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:~~~':;,~~~~~~~ .. !Mutlu ·Günü coşkun tezahürat 
o:ı ~illetten nura kavu,tugu 1 • • J ık tl d k 

Ordu girrırken 
5 TemmuY. sab,,'n şafakla 

beraber Türk ordumnun tunç 
benizli Subay ve Askeri Ha• 
tay sınırlarından içeı i girer• 
ken bu mesut bi1li<1e yirmi 
senelik ele-mli ve ıshraph bir: 
ayrılığın kati olaı ak nibayet 
bulduğunu tebşir ediyordu. 

,,u~ günün ikinci yıldönü· ıçın u e u a l 
er Udur. • 

ı ~n 19 yıllık çetin mücadele Bus abah yapıları mera im çok parlak oldu 
•
1
a ~t~cn 1~?ferlekçıkb~n dHhataykın Şehir baştanbaşa bayraklarmızla sü~IE-nmiş ve takızaferler ku-
' t ta n artı ır a a a· 1 M . . • k d b" 1 h lk k b. •tınamak üzere ogün ay • ru muştur - erasıme ı:;tıra e en 10 erce a tt?ş ın ır 
il :nlanmış. 19 t>'ıl hasretile n~şe içinde bayram ya.pıyor 
! ~~1~ tutuştuğu, iştiyakını Kahraman ordumuzun Ha makamında ziyaret ederek miş ve bu nutku müteakip 
b• ~ lığj Mehmetcik o gun taya ayak bastığı günün ikin şahsında Türk ordusunu se· Gençspor bandosunun çaldı 

Uzun yıllar hasretini ç~k· 
tiği ordusunu evinde ve kö 
yünde her yaşta bir tek in· 
san kalmamak şıutile istik· 
bale şitap edt>n Hataylclar:. 
onu "gelmiyecek, göremiye· 
ce~iz" teranesini tutturmuş 

v~ mütemadiyen bunu fUıııl • 
damış olanların f'iik başları 
karştsında tarifi imlc.in11z bü 
yük bir heyecan içeı Uinde 
bağrına basmıştı. 

~ tfıı Yeri ağarırken Hataym ci yıldönümü bugün Hata- lamlamış ve halkın şükramnı ğı marş na~mele~i ve alkış 
klarına bir daha batma • b t fı d k t bildirmiştir tufam arasında bır suvari 
ı_ h • • _ yın er ara n a coş un e- · 

11 " u b d b figuneş h müfrezesi şehre gi .·işi tem-ib\ zere e e ı ır za ürat ve büyük bir sevinç Merasim Belediye meyda-
doğmuştur .. d k ti nında v ... saat ~9 u 35 da· 8İl eylemiş, bunu akıncı müf • ıçm e u anmıştır. ,_ _ 

A..s·ıı ve k"'hram"n oldu· Ş b. b t b 1 b kı.ka geçe ı'stı·kıa·ı marşı'yle rezesi ile kamp müfrezeleri 
• .. n. • e ır aş an aşa şan ı ay 

tıısbette mütevazı, fazıle- raklarımızla süslenmiş her ta başlamış ve merasimde şehri ve spor teşekülleri takip ey 
& b ı - T b- ' roizd~ bulunan mebuslar İ le }emiştir. Merasim Sadt 11 

hl eın o u ve anrının u- rafa talcızaf erJ er kurulmuş ve de sona ermiştir. bayram 
o "'Cşm· · desı· olaıı Mt"h • ı k k h lk k askerı· ve mülki erkanı, Par· . ış ıra çarşı ar apanara a Üt· devam etmektt>dir. 
ıe ~tk 19 yıl Anavatanla Ha le h:ılinde merasim yerini dol ti, Halkevi ve Belediye Er· 7" \,fb (Y ••k •• 
te~ ~~~sın~. ~e~len ~ara pe.~ durmuştur. Saat lO da başta kanı, esnaf teşekküllerinin 1. ug ag ~U rU 

sungusunun ucıle o gun Vali vekilimiz ve şehrimizde mümessilleri ve m~ydanhğı Vanaf /t 
Türk ordusu gelecek.ti.Ha 

tay Anavatana, Anavatan Ha 
taya kavuşacaktı baaa Ata· 
türk söz vermişti. Onsekic 
milyon Türk bH ağurda öl
meğe hazırdı. Aslile, ocslile 
Türk Hatay AtaAndan ve 
Milli Şefinden ald.tı ilba~a 

