
(Sayısı heryerde2~kuruş] Çarşamba ----- ----

urtuluşBagramıEmsali Gö
ii.lmemiş HegecanlaKutfa,,dı 
.öy/üler ve Halk iki gün iki gectJ durmadan 
1tılenmeden taşkın bir neşe içinde eglendiler .. 

irlı n yapılan merasim çok nıuhteşem oldu - Valimiz çok alkışla-
ol• ~n heyecanh bir hitabe verdi - Gece fener alayları tertip edil
e•~ 'le ,Vali konağı bahçesinde 800 kişilik muazzam bir Garden-

rll• tlatayın Anavatana "avuş· 
Is nm birinci yıl dönümü 

kJ1
'0 23 temmuz dün, şimdi· 

• ·kadar emsaline rastlan· 

lafl~ •n bir şekilde çok canlı, 
tnanah ve çok heyecanlı 

•ekilde kutlandı. 
Daha pazartesi sabahın· 
itibaren bütün şehir baş· 
ba~a bayrnklar, milli renk· 
t söslenmiş ve her taraf 
ktrik ışığına bürünmüş, 
klar ve caddeler büyük 
amı şehirde kutlamak 
akm halinde gelen köy· 

trle dolup taşmıştır. Pa· 
esi akşamından itibaren 
byan bayram bu sabiıha 
ar devam etmiş, halk ve 
lii taşkın bir neşe, sonsuz 
beyecan içinde bayramı 
nuştır. Bu büyük günün 

İlatım hcmimizin müsaadt.· 
~İsbetinde veriyoruz: 

1
, ~erasim dün sabah saat 

15' d, spor sahasında Vaıimiz 
50 ~lığbay Şükrü Kanathınıı 
~ ilde yer alan asker, izci, 
~ ~ ktepli ve köylü, şe hirlı 
~ ~l'ltılaı il\ avcıları teftişile 

larnış ve b~nu askeri ba'l-

f ".lln çaldığı istiklal mar~ı 
ılı1'!1 

1
1> eylemiştir. 

1 
Q Mt!rasimde Korgeneral 
k'*.!ft-r Ergüderi Tuğbay 

•t' ~ ;u Kaııath temsil etmck1e 
~ , artı Müfettişimiz Profe· 
aİ' ~ Hasan Reşit Taııkutla 
irı ı~:tıa, Mr-rsin, Antep ve 

ibti ~/Şlaıı gelen ht!yetler, as· 
şt••' 't 

1 
ve sivil hükumet erkanı 

rşe qt ~ Linden fazla halk ~ha-
51,ıı ,, luıımakta idi. İstiklal 
ııı• ı.{ 1•ndan sonra kürsüye 

.crı Aııkura tRrih dil fakül
ga \h. tııezuıılarındaıı Bayan 

,rrJ ~I\ 1de Balcı bu b~yük gü
lıtl \t~ 111anasını anlatan çok 

1!1\e- ~t btanh bir nutuk söylemiş 
pal ~tıı ~nu _mühendis mektebin· 
,.11• ~ () •dıddin ile Hasan Fı.h· 
t· ~i~ ~ kaynafzın nutkuları ta· 

f?ef, ~ :Jerek alkışlanmıştır. En 
, flı't ~tau'arak alkışlar arasında 
'
1 ğ1 ~tt Ye gel~n Vali Sökmen 

tııtltı•&Jk sık &lkışlanan ve 
Ilı 1 d' . 

parti verildi 
kLüpleri köylüler ve ilk defa 
olarak bir teşekkül halind~ 
meycfana çıkan 200 kadar köy· 
l:.iden mürekkep bir av<:ı bölü. 
ğü H.V tüfekleri ve köpekle
riyle beraber g~çtikten sonra 
esnaf teşekküllerinin çok mun. 
tazam sembolleri geçmiş ve 
her geçen kıta ve teşekkül 
etrafı dolduran on bin kişinin 
mütemıtdi lilkışını tophmış-
hr. 

Sahadaki merasim saat 
10,30 da sona ermiş ve bu· 
radan şehitliğe gidilerek Ha· 
tay davası uğrunda canlarını 
seve s~ve feda ~den aziz şe
hitl~rin hatırası taziz olun
muş Gençspor bandosunun 
çaldığı matem havasından 
sonra Şükrü Balcı ile Vali
miz Sökmensüer tarafından 

!birer nutuk söylenmiş ve mezaı 
lara çelenkler konmuştur. 

