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Ba ramH ~·ze Kutlu Olsun 
. ---::---------.., Ebedi Şef'e 

Başladığın büyük da
va Kudretli Halefin 
İnönü tarafından başa
nlmıştır. Hatay artık 
Al bayrağının altında 
ve Ana yurdun gög
sündedir. 
Manevi Huzurunda 

&ıminnet ve şükranla 

eğiliyoruz. 

Milli Şef'e 
Bir damla Türk kanı 

dökmeden' kurtardığın 
öz yurd parçası Ana
~atanla beraber tek 
bir kalp ve tek bir iman 
la emrindedir. Vatan 
için, İnkilap ve İstiklal 
i~in göstereceğin yol
da yürümeğe.,bir kerre 
daha and içiyoruz. 

manası Bugünün büyük 
Bir darnla Türk kanı dökülmeden başarılan 
Hatay davası Milli birliğin hakkın ve hakika
tin zaferi parlak bir tecellisi olmuştur. 

Bugün Hatayın en büyük ve en kutsal bayramını kutlayoruz. 23 Temmuz ebedi kur· 
t~ıuşumuzun birinci yıldönümü ve19 yıl s\iren esaretin nihayete ererek yerine hürriyet 
Ve istiklal güneşinin doğduğu gündür. 

19 yıl, Milletlerin tarihinde bir an kadar kısadır. Daha mütarekenin ilk günlerin· 
de Ebedi Şefin üzerine parmağını koyduğu Hatay davasl bilahere milli misakın hudut-
1trı içindft tespit olunmuş, Sivas kongresinde konuşulmuş, 923 senesi martının on beşinci 
~Ünü Adanada Mustafa Kemalin : " Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz ,, 
Veciz.esile ort.sya atılmış ve nihay~t 936 senesi birinci Teşı ininin ilk gür1ü yine onun 
'~zile Büyük Millet Meclisi kürsiisihıden bütün dünyaya ilan edilmişti. Bu parola bütün 
1 tirk dünyasml ayağa kaldırdı ve 18 milyon insan, tek Şefinin emrini yerine getir -
rek için tek bir nefer gibi onun etrafında toplandı ve kahramım Türk ordusu şah· 
trımak için onun emrini bekledi. 

Anayurdun sinesinden koparılan Hatay, esir yaşayamazdı, yaşamadı ve kurtuldu. 
En büyük Türk taraf.nda .ı başlanan bu mukaddes dava, O'nun kudretli halefi ve en 

büyük ba~arıcısı INÖNÜ tarafından başarıldı ve 19 yıl süren mücadele tarihin kaydet· 
llıediği parlak bir zafer:e tetviç edilerek bu milli davanın son sayfası da geçen se· 
tıe 23 Temmuzda kapanarak tarihe karıştı. 

Bu Büyük Davanın tahakkuku be!ki uzun sürmüştür. Fakat her işte hakkı ve man· 
~kı kullanan Cümhuriyet Türkiyc::si, bu milli davayı da bir damla fürk kam dökme
b;n ve bütün dünyaya hak ve mantık dersi vermek suretile başarmış, bu est"r, milli 
ltliğin, hakkın ve hakikatin en parlak lıir tecellisi olmuştur. 

h Bu zafer, evvela Türk yurdu bütünlüğü ve Türk mill~ti birliği şartlarının baştan ııi· 
kay~te kadar bizim ~çiıı . lı_ayat. şartı telakk.i edilmiş olmasının. e~:~id_ir. Bu da.va, bir 
Udret ve iman davası ıdı. Bız ona kendı hakklmızı koruyabıldıgımız kadar manmış 

\ıı- l>una bütün dünyayı da İnandırmıştık. 
l··Uugün Yalınz Halayın kurtuluş bayrammı değil, 17 yıl ônce Milli Şef'in Lozaııda 

Ur,k'un halas beratını imzaladığı günün 17 inci ylldönüınünü de birlikte kutlayoruz. 
tbl!:~diyete intikal ederek içimizde ve benliğimizde yaşlyan bugünün büyük haliki 
Ş edı Şef'in manevi huzurunda tazimle eğilirken; onun kudretli ve eşsiz halefi Milli 
ıj e{e, minnet ve şükraularımlzla sarsılmaz bağlılığımızı bu kutsal münasebetle Lir kerre 

(l n" sunmak bah:iyarlığma ermiş bulunuyoruz. 
\a ~.sevinçli Günümüzü kutlarken. büyük dava uğrunda nziz kanlarım dökerek hayı
'\ıe t?z.lerini yumun Hataylı şehitlerin aziz hatırasım anmak her Hatayh için bir borç 

B lt vazifedir. 
ayranı hepimize kutlu olsun. . 

Selim ÇELENK 

Bayram hazırlığı 
Son hızıPı aldı 

' 
Şehir baştan başı donatılmış, Zafer takla· 
rı kurulmuş ve elektriklerle süslenmiştir. 

23 temmuz Hatay1n kur- ' Bu Akşam bir fenar ala 
tuluş bayramı hazırlıkları dün y1 lf"rtib edilecek ve Halke· 
son dün en son hızı· vinde bir toplantı yapılacak 
nı alarak sona ermiş ve dün tır. Valimiz Şükrü Sökm~n
sabahtan itibaren şehir baş- süer bu mutlu gün şerefine 
tanbaşa bayraklar, milli renk· bu akşam Vali konağı. bahçe 
!er ve elt-ktrik tezyinatile sinde 600 kişilik bir garden 

j süs:enmiş, anacaddelere za- parti tertib etmiştir. Bu bü· 
fer takları kurulmuştur. yük gardenparti ye civar ka· 

1 Evve::lcede haber verdiği- zalardan ve köylerden bir· 
miz gibi, • Belediyemiz, dük- çok zevat davet edilmiştir. 
kan veya evını en güzel G.trdenµartide köylülerimiz 

1 
sı.isli)'en vatand:tşlara müka· terafında da milli oyunlar oy 
f-tt verecektir. nanacaktır. 

Bayramım geçen sene- Bu günkü bayrama ait 
den daba üstün daha canlı resmi program dördüncü sayfa 
ve daha manah bir şekilde mızdadır. 
kutlanması için, Parti, Bele- ,. F'MZ 1 W7 wa 

dıyı>, Halkevleri v~ halk bir· Jialkevi 11da kabul 
birlerile yarışa g~çmiş ve 

herkes L>u kutsal günde elinden 
gı•len feJakarhğl yapmıştır. 

