yurtdaşlarım! içtimai ve iktis:tdi sabada 

Türk milletine hitaben söy· ~ Türkiye C:ü~buriyetinin 1 başarılan işleı i .. va~.andaşları· 
lediği bir nutukla başlamıştır. lıer yılının y~nı bır hamle ve Sonu 4 uncude 

Baş vekilimizin radyodan B d 
not ettiğimiz bu mühim nut- ayram u··n o .. ğ 'e-
kunu okuyucularımıza sunu·m L ~ 

yo~:izyurtdaşlarım! den sonra ,başladı 
17 rıci Cümhuriyet bayra· l 

mımız• kutlama törenini açı- Atatürk ve lnöııü Büstlerin 
yorum. J k k d k Dünyanın karanlık ve çe en On U gençli andiçf 
karışık hadiseleri karşıs1nda 
mılli birliğin güven ve azmile Şehitlikte yapılan merasim - Şehir baş-
emin yaşıyoruz. Bu biiyükd tan başa bayraklar, Milli renkler, alek· 
bayramı kutlarken bu mesut ı trik anpullerile süslendi -- Bayam C'Qf-
anda Cümhuriyetin banisi, ~ 
milletimizin kurtarıcısı Ebedi kun bir neşe !Çinde devam ediyo.-· 1 

Şef Atati.irkün azh: hatırası ~ Cümhuriyetin 17 nci yıl 1 tiyle dün sabahtcn itibaren 
önünde Türk milleti adma dönümünü kutlamak için resmi ve hususi binalarlıJ-:" 
minnet ve tazimle eğiliyo- günlerden heri devam t:den ha ey mağaza ve dükkanlar bayrf. 
rum. Yine Türk milleti adı· zırhklar sona ermiş ve bay· lar. milli r~nkler v~ t"ılektrilJ· 
na emrinde olmanın ve top· ram, yurdun her tarnf ında ol· ampulleriyle süılenmi;ı bulu 
lanmanın verdiği gurur ve duğugibi şehrimide dünöğleden nuyordu. 
sevinç içinde aziz Miıli Şefe sonra saat birde başlamıştır. Dün öğleden sonra 

sarsılmaz bağhhğımızı teyid Bu mutlu gün münasebe· Sonu 4 üncüde 



Geçen bir yılda Halayda yapılan 
işlerin kısa bir hülisası 

CümhurİyetinJ8inci yılı
na girerken, sayın ' okuycula· 
rımızıı geçen bir yıl içirıde Ha 
tayda yapılan işlc:rin kısa bir 
hülaı-asun vermeyı faydalı 

, gördük 
Halayın Arıavaıaııa kavuş 

ması üzerıııden h ... uüz 15 ay 
gilıi çok kısa bir zaman geç· 
miş bulu11ın ısına ı nğmen,Cıim 

hur:yetin feyizli eli bu mü<l
det içinde Hatayda çok fayda 
la iş!~r görmüş ve yapılan İş · 
ler büyük bir yekun tutmuş· 

tur. Başarılan faydalı i~lnin 
hülasnsırıı kagıt üzerin! d ız 
diıômiz zaman daha iyi kuv· 
rıyacıığı mıza şüphe yoktu r. 
20 yıl AıUivatandan uzak, bn· 
lcımsız vt> acı hir esaret altın 

da yaşıyan Hatayda tı.lıakkuk 
ettirilen bu mühim eserlerin 
başarılmasında kıyme!li Va
limiz Şükrü SökmensÜt'rin 
büyük ve mühim rolü vardır 
Hatayı bir Hatayhdaıı c;ok 
fazla seven v~ IJenimsiyen 
Şükrü Sökmensü~r ,ker, 
dini ~Halayın kalkınmesına, 

refah ve saadetine vakfede-
rek bu uğurda gec~ gündü~ 
~hşan kıymetli ve idealist 
bi idare amirimizdir. Bu ve 
sile ile ve bu mesut gün mü 
naaebetile kendisine teşekkür 
etmeyi bir borç ve vazife bili 

• • yoruz. 

Najıa işleri: 
Geçen bir yıl içinde Na~ 
dairesi elinde mevcut ve 

saitle çok iyi çalışmıştır. Bir 
taraftan mevcut yolların mu· 
hafazası için mütemadi tamir 
uıulünü ciddiyetle takib eyle 
miş, diğer taraftan t Hatayın 
eksik yoll11rının inşasına ve 
yarım kalanların da ~ikmaline 
gayret edilmiştir. 

Bu arada en mühim işi 
olan 92 bin liraya ibale edi 
len Hat.sydaki asfalt yolların 
tamiri ve şt:hir dahilindeki 
ıosalarm asfaltlanması .işine 
başlanmış bulunmaktad•r. 

Bundan başka Aktep~ köprü 
IÜ ile Dörtyol -Erzin arasın 
daki köprü inşa edilmiş, Ar· 
:mı köprüsünün yeniden ya· 
pılmasına başlanmıştır. Sü· 
veydiye ile Antakya arasın· 

da yaram kalmış olan yedi 
kilome•-elik &on kısımda taş 
ferşi ışı.ı; devıRm edilmekte· 
dir. Soğukoll'k yolunda ~isti
nad duvarları inşa ediJmiştir: 

lskeuderun -Payas yolu 
Ue İakenderun-Antakya yol 
&aruıda ve Kınkhan şehri da-

hilindeki Asfalt yoluu da e· 
1aalı tamirat, T opboğazı ile 
Harbiye,Askerçayırı, Kızılka 
yada asfal kaplama işleri de
vam etmektedir. Hudutlarımı 
zan muhtelif noktalarında 15 
pmrük evi ile 13 gümrük 
ibrakol binasmm -inşasına 

.... , ......... -lanmıştır. Kınkban- Ak· 

tepe yolunda blokaj İhzarı 
• hazırlıklara devaaa edil-

miş, muhtelif yerlerde 
'sekizjandarma karakol 
binasınıı: inşasına 

başlanmış bulunmak)· 
tadır. 

vererek geçen seııe ;Atatürk Bulvarı ·yeniden ta· 
bir zehirli gazr kursu 1mir edilerek ~asfaltlanmıştır. 
ile bir enkaz kaldırma 1200 metre uzunluğunda o
ve yar.gın sÖıhlürme lan bu yolun genişligi 10 
kursu açmış bu kursa metredir. 

lWaarif 
işleri: 

Maarif idaresi 5 eçen 

bir ;ıl içinde fovkala 
de mesai sarf etmiş ve 
b:.: mes:.ıı mükem 

mel ~bir randıman 
vermiştir. 

devam edenlerin hepsi Bun<lan baska çarşı içe· 
muvaffak olttrak vesi- risind~ki yol da yeraiden ta· 
ka almışlardır. mir ve islah edilerek asfalt
Geçen bir yıl içinde lanmış ve deniz kenarmda 
Ş"'hirde iki pasif hava hücumlarına karşı ıkı 
korunma denemesi sığmak vucude getirilmiştir. 
yapılmış ve :her ikisi lskenderunun en mühim ihti
de tam bir nıuvaHaki- yaçlarmdaıı biri olan deniz 
yetle neticelenmiştir. hamamı yeııi başt:ın isliih 

' H;tlktan 2000 kişiye edilt: rek ihtiyacı karşılayacak 

Maı.rif idures: şehird .. , t Belediye doktoru asri bir şekle ifrağ olun· 

h5yll'rde halk arasında turafuıdan ; zehirli muştur. 

kültüriı yaymak için 
geçen seu~ millet 
mekt~p!eri laçmış bu 
mektepler uen 2597 

talebe mezun olmus 
tur. 

gazlaı dan korunma 
bilgisi verilmiştir 

Gençlik leş 
kil atı 

Bilhassa mektep bu- Sayın Valimiz Şükrü Sökmensüer 
Geçen senenin çok 

lunmıyan köylerde eğitmea bu hususta çok büyük adım !mühim ve yurt müdafaası için 
okulları açmak üıere Kınk· lar ahlmışhr. ilk iş olHrak fevkalade ehemmiyetli işlerin· 
han eğitmen kursunda 100 eski idareden devren alman den biri de .. Gençlik teşki
eğitmen yetiştirerek 1 ilkka• llaıtaneler tevsi ve islah e· lah,, dır. Beden terbiyesi ka· 
nun 940 tan itibaren tedriN dilerek yatak adetleri iki nuniyle vücude getirilen bu 
ta başlanmaaı için hazırlıkla miıline çıkarılmış ve burala· teşkilat, merkezde ve diğer 
ra başlanmııhr. ra müracaat eden fakir halk kazalarla nahiye merkezlerindt 

Geçen sene Maarif Cemi ilti111uız olarak va parasız gençlik teşkilitinı vücude 
yetinin 150 talebelik bir pan muayene ve tedavi edilme· getir~rek faaliyete geçmiş ve 
siyonü açılmış, önümüzdeki te baş)anmıştır. üeçen bir Antakyadaki muhtelif spor 
tedriut yılında dene baıla ,., içinde hutahanelere mü· müesseselerini bir arada ça
mak üzere tebrimizde Mr ak racaat eden 1799 basta mua baı albna tophyarak gençlik 

şam kız sanat mektebi te~is yene ve tedavi edilmi~tir. için verimli ve faydalı bir 
edilmiştir. Türk Maarif Ce Bundan başka sari hastalık· yuva kurmuştur. Halen An· 
miyeti de lakenderu11da bir larla mücadele için ViJaye takyada yaşları 15 ile 20 
kollej açmağa karar vermiş tin 7 kazasından ikisinde beş arasındaki gençlerden 620 
bulunmaktadır. yataklı iki muayene ve tı::da kişilik iki gençlik taburu 

