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Dış Siyasetimizin ana temeli 
ve "Milli Misak,, 

T ~meli her gün biraz da· 

ha sarsılan dünyanın geçir · 1 

mekte olduğu korkunç ,buh
ran alabildiğine genişle
ınekte devam ediyor.' Bu va· 
him buhran içinde ,.Türkiye, 
siyasetinin ana vasfı olan an· 
anevi"suıb,, prensipine daya· 
narak, fakat' her türlü ihtiyat 

, tedbirlerini de tamamile :aı
lmış olduğu halde nyakta bek· 

lemektedir. 
Hadis'!I er süratle biri biri 

ni takib ednk~n, yabancı 
bir memlekettft bizi de alaka 
dar ederı bir takım siyasi ve· 
sikalar neşre,\ildi. Komşu 
bir devletle aramızı""! açmak 
İçin neşredilen bu vesikaiarm 
hnkikate uygun olup olmadı
ğı ayrı bir m~seledir. Fakat 
bütün dünyada derin bir ala· 
ka uyandıran bu hadise, Tür· 
kiyenin harici siyasetinde şıı 

, veya bu devld aleyhine 'eya 
lehine bir tebeddül vukua gr.1-
diğine veya geleceğine dair 
şurada burada bir takım şüp
heler . doğmasına sebep oldu. 

Macera peşinde koşmıyan 
Türkiye Cümhuriyeti Hüku· 
metinh1 bu';günkü beynelmi· 
lel hfıiıede her şı!yden t-vvel 
elinden geldiği kadar harbin 
dışarmnda kalmayı preı sip 
<.ılarak kabul ettiğini tekrara 
lüzum yoktu. Bununla bera· 
ber son hadist"'ic!r karşısında 
hükumetin harici siyasetinin 

anahatları hakkınd.t Türk 
milletini vt! bütün dünya efka
rı umumiyesinin bir kerre dah 
tenvir eilmesi lazımdı. 

İşte bu xaruret icabı ola
rak Sayın Başvekilimiz Refik 
Saydam dün Büyük Meclisin 
kürsüsünden millete ve bütün 
cihana Tıirkiye Gümhuriycti· 
nin harici siyasetini bir ker re 
daha kendisine bas bir sami
miyet ve dürüstlükle ilan et· 
ti. Başvekilimizin bu nutku
nu şu cümleler içinde hüliasa 
tdebiliı iz: 

gibi, komşularımızın da tize 

karşı ayni hissiyatla mütehas
sit olduklarım memnuniyetle 
görmekteyiz. Memleketimiz 
yakın bir tehlikeye maruz de· 
ğildir. Bununla beraber icab 
eden bütün tedbirler aiınmış· 
tır. İstiklal ve Cümhuriyetimi· 
ze karşı yapılı;cak en kü· 
çük bir harekete derhal sila· 
ha sarılarak sonuna kadar 
vatanı müdafaa edeceğiz .. , 

Türk Millet,iniıı arzu ve ira 
desirıi tem .il eden Başveki· 
iimizin bu açık, samimi ve 
dürüst sözlerine ilave ede· 
ceğimiz tek bir kelime yok· 
tur. Bu sözler. bütün Türk 
rnill~tinin müşterek vt: mut· 
lak kararının en kati ve en kes· 
tirme ifadesidir.Takib edilen 
bu siya'letin memleketi sela 
mele :götüreceğine mut1ak 
imanımız vardır. Dünyanın 
içinde yaşadığı bu çok va
him anlarJa hükumetin yega
ne istinadgaht Türk milleti· 
dir. O Tlirk milleti ki, şanlı 
tarihini kanile yazmış ve ta· 
rih boyunca istiklalini hiç
bir millete nasib olmıyan kah 
ran anlıkla müdafaa ve muha· 
faza etmiştir. 

Harp haricinde kalmak 
kararımız kE tidlr. Fakat şu · 
rasını bütün dünya bilm .. lidir 
ki "Milli Misakınıız,, ın hu· 
dut'nrı haricinde kimseden 
bir karış toprak istemediği· 
miz gibi, bu hudutlar için· 
den bir avuç toprak verme· 
ğe de kati yen ni) etimiz yok-

tur. 
Meclisit Hükumeti, Ordu· 

su. Milli Birliği ve bütün var· 
lıgile Milli Şefinin etrafında 
toplanan Türk Mil~e~i,mukad: 
Jes «Sulh» idealını ebedı· 
yete kadar götürmek a~min· 
dedir. Bu kati ve d~ğışmez 
armine rağmen birgün her 
hangi bir tecavüze uğrarı:a, 
isliklal ve milli şerefi uğrun· 
da "amm akıtmaktan, dün ol· 
duğu gibi bugün de, yarın da 
bütün varlığını ortaya koy· 
maktan asla çekinmiyecektir. 
lstiy~nter-bunu bir kerre da· 

ha t~crübe edebilirler. 