Valiınizin ve Beledi
yenin ziyafeti 

Valimiz. Sökmensüer., ~i\'::ıt 
vilayetlerden gelen heyetler 
şerefine dün Turizm Otelin· 
de 150 kişilik bir öğle ye
meği vermiş ve yemekte. 
Tuğbay Şükrü Kanath ile Par 
ti Müfettişi Profesör Tankut 
ile güzide bir davetli kütlesi 
bulunmuştur. Ziyafetin sonla· 
rına doğru kısa bir nutuk söy 
liyen Parti Müfottişimiz, bay
ramı fevkalade muntazam 
surette tesit için yapılan 

gayretten dolayı tertip he
yetine ve Valiye teşekkür el· 
miştir. 

Belediyemiz de dün köy· 
lülere 600 kişilik bir ziyafet 
vermiştir. 

Dün akşamki garden 
parti 

Valimiz Söknıeıısüer dliıı 
akşam V c.li konağı bahçe· 
sinde 800 kişilik muazzam 
bir gardenparti vermiştir. 

Şimdiye ka<laı- Hııtayda ··şi· 
ne rastlanmıyan bu gardeıı 
parti de İngiliz, Fransız ve 
Yuna ıı konsolosluri )' 1.: Parti 

~'td ıger sütunları· 
t tıa bulunan çok heyecanlı 

lıtuk i d . 1 d" 

Müfettişimiz Tankut, Tuğbay 
Şükrii kanatlı, civar vilayet· 
lerden gelen heyetler, kaza 

~Ut ra etmış er ır. 
kaymakamlariyle Belediye re· 
isleri ve çok güzide bir da 
vetli kütksi hazır bulunmak· 
ta idi. 

köylerden gelen köylülerimi· 
zin iştirakıdır. 

Saat 21 de başlıyan balo 
çok eğlenceli ve derin bir 
nt-zahet ve samimiyet havası 
içinde sabahm saat üçüne 
kadar devam etmiş ve da
vetliler zengin bir büfeden 
izaz edilmişlerdir. 

Gardenparti deköylüleri· 
miı milli oyunlar oynarken 
Valimiz Sökmensüerle Tuğ
bay Şükrü Kanatlı ve birçok 
zevat köylülerle beraber milli 
oyunlara iştirak eyi t-mişler 
ve çok alkışlanmışlardır. Bil
hassa Tuğbay Şükrü Kanat· 
tının tek başına O}nadığı 
"lıarman dalı,, dakikalarca 
süren bir alkış toplamıştır. 

Hatayda henüz bir eşine 
rastlanmıyao balo bu -;uretle 
ve taşkın bir neşe içinde ~o· 
na ermiştir. 

Geceki fener alayı 

ve eğlenceler 
uün gec~, biri kışladan 

d:geri Halkevinde11 olmak üze 
re iki muhteşem fener alayı 
tertip edilmiş ve alaylar cad 
deleri dolaşarak coşkun bir 
neşe içinde eğlenmtkte olan 
halkın sevincini bir kat daha 
arthrmışlardır. 

Dün Halkevi Hoparlörün le 
hatipler birn saat ara ile 
nutuklar söylemiş ve Hıılke
vinde gece b]r toplan•ı ya· 
pılmışhr. Bu suretle halk ev 
vdki gün ve dün gect> ve: 
gündüz Hatayın nn büyük 
bayramım sonsuz bir neşe 

ve heyecan içinde kutlamış
tır. 

Mili Şef 
lzmitte Tetkikat 

yaptılar 
Ankara Savarona yah 

İl · lzmıte muııasalet eden 
Milli Şef lnönü, lzmitlilerin 
tazimatını kabul etmiş ve 
kağıt fabrikusı ile şehir işle· 
ri hakkında izahat aldıktan 
sonra Savarona ile Marmara 
ya açılmıştır. 

Hı...-iciye Vekilimiı; 

Öden1işe gitti 
Ankara 23 A A. Harici 

tt'ttıi bklardan sonra geçit 
t~~ aşla1111ş ve evvela pi· 

~ı t,~\:uvari kıtaları, bun· 
~"''ri 1 

en köylerden gelen 
""tlcrja~,ncılar, kız ve erkek 

y c ilkokuUar, Spor 
Gardı:npartinin en bü

yük hususiyetlerinden biri de 

ye Vekilimiz Şükrii Saracoğ· 
lu bir müddet istirahat dınPk 
iiz"re Ödemişe gitm;ştir. 