Geçen sene içinde mek· vi evi açılmıştır. Yine ge• teşkil edilmiş ve kazalıuda 
teplerdeki fRkir tc.lebelerden çen bir yıl içinde 45871 ki- da birer bölük vücude geti· 
702 çocuk giydirilmiı, 250 şiye çiçek aşısı yapılmış, bu rilmiştir. Bütün Ha tayda be· 
fakir çocuğa kitap temin o- ınüddet zarfında 292J doğum den terbiyesi mükellefiyetine 
lunmuştur. tespit olunmuştur. dahil olan ve yeşları 15 ile 
Hataym en mühim kültür:ihti· Sari hastalıklarla mücaJe 20 arasındaki g~nçlerin sayısı 
yaçlarından birini karşılmak le esnasında ve bir yıl için· 1167 dir ve bunların hepsi 
üzere lskenderun ve Autak· de34 karahumma I) Skıza· askeri tal:m görmektedir. 
yada bir umumi kütüphane mık, 19 Paratifo, 5 kabaku Beledi9e/er 
açıldığı gibi ayrıca Antakya lak, 1 kızıl ve 5 şarbon ha .. 
da öğretmenl~re muhsuR bir talağı ve 50 Frengili tespit Antakya Beledi 
kütüphanede tesis olunmuş· olunmuş ve buularm hepsi yesinde: 
tur. 15 agustosta öğretmen· teJavi altına alınmışlardır. Antakya Belediyesi geçen 

ler için 45 gün süren bir Emniyet iş/eri: sene asri mezarhk işini kökün 
öğretmenler ku-su açılmış den halletmiş ve şehrin metha 

ve bu kursa ~75 öğretmen Hatayda emniyt"t ve esa- !indeki mezarhğl yeni mezarlığa 
devam :eylemiştir. Harbiye yiş ileri, şimdiye kadar ha· nakletmek suretiyle en mühim 
Nahiye merkezinde beş sı· tayın görmediği bir şekilde vazifelerinden birini yapmıştır. 
nıflı ve tam teşkilatlı bir ilk tam,mile ve kati surette te· Yine geçen sene içinde bir 
okuluu inşasına baılanmıı olup sis edilmiş bulunmaktadır. canavar düdüğü getirilerek 
pek yakında ikmal edilecek Bir taraftan Polis ve Jandar pasif korunma işlerinde tecrü· 
ve burada tedrisata bqlana· manın gösterdiği fevkalade heleri yapılmış Vft kışlanın 
cakhr. uyanıklık ve RÜratle iş gör· köşesindeki duvara yerleşti· 

Bedirgedeki kışlalar, as- mesi, diğer taraftan halkın rilmi~tir. 
keriyeden satan alınmış olup kanun ve nizamlara bağlılığı Belediyt•, şehrin sıhhi du· 
burada bir köy enstitüsü ku Ha tayda emniyet . Vt" esayi· rumunu nazara itibare alarak 
rul:ılası kararlaştırılarak faa· şin bu suretle tcıkamülüne sebze bahçelerine şehirden 
liyete geçılmiştir. yardım eylemiş bulnmakta• gübre taşınmasını yasak et· 

dır. İki yıl evveline kadar miş, furunlar kontrol altına 
Sıhhat ve içi; sık sık tesadüf edilen katil alınmış, seyrüsefer işleri cid· 

ve diğer cinayet vakaları Ji bir mürakabeye tabi tutul· 
mai gardım: yüzde yetmiş beş nisbetinde muştur. 

azalmıştır. İskenderun Bete· '.lO yıl, sahbat ve içtimai 
yardım teıkilitmdan mahrum 
k1ılao ~Hatay,. Aoavatana 
kavuştuğu günden itibaren 
bu husuata en büyük ibtim•m• 
mazhar :;olmuş bulunmakta 
dır. Geçen -bir yıl •içinde 

Pasif korunma diyesinde: 
, lskenderun Belediyesi 

i~Jerİ: geçen sene içinde bilhassa yol 
ve imar işleriyle meşgul ol· 

Seferberlı"k Mu··du··r1u··gw u··, muştur. İsk ... derunun en gü· 
Paaif korunma işlerine önem zel ve en şıruı caddesi olan 

Halkevleri 
Vilayet merkezi)•le ls· 

kenderun, Kmkhan, Reyha· 
niye ve Yayladığt"ldaki Halk· 
evleri geçen sene içindt• çok 
faydalı işler görmüş genç ve 
münevver vatandaşları sine· 
sinde toplayarak köy gezileri, 
konf eranslıır ve içtimai yar· 
dım işlerini başarmıştır. Bu 
arada Antakya Halkevi şeh
rin en zaruri bir ihtiyacı olan 
hoparlör tesisatı vücude ge· 
tirmeğe muvaffak olmuş ve 
şehrin muhtelif bt'IŞ noktasına 
birer hoparlör koymuştur.: 

Halkevinin bütün kolları:.,fa · 
aliyetle çahşmıo geçen bir 

yıl içinde 34 köy gezisi, 72 
konferans ve 120 toplantı ya· 
pılmış Ye bu toplantılara tıtk· 
rib"!n altı bin vatandctş hazır 
hulunmuştur. 

Antakya ve İskenderun· 
da t-vvelki sen~ inşasına baş
lanan Halkevlerinin inşası 

geçen ağustosta ikmal eJi~ 

lerek Halkevleri yeni bina· 
larma taşınmışlardır. Bütün 
modern tesisatı havi olan bu 
iki bina 17 bin 30 Jngiliz 
lirasına mal olmuştur. 

Kimsesiz ve 
·:yoksullara 
yardım 

Fakir ve kimsesizleri hi
maye ve iaşe etmek .üz~rt: 
Velimiz Şükrü Sökmensüe:-in 
himmetiyle geçen sene m.ırt· 
ta bir .. yoksul ve kimsesizlere 
yardım,, cemiyeti kurulmuş 
ve cemiyet derhal faaliyı:te 
geçmiştir. 

lctimai ihtiyaçların ba~ın· 
da gelen bu müessese, üze:ine 
aldığı bu mühin. işte cidden 
muvaffak olmuş ve günde 150 
fakire. iki defa sıcak yem~k 
vermek suretiyle şehirde Ji- '1 
lenciliğin kati surette önüne 
geçmiştir. Cemiyet 8 ay için· 
de çok faydalı işler görmüş 
bu arada 355 yabancı fakire 
de yemde tevzi ettiği gibi, 
masraflarım ödeyerek bunla· 
rı memleketlerine göndermİŞ• 
tir. Miiessesenin ayrıca beş 

Sonu dördüncüde 
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BülJük Türk 
köylüsü 

Cümhuriyet bay
ramı hepinize kut· 

lu olsun 
Bugün Cümhuriyetimizin 

17 inci yıldönümünü kutla
yor ve bu mutlu güne kavuş 
tu~u•1mzdan dolayı en derin 
heyecanı duyuyoruz. 

Bu kutsal günün milli 
hayat v 0 tarilıimizde en güzel 
ayı!t zamanda en mühim dö· 
nüm noktası olduğunu içi • 
mizde bi!miyen, takdir etmi· 
yen kalm'imışhr. 

Cümht riyet idaresinin 
yurtta başardığı işlerin, ulu· 
sumuzun hayatında yarathğı 
yeniliklerin, köylerd~ vücu· 
de getirdiği ve gc.tirmeğe 
<levanı ettiği değişikliklerin 

ayrı ayrı yazılıp çizilmesine: 
söylenip övülmesine ihtiyaç 
kalmamıştır. Çünkü: bütün 
bu esr-rlerin fe}izli semere· 
lerini gözümüzle goruyor, 
kafamızda düşünüp, akhmız· 
la buluyor ve ellerimizle tu
tuyoruz. 

* • • 
MiUetimizin üstünde asır· 

YENIGON 

•• 
NUFUSU 

2500 den fazla şehirler 
istatistik Umum Müdürlüğünce tC\s 

bit edildi 
Ankara - istatistik Lımuml Antakye 28,127 

Müdürluğü nüfus sayımının Tarsus 27,733 24,382 
neticelerinini tC!sbite devam A~~o:ı 26.947 24,ıS9 
etmektedir. Şimdiye kadar Kılıs 26,076 24,620 
nüfusu 25 binden fazla olan · Adapazarı 25,455 24,839 
şehirlerimiz tesbit edilmiştir. Eıazığ 25,364 23,1'/8 
geçr-n sayıma nisbetle muka Antalya 25,073 22,993 
yeseli olan bu cetvel şudur: Adana 89,990 76.473 

1940 sayım Geçen 
Bursa 77,348 72,187 

Şt"hir neticesine sayımdaki 
Eski~ehir 60,614 47,045 
\Ja.ziantep 57,314 50,965 

ıs mı gore netice 
Konya 56,698 52,093 Jstanbut 786,346 741,148 

İzmir 154,362 170,959 Kayseri 53,908 45.131 
E '" 45,163 36,1211 Ankar ı 155,544 122,720 uırne 

Diyarbakır 43,264 34,645 Urfa 34,829 31,721 
Sivas 41,247 33,890 Trabzon 33,040 29,682 
Malatya 38,009 27,296 Maraş 30,695 29,402 

Mersin 30,l 93 27,620 Manisa 37.7Jl 30,877 

iz mit 29,126 18,693 Zonguldak 37,420 20,603 

Balıkesir 29,059 26,699 Samsun 36,917 32,482 
Ezurum 36,414 33,104 

Ebedi Şef Atatürk'ün ölü
münün ikincigıl dönümünde 
O gün Ankarada ve yurdun her tara

fında ınuazzaın bir ihtifal program! 
hazırlandı 

A&.kara - Cümhuriyet 
Halk Partisi, Ebedi Şef Ata· 

. türk' ün ölü mü nün ikinci yıl · 
·dönümü olan 10 ikinci teş • 
rin pazar günü ~için çok mu· 
C\Zzam bir ihtifal programı 

hazırlanmaktadır. 

ne çelenk konmak suretile 
icra edilecektir. 