Selim QELENK 

"Büyük Millı:t Meclisin· 
den :~ldığı direktiflerle hare
ket eıJt.n hükumetin siyasi 
hedefi her şeyden evvel va· 
tanın selameti ve milletin re 
fahıdır. Ecnebiler tarafındc\n 
•• ,.Şredilen ve.;ikaıar bizi endi Valimiz ge-
Şe} e düşürecek mahiyette ı · 
degildir. Türkiyeye samimi- zgor 
Yetsizlik isııad edenlere ve Haber aldığımıza göre, 
tilecek tek cevap nefretle Valimiz Şükrü Sökmensüerin 
baş çevirmektir. Türkiyeyi tedavisi ilerlemektedir. Böb· 
şü veya bu devletin politika· reklerdeki taşın biri düşmüş, 
İnu alet otan eski_ Osmaııh ikincisi de düşmek üzeredir. 
lrıpuratorluğ~sananlar, yamaı• Ancak Valimiz ikinci taşın 
~~rette aldanmaktadırlar.Tür· dü~mesini b~klemeden ve 

1Ye doslluklarma sadık.istik· mezuniyeti olan bir ayı do!-
hlat ve hürrİ) etini müdafaaya durmadan vazifesi başına 

er zamandan ziyade muk- gelecektir. 
ltdirdir.hiç kimseye tecavüz ı Sayın Valimize tez sağ· 
eın t k akhmızdnn geçmediği lık dileriz. 

Başvekilim;zin ınutku 

Türkiye dostluklarına sadık, 
istiklalini müdafiaaga lıer 
zamandan fazla muktedir 

ve hazırdır 
Harici sigasetimizin anahatlarını tebarüz 
ettiren Sayın Re/ ik Saydam millet kürsü-

sündeıl bütün dügaya ilan ediyor. : 
• Hedefimiz vatanın selam eti ve Milıi Sefinin etrafında sımsıkı 
duran Tiirk miıletinin refah•dır. Memleketimiz yakım bir teh· 
likeye maıruz değildir. Icab eden bütün t~dbirler alınmıştır. 

istiklaıiınize k- rşı en küçük bir teca~üze karşı derhal 
silaha sarılacağız. , 

Meclis hükumete ittijakla if.imad ve1:ai 
Başvrkilimiz Doktor Re- Sayın Ark1sdaşlf\rtm ' nuza geliyoruz. 

fik Saydam dün saat 15 te Avrupanın içinde bulan• Beyanatımın f'sasmı yalnız 
Büyük Mıllet Meclisi kürsü· duğu vaziyet ve buna karş• harici meseleler tetkil 'ede. 
sünden hükumetin harici si- Türkiye Gümhuriyetinin aldı cektir. Çiinkü Türkiye ·Cüm· 
yaseti h :ıkkınc!a bir nutuk ğı siyasi tedbirler hakkımla lıuriyeti hudutlara dahilinde 
söylemiştir. vakit vakit yüksek huzuru • size arzedilecek herbangibir 

Bu çok mübim nutku nuzda ve Radyo ile Türk hadise ve vaka yoktur. Türk 
radyodan not edeı ek okuyu milletini tenvir etmek Güm· milleti vakur, sakin günde • 
cularımıza bildiriyoruz. Sürek huriyet hükumetinin başlıca lik işlerile uğraşmakta ve 

li alkışlarla sık sık kesilen vazifelerinden biridir. Bugün Milli Şet' in etrafında yckvü-
nutkun metni şudur : <le yine bu maksatla huzuru Sonu 2 incide 

Almanya, şimdilik lngiltere
ge taarruzdan vaz geçmişi 

Buna sebeıJ,tBalkaric.rdaki vaziyettir 
Rus olmıyan Rornen topraklarının tekrar Romanyaya iadesi için 
Almanyanın Moskov da teşebbüse geçeceği ve Macatistanın tat

min edilmesi için de Italyanın Almanyayı tazyik ettiği ·söyleniyor 
B~kreş ~ 2. (~.a.) - Röy-