1nı~, atınıo mübarek nali· bulunan mebuslar olduğu hal doldurl\n binlerce vatandaş n j 

bu toprağl bir kerre da • de hükfim !l erkanile askeri hazır bulunmakta idi. Hataylılara sevgi ve 
saygılarını bildiriyor 
5 Temmuzda Hataya giren 

) 0 güıı damgalamıştır. ericin, Parti Hallcevi ve Bele İstiklal marşından sonra 
. yıl Anavatan has- diye erkanından müreL·kep Şükrü Uğuz tarafından bir 
ıle ağlayan gözlerin kanlı bir hevet mevlci komutanın n u t u k söylen-
1 o gün diıımiş. " kırk 
tlık Ti.ırk yurdu ,, nda 
~nden itibaren huzur ve 

Un teessüs eylemiştir. 
9 .Bugün ikinci yıldönümü· 

1drak etmek bahtiyarlığı · 
.t:tdiğimiz 5 Temmuz, as 

11 bir zafer değildir. Bu, 
davasının aail üstiinlüğü 
hakkın ebedi galebesidir. 
~fer yalnız Türk milleti· 

11' l değil, fakat b:itün bir~ 
~eniyet dünyasının sulh 

,,~ ~•anlık davası için değeri 
~. ~~rniyeıı bir .cazancıdır. 
t ~ ile bu mutlu günü, Ebe· 

vef Buyük Atam\lın sar· 

~J "' 't azmi yaratmış, onu 
~i 1~ _eden kati n~tice, siya· 

~dahisi, zafer kartalı, Lo· 
i ık,hramam ve 11 lNÔNÜ" 

~il haliki olan Milli Şef ta-
0e ~dan başarılmıştır. 
1ı1~ 'l' u kutsal günde büyük 
~1 1 

lıcı ve ebedi kurtarıc• · 
llQ illukaddes manevi huzu· 
~~ Yüz sürerken, onun 

1 
l halefi Milli Şefe tü· 

'Ilı llıeı; minnet ve şükı anla· 
·~ı b• ~I ır kcrre daha sun • 
~ a ~n büyük bahtiyarlığı 
{Oruz. 
y Urk ordusu ! 

·~ er yüzünde onu tanımı· 
1'ııı,:nillet yoktur. Tarihi ya-

, \u
11 

Ve süngüsünün ucile 
'ıtq11 ııcyrini değiştiren bu 
~~, her devirde dünyaya 
~ltıi~ \'ermiş, mc:deniyet a· 

ıl ~t~t~: ışık, insanlığa fazilet 
r~ h "1 olmu~tur. Ayağını bas-

a ~t H:re • 
"> tltl . llledenıyet, huzur 

1 d11, tııyet götüren Türk 
~ı llnun .. - d d' l · ~ ~t~tk onun e ıze gc · 

1~ btş kudret ve eğilmiye 
~ ı bı.ı ~oktur. Dün olduğu 
lıı~~tı~ ~~~ de::, yarm da icab 
·~ ıf Unyaya bir kerre 

"')~~ın verm<".k için şah 
l·,.,·t. flZtrdır. 

l11ıu • f 
cnım H)' alarma 

Sonu 'l incice 

Fransız haı p filoları lngi/iz ::;!~~=nd:;.:~;ıa~~ugü:-;~ 
l 

beri binbir telılike ve tehdit erin elinegeçti ler içinde tazyiktP.n bir daki 
1 ka geri durmRmtfh. Uzuoıay 