5 e üm ÇELENK. 
Neşriyat Müdürü 

Valimizin dünkü nutku 
Sayın Hatayhlar, 
Sıhhattim, kıs' bir müd

det beni aranızdan ayırmıştı. 
Bu ayrılışın devamı müdde· 
tirıce çok Sayın Hatay halk~
kınm, bilhassa temiz ve vatan 
pervı!r, imanlı Hatay çocuk 
)arının sıhhahm İle çok ya· 
krndan alakadar oluşları be1· 
ni çok müteha~sis etti. işte bu 
nun içindir ki :ıizin en sevinç 
li bayramınız olan bu günde 
velevki hayatıma da mal olsa 
aranızda bulunmağ• ve bu 
güzel günü sizinle beraber 
kutlnmağı en z~vkli bir borç 
Lildim. Çiftçi, köylü, esnaf, 
tüccar serbest meslek erba· 
bı temi:ı ve kahraman Hatay 
çocuklarının her birini ayrı 
ayrı ve hürmetle selamla· 
mağı ve aranızda bulunmak· 
la cidden bahtiyar olduğu· 
mu alenen buradu ifade etme 
ği çok kıymetli bir vazife bi 
lirim. Hatayın Cüınhuriyet 
çocukları, h~mşireleri, anala 
rı hepiniz var olunuz, s.tğ o
lunuz. Kurtuluş bayramınız 
kutlu olsun. Bu gün, milli 
mücadelenin bizim için ha· 
yat dolu büyük z"ferinin son 
ve şerefli tezahürlerinden bi 
ri olan sevinçli ve bütün va

tan için kutlu ve mutlu b~r 

gündür. 
Aziz Hataylılar. 

Hatay davası,Mon . lros mü 
iare kesini takip eden ilk gün 
lerde Ebedi Şef Atatürk'ün, 
ı<atmada ordu:tuna Anavata· 
nııı cenup hudutlarıııı ç!zen 
bir emrile başlar. Bu emir
de çizilen hudut içinde Ha· 
ı ay, Türk vatanının ayrılmaz 
bir parçası olarak teı:pit e
dilmişti. Beni~n, şahsi kaııaa· 
ttm!'! göre Misakı Millinin ce 
nup hudutları işte bu emrile 
çizil mi ~tir. Bu gün için de 
ayni kıymet ve manada bü· 
tün Türkler için mukaddes 
olan misakı milli hudutları 
1 {atayın dahil bulunduğu bir 
sınırdan ibaret olmakla l>e
rcıber Milli Müc.!delenin de 
ilk temel taunı teşkil eder.Bun 
dan sonra Hatay davası her 
• 3'1"!iti' 

EN SON DAKiKA 

Fransa da 
Peten hükumetinin 

bir k~,rarı 

Vişi 24 A . A. - Havastan: 

Türkün kalbinde heyecanla·: 
ya~atılmış ve Ebedi Şefin 
Adana'da "Kırk asırlık Türk 
yurda esir olamaz,, veci· 
zeıiyle ebedi olarak ateşlen· 
miş ve Atatürkün en aziz ar
kadaşı lnıinünün elinde sön· 
miyen bir meşaltt gibi bütün 
Türklerin kalbini nurlandır
mıştır. Türk, kendi uzviyeti· 
nin ~ir parçası olan Hatayı 
bütün hayatı pahasına da ol· 
sa, behemehal kurtarmağa ve 
bünyesi içinde kaynatmağa 
ai:metmişti. 

Zaman, ilerledikçe Hatay 
sevgisi bütün anavatan afa
kında sabırsızl~k uyandıran ~ 
ve Hatayı daba fazla yaban· 

cı idareler altında ,bırakma
ğa tahammül etmiyen bir vol 
kan haline gelmişti. Daima 
Türk milletinin arzularını ifa 
de etmeyi bilen Ebedi Şef, 
1 Teşrinisani 1936 da dava· 
yı Milli bir davH olarak Bü· 
yük Millet Meclisi huzurunda 
bütün cihana ilan etmiş bu
lunuyordu l~te o gün Türk 
vatanının öz evladı, Ebedi Şe 
fin en sadık, en v~f akar ve 
ayrılmaz ve ayrılığı imkan· 
sız olan ve adeta kendisi ile 
tek bir btirıyede birıe~ı:.:; ., c. 