1 dolayısiyle ikinci pJana bırak- Rom~n Hariciye Nazırının 
ter Aıansı bıldmyor: l ım~tır. Almanya, lngiltereye Beri ine daveti, Hitl~rin Ma· 

Romanya Hariciye Nazırı l taarruzdan evvel Balkanları car taleplerini Romanyaya 
Hitl~rin daveti üzerine. b.ugüııj ve Avrupayı teşkilatlandır- kabul ettirmek için olduğu 
Berlme hareket eylemışhr. mak niyetindedir. zannedilmektedir. iki pn 

İyi haber alan mnhafile ş· d" R M evvel Macar Nazırlarının - Al h'·kA . 1m ı omen - ı acar gore, manya ..ı umetı, ·· b t d H. l d t t · t ~-kı · . . . munase a ı a günün ıt er en avassu ıa euı erı 
hıç bır zaman Rusyaya aıd ('O mühim meselesinin teşkil ve Kont Ciyanonun da Ma· 
oımıyan ve şimdi Sovyetler eylemektedir. Macarlar he· caristanın tatmin edtlmeıi 
birliği tarafından işgal edilen ııüz müspt>t bir teşebhüste bu• için Hit!er Hezdinde tazyik 
arazinin tekrar Romanyaya 1 ·· ( k d' lunınamış olmakla berab~r, yapbğt soy enme te ır. 

iadesi için Sovyet h ü k fımeti 1 ~;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;ı;;;;;;~;ı;;;;;;;;;= 
nez :iinde teşebbüsatta hulu- !-.:; 

nacakhr. EN SON DAKiKA 
Diğer turahan Beı linden 

buraya gelen haberlere gÖrf' 
Almanya, Balkanlarda sulhur 
muhafazası ve lıer hıngi b;r 
ihtilata mani olmak için di ıı· 
den gelen her şeyiyapmakta 
dır ve yapacaktır. Hitler şim 
di kendi toprağını işletmek 
için ameleye muhtaçtır ve bu 
ameleyi Balkııolardan temine 
uğra~maktadır. 

Balkanlarda beklenilnı i yeı; 
hadiıelerin vukua gelmemesi 
Almaııyanın ır.enfaati iktiza
smdandır. Berlindeki ecnebi 
mahafile göre, Hitler lngil 
tereye karşı hazırladığı taar
ruzu, Balkanlardaki vaziyet 

Denizlide bir f elakei oldu 
Yağan dolular bir köyü harab 

ölü var! 
etti 14 

Ankara 13 A.A.- Denizlid~ dün akşam saat 20de baş· 
hyan müthiş dolu v~ fırtın.:l saat 24 e kadar sürmüş ve 
fırh11a bir köyde felaket şeklini almıştır. 

50 e:vd~n ibar~t olan köyün 10 evi tamamile harap ol• 

muş, 40 ev de hasara uğramıştır. Yapllan araştırmalar• 

da maalesef 14 kişinin kayıp ve 3 Ü kadın olmak üze· 

re 6 kişinin yaralandığı anlaşılmıştır. Hadise muhalline 

dt:rhal sıhhi imdat heyetleri gönderilmiş ve açtkta kalın 
larm hepsi yerleştirilmiştir. 



Siyasi Şuur ' 
Siyasi Ahlak 
Türk milletinin itimadını 

kazanmış ve milletin öz ço· 
cuklarından terekküp etmiş 
REFlK SAYDAM Hükumeti 
dün Millet Mf'.clisinde ve bü· 
tün cihan huzurunda siyase 
tini bir kerre daha ilan et· 
miş, takib~ttiği ve edeceği 
vt-çheyi göslt:rmiş ve tekrar 
cand3n itimat kazanmıştır. 