180 parı~adaP mürekkep 0/a11 bu fi TO 'arın rıhk yılları iç~risinde Hatay 
~ .L4 .L4 cevherinden ve yüce benli· . 

büyük bir kısmı lngilizleriıl kuınandasındadır t:;;;m~~r b~1~~~ !uw ~r~ 
lngiliz Başvekili diyor ki: ·Akdenizde h ~kin1iyetimizi idame ve Türkün kabesi Ankar•ya ku 
Fransız gemilerini düşmana teslim etmeğe mani olmak için bu lağım vermi:;; Ol'adan yük.a~ 

len her sesten, oradan baı· 
tedbirleri aln1ak mecburiyetinde kaldık. Birçok felaketlere hat- layan her inkılap hamlesinden 

ta lngilterenin istilasını bile göz önüne alarak sonuna kadar Anavatan ölçüsünde nasibi-

harbe devam edeceğiz • ni almış ve almasını bilmiş· 

Dün iki Fransız zırhlzsı bailrıldz 1 ti. Binbir çetinlik ve imkan· 

Bordo 4 A.A.- Fransız 
nükumeti, bugün ,neşrettiği 
resmi bir tebliğde, İngiliz 
deniz kuvvetlerininCezayirin 
~ran Limanında demirli bu· 
lunan Fransız donanmasını 
abluka ederek teslime davet 
eylediğini ve bunun için iki 
saat mühlet verildiğini, Fa· 
kat b11 iki saat mühl~t bit· 
med~n harekete geçerek a
teş açhğım, burada bir saffa 
harp gemiainin battığım bir 
çok g~milerin de hasara ıoğ 
radığam, lskenderiye limanın 
daki Fransız harp gemileri
nin de kuvvet istimal edile 

rek İngilizler tarafından zap 
tolunduğuna, bütün Fransız 
donanmasına icap ederse 
İngilizlerle çarpışarak anava 
tana dönmelerinin emredildi 

sığmıyun kahraman ve 'asil 
ordum ! Senin yaratıcı ' kud· 
retin ve koruyucu varlığın 
önünde bir kerre daha min· 
net ve tazimi~ eğilirken, se· 
ni takdis etmekle şükran ve 
minnet borcumuzun binde bi· 
rini olsun ödeyebilirsek ne 
mutlu bize ... 

Selim ÇELENK 

ğini bildirmektedı·r. , ı ı· d ·· . . . 1 sızlık içerisiııd~ bu mukad· rnan arın e ıne uşmemesı 1ç111 

Berlı' ıı 4 A.A.- Almaıı t l k b . ı· d k ıd w f des davaya her zaman her a ma me{; urıye ın e a ıgı b" .. . 
· b0 ld · w db. · · · b' k d ynde en uyuk güvenımiz aıansı ı irıyor: Fransa hü· mız.te ırlerı samımı ır e er l ·ır b r~· . . 

kumeti, Akdenizd~ Fransız le beyan etmeğe mecburum. j 0 . an mı ı . .!~ ıgımızle gı.r· 
donanması ile İngiliz donan- Fransa mücadeleden vazgt."Ç dık. Onlar ıçmde yalnız mıl· 
ması ar;.sındaki hadiseyi Hit· m '"den evvel Fransız donan . liyetimize, onun yenilmez 
!ere bildirmiş,Hitler c.:e ken nasını İngiltereye terketmeğe 1 

glicÜnt! dayanarak çahşbk. 
dilerini logiliz donanmasının muvafakat eylemiş, fakat bi· t D~vamızın zaferi Tiir~tüğü· 
elinden kurtaramıyan Fran· lahare bu sözünden vazge· muzd.en d~ğ~u. Onu.n ıllc za• 
sız harp gemilerinin berha· çerek Almanlara geçmesine ; fer nışanesmı ? temmuz 938 
va edilmelerine müsaade et· razı olmuştu. Halbuki Fran· 1 sabahı şa~ıl~ . furk ordusunun 
tiğini Fransa hükumetine s•ı donanmasının mühim bir Hı>taya gırışı oldu. 
biıdirmiştir. Sonu 2 incide H. F. Ôzkaynak 