kaynaşmış bulunan arkadaşı, 
kardeşi Milli ŞefimizReisiCüm
hurumuz bmet İnönüHatay me 
şalesini eline alarak bütünl.ci· 
hana karşı davayı tebarü;,r et 
tirmiş ve bir çok safhalardan 
sonra hal<iki m?ksıt ve ga· 
ye olan ve Türk Milletinin de 
arzusu bulunan Aııavataın 
ilhak esasını bütün cihana ta· 
mtmış ve işt~ 23 temmuz bu 
günü Türk milletine milli mü· 
cadcl~ nin büyük zaferini ikmal 
eden bir zafer olarak takdim 
etmiştir. 

Sayi'l !-latayhlar. 
Türk dem~k,sözün-ie,azminde 

vadinde,har·~ketinde, dostluğun 
da insanlık davasında kuv· 
vetli olmak ve asla geri dön 
mı!mek, mutlaka muzaffer ol 
mak demektir. Türk Milleti
nin bu hasleti, fazileti ve ha 

Sonu 2 incide 

Romaılyada 
Başvekil Almanyaya 

gidiyor 

Fransız kabinesi dün Mareşal 
Pt-tt·nin riya etinde toplana· 
rak şu kararı almıştır: 1 O ma 
yıstan 3) h:ızirana kadar e· 
miı almadan veya bir vazife 

Bükreş 24 (a.a.) - Ro,. 
men Başvekili ile Hariciye 
Nazırı Hitlerin daveti üzerine 
26 temmuzda Almanyaya gi· 
decektir. Köstence karasula· 
rına kor.ulan mayınlar kaldı· 
nlmış, eski Hariciye Nazırı 
Gafenko ~oskova elçiliğine 
tayin olunmuştur. 

i.e tavzif olunmadan Fran11z 
toprağım terkeden Fransızlar 
tabiiyetten iakat edilece-k ve 
bu karar icap ederse bunla· 
rın çocuklarınada teşmil edi· 
leceklir. 

Bu tayinin Rus Romen 
münasebatında silaha doğru 
bir adım olduğu tahmin o-

lunmaktadır. 



Valimizin dünkü nutku · başına koştuğumuz gün boz· 
guncu kafalar ve kara ruhlar 
kımıldamak ve bu temiz va· 
tan havasını bozmağa çalış· 
mak isterlerse şimdiden soy· 
liyeyim ki bilsinler, onları 
olduğu yerde susturmağa ve 
kahretmeğe kôşdcak büyük 
bir geri ordumuz vard\r, Bu 
ordunun adını vereyim mi : 
ceplledeki çocuğuna Mehmet· 
çiğimize kahram:ınlık aşıla · 
yan büyük Türk analarının 

ordusudur, o, bütün tarih 
l:ioyunca icabında elinde sila 
hiyle ve silah olmddığı za -. 
man dişiyle, tırnağıyle iç ile 
dış düşmanın ezilmesinde va· 

re, dünyanın en halkçı, en 
mesut ve en mütekamil ve 
insanlık için son güye olan 
bir idaredir. Bu idare vatan 
daşları arasında' hiç bir fark 
gözetmiyen bir idaredir. Bu 
idare memleketin verimlerini 
halka hiç bir sıkıntı verme· 
den en kısa zamanda kıy· 
metlı!ndireıı, halkın sıhhatini 

düşünen ve yalnız halk için 
çalışan, halkı seven ve nur· 
!andıran ve kendisini bu küt 

Habeş lmparatot&J 
Londra 24 A. A. -H~ Başı 1 incide 

maseti tariht~ kendisini bü· 
tün milletl~rin fevkine çı~ 
karan en büyük mesnet olmuş 
tur. O, daraldığı ve sıkıldı 
ğı günler, kendi bünyesinden 
dehalar yaratmasını ve bu 
dehaların milletin arzularma 
göre işlemesiııi ve Beşeriye· 
te hadim olmasını temin etme 
yi bilen büyük bir millettir 
Bugün dahi dünyanın bir kıs 
mı sulh ve sükun içinde ya · 
yaşıyorsa o du bu büyük mil 
Jetin, sulha sadakatine, dünya 
hadiseleri karşısında meta· 
netine, ahdinde vefakarlığına 
keı!di bünyesine ve tuihin 
kurulduğu gtindenberi tanıdı 
ğı bükülmez,kmlmaz, eğilme2 
ve hesaba gelmez kahraman 
ordusunun dimdik ve bütün 
hadiselere karşı hazır oluşu· 
na ve bilhassa ndsine güve· 
nine ve uyanık bulunmasına 

me;lyundur. 
Sevgili Hataylılar. 