Türk Millet ve Hükumeti· 
nin istihdaf ettiği gaye bir· 
dir; Türk sınırları içinde ve 
dışında tam bir Türk lSTIK 

LALI. 
Dr. REFİK SAYDAM hü· 

kumetinin siyaseti milietçe ma 
lfım olmakla beraber tezvir 
yolunu de alan ve fırsatlar· 
dan istifade e-tmek kaygusuna 
düşAn bazı garzakar ecneb~ 
ler Radyolarla yersiz ve:yolL. 
su:ı. havadis yayıyorlar.:;. 
Türk Milleti bu gibi tezvirat 
ile hislerinden fedakarlık e· 

decek derecede seciyesiz de 
ğildir. Bir çoklarına cevap 
vermek lüzumunu bile gör· 
mez ve görmemektedir. Fakat 
SOVYET CÜHURlYETl ile., 
TÜRKİYE CÜMHURiYE.Tİ . 
arasına nifak sokacak ve 
bundan istifade edecek o?dıı 
lara hakikati bir kerre dalıa 
söylemekle acı bir cevap ver 
meyi çok yerinde yapmışlır.1· 

918sene8inde bütünMilleller;bir 
birlerinden mtizaheret ve dosl 
luk beklerken şarkta perişaı 
bir halde kalmış iki b .\)•Ü l.'. 
mıllet verdı. fÜRK Mılleti, 
RlJS Milleti. O s.ralarda hiç 
bir dostun elini uzatmadığı 
bu iki komşuMlLLET t nı bi 
şuur ile birbirlerinin vaziye 

tiri takdir ettiler, b i bi lerin 
dayandılar.Milletlerinin lıak -
ki menfaatini ' bu samimi ,dmı 
lukta bulacakların:ı !:a'1· idi
ler ve öyle yapt 1 .ır, f.fost ol 
dular. işte SlY ASİ ŞUUı< 
burada tecelli etti ATATÜRI' 
VE LENiN gibi ki dahi me~ı 
leketlerinin :_mukadj ·rahnı 

; kurtuluş yoluııJ dogru yürü
tüler. Hac is ıl mı:ıliiııı.Bu gün 
kü parlak akıbeti buldula"'. 

O tarıhteıı b,.ri bu iki kon. 
şu devld ve milld bu doslluğ:• 
azami kuvve t ve kudretle 
riayet etmışlerdir. 

S.>n h .. r >ler başl<ığıcmda 
garbin i i büyük Jevlet•le 
yaptıgımız i ttif "k mu~ avelele 

ri bu os•lu !umuzu zerr~ ka,!aı 
lczLc~k '; zİ)ctte olu adığını 

bu ıtııf-ıt ıııudhudesiııe bağlı 
iK-İ ııunıar.\ ı µrntok 11 ile iltln 
etmi:,;ler<lir. 

Başvek.lin Nutku 
Başı 1 ıncide ratorluğu olmadığıdır.Odevir· 

cud olarak sımsıkı durmakta lerde bu gibi tesirler muh -
ve Cümhuriyet ;oo.hükumetine riklerin~ fayda verirdi. Fakat 
en yüksek itimadmı her ha· bugünkü Türkiye ondan çok 
Jile ve çalışmasile göstermek uzak ve c;ok il~riye doğru 
tedir . .: yol alınış bulunuyor. Pek iyi 

Cümhuriyet hükümeti, siz· bilirsiniz ki bunlar, bütün 
lerin de yüksek tasvibinize bir husumet dünyasının işti· 
ntazhar olan siyasi yolunda rakile hatta Atatürke karşı 
hiç şaşmaksızın ihtiyı-tla yü· koymak istediler ve f ürk 
rümektedir. Türk vatanının milletini! yalmz onu bırakmak 
selametini ve Tük milletinin la kurtulacağım söylediler. 
refahını korumağa matuf olan Fakat Türk milleti onu tuttu, 
tedbirler sayesinde t"mniyet· oı1un tarafını tuttu ve emeli· 
le söyliyebilirim ki Türk va· line erdı. Netice mulumdur. 
tandaşı neşe ve imanla dolu Binaenaleyh Türkiye Cüm• 
olan göğsünü kabartarak va· huriyeti ricalinin kalması, 
zife yapmaktadır· gitmesi, oturması v~ kalkma 

Sayın arkadaşlarım sı ancak Türkiye Büyük Mıl· 
Son günlerin hadisatı let Meclisinin kararile olur. 

arasında dikkat nazarınızı Yanıldıkları ikinci nokta~ 
çe~tiğine şüphe etmediğim da, bugünkü Türkiye ricali· 
bir hadis~den bı-hsedeceğim: nin vasfı hakkında yanlış ma 