Bdediye bahçesine b~t:>n
daıı bir siitün dikilerek üze· 
rin ebedi Şef Atatürkün gÜ• 
zel bir büstü konmuşfur. 

iv alimizin 

resmi 
Bu sabah merasimden son 

ra l-lalkevinde Parti \te 
Hatkevi erkanı miişterek bi.ı 
kabul resmi yapacak ve teb· 
rikleri kabul edecektir. 

beyanatı 
Ankaradan dönen Sayan Valimiz Şükrü Sökmen.~üer 

gazetemize mühim beyanatta bulunmuştur. Bu beyanata 
ikinci sayfamızda bulacaksınız. 



Gün a\urı : 

Üçyıldönümü Valimiz Ankaradan ço 
haberlerle dön 

• • 
ıgı 

B 
hiai Rusya İmpaT atoru ile İn

giliz kralının Reval mülakat· 
ları dolay,sile Maite<lonyadan 
Osmanlı idaresiniı1 kaldırılma 
sına karar verilmişti. Bu ka· 
rar, Osmanlı büyüklerinin du 
daklarım ( peki ) kelimesini 
dökmeleri için harekete ge· 
tireceği bir sırada, Mustafa 

Hataylıların kendisine gösterdiği samimi 
alakadan çok mütehassis olan Sökmensüerin 

Bugünkü spO 
1 

şenlikleri 
tŞehrinıizde biiyük' 
l letizm n1Üsabakals 
1 Iskenderunda yüzll1 

llek 
kad 

yarışları yapıtacıl 
23 t~nımuz kurtuluş bl s f 

ramı dolayısiyle Bed~n 'fe e 

Kemal tarafından Şamda 
( vatan ve hürriyet ) ismin • 
de kurulan, Selanikte bir 
şubesi açıldıkt'ln sonra adı 

Gazetemize mühim beyanatı 
Başta Başvekilimiz Sayın Refik Saydam olmak üzere bütün 
Vekille"'imiı,Hatayın ticari,iktisadi, zirai kalkınması ve bilhasse 
küçük esnafın himayesi için icap eden bütün tedbirlerin alına-

cağını Valimize vaid buyurmuşlardır. 

ilen 
biyesi bölge teşkilatı tll koı 
fından zengin programlı• 
müsabakaları hazırlanıh 
evvelce haber vermiştik. tıe 

Federasyon mutalı tıu 
dı' tarafından idare edilecek 

( ittihadı terakki ) olan ko · 
mite, açıktan açığa isyan 
derek Yıldıza, Babıaliye tel· 
graflar çekip vaziyeti protes· 

Valimiz Şükrü Sökmen· T T ı · • • f • 
süer evvel1'i cumartesi eks v-a ımızın gaze em ze 

Hatay yüzme yarışları bu ta 
iskenderunda yapılacak 

1 
bu 

Şehrimizdı:: yapılacak o lah 
büyiik atletizm müsabak 
rınm bütün hazırhkl,.rt 

presi~e Ankaradan H~~aya beyanatı 
gelmış ve Adanadan ıtıba· ·• 
ren bütün güzergahta mera· 
sim ve tt-zabüratla karşılan· 
mışl;ırdır. 

i to ve 1876 kanunu esasisi -
nin meriyetini yani meşruti 
idarenin tatbikını talep etti 
ler. 

Bu vaziyet karşısında mu 
kavemet edemiye:ıı Abdülba· 
mit, 23 Tenımuz 1908 d~ 
ikinci defa olarak Meşru 
tiyetl ilan etmek mecburiye· 
tinde kaldı. 

lşt~ Ebedi Şef Atatürk, 
memlekette lüzumuna kani 
olduğu büyük ve Radikal 
bir değişmenin ilk haıoleljiııi 
1908 senesi Temmuzunun 23 
üncü gününü kıynıetlendir • 
mek suretile yaptı. 

insanlığın alın karası o · 
la:l Sevr, Türk süngüsü{lün 
aman bilınez kuvveti karşı · 
sında yırtılıp kendisini hazır 
hyanlarııı çehrelerine atıldık 
tan kafalarına fırlatıldıktan 

' sonra Lozanda bir konferans 
kurulmuştu. 

Sakaryanın, Dumlupınr · 
ruı, İnönülerin, nihai ııaferin 
muhassalKsını verecek olan 
bu konferansa {Atatürk en 
yakın ve en iktidarlı arkada· 
şı lsmet lnönünü gönderdi. 

Nihayet sırtı yere gelmi 
yen, boynu yere eiilmiy~n 
Türk burada da k~ndisini 
yutmak istiyen yamyamlara 
karşı bütün isteklerini ka · 
bul ettirmesini bildi. 

Kabul merasimi 23 - 24 
Temmuz günlerinde Türk ta· 
rihine ve insanlık tarihine 
silinmemek üzere yine Türk 
süngüsünün parıltılarile ya · 

zıl<Jı. 
Türkün en son muvafia· 

kıyeti, en yeni zaferi yine 
bir 23 temmuz gününün sır
tında şahlanarak tarih sayfa· 
laı uıa intikal etti. Evet 193~ 
sent·si 23 temmuz günü gü· 
neşle beraber yıllarca, ana· 
sından ayrı~an yavru, baba· 
sun kaybt-den evlad gibi in· 
liyerek, didinerek Anavatan 
dan uzak y.tştyanHatay, kend 
öz bayrağımn sağlam direği 
ııi kucaklamak suretile ara· 
claki kara mesafeleri sildi,tah· 
ta perdeleri kırdı ve a:ınt-sİ· 
nin sıcak, müşfik kolları a· 
rasına atıldı. 

Böyltıce de, Atanın uğur
lu ellerile açtığı bir dava 
her zaman olduğu gibi, her• 
şeye kendisini ortak seçti-
ği Milli Şef lnönünün elinde 
istediği şekilde halledilmiş 
oldu. 

işte Türkün 23 temmuz· 

Erzin veDörtyol ishsyonla 
rır.da hükumet, Parti ve 
Halkevi mümessilleri tarafın· 
dan kn,şılaııan Valimiz, tre· 
uin bu istasyonlarda · durdu· 
ğu miiddetçe kendile(ile gö· 
rüşmüş bilhassa mahsul va· 
ziyetini ve harmanlaı ın kaldı 
rılması hakkında etraflı ma· 
lilmat alarak köylülerin di
le:klerini dinl~miştir. 