Hatay zeferi Milli vahde 
tin el ile tutulur, gözle görü· 
llır, iııkar edilemez parlak bir 
mükafatıdır.Türk milleti, Ebe

di Şefinin Milli Şefinin ve 
k e n d i s i n i temsil 

dden Büyük Millet Meclisi ve 
onuıı içinden doğan cümhuri 

yet hükumetinin etrafında tam 
bir imanla vahdet halinde ya· 
şadığı müddetçe onu sıusacak 
ve onun haklarına tecavüz e· 
decek hiçbir kuvvet tasavvur 
edilem"'Z. Tarih. Türk milleti· 
nin ölmezliğini.ancak vahde 
~nA .. ,,b\ılmaktadır.Hatay hal· 
oa . v11nt·-~ . , 

Ki, ou vahdetın asla sar· 
sılmaz bir parçasıdır. 

Sayın Hatayiılnr 

rarmış ve mütereddi ruhlar, 
bozguncu kafalar bizim ara· 
mızda da bulunabilir. Bunlitr 
güneşi kaı a bulutlarla örtü· 
lü görmeğe alışmış insaniar· 
dır. Unların gözleri ICareı du 
manlı bir perde ile örtülü
dür. Her yerde, kahvelerde 
otellerde, evlerde kendileri 
gibi zayıf insanlar a,.arlar.Bu 
insanlara en azgın yılanlar 

gibi sürünerek zahiren en 
sadık bir dost gibi sokulur· 
lar ve zehirlerini akttmak is· 
terler. Bunlar yüze gülerler 
ve arkadan alçakça vurur· 
lar . Bunlar, yalnız kendi· 
lerini düşünürler. Millet, vatan 
bunlar için bir mefhum de· 
ğ!ldir. Bunların hoşlandığı 
tek vaziyet mid~ ve cepleri· 
nin velevki en gayri meşru 

vasıta ile olsun dolmasıd1r. 
Bunlar eski uevrin mazbata 

cı kara ruhlarım yaşatmak, 
tP-msil etmek isteyen tıyneti 
bozuk, vicdanı mudil insan 
!ardır. Bunlar bir milleti fe· 
ıakde sürüklemt!k, bir mille 
tin vahdetini kırmak istedik 
leri zaman o milleti kendi 
büyüklerinden ve idaresinden 
soğutmak ile işe başlarlar. lş 
te büyük cinayet ve hiyanet, 
işte beşinci kol dt>nilcn he
yula bu hainlerin koludur. 

beş imparatoru Haile Sel~ ~~le 
memleketinin yalcında buhıll' lidür: 
mak arzu ettiginden lngiltt.' ilini 
re hükumeti kendisine Ha~· S kuı 
tamda bir ikametgah tahs15 "-.. 

eylemiştir. imparator yakın' 
da memlekete kavuşrn•f 
beklemekte ve Habeşistan•~ 
yer y~r isyanldrı.ı çıktığı bı 
dirilmektedir. 

lenin ayrılmaz bir hadimi o· \ ~~y~ ,.=;;~:;:::;:;;;;;::;;:;f.I' 
fart.ık tanıyan bir idaredir. n asiaİıe iı~in 
Bu idam, burada kurulur ku Y. 