Bir ecnebi Ajansı bir ta· lilmat sahibi olmaktır. Bu • 
kını vrsikalar neşretmekte günkü Türk rtcali şu veya 
ve aralarında Türkiyeyi ala· bu devlet politikasını takip 
kadar edenleri de bulunmak eden ve onunla öğünen in -
tadır .. Bu ayın üçüncü günün sanlar değildir. Türkiyeyi 
denberi bir takım ecnebi ga- idare edenlerin yalmz bir 
zeteler bu vesikRlara dayana vasfı vardır. Ve bir programı 
rak yazılar yazma.da ve pro vardır : Her işte Türkiye 
pagandalar yıtpmaktadırlar. Cümhuriyetinin menfaatleri -
Bu vesikalarm doğru veya ni ve bunun yanında bu 
yanlış neşri Türk milletini menfaate uygun gelen dost 

"e hükumetini hiçbir vecihle luklara gözönünde tutrnak. 
tmdişeye düşürecek mahiyet Bugün Avrupamn içinde 

,te değildi.·. Hükilmetiniz bulunduğu hal karşısmda 
çok temenni ediyor ki bu Tilrkiyenin vaziyeti ne ola · 
bu vesikalar tahrife uğrama· caktır diyenlere cevap vere· 
dan neşre<lilsin. Çtinkü, dü- ceğim : 
rüst, açık siyasetimizden Türkiye dostluklarına sa· 
emin olduğumuz için, her· dıktu. Kendi istiklal ve hür· 
hanii bir vesikanın bu siya· riyetini müdafaaya karar ver 
setimiz~ yeni deliller katmak- miş tek bir vücud lıalinde 
tan başka bir netice veremez. vukuata intizar etmektedir. 
Fakat bu vesikalara istinad Biz hiçbir zaman, ne her 
ederek Turkiyeye samimiyet hangi bir millete.ve ne kom 
~izlik isnad edenlere ve bu şularımıza taarruz düşünmüyo· 
arada hiçbir zaman maksat· ruz. Komşularımızın da ayni 
larına hadim olmadığını bil· hissiyatta olduklaraııın ha· 
dikleri halde bizi zedelemt:· riz delilleri11i de memnuni -
ğe kalkışanlara söyliyecek yetle görmekteyiz. 
t~k cev.ap : nefretle baş çe- ' yegane gayemiz va tam • 
vırmektır. mızm mahfuziyeti, milletimi· 

Sayın .Arkadaşlnr, zin selameti ve zarardan vi· 
1 ürkiy.!ye istinadlarda bu kayesidir. Türkiye Gümhuri· 

lunarak tesir yapmak istiyen yeti hukfimeti Büyük Mec· 
!!erin unuttukları_birinci nok !isinden aldığı direktifler dahi 
,ta, bu~ünkü Türkiyenin öl· linde çalışmakta, arzettiğim 
müş, çürümüş Osmanh impa· vecihle son derece hassas 

l b·ı· U · . 
1 

bulunmakta ve güniiıı icapla· 
o a ı ır. u smeyı payça aya .. db .. 

k k d t
. d h k" b rına gore te ırlerını almak 

c& u re ı a a ımse u· d 
1 

ta ır. 
amamı~tır. 

M·ıı· · t"klA 1. · · . . d f Hükumet şu kanaattadır 
ı ı ıs ı a ımızı ıstı a . . . 

eden tehlikeler karşısında kı: Şımdıy~ kadar aldığı ted· 

b
. T- ki h h. bırlerle bırçok vakaların ta 
ıı ur er er ısten ayrı- l • . 

lır ve bir oluru:r.. işte TÜRK h'l dusiıne ta~addüm eylemiş 
b

. ı·ğ· b · · ld ve ıuemleketın varhğmı mü-
ır ı ı unun ıçm yı ırıcı d f d ~·b b 

b
. k d t• h. · d" a aa an .. ı aret olan u yol· 
ır u re ı aız ır. d .. .. k k . 

Dr. REFiK SAYDAM 
10 

a yurume tı:> atıyen musır 
beyanatı üzerine Miılet Mec· bulımmuşlur. 

Buııu dü~iınnıel, düşÜnt' 

bilnıt>k y .~ 1 ıı 1 z rne· 
naf icabı değil; -nıilldin·iz; ıı 
tc·m 7. ruhu ve vc..fok5.rlığı 
icabıdır. Bu da Türklerde 
kendini gösteren SiY ASİ AH 
L.«\K duygusundan doğmuş· 
tur. 

lisinde hisleri coşan hatipler ~ünyan~n bu karışık va~i 
bu duygularımızı cihana kar yetme ragmen memleketı· 
şı söyleJitn, bağırdılar: "Biz miz Y.~~~n bir tehlikeye ~.~ 
d

.. d lh · · k' ruz gorun.nemekte v~ butun 
unya a su u ıstıyen ve ım . 