Payasta Vali vekilimizlt> 
hükumet erkanı tarafından 
karşılanan Sökmensür!r, isken 
derunda güzide ve kesif bir 
kalabalık tarafından hararet 
le karşılanmtş ve f skenderun 
da bir müddet istirahat et· 
tikten sonra saat 19lda şeh· 
rimize gt-lmiş\erdir. 

Şehrin mcthalind~n üç 
kilometreli~ mesafeye kadar 
otomobille ve yaya olarak 
dağılan halk kütlesi Sayın Va· 
limizi büyük tezahüratla 
karşılamıştır. 

Halkın kendisine karfi 
gösterdiği bu fevkalade sem 
pati tezahüründen çok mü 
tehassis olan Valimiz kendi
sini karşıhyanlara teşekkür 
e.:lerek halkı selamlamışlar· 

dır. 
Sayın Valimize geçmiş 

olsun der ve kendilerine 
daimi sıhhat tomenni eder· 
ken hoş geldiler deriz. 

Yarbay Kılıç Çöte 
Erzurum , Vilayetine tayin 

edilen Vilayet Seyyar Jan -
darma Alay Komutanı Yar • 
buy Kemal Kıhççöte yeni 
vazifesine baılamak üzere 
dün sabah şehrimizden ayrıl 
mış ve hükumet erkanı ile 
Subay aı kadaşları tarafından 
samimi su;ette uğurlanmıştır. 

lki seneye yakın bir za· 
mandanberi Hatayda vazife 
gören ve kendisini muhite 
sevdir~n Kılıççöteye iyi yol 
culuk ve yeni vazifesinde de 
nıuvaff akiyet temenni eder\z. 

Vilayetimiz Seyyar Jan • 
darına Al.sy Komutanhğına 
Yarbay Salihattin tayin edil 
miş ve vazifesine başlamış 
bulunmaktadır. 

Yarbay Silibattini teb • 
ril( ede~ muvaflakiyet dileriz. 

ları ve işte bu günkü 
ram. 

bay· 

SEZER 

mal edilmiş olduğundan 
tam saat 17 de yarışlara 
!anacaktır. 

Müsabakalara geoÇ, 
klüpleri ve ıulebeler işti'' 
edeceğindençok heyecar.11 

spor v.ünü ya)anaca~ına şiiP 
1 yoktur.Tribiinla bütiinhalk1 

çin aç1ktır,Bu mfü.ıabkalar 
ni zamanda 28 temmuzd• 
p•lttcak Bö!ge birincilik! 
O'lİo;,ıbakalarına esas ola~ 

-Gazetemize .beyanatta bulur an:Sayın Valimiz Sökmeosüer 

Neşriyat Müdürümüz dün 1 yın ihtiyaçları hakkında ve 
sabah Valimiz Sökmensüeri bilhassa Amuk bataklıklar~· 
ziyaret ederek Ankaradaki •. nın kur.utulması, sıt~a ~.mu· 
temuları hakkında kendilerin-' cadelesı mevzuu uzerınde 
den bir mülakat rica eylemiş· açok yakmdAan alakadar ~l~u 
t. N · l ·· d'" :. ·· .. lar. Bu alakanın Hatay ıçın 
ır. eşrıya ın:ı uru muzu . 

k d·ı . h 
1 

k t çok faydalı netıceler vere· 
en ı erın~ as o an neza e . . h kt . cegıne şup e yo ur. 

ve samımiyetle kabuled en T tt'w" V k"'l l' . . . emas e ıgım e a t" ıer 
Valımız ıuallerıne meydan ver k"' b'lh S V .. . . er anı ve ı assa ayın e 
med~n şunları soylemışlerdır: k'll · · H t 'ht" I ı erımız a ayın ı ıyaç a-

- Hatay balkının ve bu rile çok yakından alakadar 
arada bilhassa Antakyalıları~ oluyor, ve bu ihtiyaçlara bü
sı~batıma karşı gösterdik_lerı tün teferrüatına kadar vakıf 
alaka karşısında fevkalade b 1 ı B l .. . . . .. . . u uouyor ar. un c.r arasın• 
mutebassısım. Koylu, çıftçı, da neticelenciirilmesinde za 
esnaf tüccar ve serbest mes· ı manın müsait bulund~ğu ih· 
lek erbabı he~ Hataylı~a a~· 

1 
tiyaçlar üzerinde dikkatle 

rı ayrı teşt-kkur etmeyı b1r 1 durmakta ve ikm.ıli için e· 
' borç ve vaz~f~ _bilirim. . hemruiyetle çalışılmaktadır. 
.. -:-S"yahatmızın n~sıl geç 1 Mevsim itibarile hasad ve 
hğını ve A~kar_a~akı tem~~- \ harman işi eri ve bilhassa har· 
larınızın netıcesını sorabılır man neticesindP- buğday ar· 

• • ? 1 t mıyım. pa. yulaf gibi nnhsuller\n 
- Bilhassa Halayın ihti· kıymetlendirilmesi Halayın 

yaçları hakkında vekaletlerle en başta gelen ihtiyacıdır. 
temas etmek üzere bir kaç Sayın ZiraatVekilimiz, A· 
gününü An karada geçirmiş ol· merikadan yeni getirilen son 
maktan fevkalade memnunum.! sist~m üç harman mukinesin-

d n çok dikkati cereyan t 
cektir. 

po okluğunu biliyorm: 
ları bir kaç gün zarfında 1 

pit ederek kendilerine ar 
df"ccğiz. 

Şükrcmla ifade ederiıtl 
Ticuret Vakaletimiz HalB 
Pacnuk,zeytin ve diğer ıı1 
sullerini de zamanında 
metfendirmeyi ve tıpkı İ 
~ ozası i~\nde olduğu gibi, 
manında mübayaıı etmek 
tile harekete geçmeyi k• 
laştırmıştır. /. 