rulmaz Hatayın bütün dertle Erzak alınacak 

zife alan bir anadır. işte 
Milli tnücadele, işte Sakarya, 
bunun en güzel ve en b~l\ğ 
misalidir. Burada bu ananın 
yetişt\rdiği ve babalarına ve 

ağubeylerine bihakkiıı halef 

rine el koymuş ve harekete Antakya Hastan~inin ıO 
geçmiştir. Sıhhatiniz, bataklı· aylık erzak ve saire ihtiyacı 
ğınız, zirnatiniz,yollarınız, tar münakastıya konulmuştıır· ~ E 
lalarınız, tohumlarınız, ağaç- nakasa 25 temmuz perşeıııbe ti 
!arınız hayvdnlarımız ve günü ~a tt 15 te l\_astan~de 
bunların hepsiıli 'öğreten müteşekkil komisyon marife· 
okullarınız devasını bu idare tile icra krlınacakhr, 

olan diğer oüyük bir ordu • 
dau bahsedeceğim; Bu ordu· 
yu tarih de, cihan de\ bilir, 

de bulmuş ve bulC\caktır. İstekliler münakasa günÜll Qu 
Her vatarıdaş, geçmiş gün } den evvel hastane idaresine 'Oğf 

lerle Cümhuriyet idaresinin 1 müracaatla tafsilat almalar• A. 

Türk gençliği ordusu ... Bu 
ordu, tek başıııa vataP em· 
niyetimle ner zaman kahra • 
mantığa hazır ve Ebed~ Şef 
in emanetini elinde mukad • 

teessüsünden bugüne kadür ve ihale günü muhammen ı,e ~~ 
geçen gü:ıler zarfında Cüınhu 

1 

delin yüzde 7,5 teminat a~ b. r 
riyetiıı icraatını gozonune sil~ birlikte komisyona oıU' ~ 1~ . 

ı acaatları ilan olunur. Cıt getirir ve bir mukayese ya· 
pcırsa hakikati bütün azame-

1 T[a , .. 
, 1. 4 c. def 

tiylE::rrh~~i~il~rbugün bu- P.T. T. Umumi müdürlüğündrJli "1i1 des bir meşale olarak taşıyan 
ve Mi\li Şef'ın yananda çelik 
bir kale gil,,i duran kahraman. 
ve"' asil ordumuzu tamamlıyan .. 
ordudur. 

rada sevinçlt: toplanmak im idaremiz'! en aşağı orta mektof \ths 
kanını buluyorsanız ve eğer mezunu olmak şarti·lt! mü.sabi 
hepinız bütün dünyanın ızh· kaile slajiyt!r alınacaktır. Bu11' 

rap çektiği bu günlerde sÜ· 1'3ra verilecek iicretle rnüs•' Ey bozguncu ru~lar, ey 
kara kafalar, ey beşinci kol. 
Büyük Türk ordusunun ardın 
da, Türk anasının, Türk genç 

kuıı içinde ve müsterih yaşa bakaya iştiral: içiıı araoaC~ 
vesikaların nevi ve mahiyeU yorsanız bunu Cümhuriyet 

idaresinin her safhadaki fe· vilayet P. T. T. MüdürlüğiiP' 
den öğrenilir. lmtihanler• 

liği11in ımanh ordularım asla yizlerinde bulursunuz. 
unutma. Belki bir gün bu Halay çocuğu .. Bugünü 
aziz kuvvet önünde httkika· unutma. - Bugüıı &eni bütün 
te ulaşırsın. Türk vatanı ile beraber Vt! 

Aziz Hataylılar .. onun bünyesi içinde ebedi 

Bugün, güzel Hatayın refah ve saadete kavuşturan 
kurtuluşunu lesit ec.lerken mukadc!es hatıraların gt.ini.idür 
bir takım hakikatlere temas Bugün ,çökmüş ve müte-

l k sizin için de benim ft:ssih bir sistemd~n bahtiyar 
e me , f b' . 
içinde faydalı olacaktır. Bt:n l mesut. t·yyaz ır reııme 
Hstayın öz evlatlarınm dü: k~.vuştu.~~.nuz ~ündür. Bu-

.. d-'-1 · · ı ı 'ıfad"" gun b• tun bır vutanın1 şun u, ermı, arzu.an·ı "' 
ediyorum. 23 Temmuz, H C".· bütün bir milletin Hatay da· 
tay için ebediyen unutulma . vası eh afında . toplandı,.ğı ve 
acak bir tarihtir. Hatay E- ona karşı sevgı ve aşkını te· 

ybedi Şef Atatürkün ve ar· zahü.~ et~irdiği ~~r gün.dür. 
arkadftşı Milli Şt:fihıiz İnönü 13uguı rıhan muvace~~~ıııde 

·· s-..ı"k T k 11 t. haksızlığın hakka yerın\ ter-nuo u,. u ur mı t> ıne . w. .. _ı.. .. 