· 1 kk ı .. t . b. devletlerle \'e bılh&ssa kom· 
seıun ıa ın•,a mu ecavız ır . . . . . 
f.k. b ı · .

11 
. K" şularıle ıyı munasebetıerı 

ı ır es emıyen mı etız. ım . . 
seye taarruz etmeyiz. Biz de ıdame hususundaki arzuları· 
kimseden taaruz bekleme i na berdevam bulunmaktadır 
Fakat temiz ve asil emeli~~ . .T~r~iye Cü.c_nhuriyetinin TÜRK t,rnı şuurilc <•liııi · · h · d ıstıldalıne ve Turk vatanının 
zı ı tıras uğrun a parçalamak l .... 1 .. ğ.. k 
· · l 
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· • >utun u une zarar verece 

ıstıyen er varsa ge sınl,r. Gr:' h ı · b" h k t T · k 

Spor 
23 ten1muzda lskend~runda büyük 

müsabakaları yapılacak 

yiizme 
Sı 

Gaz• 
~liid~ 

uı 

Geçen yıl, Hatayın Ana· yadan dd yuzucü alınacak· ilan 
vatana kavuştuğu mutlu gü· l tır. S ku 
nün başlangıcı olan 23 t~m- J Bu yüzı.icüler, bundaO 
muzda İskenderunda bir yüz- önce yapılan yarışlarda bi· ~ 
me müsnbakası tertip edil- rincilık, ikincilık gibi dere-
miş ve bunu takiben de bir ce alanlar arasından seçile· 
yüzücü eki pi lstanbula gi<lr · cektir. Bundan b~şka Akde· 
~ek grı.ıg birincıliklerine işti- niz grupu birincilikleri ve Is 
riik elti~inden, her yll 23 Hatay yarışları biter bitmeı 
tt'mmuzda Hataydn bu yüz· ekipimizin başmda bulundu· 
me yarışlarının tekrarına rulacnk olan sporcu 29 teıll' bııtr 
karar verilmişti. muzdan 25 agustosa kadat dun 

Memnuniyetle haber al- devam edecek olan Ankara ı_bııs 
dıgımıza göı e, bu yıl sukampına iştmik etmek üı( tek 
ıçın bu müsabakaların, re grup birincisi olan ekiple lstıı 
bütü •ı masrafını ve tertibini birlikte Ankaraya gidecekti!'• lisi 
beden terbiyesi genel direk· 'Kan.pa girerek bir aya yakıll Vı:ki 
törlüğıı üzerine alarak tekra· bir zaman su sporları talini' Buy 
rını kararlaştn mıştır. leri yaparak bilgisini arttı· h 

19 temmuzda Adanaya racak Olan bu sporcumuıı 
gidip Akdeniz grupu yüzme bölgeye döndükten sonra 
b"rinciliği müsabakalarına , burada su spoı u hakemliği 
iştirak edecek olan 7 kişilik yapabilecek vaziyete girını~ 
ckipimiz, oradaki vazifesini buluııacaktır. 
yaptıktan sonra, grup yarış· Bayramda y a~ılacak 
larına iştirak edect:k olan 
diğer dört bölge yüzücüle: diğer spor hare-
riyle b"rıikte ve başlarında ketleri 
su sporları fed ,!rasyouu mü·, lskenderunda yapılaca~ 

ırıqr 

tahassıs1 bulundugu halde 40 , Olbn su sporları .yarışındil~ 
kişilik bir kafıle olarak Ha· başka, 23 temmuz ilhak bı:ıY', 
taya dönecek, 23 temmuzda ramı günü bölgemizin her fal'B1 
Hatay yüzm~ mı..isab katarını f ında canlı bir spor harekeP ler 
yapacaklardır. vücude getirmek üzere idatC 

Bu husustaki program heyetince hususi kararlar ~e 
bölgemize bildirilmiş bulun:- alın~ış.hr. Buna. göre, 0 gu~ •öy 
duğundan Asbaşkanlık icabe· şelırımızde ve dığer kaıa .;e haf 
den hazırlıklara başlamıştır. nahiyelerde a:letik spor ıPii·ı \te 
Adanaya gidecek olan ekipe sabakaları, bisiklet. yarışla1'1ı ~ıt. 
ağlehi ihtima İskenderunda boks nıaçları tertip ve icrtl k\t 
2, Reyhaniyeden 3 ve Antak edilec~ktir. 
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MebuslarlmlZ 
Ve P. M fettişimiz 
bu gün gidiyorlar 
Bir haftadanberi şehrimiz· 

Yeı li malıar 
llıa 
't·· u 
ılc 

de bulunan mebuslarımız ya 
rınki Pkspresle Ankaraya gi· 
deceklerdir. 