- Hatayda küçük eS11 

kredi temini için bir k 
bankası kurmağa teşebb~ 
miştiniz bu hususta Aok' 
da yeni bir teşebbüste 
lundunuı mu'? . i 

--Evet: Ticaret Vek11 

bu mevzu üzerinde ehell". 
yetle durdular ve bu e ı1I 
küçük kredi ihtiyacile 
telif sanatlar için gerek. ft : 

ilk maddderin temirı'; 
halk bankasının bir şube 1 

.de Antakynda açıln11:ıs111 

vafık gıirdüler. Bu h~f 
Hatay halkının hisseler' 
ricinde ayrıca banka " 
sile de kafi derecede se 
ye koymayı bir etüd flle 
yaptılar. Pek yakınd" ~ 
banka işi üzerinde ted 
yapmak üzere bir nıuts"' 
sın göndt-rilect>ğini. de 
tiler. 0, 

Hatay halkmın,çok Sayın 1 den rnürakkep bir grubu Ha
BaşvekiUerini aralarında gör· l tay;ı göndermeye k rar ver· 
mek için izhar ettiği sabırsız· miştir. Bu mnkinelerın bu • 
lığı Başvekilimize arzettim. günlerde Hataya geleceğirıi 

Çok Sayın Başvekilimiz tahmin edi)orum. 

Bunlardan başka ıı 
alakadar eden belli bs1., 
ler ve bu arada bil haf ~ıl 

muk bataklığı TurizıO 11 
mar işleri ve lskende~:.~ 
mammn inkişaf ı için ~-ıı' 

Refik Saydam, umumi vazi· j Sayın Ticaret Vekilimiz 
yet icabı, pek arzu buyur· de, kafi derecc!dc depo te· 
duklara Hıttayı ziyaret ede· \ darik ettiğimiz takdirde buğ 
mediklerinden dolayı teessür day, arpa ve yulaf gibi mah· 
!erini ve ilk fırsatta bu ar· 1 sulleriıı derhal mübayaasına 
zularmı yerine getirecekler İ· emir verec~klerini vaid bu · 
ni beyan buyurdular. f yurdular. 

Saym Başvekilimiz Hata· Halayda kafi derecede de-

den ~eyler hakkında ltı 
len temasları yaptını-· 0~ 
Hülasa bu seyahattP~. ç ;I 
nun olara döndülü(l)LI 
bilirim. · 0ıı• 

Mulakat burad~.;~~ 
miş ve nc"şriyat 1111.1 ~~~' 
Sayın Valimize t~şr. , 11 
rek ne zdlerinden ,y 



Haııralar : 27 

" 23 Temmuz ,, 
Bir ·11 t. t k"" - ı - · b h· • mı e ın e amu u tarı- ali sezdirecek esasların bu· 

111 Üzerinde muhiti•tabiinin lunabilmesi pek tabii değil 
~ckadar tesirleri varsa, mu- midir ? 
~dderatı tarihiyesi de umu- Beşer tarihi, ~rkasında bir 

:• vicdanın tekevvününde o silsilei şeham~t yükselen mil 
erece kuvvetli bir amildir. ,, le~ler arasında varlığını istik-

f 
lctimaiyat ilminin bu fel· laline tercih etmiyen tek bir 

se esi · ı k w l k .. .. ı e pe mug a goru· millet gösterebilir o da: 
ilen b' k l k'k · · ' k ırço ıa ı atı şenıye Türk; milletidir. 

olayc,. izah olunabilir. Hiç şüphe yok ki: Türk 
Türk millı heyecanının de uzun tarihinin döniim yer· 

ile demek olduğunu ve bu· terinde bazan pek elim mace· 
ııun · · ~ ı d" • ~t!nşeınm nereuen ge • ralar karşısmda kalmış, fela-
ığını okuyucularımıza anla· ketti "günler geçirmiştir. Hatta 

~ bilmek için milli ruh ve bazan, istiklalini, milli varlı· 
Unun ~harikalarını kısaca ğını kaybettireceği zannını 

tahlili faydalı bulurum. vereıı muzlim ve kahhar buh-
*• * ranlara maruz kalmışhr. Fakat 

23 Temmuz Hatayın A • Jıiç bir felaket onu yese dü
~?"atana ilhakını bildiren şürmemiş, hiç bir darbe o· 
ır tarihtir. Hu kutsal tarihin nuıı yaşamak azmini kırma 

~atayın milli vfcdanında ebe mıs hiçbir buhrım ıçın· 
1Yen yaşıyaca~ı muhakkak deki hayatiyet ateşini döndü 

Ve her yıl bu günün tesidi rememiş bunların aksine ola-
ınuuakhr. rak, Türk her felaket karşı· 

Hataym bugünkü umumi sında ilahi bir azim,samır.Ja· 
Ve milli heyecanının men~ei ııi bir ümit, Kahramanca bir 
~e aıınvatanda yükselen ala· şevk ile: istiklal bayrağım yük 
itrıııı meııbaını şu kısa izeh- seltmiş ve varlığını kurlar· 

tarı sonra bir kerre daha ö~ mıştır. 
teııileceğini umarım. Bıına mi sallar mı istersin~ 

* * • İşte, sana binlerd~n birkaç· 
lüB~yük .. Ônder, "ATA· tarıe! 

RK ,, un; Çanak~ale, lncnü, Sakarya 
" Kırk asırlık Türk"yur· Dumlupınar, askeri muvaffa· 

dl u, düc:man elı'nde es'ır. ka- k' ı · L ıı..~ "' ·ıyet erıyle ozan, n·ıontrö, 
&ınaz ve kalmıyacakllr. ,, Hatay siyasi zaferleri. 

Vecizesile kurulan " Ha· * * 
lty ,, milli davası her iki ta- * 
tafı0 akılı selime dayanaıı 23 temmuz büyük Türk 
d' ı · 11 h milletinin ibda eylediği hari· 

1P oması yo i e alline mu • 
~lffakiyet el vermiş ve dost kalardun biridir. Onu kura· 
~'-1 om aziz hatırası önünde ta 

11: arma verilen ehemmiyet r· .. d b zimle eğilirken, onu kazanan 
L Ozon ün e ulundurularak 
ııakiı ve meşru davamu ve yaşatan büyük kumandan 
ı~ ve milli kahramana minnet 
tansız dostlarım1zca kabul ~e ve şükranlarımızı sunmak 

teslim olunmuştur. 
llk zamanlar dostluğumu· borcumuzdur. 