d ğ l. b' h d' 'd' b' kcttıgı guncıur. llugun yav· 
e er ı ır e ıyesı ır. llld· d b' k ı . h 

l b h b b Eb d" ruların an ır ısım .. a ra· 
eŞnar~y ep . eral er 

1 
· ed 1 manın uğruııa k,uıını akıttığı 

e ın mauevı ıuzur arııı a ff ld 
A • davanın muza er o uğu 

vilayet merkezleriuaeıağusto! 
perşembe günü salll 9 do~ 
lanacııktır. 1

f alip?erin evr•r1 
müsbitelerini tamamlayıP. 
Vilayet P. T. T. Md, lükle'ı 
ne müracaatla i.:1im ve adre' 
terini kayıd ettirmeleri wııı' 
mu ilan olunur. 

Sahipsiz eşya satıf1 

İskenderun G. müdli(• 
lüğünden: 

Sahipsiz vasfım almış sf 
kilo 200 gram ağırh~ıfl; 
24 adet müııtamel otomob t 
dış lastiği 5,8,940 günü '~e 
9,30 da açık arttırma ıl 
satılacaktır. İsteklilerin o gli~I \o 

saat 9 da İskenderun ithaV 
bıı· gümrük müdürlügünde 

luıımaları ilan olunur. 

Neşriyat Müdürü 

lı 

" bir dakika hilrmet ve tazım .. d" B ·· .. b'" "k gun ur. ugunun U) u 
duruşu yapalım .. . Ve .geı.ıe manasını yirmi yıldır lıasre· 

Setim ÇELFNK , 's 

Bizim bu vabdetimiY., va· 
tanımızın, milletimiz~n sela· 
meti, "!ınniyeti ve mahfuziye 
tinin tek aııahtarı· ır . Biz, g 5v 
desin;n en mukaddes bir par 
çası olan Büyük Mıllet Mec 
lisıııirı içind .. , Şefiyle, iıuku 
mttilP, bütii.ı varlığı ile kay· 
naşmış ve bi.ıtün iradesini 
orada toplamış bir milletiz 
Bu tor luluk öyle bir kaledir 
ki onu, t. nk1a, topla, tayya· 
re ilt•, boo ba ile, paraşütle, 
sabotajla fethet mek kahkari 
bir hf"zimete uğramak ve bu 
kaıenın önünde tuz buz ol 
mayı kabul ~tmek demektir. 
Biz Turkler, kimsenin tJp· 
rağrna göz koymadık~ fakat 

Türk vatanının bir zerresine 
de göz koyan olursa çoluğu 

muzla, çocuğumuzla, bütün 
varlığımızla bu gözlt'ri çıkar ! 
maya azmetmiş ve her azmin 
de muvaffak -olduğunu ispat 
~tmiş bir milletiz. Biz, insan 

Çok sayın ve Hatay da· 
vasım m~sut neticeye ulaştı· 

ran hükumetimizin Başvekili 
Refik Saydaman en son nu
tuklarında işaret buyurdukla 
rı ğibi istiklal mücadelesin • 
de de böyle yapmak isteme· 
mişlermi idi.Bu kara ruhlu,mide 
v ~ cepleriyle yaş, yan IJedhah 
lar, Türk milldirıi Büyük Şe· 
finden ve onun aziz arkadaş 
larmdan ayırmağa çalışmamış 
ld( m\ idi ? fakat netice ne 
oldu, Türk milleti muzaffer 
oldu, Vf! o bozguncu ruhlar 
makhur ve münhezim oldu· 
lur. Ha•ay halkı, siz tek vü· 
cud Cüınhuriyet evladısınız. 
Bir takım başerei beşere bün 
yenizde tufeyli olarak yaşa • 
ınak ister. Fakat görüyorum 
ki sizin bünyeniz, aziz halk, 
ııizin varlığımı bu haşeratı 
her zaman ve nefretle ıılkip 
at.111ştır. Bunlar eğer bütün 
düııyaJa bugün moda olıin 
beşırıci kolonun bilmiyerek ve 
körü körüne muakkibi iseler 
lanet onlara. 