EN SON DAKiKA 
O randa cereyan eden harp 
hakkındaAlman aiansının ver 
diği m•lumata göre,lngiliz do 
nanması çol< uzaklardarı ateş 
açmış Fransız saffa harp gemi 
(erinden ikisi ile kumandan 
gemisi alevler içinde yanma 
ğa başlamıştır. Birka; deni· 
zaitı gemisi çemberi yara
rak kaçmağa muvaffak ol· 
muşlardır. 

Londra 4 A.A.- Bugün 
öğleden so~ra avam Kamara f 
smda askeri vaziyeti izah et· 
mek üzere kürsüye çıkan 
Başvekil Çörçil şiddetli al· 
kışlar arasında bir nutul< söy 
leıniş ve demiştir ki: 
.. -Fransız donanmasının At· 

lngifiz matbuatının neşriyatı 
Londra 5 A . A . - İngiliz gazeteleri Fransız donan

masına karşı yapılan harekeli sevinç ve' acı ile- karışık 
bir lıisle karşılamıştır. Gazetelt"rin neşriyatı şöyle tiüla· 
sa edilebilir : 

.. - Biz Fransız filosunu Fransanın değil, Hitlerın elin· 
den aldık . Bu donanmdntn en büyük kısmınm düşman 
pençesine 2irmekten kurtulmasına bütün lngiıtere ' 'sevi
necektir. Yapmağa mt!cbur olduğumuı hazin vazifeden 
ve eski ı;ilah arkadaşlarımıza silah çekmekten duyduğu-
muz keder büyüktür. Fakat başka türlü olamazdı. 
Bu har.eket sakrnılması mümkün olmıyan bir şeydir. 

çünkü biz harbi kaybettiğimiz takdirde beşeriy~t harbi 
kttybedecektir. Bu hareketten Fransanın esir hükumeti ve 
omm Alman efendileri meauldür.,, 

Gaz"'teler,Frırnsız bahriyelilerinden arzu edenlerin m~ 
leketlerine dönmek v~yabut 1 ıgiliz donanma!tnda miica· 
deleye devam eylemek hususunda serbest bırakılma1a1u 
lngi.liz adaletinin bir tecelii olarak memnuniyetle kaydetmek 
tedır. -



s 

Franıszf il oları Mebuslıırımıt Hfthralar : 21 
GD n aşırı : 

5 temmuz "5 temmuz,, Başı 1 incide 
kısmı bizim kumandamız al- Dün Ankaradan 

Bu tarih: bize, dünya kar· zamda saklıyorum. Bu kıy- Beş temmuz; kırk asırlık 
şısında en medeni şekilde mdli hatırayı Sayın hemşe Türk yurdunun esir kalamı-

tında bulunuyordu. Şurasını • 
hatırlatmak isterim ki Fran geldıler 

kurduğumuz "Hatay,, dava· rilerime tekrarlamakla "5 tem yacağrnın isbat :>lunduğu gün· 

smdaki muvaffakiyetini ha· muz" un ifade ettiği büyük dür. 
hrJatması itibariyle güzide manayı bir kerre daha tt!ba- Beş temmuz: Büyük M\l· 
bir gün o)arak tarihimize rüz ettirmeye hizmet olur let Meclisimizde alkışlarla ka-
mal olmuştur. Bu mlltlu gü· saıııyorum. bul edilen bu kararın Türk 
nü her yıl kutlamak borcu- • • • mızraklarmın parıltalariyle 
muzdur. 5 temmuz: Hatay göklerine, Mehmdçiğin 

Esaslan milliyet prensip· "Antakya - İskenderun uğurlu ayaklariyle Hatay 
lerine dayanarak çizilmiş ole.o tamamen Türktür, kırk asır- topraklarma silinmemek üze· 
misae milli hart asının, göz lık Türk yurdu düşman elin- re yazıldığı gündür. 
önünde tuttuğu bölgel~rden de esir kalamaz." • Beş temmuz, yirmi sene 