2nciKağıt fabrikamız 
da tamamlanıyor 

iare:! kabus gibi çöken, 
b;ıykuş gibi öten, dejenere 
olmuş Osnmnh saltanat heyu 
lası nihayet milletimi· 
zin kuvveti, biıyüklerimizin 
himmeti, ordumuzun kudre· 
tile yıkılmış, yuvaları da~ıtıl 
rnıştır. Yliz yıllarca mübarek 
vatanı ıssız b1rakm1~, altın a· 
kan ırmakları kurutmuş, züm 
rüt ovaları çöle döndürmüş, 
milli ruh ve heyecanı öldü · 
rüp çürütmüş, köyleri virane 
ye, köylüyü divaneye çevire O gün Ankarada Vt! yur· 
rek iııt;afsız aşarcılarm, muh· dun her tarafında büyük kur 

Ankara- lzmitte İnşa 
edilmekte oıan ikinci kağıt 
fabrikasının inşaatı bir ay son 
ra bitecek ve fabrika, sellü· 
löz fabrikasının ikmalini mü 
teakip ençok üc aya kadar 
faaliyete geçmiş bulunacak: 

tekir tefecilerin elinde bir tarıcımızm ölmez bahrası yad 
\. 

esir bir köle menzilesilsine edilecek ve Tiirk •.mrduna 
fodi~ıniş, günden güııt- çöken yaphgı muazzam hizmetler tır. 
köylerin; zulüm ve taaddi sıl· hak~mdn nutuklar söylene. Yerinde bir tayin 
tında, rniitegatlibe ve ağala- cektır. Ankara tarih Dil ve coğ 
nn boyunduruğu altında ezi 1 Ankarada, başta Milli rafya Fakültesi mezunların· 
len kö;•lüyü unutmuş, sürü Şef Cümhurreisimiz ismet dan ve münevver Bayanlara-
menıilesine düşiiriılt·n mille İnönü oldıığu ha\de parti ve mızdan Nahide Balcı Antak 
tin eninlerine kulağuıı h· hükı'.iınd nkanı Ebt'di Şef'in ya Kız Lisesi Ôğretmenliği-
kamıştı, muvakkat kabrinP. çelenkler ne tayin edilmiştir. 

Ne, bu; çöküntüierin gü· koyacaklardır. Ayni mera • Bayan Nahid~ Balcıyı 
rültüsü, rıe, bu ezilişin inilti- sim yiJayetlerde büyük kur· tebrik eder, kendisine mu· 
si onun kulağına gitmiyordu. tarıcının heykel ve büstleri- vaffakiyetler dileriz. 
O yalnız bir ses duyord u : ;;;;;l ===ı;;s==.~ı =~d=::;f:;;;;;;;;;;;;=====;::;::;;;a:;;w;;:;;;;;;;,;;;;;:;;;:iii 

. . . o an ve mı yon ~n aı ıar yepnıakta ve tedbirler Çıplak carıyelermın sazın · T" k d b ı· J 
• f h k k lı· la ur vatan aşını es ıyen ~ almaktadır. Bu kanunlarla, 

dan sızan se a at aş ı, a k. l ko"'ylül C"m \ b db" l 1 T" k k .. 1" .. . . - - - d f k ~y ere ve ere u · ~ u te ır er e ur oy usu· pelerının gogsun en ış ıran . d . . d" - · ıı 
h. . hurıyet evrının ver ıgı ve ue Cümhuriyet devrine ge • 

şehvet ıssı ... k ld " k t ' . k d ·ı . * verme te o u0 u ·ıyme ve 1 lırıceye a ar verı memış ve
1 

B .. • •ti b" ı ·. ehemmiyet çok bereketli so ' tanınmamış bir çok haklar; 

C
.. hug~n;t~e!11.u u17 inlclt~~i; nuçlar doğurdu ve doğura. verdi ve tanıdı. 
um unye ım1zın ı k d * 

ı. 1 b .. b lı ca a •. * 1 
111 .KUt uyoruz, ugun ; a il * c·· h ' ~· • • h 
Yarlık bize ki·, erginlii"rimize • " um urıye •mızın er ya· 

..;;· Cümhuriy~t bize, Türk k d f • t 
kavl)şıuuş bulunuyoruz. b şı arttı ça yur un eyzı, yur 

köylüsünün nasıl bir cev er d f h H ı 
{ Vatandaş! hakimiyetin olduğunu ve Türk köylerinin aşırı re a l artıyor. er yı . 
kayıdsız, şartsıı ulusumuzun layık ot~foklan alaka ile ta • dönümü kuthıdıkça ıılusumu 
eline gtçiş ' memleketin (Öz mlmasındaki yüksek fayda . zun servet ve saadeti yüksı: 
efendisi ), ekmek kapumuz ları lıakkile ögretmiş~ir. Bu lıyor, her ileri yaşa bashk· 

• koyHılcrimız olduğunu Öğret faydaları g<>zonune alan ça köylerimiz ve köylüleri • 
nıiştir. Bunu~Atosmdan öğre Cümhuriyet hükiimetimiı. köy miz inkişafa doğru bir basa 
llt.'n Türk mGnevveri gözleri lünün her suretle yükselme mak daha çık.yer. Bu ya~a-
ııi derhal Türk köylerine ve sini ve köylerin inkişaf ede- yış, bu ilerleyiş uçsuz, bu 
Türk köyıüsüne çevirmiştir. rek güzell~şmesini temin edi ~ yüksdiş sonsuzdur. 
Bu öğreniş, bu çevriliş; ken· ci mühim kanunlar yaptı Ye ~ ·' Büyük Tıirk köylüşü 
di kendimize dönüşiın ve lüzum gördükçe bu maksadı Cümhuriyet bayramı lıepimi
k,.ndi kendimizi öğrenmiye gaye daha yüksek bir şek\!- ze kutlu olsun ,, 
koyuluıun ilk belirişinden J de ulaştırmak içinde kanun- • Hataylı Şükrü OGUZ 

-3-

/Bugünkü program 
29 Birinci teşrin 1940 tarihinde Türkiye Cümhuriyeti l 7 

nr.i yıimı idrak edec~ktir. 
Kanunl gereğinct> 28 birinci teşrin l 940 saat 13 te başlayıp 

30 uncu günü saat 24 e kadar sürecek olan 17 nci yıld(). 
nümü bayramı Hatayda en parlak bir şekilde kutlanacaktır. 

Kutlama şu şekilde olacakhr. 

1-Baram günlerinde hc.Jk en iyi ve temiz urubalarmı gi 
yecekJerdir. 
2 -Susıemeler: 

A) Bayra~ günlerinde ve gecel~ı·inde bütün resmi dai· 
reler, Beledıye, Parti ve Halkevi lrinalarilP. semtocakları, 
resm! vr. hususi binalar. Ticarethaneler, ev ve dükkanlar, 
araba ve otomobiher,ve caddeler, gündüz bayraklar, yeşil 
likler, kırmızı ve beyaz kordelalarla,gece de elektrik ve fe
nerlerle süslenecek tir. 

B) Belediye ve parti binaları önüne, Saray caddesine,Kış 
la ("nüne, Ticaret ve Sanayi odası öni.ıne, köprünün iki ba· 
şına taklar kurulacaktır. 

C) Şehrin muhtelif taraflarına ve mümkün olduğu kadar 
sık ve göze çarpacak şekilde rejimin ana hatlarını ihtiva 
eden vecizeleri havi dövizler asılacaktır. 
0)29 Biriııci teşrin günü Umumi tatil günüdür. Bugün ,bü

tün resmi ve hususi daireler ve müesseseler kapanacak ve 
hafta tatili kanunu aynen tatbik olunacaktır. 
E) Bu yıl Cümhuriyetin 17 nci yılı olduğunu bildirmek 

üz.ere 17 rakamı büyük olarak, ışıklı ve ışıksız eııçok gö· 
rülen yerlere konulacaktır. 
3-Bayram günleri yapılacak işler: 
a) 28-10-940 
Öğleden sonra saat l.S te mektepliler izciler ve gt"nçlik 
teşkilatı Belediye meydanına gelerek çelenk koyma m~rasi• 
mini yapacaklar ve bir ağızdan söylenecek İstiklal marşı· 
nı müt.!akip gençliğe h~taben bir nutuk söylenecektir. Bu 
nutuktan sonra gençlik, yine hep birağızdan and Giçecek
tir. Maarif Müdüre ile Beden Teı biyesi Asbaşkanı bu me 
rasimin programını tanzim edeceklerdir. 

b) Belediye meydanındaki merasimden sonra Parti Be
lediye ve m~kteplilerden mükkrettep bir heyet şehitliğe gi· 
der ek çe\enk koyacaklar ve nutuk söyliyeceklerdir. 
c)Şehrin muhteıif noktalarına Partice vazedilecek kürsü 

!erde halk hatipleri tarafından rejimin ana hatları etrafın 
da söylevler verilecektir, 
d)29-10-940 
1- Resmi kabul: 

Vali tarafında~ hükümet konagmdıt bir resmi kabul ya· 
pılacakhr· Kabul resmi tam saat 8,30 da başlıyacak ve 
9,~0 da bitecektir. 