, ~Urı kıymetinde teğafül eyli· Hatayla kardeş! 
b~ ıc b B~ tazim ve minnet borç 

~b ..ı fi~ az• Fra .. nsız_ makamlar 1 

0~' "&vaımz uzerındeki has • tarını yerine getirirken Büyük 
~ · Türk milletinin ve onun ru-
'tg sıyetimizi takdir edememiş 
eler de ·~ bu dostluğun an· hundan doğan Bii)iik ivlec· 

:.nevi anasırrnı idrak edenle li~in ve o_ :üksek Kurultayın 
11\ ikazile lüzum ve t!hemmi 1 yuksek ıtamadını taşıya•ı 
~~tine kani olmuş ve bunu Cümhuriyet Hükumetinin v~ 
kaybetmemek için n1antık ve ~ili! birlik ve beraberlik dı~. 
"~lıselime ru- ·u lt"kl · ·· ~ sıplın ve esaslarını kuran Bu· 
tuı c e ı erı go ~ k P . . . b ınüştür. yü artunızın sana u se-

Hatayııı istikliılile başlı- vinçli günü kaı~ndırdığım 
~&ıı zıtfor, illıakile tamamlan düşünerek vazifenı tan.amla-

~.~~ ve Büyük Atamızın kur mak için~. .. 
•• "&~ bu milli dava, Milli Şef En buyuk ~u:~etimizi 
• lnonüııün dehasile tt ka devlet ve halk bırlığı ve bu 
llıül ~y\iyerek hitam bulmuş birliğin temelinide istiklal ve 
tut. milli müdafaa siyasetindeki 

Ilı işte; bugünkü heyecanı . bölünmez, parçalanmaz. de· 
rıı'tııı menşei ve milli ruhun linmez ve deşilmez kanaat 
Cııbaı .. ve dava birlif?:i teşkil ettiğini 

• fi 
ti 

unutmrt. 

t.. ~ir nıilletin içlimaiyatını, lu 
'<lltı "it .10•• mukadderatını ted· 

23 temmuz bayramın kul· 
olsun kardeş! 

it/ ıstıkbaıiııi tayin edecek
•iıı' Lu ilimde ne kadar d~ 
ı~t· letebbude bul unmuş is*"' 
\ii' lrıuvaffakiyetleri de; hiç 

Hatayla Şükrü OGUZ 

Halkevi 
Bugün yeni bina-

Phe y k k. . b ltk . 0 ı; o nıs ette par 
's'rlnetıcelerle süslenir; Turk sına taşınıyor 
''tıd:tln gi~.dibadı şüunu ara· İ.nşaah iki ~y evvel_ s?ı~a 
bay bu gune kad:ır istiklal 

1 

ermış olan yenı Halkevımızırı 
du/ağı hiç bir zaman yere muvakkat kabul muamelesi 
ltıiş~7~iş ve başı eğilıno: . yapılmıştır. Halkevimiz dün 
bit ~~;cik_ mill~ttir. Uöyl~ f yeni binasına taşınmış oldu-

ı letın tarihiodı:-, istik· ğundan bu akşamki toplantı 

YENIGON 

23 Temmuz münasebetile 
Büyüklerimize çekilen davet telgraf

larile 2,hnan cevaplar 
23 Temmuz Hatayın kurtuluş bayramı münasebetile 

yapılacak şenliklerde bulunmak üzere büyüklerimize çe
kilen davet telgrafla:ile bu telgraflara gelen cevapları 
aşağıya koyuyoruz: 

BÜYÜK MlLLl:. T MECLİSİ YÜKSEK KATINA 
ANKARA 

Hataym kurtuluş gününün birinci yıldönümü olan 23 
temmuzda yapılacak şenlikıerde Bi"yük Meclisimizılen uir 
heyetin aramızda bulunması bize şeref ve hudutsuz se· 
vinç vereceğini tiikenmez saygılarımızla arzederiz. 

HALKC:Vi VE BELEDİYE REiSLERİ 
HALKEV.l VE BELEDİYE BAŞKANUKLAR1NA 

ANTAKYA 
Büyük Millet Mt-clisi heyeti umumiyesi 24 temmuz 

~40 tarihinde içtima edecektir. Bu tarihtP.n evvel meclis 
namına bir heyet intihabına nizami.amei dahili müsait 
bulunmadığından 'l3 temmuz güni\ yapılacak şenliklere 
lştirak etmek üzere Mec!is namına bir h~yetin izamına 
maalesf imkan bulunmamıştır. Kalbimizin daima sizlerle 
beraber olduğunu bildirir tebrikl~riıni ve saygılarımı su-
narım. 

B. M. M. Rs. 
C. H. P. GENEL SEKRETERLİGiNE 

ANKARA 
Ebedi kurtuluşumuzun birınci Yıldönümü olan 23 tem 

muzda aramızda bulunmanızın sonsuz şeref ve sevinç 
vert"ceğini derin saygılarımla urzeder ellerinizden öpe-
rım. HALKEVl REiSi 

HALKEVİ REISLİGİNE 
ANTAKYA 

Meşgu'iyetimin kesreti bu mutlu gününüzde aranızda 
bulunmama mani olmaktadır . Muhabbetlerimin ve gözle· 
rinizden öptüğüınürı arkada~lara iblağını rica ederim. . 

C.H.P.GENELSEKRETERI 
ERZURUM MEBUSU 
DR. A. · F. TÜZER 

KORGENERAL MUZAFFER ERGÜDER 
KAYSERi 

Ha tayın Ana vatana kavuşmasının birinci yıldönü mü 
olan 23 temmuzda yapılaca '~ 1 şenlikl~rde yüksek huzu
run uzla bize şc:.r~f vermenizi Jerin saygılarımızla arzede· 
rız. HALKEVI BAŞKANI 

HALKEVl BA ~KANL1GINA 
ANTAKYA 

Lulufkar davetinize icabet ederek o büyük günde ara· 
ııızdAa bulu;ımayı çok arzu e-derim ve buna çalışacağım. 
imkan bulamazsam Dağ. Tu~. K. Tuğbay Şükrü Kanatlı 
bana vekalt"t edecektir. Mulı3.bbetle sizleri selamlarım. 

KOLURDU K.KOR. GL. 
MUZAFFER ::RGÜDER 

SEYHAN - iÇEL - liAZİ \NTEP VlLAYETLERINE: 
23 Temnıuz Hatayın kurtu 'uş yıldönüınü şenliklerinde 

bulunmak üzere vilayetinizd t•ıı! üç kişilik bir heyetin a· 
nsmızda bulunması sevincim·z aı ttıracağını saygılarımla 
arzederim. HALKEV! BAŞKAN! 