' biri, hatta birinciıi .. Hatay,, " ... Bu işin hakikatini bi kadar süren uzun ve kara bir 
olmuştur. Anavatandan aynl- lenlt:r ve hakkı sevenler, ala- devrin bitim, ışıklı, hareketli 
maz bir parça olduğu da kamızm şiddetini ve samimi· ve ca:ıh bir devrin başlangıç 
cihan medeniyeti karşısmda yetini iyi anlar ve tabii gö- noktasıdır. 
tehakkuk etmiştir. Kahra· rürler." O gün, kaç yıldır ~cnebi 
man ordumuzun bu hakkı ..... Hatayı istiklaline ka bayrağı karşısında matem 
tanıttığı ve .. Hatay" toprağına vuşturmak benim namus ve yaşları döken gözler, kendi 
ilk adım attığı bu günü se· şeref borcumdur. Bunu öz bayraklarına kavuşmakla 
vinçle tesit ediyoruz. muhakkak ifa etmeliyim, yok- sevinç yaşları akıtmaya, yine 

• * • sa Türkiye Cümhuriyeti riya yabanın bayrağının altında 
1919 "Sivas., kongresin- set makamında duramam.,, söyleme hakkını kaybederek 

de b:iyük kurtarıcının baş- Vecizelerile kurulmuş ve kuruycn dudaklar da ay yıl• 
kanlığında toplanan memle· Türkiye Cümhuriyet idaresi· dızlarını öperek ıslanmaya 
ketin fedakar evlatları, Türk nin kudretli siyaset ve kiya- başladı. 
vatanının bütünlüğünü dün- setile kazanılmış bir davanın Bayrağımın en sağlam dire 
yaya ilan ediyordu. ilk icra emrinin tebliğ edil ği, yurdumun en kıym~tli 

Milli misak üzerinde ko· diği bir gün demelitir. parçası Orta Asy&d& kükre· 
nUJulurken, söz bir münasc::· Bu tarih Hatayın ve Ha· yen,, Himalayalardan aşan, Fı· 
betle vatanın güzel bir par· taylıların kalbine silinmem~k ratı atlayıp, Tunada at su· 
çası "Hfttay,, a intikal etti· üzere yazılmış \'e en derin layan,Alpları geçip Po ovasınıt 
rilmişti. Aradan yirmi bir se· heyecanla yP.rleşmiş, ya~atıl- varan ~anlı Mehmetçik böyle 
ne geçmiş olduğu haldf', bu mak için de milli bayram ola bir beş temmuz günü kuca
günkü gibi kulaklarımda şid· rak kabul edilmiş bir tarih- j.{ımıza atıldı. Artık kendi var 
de~ kalbimde _kuvvet, mef · tir. lığında onun mevcudiyt:.tini 
kuremde katiyeti yaşı yan; •"' • sezerek görmeden tTürk uske· 

'Ebedi Şef "Atatürk,, ün çe· Kahraman "Mehmetcik,, ri şöyledir. Türk askeri ola· 
lik irade ve metin ifadesi bü· Hatayh kardeşiniıı boyuun • cağım .) diye buyüyeıı Hatay 
tün bir cihana şunu ilan Jaki mandalalesini, elindeki çocuğu onun tunçlaşmış çeh-
ctmişti: kelepçekle, ayağındaki esa - resiyle karşı karşıyadır. Ve 