Resmi kabu1e iştirak edecek, dahili teşrifat olan zevatın 
Protokol .sırası ile icrası Hukuk işleri müdürlüğünce ya· 
pılacaktır. 

Resmi kabule iştirak edecek zr:>vat için dbise: Frak,Jake 
atay. Veston, yt"ya koyu elbisedir. 

Resmi kabul lam saat 8,30 başhyacağın? nazaran dahili 
teşrifat zevatm en geç 8,20 de Vilayete gelt"rek proto· 
k >I sırasına göre kendilerine tahsis edilecek yederi alma· 
Iarı lazımdır, 

Resmi geçit: Hükumet konağında yapılacak resmi kabulü 
müteakip saat tam onda geçit resmi yapılacaktır. :Geçit 
Resmine iştirak edecek birlik ve teşekküller daba evvel 
Cümhuriyet ala:ıına gelerek muayyen vaziyeti alacaklar· 
dır. Geçit resmine iştirak edeceklerin, askeri birlik ve 
mekteplilerin duruş ve geçiş sıraları şöyledir: Askeri kı
taat, okullar, gençlik teşkilati, Milli Cemiyetler, Parti ve 
halkevi mensupları, esnaf c~miyeıleri ve 3erbest meslek 
erbabı, köylü((!r ve halk 

Köylerden gelecek köylülerin yayu olanları önde ath· 
lan a rkada olarak geçeceklerdir. 

Davetli zevat tribünde kenôilerine taiısis edilen mev 
kileri eu geç saat 9,30 da almış olacaklardır . 
Vali, Komutan, Parti, idare hey~~• başkanı ile saat9,4 5 

t~ stthaya gelerek muuyene vazizıt~tiııde bulunan birlikleri 

teftiş ve bayraınlanm kutlıyacaklar, teftişi müteakip tri
bünde ki yerlerini alacaklardır. Saat tam 10 d" bando 

wrafmdan çalırı<tcak istiklal marşı ile merasime başlana· 
caktır. Ve müteakiben merasim komutanının 
işaretleri le geçit resmine başlanacaktır. Geçit resmini 
yapan birlikler ve okullar ikinci şahsı 50 metre geçtik· 
ten sonra yürüyüş yı>!una geçerek ve katiyen durmadan 
ikinci yoldan köprü başrna iner~k yerlerine dağılacak
lardır. 

29~10 -940 akşamı Vali tar1'fından Halkevind~ bir ba· 
lo tertib edilecektir. 



18 inci qıla 
girerken 

~Beşı 1 ncide 

Türkiye, biıtun dünyanın 
gıpta ve hasretle baktığı en 
mesud, en rahat ve en sakin 
bir yurd olmuştur. 

Bttşvekilimi
zin nutku 

Başı 1 incide 
nıa sadece hatırlatmakla ikti· 
fa edt: rim. Bu hamleler her 
sene büyümektedir ve büyü· 
yecektir. 

Dünya ahvalımn gittikçe 
artan vehameti karşısında 
Tiırk mileti nin gösterdili ol· 
gunluk, milli birlik ve ve
kur bugüne kadar olduğu gi· 
bi bundan sonra da ~mniyet 
silahımızdır. İstikbale bu 
~iivenle bakıyoruz. 

Yurtdaşlanm! 

Def ne şellale
lerin1.le 

Seher nn.ihiın tahri
bat yaptı 

Muhtekirler şid
detlicezalara çar .. 

pılacak 
Fiat Murakabe KomisgonÜ 

yeni kararlar aldı 
Ancak, dünyanın bu kar· 

ma ka r '\ ' ı . hailesi içinde, 
her zaman olduğu gibi uya· 
mk, hassas, g elecek en kü· 
çük tehlikeye karşı, milletçe 
şahlanmak ve yeni harikalar 
yaratmak için Milli Şef'in 
bir işaretini ve tek bir emri· 
ni bekliyoruz. Sayın bir me· 
busumuzun dediği gibi •·he· 
saba gelmeyen ,, Türk mille 
ti, bugün her zamandan daha 
kuvvetli dalıa mütesanid ola· 
rak başındaki btiyük Adama 
sonsuz bir sevgi, kayıtsız Şılrt 
sız bir inkıyad ve ımanla bağ 
lanmış bulunmaktadır . 

Maddi ve manevi bütün 
kuvvetlerimizle hürriyı!li, sul 
hü muhafaza ve müdafaa 
emel ve hizmetindeyiz. Ba · 
nşçı b;r millet olduğumuzu 

bütün bir cihan biliyor. Fa· 
kat emniyetimize bir tecavüz 
vukubuldugu, milli izzeti nef 
simiz rencide edildiği, vata· 
nm LmenfaaUeri tehlikeye 
düştüğü gün milletçe ve bütün 
varlığımızla tek bir insan gi
bi ileri ah mak ve icap eder· 
se tarihin seyrini bir kerre 
daha değiştirmek için ayak· 
tayız. Bu uğurda reda etmi· 
yer.eğimiz hiçbir şey yoktur. 

Bayramımızı büyük bir 
huzur ve emniyet içinde id
tak ediyQruz. Kudrt"t ve kuv 
vetinden emin, istiklalini mü· 
dafaada asla tereddüdü ol· 
mıyan bir milletin ferdleriyiz. 
Sulh ve sükün aşkımmı ordu 

' 
larımızm yenilmez kuvvet ve 
kudretine milleti.nizin hu
duts~z fedekfırlığma dayanı

yoruz. 
Geçen sene de söyledi· 

ğim gibi, dünyanın en buh
ranlı b:r devrinde her ·vakit· 

Geçen hafta fasılasız yağan 
şiddetli yağmurdan hasıl o
lan seller Defne Şt-Halelerinde 
mühim tahribat yapmıştır. 

Dağdan gelen sellerin sürük 
lediği kaya parçalan, Defne· 
ye inmiş diğer tamir edilen 
yolun bir kısmını tahrip et· 
miş, şellaleleriu başındaki 
bı.ife il~ masa, iskemle ve di 
ğer malzemeyi olduğu gibi 
3Ürükleyip götürmüştür. Bur:.ı 
daki oturma yerlerinin b;A 
yük bir kısmı da alt üst ol· 
muş ve kaya parçalarile dol 
mustur. Bundaııba~ka bir de 
ğirmende seller t~rafında su· 
rüklenip götürülmÜştiir. 
Diğer taraftao şehir suyu· 

nul' Defnedek i deposunda sel 
lerin yaptığı tabribatın tami
rine süratle devam edilınt-k
tedir . Bu tamiratın bugün ya 
rın ikmal edi inek Def ne su· 
yu eskisi gibi şehre bol bol 
gelecektir. 

Ôtedenberi, Şeker, Kahve, Sabun, Pirinç gibi ibti· 
y.ıç maddelerini toptan, yarı toptan ve perakende sure 
tile satmakta ve bu hususta kafi derecede malları da 
mevcut iken son hafta içinde hiç bir sebep olmaksızın 
fiatlan yükselterek ihtikara .sapan ve mürakabe komis· 
yonunun tetkikata başlamasından dolayı malları makbul 
bir kazançla satmaktan · mtioa ederek ihtikar için za• 
man kollamak <lüşünce'!sile mağaza ve dükkanlardan baş· 
ka yerlere saklamak yoluna sapanlar olduğu .. ve halkın mi; .;J 

racaatmda istenilen maddenin mevcut olmadığı şeklinde cevap , 
lar verildiği anlaşılmıştır. Malları mevcut iken .müracaat 
lıalınde satmaktan imtina edenler veya bu mallarını sak· 
lay~nlar hakkmda 3780 sayıh Milli Korunma kanununun 
32 inci maddesi tatbik edileceğinden bu şekilde hare· 
ket edenler hakkında fiyat mürakabe komisyonu Reisli~i 
ııe malumat verilmesi ve talep halinde satış yapmayan· 
lar hakkmd~ da derhal ayni riyase te müracaat 
edilmesi ~ayın hulkın :naliimu ,.olmak före• e İlan, olunur. 

Fiat Mürakabe Komişyonu 
Reisliği 

Aziz Atatürk ~ 
Ebedi istirahatgihında müs· 

terih uyu ... yaratbğuı ve bize 
bıraklığm mukaddes emant"· 
tin mu haf aza ve ınüds.sfaası 
için içtigimiı. ar·da damarları 
mızdaki asil kanın son damla 

t .. n fazla hakkımızdan ve 
kudretimizden eminiz, ne da· 
bili ve ne harici hiç bir ız· 
hrabım•z yoktur. 