HALKEVİ BAŞKANLIGıNA 
ANTAKYA 

23 f emmuz Kurtuluş bayranıtııızda bulunmak üzere 
Vilayetimizden mümessil ol .. rak Beiediye Reisi Mithat 
Toroğlu, Maarif Müdürü ve Halkevi Reis Vekili Şefik 
Ergündüz, Daimi encümenlt rden Yakup Ersay gelecek
lerdir. Bu yüce gününüzü ~imdiden kutlarım. 

Bir kuduz 
köpek 

Büg iik sözün 
mesut neticesi: 

Bin dokuz yüz yimi üç 
martın m on beşinci günü 
Adanada, kurtulmuş bir va· 
tanın kahraman kurtarıcısl 
huzuruna matem örtüleri için 
de, boyunları bükük, kalp· 
leri yaralı olarak çıkan Ha
taylılara "Kırk asırlık Türk 
yurdu düşman elinde ~sir ka· 
lamaz,, deyerek en büyük te 
selliyi ve ilk direktifi ver
mişti. 

Bu büyük ve tarihi söz o 
anda bir avuç Hataylı ve on 
lar vasıtasile bütün Hataylı

ların benliğiııi saran en bü
yük mücadele kuvveti, mef· 
kiirelerini aydınlatan sönmez 
bir me~ale olmuştu. 

işte mücadeleye, Hatay da 
vası'la o gün bu büyük sözün 
ilhamile onun yüksek kuman 
dası altında on sekiz milyon 
luk bir ordu halinde başlan
mıştı. lstiklal mücadelesinde 
olduğu gibi bu davada da 
kalpler ve mefkureler milli· 
yet aşkile ateşlenmiş bu ulvi 
hissin silinmez ve yenilmez 
gücile harekete geçmişti. 

Kendini idrak etmiş, aslı
nı, neslini bilen her Hatr ylı 
davasının kudsiyetine inan· 
mış, onun uğrunda biç tered 
düt etmeden ölmeyi vazife 
bilmişti. 

Türk anaları doğurduğu 
ve büyüttüğü çocuklarına on 
dokuz yıl mütemadiyen nin· 
ni deye anavatan ha'lretini 
terennüm eylemiş, onun saf 
ve temiz ruhunu milliyet aş
kile beslemiş ve tehiz etmiş 
ti. 

Elbetteki Hatay kurtulacak 
tı. dava muzaffer olacaktı. 
Dava muzaffor olacaktı. 
Çünkii Hatay Türktü. Türk 
ölür fakat esir yaşamazdı. Bu 
hakikatın en büyük ve kati 
isbatım Türk milleti istiklal 
mücadele sileoyapmış tarihe 
mal etmişti. Bu muazzam ta· 
rih, yetişmi~. ve yetişmekte 
olan Hatay evlatlarının mÜ· 
cadnle senelerinde en kuvvet 
li istinatgahı ve ilham kay
nağı olmuştu. 

Şimdi bu büyük tarihin 
yaprakları >trasında Hatayın 
kurtulu!i mücadelt>si bütün 
şan ve şerdile müstesna mev 
kiini alm'ş bulunuyor . 

Onunla övünmek bizim 
hakkımızdır. 

H. F. ÔZKA YNAK 

ye:ıi binuda yapılaca 1<tır. Bü
tün modern tesisatı ihtiva 
eden yeni binanın bazı t>hem 
ıııiyetsiı eksikleri de bılaha 

re ikmal edilecektir. J O kişiyi ısırdı 

Yeni Mebus
larımız 

Evvelki gün seçildiler 
Ankara 22 A.A.- Mün 

h!'l bulunan Ankara, Kırşe· 
. hır, Seyhan ve Siirt Mebus-

Diğer turaftan Halkevi 
tarafından ısmarlaıımış olan 
yen\ hoparlör tesisata da dün 
gelmiş ve bunların bayrama 
yetıştirilmesi için İstanbul · 
dttn hususi surette gelen 
bir elektrik mühendisi çalış· 
mağa başlamıştır. Yeni tesi 
satla şehrill muhtelif dört 
noktaınna 4 hoparlör kurula
cak ve Halkevi neşriyatı bu 
suretle genişlemiş olacaktır. 

Evvelki gün uzun çarşı luklan için dün intihap ya· 
başında peyda olan bir ku- \ pılmışlır. Ankara ~ebuslu 
duz köpek sırasile 10 kişiyi ğuna Ankara Beledıye aza· 
ısırdıktan sonra niha t sından avukat Ekrem, Kırşe 
k 1 t 

ye ya- bir Mebusluğuna Niğde Par-
a anmış ır. · B ı d' R · · H·· tı ve e e ıye eısı useyin 

Son :uımanıarda sokaklar Ülkü, Seyhan Mebusluğuna 
da serseri köpeklerin sayısı lş Banlıası Umum M-d·· -. u uru 
çok artmlşhr. Şehrııı sıhba- Salahattin Çam, Siirt Mebu5 
tini tebdit eden bu mahlük· luğuna sabık Konya Mebus 
larla mücadelf! için Belediye Ressam Şevket Dağ p t~ 
nin alakadar olarak it.aliye Namzedi olarak ittifaklaar : 

. IA d se 
te p,eçmes1 aıım ı r · çilmişlerdir, 



Harici haberler 
Hitlerin nutku Lord Hali/ aks 

Ve lngiliz matbuatı 
Londra 22 A. A. - Hit· 

lerin nutkuna geniş sütunlar 
[:tahsis eden lngiliz gazeteleri 

nutku bir barış teklifi değil 
~lerde yapılacak dehşetlerin 

mesuliyetini atmak ıçin ya· 
pılan bir manevra ·telakki 

~etmekte ve müttefikan şo mu 
taleayı yürütml:'ktedirlı:r .: 

"Kendisine galip unvanını 

vt"rmekte çok istical eden 
Hitler, zaferi teminat altına 
almış değildir. Bizi şimdiden 
mağlup olmuş bir millet zan 
nediyor. Hitıerin tekliflerinde 
yeni hiç bir şey yoktur. 