Ayni trenle parti müfettişi 

miz bröf esör Hasan Reşit 

Tankutta Ankaraya gidecek· 
tir. Kendilerin~ uğıırlu yol· 
culuk temenni ederiz. 

pazar,z 
Şehrimizde bir şLJ 

be açıyor 
Memnuniyetle hııber atdı~ 

rnıza göre "Yerli mallar t'' 
zarı,, şehrimizde bir şııb~ 
açmaga kttrar vermiştir. 8 ~ Ve 
maksatla ve tetkikat yap~'· ~l 
üzere pazarm muhas~beC1~1 ltı 
şe.?ri~_ize gelmiştir. Şube~ 
mumk• n olan kısa bir za t ~ 
da faaliyete geçeceği habe le 

ettirdikten sonra, Y nkın~ark verilmektedir. li.i 
ta sulhun bozulmasına ve harp Til ·zı.A • kO l' 
felaketinin bu taratlara ka- ı~ l l pıyo. n 
dar yayılmasına hiçbir za· Biriııci keşide bile~:(,, 
mnn tarafdar olmadığımızı Altıııay gişesine gı::lınıŞ 

4 ve bu güne kadar olduğu Acele ediniz / 

ı gibi bundan sonra da bu mak A~ker yt kili bİftJ 

' 

sathı çulışr.ıcağımızı bir kerre ltalyan gemisj bat 
daha ispat etmek isterim. Roma l] A.A 920 ~ 

Öyle zannediyorum ki, ker yüklü olarak İtalytı~~~ 
hükumetimizin takib ettiği si· ılraç limanına gitmekte <I t' 
y .. set, sizin kendisine verdi· bir İtalyan vapuru Dra9 ;ı~ 
ğiniz direktife mutabıktır. 1 :> mıl uzakta ateş 819~1 l 

batmıştır. Bu hadisede . 1e• 
Başvekil, hükilme in takip askerle 6 Arnavut zabitı ,: 

ettiği sıyasetin Millet V •ka· Jef olduğu resmen 1Ji1d
1
' 

letince tasvip edilip edilme· mektedir. 
diginin bilinmesi için iti· •-.----H-a_l_k_t_a__ .,,f 
mat reyi istemiş ve nutuk l ı " ( ki film birden) U onıll1 t(ı11' 
dakikalarca süren alkış tufo uzer ne 100 sene sonrıı 111 
m arasında sona ermiştir. Hırsız Fırsata kaçırınsS 1 

Başvekil den sonra bırçok G ·· d ·· de 
h 

un uz 0 
atip!er söz alaı uk lıul·ume· Bu akşamdan itıbar8 501~ uzathğ\ zaıııaıı ah.:line çözül 

me:r. bir bağla sdd,k kalan mil
lettir .. O bu hassayı t1strlli' ın 
ve ihtiraslMın sileıniyeceği 

bir kuvvetle sinesine yaumış 
tır. Bunu silmek ancak gög 
aüııü ı; arçalamakla mümkün 

f)r ıangı ır are ·e e ur 
l~cekleri varsa da görece.~le Millt'lınin vereceği r;evap der 
rı de var." De~ıler bu soz· lıal silaha scırılmak v~ sonu· 
leri söyl~ten TÜRK kudreti na kadar vatanı müdafaa et· 

tin siyusrtiıı\ tasvip eylemiş (BEY AZ GÜL) Turl:v~.,ıile 
.., .. bundan sonra tayini esa· lü ve Ardpça şarkılı go 
mi suretile reye ınürac ıat fırsatını kaçırmayııı,Y 
edilmiş ve Meclis ittifakla d ·· Ne~riyat Mü üruı/ j 

dir nemutlu söyliyebilene. mektir. 
Besim TECER Bunu bu şekilde tebarüz 

hükumete itimat beyan eyle Selim Çı:.Ll:: ~ "1_.,-
miştir. C.H.P. matbaauıda ba 