Cümhuriyetiıı 18 nci ~yıl 
dönüm~ir.ü de ne~e ile geçir · 
menizi temenni eder ve 
17 nd yıl dönümünün baş· 
ladığım ilan ederim.,, 

ltalya 
Yuoanistana harp 

ilan etti 
Başı 1 incide 

Yoksullar 
Cemiyetine 

500 Lire\ teberru 
eden şirketler 

lskencierunde Katoni 1ve 
Butros şirketleri Kimsesiz 
ve Yoksullar Ccmiyeti:~e 500 
lira teberrü eylemiştir, Cem· 

iyet bu bayir sev~n vatan • 
daşlara teşekkur eylemekte· 

dir. 
~om vermiş ve bu ültim,,to· 
mun Yuhan hükümetince Geçen bir yılda 
kabulüne imkan görülemedi· Başı 1 incide 
ğinden iki devlet arasmda v,.takh bir de pavyonu vardır . 
hali harp ilan olunmuştur. Z. 
Yunanistan derhal umumi se ıraat Barı.kası 
ferb erlik ilan etmiş ve Ba~ 
~e~i' .... Metaksas Yun~.~ .. ıille ,'Ve Zİ1 OQl iş feri 
tmıno1unceye kadar doguşmekı z· t b k 1 •

1 
• • • A 

1
• • .. , f 1 ıraa an C\SI geçen yı 

suretı e ıstıkıa mı muua aaya bt "ft · 1500 t 

Milli Korunına kanununun 32, 55 ve 56 
ıncı maddeler 

Madde 32 - Eşya tiatlarınm muhik bir SPbep ol· 
maksızın yükseltilmesi, mevcut maim sahş;ı arzedilm""n:e;,;: 
si, mevcudu kalmadığı beyunile mahn saklanması, fazla 
fiata satmak ~ asdıle maim her hangi bir surc·tle kaçı· 
nlması, muvaza yolu ile elclen çıkarılması, makbul bir 
sebebe müstenit olmayarak gümrükteıı çekilmemesi, IÜ· 
zumundan fazla mal satın ulınmaaı, .bu malların ithar 
edilmesi , müstahsil yahut müstehlik aleyhine fiyet birli-

yapmak, yaptırmak, bir malı müstehlike arzetmeden ev 
vel muhtelif ticaret · ,. erbabı arasında yapılan 
zincirleme muamelesi mevcut mahıı satışdan kaldırılma 
sı bu maksatlardan her birile prop~ganda yapılmasııve
saire suretlerle suni olarak fiyat yükseltmesi fiillertya--

saktır. -
Madde 55 - Bu kanunun 21 ve 37 inci"'madde-si 

hükmüne ı iayet etmeyen!erden. 1 O liradan l 00\ 11liraya 
kadar hafif para cezası almır. 

Madde 56 - Bu kanunun 22 ve 25 inci madde· -
sinde yazıh olan mecburiyete riayı!t etmeyenlere 250 
liradan 2000 liraya kadar ağır parn cezası ve tekerrü· 
rü halinde 1000 liradan aşağı olmamak üzere ağır.4pa· 

sı akıncaya kadar sadakat 
gösterecek, ona hayatımızdan 
dab& üstün bir kıs~ançhkla 
bağlı kalacağız . Bu en büyük 
günde bunun için bir kerre 
daha and ;çiyoruz. 

Bayra m hepimiz~ kutlu 
ve 18 inci yıl milletimiz içm 
say ve huzur ~enesi olsun. 

l d 
.•.. b'ld" . . B"l mu aç çı çıye on 

f a.~mey e ıgını. ı . ırmıştır. u tohumluk buğday tevzi •yle-

1 

tu.n Yunan mıl\etı Allahma miş ve küçük çiftçilere 100000 
guv~nerek muharebeye hazır lira para ikraz eylemiştir. Pa· 

ra cezasile birlikte iki seneden beş seneye kadar J. mu· A 

vakat sürgün cezası hükmolunur. 

Selim ÇELENK lanmı~.tır. . . ra ikrazatma bu sene de 
1 Royter Aıansmm Atma· d d"l •·t d' B . . · -· .. evam e ı meı;; e ır. u sene 

2s,ıo.~~\~ri~~n~ilL .. düt A çık arttırma 
enen Pazartesi günü açıkart Antakya icra memurluğundan: 
tırma suretile Süveydiyede Bır alacağın lemini istifa· 
metrük portakal ve gar zey sı için 125 altm hraya karşı· 
tinl~rinin ihale saati tatile hk olarak merhun olup para 
tesadüf ettiğinden 2490 nu· ya çevrilmesine karar venle 
marab kanun mucibince iha· ve tamamına (4000) lira kıy
lenin tdti1i takip eden 31,10, met takdir olunan Antakya· 
940 perşembe günü öğleder. nm ikinci mıntakasında kain 

Bayram dün 
başladı 
Başı 1 incide 

3 te Cumhuriyet meydamndv 
toplanan mektepli, izci ve 
gençli !- .eşkilatı ile meydan· 
lığı dokıur , ı.·nterce vatan· 
daşm i~tirakiyle yapıları mera· 
simdt•Lise tarih ,.ve cografya 
öğretmeni Turgud heyecan· 
h bir hitabe irad etmi~ 

r ve binlerce genç bir ağlzdan 
amd içmişlerdir . Merasimden 
sonra Atatürk 'fe İnönü büst 
inine çelenkler konmuş ve 
buradan şehitliğe gitfümiştir . 
şehitliklikte bir nutuk söyli· 
yen Beden Terbiyesi Asbaş 
kam Şükrü Balcı şe.hitlerin 
hatırasını taziz eylemiş ve 
mezarlarına çelenk konmak 
suretile merasim sona ermış 

tir 
Merasimde başta Valimiz 

olmak üzere hükumet, Par
Belediye erünı hazır 

,&MU-Ul'lla idi. 

dan b1ld1rdıgıne lore, Arna· 'k d'l k 150 b" . ı raz e ı ec~ para ın 
vutluktakı Arnavut valanper· l. b l '-t D" t . . l ırayı u acaA ır. ıger a· 
verlerı daga çekılt-rek tal- . .. .. .. _ .. • 1 ·· d b 

1 
raftan zıraat mudurlugu, t-la· 

yaıııar a musa emeye aş a· mış Yunan donanması Seli· tayan zirai kalkınması için mü· 
nik' limanında toplannmıştır. him gayret sarf eylemiş ve 
Bundan başka Yunan hükii· hu arada bilhassa portakal 
meli lngiltereye müracaat üzüm ve diğer meyvalara ar1z 
ederek yardım istemiştir. olan hastalıklıtrla verimli bir 

A:man Ajansı da Yunan mücadeleye. koyulmuştur. 8 1

1 

İtalyan hududu boyunca mü· arada 40 pülvarizatör basta· 
sademel~rin başlad!ğım ve lık bulunan ba'•çelerde bağ 
hayan ordusunun Yunan top lada mütemadi bir faaliyd 
reklarma girdiğini bildirmek halinde mücadele işlerinde 
tedir. Bu ha~er Bulgariıtan· kullanılmıştır. 
da hayretle karıl•lanmış ve bu Müteferrik di
memlekette Alman hareketi· 
ne dair hiçbir emare görül· g~ er işi er: 
memiştir. 

şonra saat 14 te yapılacağı 204 parsel sayılı gayri men 

5500 kilo şeker a- kul 2ı,ıı,940 perşembe gü· 
nü saat9 dan,12 ye kadar A 

lıuacak takya icra dairesinde birine 
1 - Jandarma birlikleri açık arttJrmas• yapılacaktır. 

için (5500) kilo toz şeker pa Sataş mukadder kıymetiıı 
zarhkl~ satın alınacakbr. yüz de yetmiş beşini bulıpadığt 

2 - Tıdip olanlann Antak t4kdirde 10 gün temdid edi 
ya kışlasmda müteıeklcil sa· lert:'k 2, 12,940 pazartesi gii 
tmalma komisyonuna müra· nü ayni .saatte ikinci açık ~·' 
caatll.r!. hruıası ıcra olunacakllr. oe-
____________ pozito akçası yüıde yedi baJ 

Yine Almaıı Ajansına g(\ 

re, Hitler bentberinde Hari· 
ciye Nazın oldugu halde bu sa 
bah ltalyan Topraklarma gire 
rek Fıoranaaya hareket eyle· 
mişt\r. Floransada Hitler ,Mu· 
ıoli ni, F ranko ve Petenin iı 
tirakile bir içtimı ypılacatı 

- Geçen 1 eylül939 da 
Hatıyda arazi talı rırine başla· da da muvaffakiyetle başarılmış 
narak 30 mayıs 940 ta tah Vt! vilayetin nüfusunun geçen 
rir işlı:-ri Jona ermiş ve hu s~neye ııisbetle 7 bin kadar 
susi muhasebe bütün Halayda artthğı göru müşiür. 
taıo k:odrosi)'le faaliyete geç - lş bankası lskeuderun 

çuktur daha fazla mahiın•t 
almak isteyenler 31,10,94<' 
tarihinden itibaren açık bU' 
lundurulacak şartnameye .. ~ 
caatları ilan olunur. 

IÖJlenmektedir. 

miştir. da bir şube açarak faaliyete 

- Genel nü!us sayımı yurdun geçmiş ve merkez ;.>ankası 
laer tarafında olduiu ıibi Hata faaliyetini tatil eyJemişlir. 

Neşriyat Müdurü 
Seıim ÇELENK 

CH .P .matbaua -ANT AK' 
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30 ilkteşrin ~ 1940 
Şükrü BALCIOGLuı 

Sahibi ve Baş'.muharriri 
.-..... -t 

[Sayısı heryerde2kuruı) Çarpmba 
-~:ÇELENK. 
~eşriyat Müdürü 
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Cümhurigetin17 nci yıl dönümü Yuna~-Ital9arı 
...... k . , ~ d harbı devam Dün f evkalatie coş un merasım,ve,can an d. .. . e ıgor 

lezahuratla kutlaııdı Yunanlılar Itaıyan 
Vilayette bir kabul resmi yapıldı, geçit resmi çok ~untazam hattını yararak 13 
oldu-- Şehir baştanbaşa renk ve ışık yağmuru içinde-·Dün ge- kilcHrretre içeriye 

Cümhuriyetin 17 nci yıldö 
nümü dün bütün _yurtta oldu 
ğu gibi Hatayın her ~tarafm· 
da coşkun bir sevinç ve te· 
zabüratla kutlanmıştır. 