Biz bu mücadeleye gözü 
müzü kırpmadan başladık, yi 
ne öyle devam edeceğiz. Bu 
nutuk sar~ılmağa başhyan Al 
men maneviyatını yükseltmek 
için söylenmiştir. İngiliz ordu 
su ve İngiliz milleti mağlup 
edilemez. Biz medeniyetin 
muhafazası için çalıyor ve 
Hitlere ne cevap vereceği· 
mizi biliyoruz. Diktatörlerle 
birlik olmayacağız. Bütün Av 
rupayı mutaarruzm elinden 
kurtarmağa azmettik.,, 

Sovyetler 
Besarabya hududun· 

dan bjr az çekil
diler 

Bü\creş 22A.. A. -Sovyet 
ordusu Besarabya hududu.ı· 
da yanlışlıkla işgal ettikleri 
bazı nokta!ardan hu· 
gün geri çekilmişlerd~r. 

Romanya ve NJaca· 
ristand"~ gerginlik 
Bndapeşte22A. A-Maca 

ristanda mahsulün siiratle 
•kaıdmlması için ordu efradı 

na izin verilmesi üzerine, Ru 
manyada ki ask~rlerden de 
bir kısmı terhis edilmiştir. 

Dün akşam Hitler e 
cevap verdi 

Londra 22 A. A. - in· 
giliz Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks bu akşam saat .t2,30 
da Londradan radyo ile ln • 
giliz ve Amerikan milletine 
hitaben bir nutuk söyliye • 
cektir. Bu nutuk lngiltere• 
nin Hitlerin nutkuna ce· 
vap t~şkil edecektir. 

Hava muharebeleri 
Londra 22 A.A.- lngi· 

liz hava kuvvetJeri dün ''e 
bu gece Alman sahillerine 
hücum ~derek bombalar at 
mış, Bre mende yangmlar çı · 
karmış, hava istasyonlarını 
bombardıman ~ylemiıtir .Bal 
tık sahillerindeki Alman üs· 
!erine anlan bombalar birçok 
yanga:alara sebep olmuştur. 
Bir hangarda alevlerin çıktı· 
ğı görülmüştür . 

Hamburgtaki yangmın 600 
kilometre unkta görnldü· 
ğü tayyareciler tarafmdan 
ifade edilmektedir. Alman 
tayyarelt.Ari bugün 1ngiltere• 
nin şimah garbi kısmına bü 
cum ederek 9 bomba atmış 
(ardır. Bir kaç kiti ölmüş, 
iki ev yıkılmış, ve altı kiti 
yaralanmıştır. 

Tay mis ne diyor ? 
Londra 22 A.A.- Hit· 

terin nutkunu tefsire devam 
eden Taymis gaıeteıi, ln· 
gilterenin her ihtimale kar· 
şı hazırlanmış oldu1unu ve 
denizde münakaşa götürmi· 
yen İngiliz f aikiyetiniu bugün 
artık havalarda da tahakkuk 
eylediğini, lngiliz kuvvetleri 
nin şimdiden taarruz haliue 
getirilmiş bulunduğunu yaz· 
maktıtdır. 

Üç Baltık dev 
/eti 

Sovyetlere iltihak 
ediyor 

Moskova 22 A.A.- Alman 

Bu günkü program t.t." 
1 - Bayram 23 Temmuz 1940 sah günü saat 9 da spor sahasrnda yapılac•~ Ütü 

merasim ile başlıyacaktır. Btnı 
2 - Merasim sahasında askeri kıtalarm, sporcu gençlik !gruplarının, Parti mensuP'. k 1 

larmın, esnaf birliklerinin ve halkın ne suretle ve nerelerde yer alacakları bir kroki 'ili\ 

ile tespit edilecektir. 
3 - Bayram merasiminin idaresi ve hazırlıklarının takip ve kontrölü Parti, Belediye 

ordu ve zabıta mensuplarından teşe.<kül edece-k 4 kişilik bir komiteye aittir.~Bu komitt: 
ait olduğu daiı e reisliklerine tayin olunarak programın kabulünü müteakip derh• 
faaliyet~ geçecektir. 

4 - Merasimt- şu suretle başlanacaktır : 
A - Vali, askeri komutan ve zabıta amirinden mürekkep heyet tum saat9 da merasidl 

sabasına gelerek askeri kıtaları ve diğer grup ve teşekkülleri teftiş edecek ve tribündeki 
ıeref mevkiini alacaktır. 

B - Müteakiben istiklal marşı çalınarak sahaya dikili direge Tıirk bayrağı çekile 
cektir. · 

C - Bayrak çekme merasiminden sonra Vali ve Partiden bir zat tarafınd 
birer nutuk irad edilecektir. 

D - Nutukları müteakip askeri kıtaların, sporcuların, Parti mensuplariyle esnaf birlı 
lerinin ve köylülerin geçitresn:i başhyacak, tribün önünden geçerek sahadan çıkacak ol• . n 
gençlik gruptan ve diğer halk teşekki~ıleri doğruca şehitliğe giderek çelenkler konulac•~ V 
ve halk adma bir nutuk söylenecektir. 

E - Geçitresminin hitamiyle sahadaki merasim sona erecektir. 
S - 23 temmuz günü ve akşamı resmi ve hususi bi:umum binalar bayraklar!•· 

Defne dallariyle süılenecek, bol suretle ışıklandırılacaktır . Caddelere v~ meydanlar• 
ıafertakları kurulacak bugününbüyüklüğünü ve değerini canlandıracak dövizler asılacaktır ıı 

6 - 23 temmuz günü öğledt":n sonra bedenterbiyesi gençlik klüpleri tarafınd•O . k 
muhtelif müsabakalar tertip ve icra edilecektir. y 

1 

7 - Gece Belediye bahçesind~n hava fişekleri atıla cak, Halkevinde bir topları~ an 

yapılacakttr. . . .. .. . . . 
8 - Halkevi hahplen guııduz şehrın muhtelıf semtl~rındt• kurulacak halk kürs.il !riodt 

ilhakın ve Cümhuriyet idaresinin büyüklük ve kudsiliği hakkında hitabeler ir•d 
edec~klerdir. Vali tarafından gece sacit 21 d en itibaren biı gardenparti 

9 _ 23 temmuz günü akşamı Parti tarafından bir fener alayı tertip 
tehrin ana caddelerinde v~ meydanlarında geniş bir tur yapacaktır. 

10 _ Bayram 23 temmuz akşamı saat 23 te sona erecektir. 
11 _ Bu program ilan vt· tamim olunacak, kaza ve nahiyelerde buna münııtSI 

programlarla bayramı mahallin iraplarına göre parlak surette kutlayacaklardır. 