" ... Antakya - lskende· ret zincirini, işte bugün sün artık dağlarımız daha azcl
run mıntakası; çok eski za gfü;ilu kırmış, göğsündeki a- metli, göklerimiz daha ber· 
manlardanbcri ve temamen zim ve imanla söküp atmış · rak, havamız daha saflaştı; 
Tliktür. Bu güzel yurt par· tır. denizlerimiz daha mavi, 
çası Anavatandan ayrı ka Hatay davasının şerefli nehirlerimiz daha roşkuıı, kuş· 
lamaz ve kalmıyacaktır. Misa fatihleri; larm.ız daha çok şakraklaştı. 
kımı~ın_ temelinde, davamızıı Bize: rengi kanımızdan, Her şeyde bir canhlık, her 
ana emelinde bu da mev· sembolü semamızdan olan şeyde bir har~ket, her şey 
cuttur. Programımız önce 1z albayrağı getirdiniz, bizi Y'l- bin bir neşe ıle taşh, hiç bir 
mir, arkasından Antakya - !arca devam eden ıstıraptan 1 göz Hatay hudutları içerisin-
lskenderundur.,, kurtardınız. Size minnet ve de - Tıpkı Anavatanda 

Bir mucize Qlarak tehak· şükran ey kahraman Türk olduğu gibi Sararmış 
kuk ettiği sanılan bu hadise ordusu ! yaprak, kurumuş ot, san 
efsaneye değil dahiyane bir * • • çehre, bitkin vücut göremez 

hesaba dayanmıştı. Bu beşa· Hataylı vatandaş: oldu. 
rete 

0 
günden inanılmıştı. Dünden ibret al, bugü · O gün Halayın her kö· 

' sız donanmasının düşman eli-
ne geı;m~si bizim üz~rimizde 
en mühlik ve öldürücü bir 
tesir yaratacaktı. Fransız hü 
kıimeti tarafından maruz kal 
dığımız fena niyetli muame-
lenin bir misali daha var· 
dır, Fransada esir bulunan 
400 Alman pilotunun lngilte. 
reye nakline Reno hükumeti 
muvafakat eylemişti. Fakat 
Peten hükumeti bunları ln
giltereye gönderece ·yer· 
de Almanyaya iade etti. 

Mebuslarımız Abdulgaoi. 
Türk:nen,Abdullah Mursa!oğ 
lu,Bekir Sıtkı Kunt Mehoıet , 
Tacirli ve Hamdi Selçuk düll 

akşamki ekspresle Hata)'ıı 

gelmişlerdir. Hoş geldıler. 

Romen kabi-
\'~ 

nesi düştü A1 

Alnıauya Rornan· '1ı İdd· 
yaya ~Jaranti ver· lal' ıa .. 

mı yor l'~ 

Bükreş 1 A. A. - Tatares· liti u 
ko k ıbinı•si bugün istifa et· 'ebe 
miş ve istifa Kral tarafındarı ıı~d 'u e 
kabul edilmiştir. Yeni kabirıe ı. # '41lle 
ye kimlerın gireceği henuı Qakı 

İngiliz limanlarında bulu 
nan , Fransız donanmasını 

kontrolümüz altına koymak 
için lazım gelen hareket mu· 
vaffakiyetle başarılmıştır .F ran 
sız bahriyelilerinden ekserisi 
bu hareketi sevinçle karşıla 
dı ve harbe devam azimleri 
ni dolayısile açıkhyarak İr.· 
g\liz tabiyetine girmP.yİ iste 
diler. Bu talepleri kabul edile 

belli değildir. 
So ıyetlerinBesarabyayı işgal! ~&si 

·izerine alelacde Berline gitıfld Lı '1&ri 

cektir. 
Oran Limanında bulunan 

Fransız donanmasının Kuman 
danına müracaatla Almanya 
ve İtalyaya karşı bizimle be 
raber mücadeleye devam et 
melerini teklif ettik.Bunu ka· 
bul etmediler. Bunun üzerine 
Fransız donanmasına ateş aç 
mak mecburiyetinde ~kaldık. 
Bu muharebede bir saffı harp 

gemisi, 2 torpido ve bir kro 
vazör batmıştır. Hattımızı ya 
rarak kaçmağa muvaffak olan 
Dünkerk zırhlısına bir torpil 
isabet eylemiş ve bu gemi ay 
!arca işe yaramıyacak bir ha 
le gelmiştir. Biziın gemileri
mize hiçbir zarar olmamıştır. 
Fransız bahriyelileri arasında 
çok ölü olmasından korkarım 
Çünkü çok ağır tedbirler al· 
mak mecburiyetinde kaldık. 