Şehir, daha evvelki gün 
sabahtan itibaren baştanbaşa 
bayraklarımız, mitli renkleri 
miz ve takı zaferlerle süslen 
miş ve elektrik aınpullerile 
birlrnek ve ışık deryasına bü· 
rünmüştür. 

Öğleden sonra başlıyan 
bayram gece devam etmiş, 

halk ve köylüler davul zurna 
larla meydanlarda milli oyun 
far oynayarak geç vakte ka
dar eğletlı 'lişl~dir. 

Program mucibince dün 
sabah saat 8,30 da Vilayet 
makamında bir kabul resmi 

ter!ib odilmiş, Valimizle as· 
keri komutan, askeri ve mül· 
ki erkan ile protokola dahil 

ce Valimiz bir b<\lo verdi girdiler 
la geçen her kıta ve her te- Balo, çok eğlenceli ve 
şekkül, tribiınleri :neydanlı· : neşeli geçmiş, zengin bir 
ğırı etrafını dolduran binler f büfoılen izaz edilen davetli· 
ce vatandaşın coskun alkış· l ler geç vakla kadar eğlen · 

• ' • 1 d" Icrmı toplamış ve geçit rt-S· l•m•1İls•e•r•ı•r•. -~----• 
mi saat 10,30 da sona er · rak tertip edilen (uçan gi\· 
ıniştir. vercin) e abş müsabakası, dün 

Dün gece valimiz W.rafın Haat 14 de Gençlik kışlasında 
dan Halkevi salonlarında · · · · yaJJılmış, yırmı avcının ışh-
resmi bir balo verilmiş ve rak ettiği müsabakayı başta 
baloda askeri ve mülki erkan sayın Valimiz olduğu halde 
ile şehrimiz Fransız kcmso · bir çok zevat ve kalabalık 
losu v~ lskenderun lrıgiliz bir seyirci kütlesi zevk ve 
konsolo:ıu da bulunmuşlardır. heyec~nl l takip etmiştir. 

Dünkü atış 
müsabakası 

1 Çok zevkli ve heye
canlı oldu 

Bir saatteu fazla devameden 
atış neticesinde birinciliği şo 
för RPşit Dalo, ikinciliği Şen 
köyden kır bekçisi Hanefi 
Ôztürk kazanmış ve seyirci
ler tarafından alkışlanarak 
bizzat Valimiz tarafından ve 

Beden terbiyesi Bölge teş rilen nakdi mükafatlarım al· 
Kilatı tarnfından il, defa ola mışlardır. 

Yunanistımla İtalya ara· 
smda ev\•elki gün sabahleyin 
başlayan muharebe şiddetle 
devam etmekt~dir. Muharebe 
ve bu muharebenin bırak· 
tığı akisler hskkmda gelen 
haberleri sırasiyle okuyu cu· 
larımıza bildiriyor: 

Londra 29 (a.a.)-Röyter 
Ajansının Atinadan aldığı 
haberl~re göre, Yunan kıta· 
atı bütün budud boyunca mu· 
harebeye ve İtalyan tt-cavüz· 
!erine karşı mukavemet el· 
mektedir. Bir noktada bulu
nan Yunan kıtaları ltalyan cep 
besini yararak 13 kilometre 
derinliğinde Arnavutluk top· 
rağına girmişlerdir. 

Yunan milletinde 
endişe yok 

Yugoslavgada 
İtalvan tecavüzü 
nasıl karşı•a ndı 

Belgrad 29 A. A. Yunanis·= 
tanla ltalya arasında muhasa 
matm başlamış olduğu habe 
ri dün sabah Belgradda yıl· 
dmm süratile yayılmıştır. 
Yunanishmn mücadele etmak 
kararını efkarı umumiye müt 
tefikan tertip etmektedir. 
Bu araJa umumi karargabı 
lşkiptt: bulunan üçüncü Yu· 
goslav ordusu ayJardanberi 
hazırlınmış bulunmaktadır. 
En çok alaka ile talip edilen 
mıntakada Ohri gölü sahilin 
de Ohri şehrine civar olan 
yerlerdir. Bu şehirler, Seli· 
niğe giden tarihi yolun üze• 
rindedir. Bu dağhk mıntaka 
da kar ve yağmur yağmakta 
dır. Havanm düzelmek ihti· 
mali azdır. Yüksek memur· 
lar vaziy~tin nezaketi ve mua 
hadeler icabı Yuguslavyanın 
vaziyeti dolayısile şimdiye 
kadar büyük bir ihtiyat gös• 
termekte iseler de vahim en 
dişeler h\tsedildiği muhakkak 
tır.Bilhassa bu endişeler Hari 

Sonu sayfa 2 sütun 5 

ıevatın tebr iklerirıi kabul ey 
lemiş ve kabul merasimi sa· 
at 910 da sona ermiştir. 

' 
Halk sabahın erken sa~t 

larmdnn geçit resmi.ıin yapt 
lacagı spor meydanına akrn 
elmeğe başııyarak meyanlı 
ğm.dört tarafını kuplamış,Tri 
bünler:kadm,erkek büyük ~ir 
kalabalıkla hıncahınç dolmuş 

Ankar adaki·merasim 
Atina 29 (a.a.} ~ Hal

kın ıtalyan tecavüzüne karşı 
gösterdiği s0ğukk~nlılık fev-
kaladedir. Jtalyan tayyarelu· bayrakları olduğu halde cad 
rinin Yunanistana hücumu delerde nünıayiş yapmakta 
halkın maneviyatını kırmak idi. Kral ve Başvekil ~ehrin 
şöyle dursun bilakis muka- muhtelif noktaları"lı dolaşmış 
vemet kudretini kat kat <art ve halk tarafından büyiik 
tırmaktadır. bir sempati ve tezabürntla 

A tin ada l karşılanmışlardır. 
yapı an Yıllard•mberi Londrada 

. sahada piyade ve süvari kı

talariıe; mektepliler, izciler 
.gençlik teşkilatı, esnaf ve 
halk teşekküllerile köyli.der 
yer almış bulunuyorlardı 

Milli Şef Atatürk'ün mu
vakkat kabrini ziyaret etti 
Büyük Millet Meclisinde bir kabul res · 
mi yapıldı - Hipodromdaki geçit res· 

mi çok ınuhteşem oldu 

Ankara 29 A. A. -~ 
Cümhuriyetin 17 inci yıldö
nümü bu yıl fevxal3 ie me • 
rasim ve coşkun tez::ihürat · 
la kutlanmıştır. 

ı orta Elçilerle elçilikler er• 
kanının tebrikleri takip ey 
lemiş ve Milli Şef bur adan 
geçit resminin yapılacağı sa 

niimayişler ikamet etmekte "olan birçok 
Atinct 29 (a.a.) - Dün Yunanlılar Yunl\n sefaretine 

sabah ltalyan tayyarderinin müracaat ederek Yunllnistanda 
Atina üzerine yaphkları akm ıtalyanlara karşı harbetmelc 
esnasında halk dlerinde I üzere gönüllü y~zılacai;Jarını 
Türk, lngiliz ve Yugoslav bildirmişlerdir. Saat 9,)Üı.,daValimiz Şiık· 

rü Sökmer.süer, refak&tinôe 
askeri komutanla Parti Reis 

Jvekili ol.iugu halde sahaya 
gelerek meydanlıkta y~r ~ı
nuş olan askerı kıtalarla izci 
mektepli, gençlik teşkilat, ve 
halkı selamlamış, bayramları 
m kutlamış, alkı~lar ~.arasında 
tiribündeki mevkiini almıştır. 

l'ribünde valimizle aske· 
~ ri ve '"mülki erkan, Parti, 

' 

Halkevi teşekkülleri; e.)naf 
birlikleri reisleri ve kalaLa· 
lık bir halk kütlesi yer al • 
mış bulunuyordu. 

Merasim saat tam 10 da 
kız ve erkek talebc~lerin ko· 
ro halinde söyledikleri İs· 
tiklal nıarşile ve bayrak me 
rasimile başlamış, bunu piya 
de ve suvui kıtalarmdan 
sonra , sırasile kız ve erkek 
liseleri, orta ve ilkokullar, iz· 
ci ve Gençlik teşkilatı, halk 
ve,~esnaf ~teşt'lkkülleril~ atlı 
ve yaya köylülerin geçit res 
mi takip eylemiştir. 

Muntazam ve sert adımlar 

Millı Şef lnönlı Atatürk' 
ün mu .. ak kat kabriııı ziya · 
ret t"dt>rek çelenk koyduk -
tan sonra Büyük Millet Mec 
li inde yapılacak kabul nıe
rıısimin<le bulunmak üzere 
Meclis binasını teşrif buyur· 

muşlardır. Büyük Millet Mec 
föiilin önünde toplan an ke· 
sif bir halk kalabalıjnııın 

candan tezulıi•rah karşısında 
otomobillerinden inen Milli 
Şef halkm arasına girmiş ve 
Meclis kapısındaki askeri kı
tayı teftiş eylemiştir. Bundan 
sonra Meclis hinasıııı teşrif 

buyuran Milli Şd burada 
Vekiller, meLuslar, abk .. ri ve 
Mutki erkan ile milli miit::s· 

1 sese <lirektörlerin:n tebrik· 
lerilıi kabul etmişt\r. Kabul 
merasimınde Meclis Reisi Ab 
dülhalik Rcmda ile Başvekil 
Doktor Pefik S:!ydarn Milli 
Şef'ın yanında bulunmakta 
idilt"r. Kabul merasimini An 
karada bulunan büyük ve 

hayı şereflendirmişlerdir. Sa· 
hayı do!duran onbinlerce va 
tandaş tarafından çılgınca 
alkışlar ve tezahürat arasın· 
da karşılanan Milli Şef şe · 

rd tribününü teşrif eylemiş· 
lerdir. 