Muhammen 
tapu "kıymeti 

Cinai Vakh .~No: Mevkii ';Ura Kr. 
ArsaKurmah mescidi 3,441 Affan cnddeo;i I 20 00 
Arsa Kantara camii 4.1252 Şirince mahallesi 50 
Arsa Şeyh Mehmet camii 5,t218 Şc:yh Mehmet Mahallesi 50 
Arsa Şehy Mehwet camii 5, l 777 Usmaııiye Mh.Affan cadd F> sİ 200 
Arsa Tüveyr oğ. Mesc. 5,LJ90 Sofular Arap Mahallesi 100 
Ana Halebi Osmaniye C.4, 1188 Dut dibi Mnhallesi saha 400 
Araa Şeyh kubbe tekke. 4.1852 Kanavat arap mahallesi 50 
Arsa Sofular camii 4,1961 SC'fıılar mahallesi 50 
Arsa Halil aia camii 2,99 Şirince mahallesi 20 

,, 2, 107 Kana vat İslam Ma6. 100 
H. Süleyma~ davut 3/378 Kantara mahallesi 200 
Sadık Ef. Mescidi 4,9 1 Camii Kebir _mahallesi 100 
Şeyh Ali camii 4,1802 Rekkebiye mehallesi 60 

" " 4,1803 ." .• 25 1 ~· 
Yukarıda yazılı 14 perça vakıf .. g~yrı menkulun mülkiyeti açtk arthrmaya çıkarılıt1.1:. 1 

tır. İhalesi 24,7,940 çarşmba gunu saat . l5 te vakıflar idaresinde yapılacağından 1 
• 

teklilerin vakıflar idaresine mürncaatları ılan olunur. 

' Hastane iı;t 

Bu suretle biki me.nleket 
arasındaki askeri gerginlik 
zail olmuş, fakat.şimdi mat· 
buat ınütarek~si kalkarak Ma 
car matbuatı Romanyaya şid 
detli hücuma başlamıştır. 
Transilvanya meselesinin mih 

ajansı bildiriyor: Siyaıi meba 
filde dolaşan şayialara göre P.T. T. Umumi müdürlüğündt'n: 

Erzak ahnacal< 
Anti\kya Hastanesinİll. 

aylık erzak ve saire ihtı ~ti 
vereciler tarafından hakem 

lik suretile halledileceği söy 
lenmektedir. 

Sovyetler b;rliği yüksek şura idaremiz' en aşağı orta mektep 

l sı, üç baltık devleti olan Le- 1 mezunu olmak şarti-le müsaba 
, tonya,Litv any~ ~e .Esto~yanın ' ka ile ıtaiiyer alınacaktır. Bun· 

1 

Sovyetler Barlı ğme ılbakı ı 1 ·ı ek iicretle müsa· 
. . b. k k .. 1 ara verı ec 

Yeni zelzeleler ıçın ar arar verme u7.ere t bakaya iştira\: için aranacak 
Ankara A . A. -- Bugün yakında toplantıya çağrılacak vesikaların nevi ve mahiyeti 

ve dün Amasya Antalya hr. vilayet P. T. T. Müdürlüğün· 
Zilee<le zelzelel~r kaydedii Diğer taraftan Letonya,Lit· den öğrenilir. .lmtiha~lara 
miştir : Amasyı-daki zelze . vanya ve Estonya MilletMec· vilayet merkezleruıdelagustos 

lisleri de yakında toplanarak b .. ·· t 9 da baş 
le çok şiddetli olmuş ve b1r perşem e gun~ saı:a. 

Sovyetler birliğin~ iltihak (anacaktır. Talıplerm evrakı 
kaç ev yıkıhmşhr · Burada kararı vereceklerdir. müsbitelerini tamamlayıp 
haşka hasa~ o\u.r olm.aı~tğı Gu··ndu··zde Viliyet P. T. T. Md, lükleri 
henüz tespıt edılememıştır. ne müracaatla isim ve adres 
Antalya Zile de hasar yok· Aşktan daba kuvvetli terini kayıd ettirmeleri lüzu· 
tur. ve Alman casusu mu ilan olunur. 
Halkın bir temer.nisi 11 ivet~n Majino kattma hü 

Kışın yağan yağmurlar do cum fırsatı kaçırmayınız. 
layısile yollarına çakıl dolan birikerek sivrisinek ve mik-
Altınöz ve Biniciler mahal· rop yuvası te~kil etmittir. 
leleri, yollada yuru11mesi Bu mıntakada halkından bir 

• güç bir hale gelmiştir. Ayni çok şikayetler almaktayız. 
zamanda çeşmderden akan Belediyemizin dikkat rözü 
sular da bu çakıllar arasında nü çekeriz. 

llalkta 
2 film birden Vatan;.,bekçi 

leri ve Mr. l Motonun son 
kozu ıay~t heyecanlı olan 
bu m,.cera filmlerini kaçırma
yınız. 

lunur. 

ilan 

nıünakasuya konulıuuşt11' ~ 
nakasa 25 temmuz perşe qt 
günü sa ı t 15 te hast•" ''t 
müteşekkil komisyon ırı• thı 
tile icra kılınacaktır. ~ 

istekliler munakasa g~ 
den evvel hastane idaf, '11\ 
mürucaatla tafsilat aııı:, ~~ 
ve ihale günü muhanı111 

1 ~~ 
delin yüzde 7,5 teıııi11•1 ~.~tı 
sile birlikte komis)'0118 ~ 
ı acaatları ilan olunur· ~ı~ 
--..lmli--~şl ' mışlır. halesi 25 pe~1,, ~ 

Vakıflar idaresin.ien: günü saat 14 de "akı 'ij 
Affan mahallesinde camii rı~sinde icra olunacsı', 
L f ''( keuir ıak mdan üç dükl an· vakıflar idaresine 111tJ 

la uzun çarşıda mahremiye ları ilan olunur. 
camii vukfmdan dükkanlar ve '"mıcm~.----....-: 
Aras meydanı civarında mey M .. duro 
dan camii vakfın<lan dükkan Neşriyat u NI( 
ve arsala ııı 940 mali yıh icar Selim Çt-:Lf sıl 
ları açık arttırmaya çıkarıl· C.H.P.matbaasınd• b• 