Türk milleti, bu büyük 
ı.1illetırı tam bir parçası olan 
HatdY. halkı, biliniz ki Tür· 
küıı çetik vücu<lu, bizatihi 
panzehirdir. Bugün, sulh için 
de yaşıyoruz, mesuduz ve 
bahtiyarı1. ·Milli Şef İnönü, 
Büyük Millet Meclisinin ve 

hep beraberd M~llı Şetımız tiııi çektığin Anavatana ka-
ve Hatay avası.n~ .. mesut vuşmakta buluyorsıan. Bugün, 
zafere ulaştıran Reıs1cumhuru T" k t h l" k" J ur va anının a as ar arı 
muz lnönünün huzurunda derin Ebedi Şef Atatürk ve Milli 
v~. s_arsılmaz saygılarAımızla Şef lr.önjnün H tey davası· 
egılehm. Hatay davasında m erı parlak siyasi zafere 
kanlarını akıtan aziz şehitleri 1 ulaşhrdık\an ve onların ha· 
mizi ve bu davaya sıra ile hiz tıralarını eb adi yen ya~ataca · 
met eden Hataylıları hürmet ğııı güdür. 

ve t"'krim ile anahm . Aziz Hataylalar .. 

C.!:_f.P.rnatbaasında basıl~ ! 
nin yaranki kahraman ya~ 
!arına ninni söyJerken .bu~ '1 
nü anlatınız. Bugün mılf 0 dl b 
ri yabancı idareler alb11 

"' h 
zulüm içinde yaşatmanın "6 \1 
onlap ana bünyelerindell &(I 
parmanın imkan!arı olrrı~I 
na bütüıı Jünyaya ispat. ~ 
bir gündür. Türk Mi1lel• 1

1 lığm sulh ve sükun ve refah 
içinde medeniyeti, insanlığa 
hadim bir şekilde llc::rletmeyi 
istiyen bir milletiz.Biz, iste· 
dik, söyledik, fak at asla dön 
medik ve asla dönmiyece~iz. 
Dostla dost,düşmanla mertçe 
düşman bir milletiz. 
Bize, dokunmıyan, bizden hiç 
bir gayri dostane hareket 
bekliyemez. Biz,· bizi ancak 
candan sevenle menfaatleri-
mize uygun olanlarla dostuz. 

Kahraman Hataylılar .. 
Her yerde olduğu gibi ka· 

hükunıetiııiıı dr.tlında tek 
bir yumruk gibi topluyuz. 
Eğer, vatamn emniyet sela· 
m~t v~ ınahfuziyeti bir ,gün 
bizim <le silaha sarılmtımızı 
icap ettirirse Hatay Dava· 
snın kahramaııları olan sizle 
ri ön saf tet ve mutlaka mu · 
zaffer olmak azmiyle meşbu 
ve haztr bulacaktır. Buna 
ben de bir Hatay çocuğu 

gibi iman ediyorum. V ı.:. eğer 
vatanın müdafaasında vazife 

Bugün, bir sene evvel, aynı Bugi.in siz, anavatana bağlı 
günde Hataym havalarından lığınııı, yabancı süngüler al· 
en son yabancı bayrağın çe • tında hiçbir fedakarlıktan 
kildiği gündür. çeknimeyerek kaııınızla, malı· 

O gün ile buglin arasın· nııla. kızınızla, çocuğunuzla 
da bir sene geçti. Cümhuri· her türlü ıztıraplar karşısın 
yet rejimi iftiharla söylerim· da en muazzam emekleri sar 
ki her umdesiyle en kısa za- federek yirmi sene evvel ha· 
manda Hatay balkının kalbi yhlinizde doğan mukaddes 
ne yerleşti. hakikate kavuştu~unuz gün· 

Hatay çocuğu, t<endi der dür. 
dini dinliyen ve ona deva bu Ey Halayın anaları .. Bugü 
lan v~ onunla elbirliği eden 11ü unutmayınız. Beşiğinizde 
bir idar"ye kavuştu._Bu ida- salladığmızBüyük Türk Milleti 

tün tarih boyunca var 0 :,.. 

yaşamış ve ebede kadar }'I•' 
ni imanla yaşayacaktır .. o' 
tay da onun bünyesi içıO~ 
ebedileşecektir. Hep bd'~ 
bize bu şerefli ve m~s~t ~ 
nü yaratan başta Mıl~ı ~· 
lnönü ve onun kıyrnet~: of 
dRşlarım v~ büyük Tur'!" 
dusunu analım. Büyijk 
Iet Meclisi ile, kahraııırll 
dusu ile yaşaslfl ,. r 
Türk Millt;ti ve Milli ~e 
nu, 