Bu esnada hava kuvvet
lı::rimiz Hipodromun üzerin
de uçmağa başlamış ve 50 
den fazla paraşütçü yere at· 
lamak sureti le halkın hey~· 
can Vt'l sev İnci ni arthrmışhr. 
3 binden fazla izci1Jin i~ti · 
rak ettiği geçit resmi suvari, 
topçu, piyade kıtalarile ha· 
va dMi batttryelannın büyük 
bir intizam içinde cer~yan 
eylemiş ve çok alkışlanmıştır. 

Yurdun ht!r tarafından 
gelen tdgraflar Cumhuriyet 
bayrammın en küçük köyle
re kadar heyecan ve sonsuz 
tezabiırtla kutlandığını, ebe
di Şef'in hatırası taziz ve 
Milli Şefe sonsu~ bağlılıgın 
bu ve-sile ile bir kerre daha 
ac;ıklalidığmı biıdirmektedir. 

. .. • • • • • • •• • ; - • • - • 1 • 

EN SONDAKIKA 

Yunan ordusuJ ber hütün Yunan milleti sizinle 

K h 1
1 

beraberdir. Kollarınız daha 
a ramanca mu· .. k b" y • guzel ve daha parıa ır u· 

lkavemet edıyor nanistan yaratacekhr. lleri Yu· 
Aüna 30 AA.- Atina nan askerleri, zafer sizindir, 

Ajansı bildiriyor: Hudut ~bo- şan ve şeref sizi beklemek· 
yunca Yunan oydusu Jtalyan te<lir." 
taarruzlarına karşı şiddetle 
ve kahramanca mukavemet 
etmektedir. Mulııırebe bütün 
şiddetile davam ~diyor. Atina 
da şehir tabii manzarasmı ,.(. 
mıştır. H~r taraf bayraklarla 
doncı tılmış, nakil vasıtaları 
muta.l seforlerini yapmağa 
baş lam ıştır: 

Metaksasın Yuuan 
ordusuna hita hı 

Atina 30 (a.a.) - Başve· 
kil Gen~ral Metaksas Yunan 
ordusuna hitaben neşrettiği 

bir emriyevmide şunları söy· 
lemektedirler: 

Çelik göğsiınüzün mu· 
kaddes toprağı müdafaa d· 
tiği bugün de kralmızla bera-

Yunan gazeteleri de Yu· 
ııani~tanuı hiç bir zaman harp 
istemediğini, fakat İtalyanlar 
tarafından mu ı•re bey~ icbar 
eJil<liklı::rini, son damla Yu 
nan kanı u~aııcıya kadar mü· 
cadeıeye devam t!dileceğini 
yaznıuktadırla r. 

Gazatelerin son cümlesi 
şudur : " Yunanistan vatam 
nın her karış toprağını ka· 
nile sulamaga ve v:ıtanı için 

icab edersf' ölmeğe karar 
vermiştir. ltalya, ölmeğe ka· 
rar veren bir milletin üzeri 
ne hücum ediyor. Fakat Yu 
nanistan ltalyan çemberini 
yenecektir. 



· lngiliz 'Yunan 
Krallarının 
Yunan milletine 

mesajları 
Atina 29 A.A.- Hüku

met Reisi Metaksas, Yunan 
milletine hitaben şu mesaıı 
neşreylemiştir. 

"Elen milletine Yunan is· 
tikJalinin tamamiyeti ve şere· 
fi için mücadele saati 6·elmi:j 
tir. Eerkese karşı musavi ve 
bitarafhğa tiayetimize rağ

men İtalya hür yaşamak hak
kımızı tanımıyarak milli ara· 

Cümhuriyet Orta~ark lngi 
kumandanı bayramı pigan/iz 

gosunda 
Birçok vatandaşlar 

zengin aldu 
Milli piyango idaresinin 

Cümhuriyet bayramı için ter 
tip ettiği f evlcalade keşide 
dün akşam saat 18 de An· 
karada çekilmiş ve çekiliş 
merasimi radyo ile neşrolun 
muştur. Dünkü keşidede ik· 
ramiye kazanan numaralarJa 
amortiteri sırasile neşr~diyo 
ruz : 

Anadolu Ajansına 
beyanatta bulundu 

Kahirh 29 (a.a.)-İngiliz 
Ortaşa rk orduları Başkuman· 
danı General Vavel, Anado· 
lu Aj.msınm Kahir nıuhabi· 
rine beyanatta bulunarak de· 
mişdir ki: 

Belgraddaki 
Elçimiz 

Yugoslav Kral Nai
bini ziyaret etti 

Belgrad 29 A. A. - Röy· 
terden: lyi haber alan 
kaynaklardan öğrenildiğine 
göre Türkiyel\İn Bdgrad Bü 
yük eıçisi yanında yugoslav 
Başvekili saraya giderek 
Prt'nS Pol tarafından kabul 
edilmiştir. Yu11an Elçisi de 
dün sabah Yugoslavya Harİ· 
ciye Nazırını ziyaret etmiş 
ve görüşmüştür. 

Kurtuluş lo
kantası 

Yeni baştan tanzim 
ed iıerek açıldı 
İstiklal caddesindekı Kur· 

tuş Lokantası yeni baştan 
tanzim ve tertip edilerek sa· 
yın müşterilerine lrapılarını 

açmıştır. Birinci şiarı ucuz· 
luk ve temizlik olan bu lo
kantanın yemekleri de çok 

nefistir. Bir tecrübe h~r şeyi İs· 
pat ~d~r. 

ilan 
zimizden :bazı kısımformııı 1 60 b' l' ık b" ··k . ._ . . ı ın ıra ı uyu ıua 
kendı keyf ve arzusuna verıl 1 • ı ·>4287 20 

"Türkiye il 918 de umumi 
harp bittiği zaman kahraman· 
ca bir muharebeden bitkin 
bır halde çıkm>ş ve mukad· 
deratı düşmanl!irının eline 
g•çmişti. Fakat Türkiyenin 
beş sı~ne içinde yeniden vü· 
cut bulmasını Mustafa Kemal 
ile İnönü Üzerlerine almışlar
dır. Türk milleti bugiin kiya 
setli bir idare altında iftihar 
edebilir. Bu büyük adamlar, 

Yugoslavyada Hatay Nafıa Müdtirlüğün· 
den: 

. . . . . , mıye ~ numaraya, 
mesım u;tedı ve bunları ışgal < b' ı· ı k · k' · · k · ltalyan aleyhtar1ığ1 1 - .ıskennerun orta oku· 

, , ır. ıra ı ı ıncı ı ramıye 

ıçın kıta\arınm saoah saat 6 ; d 395839 ·sab .. t Belgrad 29 A. A. - Bir iuııda yaı ıılacak esaslı tanıirat 
~ numaraya ı · '· 

d~ b
0

arekete başh~acağ•nı ~>il· ı· eylemiştir. 
dırdı. İtalya elçısıne baddıza· 10 bin lira kazanan numa· 
tında:bu meseleyi Vt' bu. me ralar : 

ltalyan şirketine ait binayu işi tekrar pazarlıkla eksiltme 
hücum etmiş ve binanın cam ye ko:ıulmuştur. 
lan kırılmıştır. Hadiseyi mü 2 - Keşif bede!ı (2000) » 
teeıkip neşredilen resmi tebliğ liradır. selenin :vazediliş tarzmı ltal 237229 - 3766G8 se:-güıeşte..ahlmaaan ,rnemlt!ket 

le rinin dahili işlere vakıf ettiler 
Türldyeye vuku bulacak bir 
tecavüz, mazide olduğu gibi 
ayni hızla karşıla~acaktır. Bu 
kiyast:tli idareni1ı hayramyız. 

de bir gencin derhal tevkif 4 - lsteyenler evrakı !keş yanın Yunanistana harp ilanı 5000 lira kazananlar 
edildiği bildirilme~tedir. fiyeyi Nafıa müdürlüğünde t~ldif ettigı cevabını v~rdim. I 284969 124818 248030 

Elenler şimdi ecdadımıza ve_ 1 328340 ' ' ' Gizlı seferberlik görebilirler. 

esatirde ilahlarımızın bize te- · S d- t k ı 4937 . . . .. . • on or ra anı arı 
mm etbklerı hurrrıyete layık 

yalanlandı 3 - Eksiltme 5,11,940 salı 
günü saat 15 te Nafıa müdür 

Belgrad 29 A. A. - Avala liigü odasında müteşekkil ko 
ajansı bildiriyor: Bazı yaban olduğumuzu ispat edececeğiz 

Bütün roillet bir tek insan 
gibi ayağa kalkacaktır. 

Vatan içın karılarmız çb· 
cuklarımz ve mukaddes a
nanelerinız için çarpışımz. 

Bu bütün harplerin en büyü· 
güdür. 

Atina- Etenler Kralı Ma 
jeste ikinci Jorj Elen milleti· 
ne hitaben şu mesajı neşrey
lemiştir: 

7202 ile nihayetlenen numa 
ralar biner lira, yine son 
dört rakamları 2798 ~ve 
5831 ile nihayetlenen bilet ı
ler 500 yüz lira kazanmışlar· 
dır. 

Son üç 'rakamı 974 ile 
nihayetlen~n biletler 100 er 
lira, son iki rakamı 06 ile 
nihayetlenen biletler 10 ar 
lira ve son tek rak~.mlan 7 
ve 8 ile nibayetlt'lnen bütün 

biletler ikişer lira alacaklar· 

Türkiyenin hürriyetini müdafaa 
için mazideki gibi icabederse 
silaha sarılacağını biliyoruz.,, 

İngiltere, kelimenin 
tam manasiylE yar
dıma başlıyor 

Londra 29 (a.a.)- lngilte· 
re hükumeti,, taarruza uğra· 
yan Yunanistana kelimenin 
tahl ve en geniş manasiyle 
yardıma başl:ım\ş bulunmak· 
tadır. f ngiliz donanması der· 

cı radyo ve ajunslur, Yugos 
misyoııca yapılacaktır. 

5 -Muvakkat teminat {1 SO) 
lavyanııı gizli bir seferberlik liradır. 
İlanına karar verd!ğini söy- 6 - Taliplerin ticaret 
leıınıiŞlerdır.Avala ajansı bütüıı 

odasına kayıth bulundukları• 
bu haberlerin asılsız olduğu na dair vesika ile Q\UVakkat .1 
nu beyana mezundur. • 

teminatı tediye ettiklerini 
lngiıiz gazetelerinin gösterir evrakı müsbite ve 

neş .. iyatı ehliyet vesikasım ıbraz etme~ 
Londra 29 A. A. ltal· ıeri lazmdır. 

yanın Yunanistana harp ilan J h • / 
etmesi, Ingiliz matbuatınında n lSUr ll't, "Yunan milletine: Hükü· 

met Reisi Yunanistanın is· 
ttklalini tehdid eden İtalyaya 
karşı ne g!bi şerait altında 
harbe girmeğe mecbur edildi 
ğimizi sizlere bildirdi. Bu bü
yük günde C:!rkek ve kadın 
her Elen sonuna kadar vazi 
fesini ydpacak ve şanlı tarihi 
mize layik olduğumuzu gös· 
terecektir. Bir tek insan gi· 
bi Allahln ve ırkımızın yük 
sek mukadd~ratına olım ima· 
nı ile vcakları için nihai za· 
fere kadar mücadele edece· 

dır. rwn 
5 

hal yunan sahillerioe doğru Yunan1shına karşı bir sempa Huırda incır alacak 

ğiz. 
Londra- lngiltere Kralı 

Elen milletine şu mesajı gön 
dermiştir: 

"Yunanistanm bu müşkül 
anlarında kahraman yunan 
milletine ve Elenleı Kralı Ye 
ğenim Corca şunları söyle· 
mek: isterim: Bu mücadttlede 
biz sizinle beraberiz. Sizin 

davanız bizim davamızdır 
miişterek düşman& karşı bir· 1 

likte harbedeceğız. Şüpheyok 
ki müşkül ve ağır vazifeler· 
le karşılaşacağız. Fakat bun 
lara kdrşı her ikimiz uihai 
zaferin kudretleri gündengü · 
ne artmakta olan sr:rbest mil 
!etlere tevcih edeceğine tam 
bir imanla kani olarak 
mukabele edeceğiz Fakat 
hakikat halde biz bu med ve 
cezrin lehimize tebeddül anın 
dan uzak olmadığımızı muta· 
arrızıP uvvetleri .eJcsilmeye 
ve bizim gittikçe artan ot.kuv
vetlerimiz vaziyete bakim ol· 
mağa başladığı anda bükme· 
ebileceğiz. Y aşasm Yunanis 

tan ve onun devlet adamları 

Mesut bir ev lennıe hareket emr.mi almıştır. 
İngiliz radyosu, Yunan Bayan Nebile Anlar ile 

eczacıMfü~yyet Y eııerin nikah 
töreni geçen pazar günü bele· 
diye salonunda ve güzide da 
vetlilerin huzurilt: yapılmış· 

tır. 

Genç çiftleri tebrik eder 
saadetler dileriz. 

Vakıflar idaresinin 
tebel'rÜÜ 

gemilerine hitaben neşrettiği 
bir beyannamede deniılerde 
sefer halinde oulunan hiç bir 
Yunan gemisinin Fransız ve 
Japon li m~nlarınaJuğrantamala 
nm ve bu gemilerini en ya· 
kın İngiliz ve Amerikan li- 1 

mantarına geçmelerini bildir· 1 

miştir. 

Yunanistanın 2milyon ton 

ti tufanı koparmı~tır. Gi\Ze· inhisarlar Başmüdürlü· • 
telt>r Jtalyamn bu hareketiııi ğüııden : 
yeni bir alçaklık ve karanlık Geçen sene olduğu gibi 
ta ;~!enen bi1 cinayet diye Aotakya, lske ıderun ve Sü 
tefsir elmtkte, lngilter~nin veydiye merkezlerinde doğ· 
ikti )arında olan yardımda rudan doğruya müstahsilderı 
bulunması kararını alkı~lamak mubayaa edilmek şartile kuru 
tadırlar. ~incır rnübayaasına başlaııınış-

Gazeteler, İngiliz donan tır. 
masmm siira tle Yunan i sta nı n llliiiiiiiiiiilliiıiiiiiiiii!iiiİİİllmi 
imdadına koştuğunu tebarüz 
ettirmekted irJer. Yugoslavgada 

Vakıflar Müdür1ügü, Cüm• hacminde ve 600 parçadan 
huriyet Bayramımıza raslayan mürekkep lıir ticaret filosu Hava hücumları Başı 1 incide 

du-·n ve bugu··n Yoksu1 ve vardır. Bu filo İngiliz deniz Atina 29 (a.a.) - İtalyan · · · 'h 'd cıye nezaretmm un ver ev 
Kimsesizler Cemiyetinden iaşe kuvvetlerine t!ll büyük yar· tayyareleri dun sabah Patrasi ı --ti · k t d ,., h' ı . ... erıne arşı aşı ıqı ıs e· 
edilmekte olan 153 fakirin dımcı olacaktır. 1 lımanına hücum ederek bom ri temamile payla mı a~ as· , 

Yemeg~ini üzerine almışbr. Hudutta n1nha"'"""be f balamışlardır. k • hf'll d dş Y k • '\,, 1 s· ·ı h lkt 50 "l" erı ma 1 er e uyulma ta ıvı a an o u ve 
Yaşasın Elenler Kralı! vaziyeti lOO kadar yarah vardır. hal· dır. Yüksek memurlar Yugos 

Londra- Çörçil, :Yunan 1 yan tayyareleri dün Atina şeb· lavya~ın, muha~amnta şayanı 
Başvekiline şu mesaiı gönder Atina 29 (a.a.) ~ Yunan ri üzeri::de de uçmuşlar fakat t~essuf ve ha~b~n ~a!~anlara 
miştir: umurui karargahının resmi ı. 0 ba atın 1 d s\rayet etmesıııın onune ge.ç u m amış ar ır. .. . . 

ıtalyan tehditlerinin sa1,İrı tebliği: hudutta muharebeler mek uzere mutavassıt vazıfesı 
cesaretiniz karşısında tesir devam ehpektedir. Yunan Buig aristanda ~örmeğeamade olduğunu beyan 
siz kaldığını görmüş ve bu· askerleri her tarafta mevki· Sofya 29 {a.a.) - Röyte ediyorlar. Yngoslavya vaziyeti 
nun üzerine asılsız ittihamlar lerini muhafaza etmektedir· Ajansı bildiriyor: İtalyanın dikkatle takip etmekte ve 
la sebepsiz bir hücum ıçın ler. Yunanistana harb ilam, Bul· bitaraflığına riayet edileceği 
kendisini haklı çıkarmak istiyel Yunan kralı Corç, ordu ve garistanda hayretle karşılan· ni ümiid ilt:" beklenmektcqir. 
rek memleketinize karşı se• donanmanm Başkumand~n· mıştır. Yunanistunın lttılyaya Yabancı müşahitleri nlakadnr 
bebpsiz bir tecavüze müraca·! hğmı deruhde eylemiştir. karşı mukavemet edeceğ: eden bir mesele de ltalya 

E · beklenmt>ktedir. ·ı v l d k at etmiştir. len mili tinın Romanyaya 6 bin Al- t e .ı ugos avya arasın a a · 
itimadım ve idareniı: altında • • lyi kaynaklara göre, Bul· dedilen pakttaan sonra Mu· 
son ayların tehlikelerine ve man askerı geldı garistan komşusunun bu solininin Yunanistana tevcih 
savletlerine karşı koyuşu Yu Biikreş 29 (a.a.) -- Röy· müşkııl vaziyetinden istifade- ettiği taarrur.dan yugoslavya 
nanistana ıngiliz milletinin ter bildiriyor: ye koşmayacaktır. Diğer ta• yı haberdar edip etmediği· 
hayranlığım kazandırmıştır. Romanyaya yeniden 6 raftan bu vaziyet karşısında dir. Yüksek memnrlar bu 
Elen m\lleıini ayni hasletle bin Alman askeriyle 2 bin Türkiyenin tutacağı hattıha· noktada ihtiyatkar hareket~ 
bu günkü tecrübe saatinde at gelmiş ve bunlar Moldavya l re~et bura~a merakla takip I etmekte iseler de Yugoslav· 
koruyacaktır.Size iktidarımız mıntakasına sevkedilmişlerdir. edılmektedır. _ yanın çenber içine alınması· J 
da bulunan bütün yardımı Diğt!r taraftan Jtalyan mü- m intaç edecek bir tedbire~ 
yapucağız. Müşterek düşma henôislerimlen mürekkep Ne~riyat Müdürü askeri mahfillerinin göz yuın .• 
na karşı ~uharebe edece- ı bir heyet te Romanyaya gel·, Setim ÇELENK nıalarına inaornak müşkül· 
ğiz ve zaferi paylaıaca;ız. miıtir. 'cH.P.matbaası ANTAKYA dür. 