Akdenizde hakimiyetimi 
zi idame için lüzıımlu bütün 
tedbirleri alacağız. Fransız 

donanmasınm mühim bir kıs 
mı ya elimize veyahut harbe 
devam edemiyecek bir hale 
gelmiştir. Bu gemilerin Al
ınanların eline geçmemesi için 
lazım gelen bütün tedbirler 
alınmış bulunmaktadır. 

olan Alman elçisi bugün ta'/ t~ 
y.ııre ile buraya dönmüş 'le ~en~) 
Romanya hükumetin~ Hitle· ~ •\en 
rin mesajını getirmiştir. ~ıtıa 

Haber verildiğine göre, Al Yeki 
manya hükumeti Romanya11

10 ~Utk 
garanti talebini kabul etılle ~·r· 'iti 
mektedir ve Romen kabine' ~~da 
si bunun için ·düşmüştür. ~t' 
~ ~ '<lın 
dık. lrlandahlar da ağır teb· Qı~~ 
likeye maruzdur. Bütün lıı' 1 

t~nd 
giliz milletine ve Domiııyoo· °'•ft 
lara hitab ederek ell~rinde11 

gelen yardımı ... yapmah\rıll1 

taleb ediyorum. 
İstilaya maruz kaıacağınııt 
bir g\mün arifesinde bulıl' 
nuyoruz. Etrafımız<la bir tıl' 
yakkuz ve itimad havası yart.~ 
mak lazımdır. İngiliz hB~1 

kuvvetleri mükemmel .bif 

haldedir. 
lngilterede, lng liz ordıl' 

su hiçbir zaman bu kads' 
kuvvetli olmamıştır. Bu /\'' 
da bir takıın yr-lan şayia'tı' 
dolaşmaktadır. Diyorlsr. lci: 

6 
lngiltere, Almanya ve~ltalY 
ile sulh müzakerelerine b•: ~~ 
lamak üzeredir. Hayır lJılf ltt l 
lar ! sulh için hiçbir oıüır; \tt~ 
kereye girmiyeceğiz. sıı , t'~l 
yapmayı asla düşiinmüyorıl~ t~ıi Arad!in rubu asır <lf"ne· nün hatırasını say, yar11ıın şesinde bulunan halk, tek vü 

cek bir zam:m geçtiği hade c kahramanlığına karış, bayra- r.ut ve tek kalp halinde bir 
kudıi günün ş~hametini, ı0 bü· mm kutlu, günün mutlu ol - istikamete koşuyordu: Yirmi 
yük dehanın kudretini bu sun kardaş ! sene onun için ağladığı, ona 
günkü gibi tarutaze hafı; Hataylı Şükrü OGUZ yüz sürmek için can attığı. 

Birçok Fransız bahriyelile· 
ri kendi arzu ve isteklerile 
harbe devam edeceklerini 

Bilakis harbe· sonuna kııd", ~~t ~ 
ve id~alimiz talıakkuk. ediO' ·~ 

"i1-1 1.- t 
ceye kadar devam edecei' ~ıi 

FRANSIZ DONANM.A' "r liıı••llıiıı••••llll!ll .. ••Iİart••m•••••••- Türk bayrağını ve Türk aske-M uf [ U gÜrı rini karşılamaya: kucaklaştı, 
hoş gel.tiniz, ya~a varol! Sesle 

Başı 1 incide ınak şerefini kazanırım. Ha 
kahraman Dağalayınm çok tayhların huzur ve refahı en riyle gökleri çınlattı, at terle· 

• değerli komutanıSayın Şükrü büyük temenni ve dileğim rini göz y.ışlariyle yıkadı, 
K 

I B l d" · f d. Melımedin yorgunluğunu bu-
. anat ı, e e ıyc-mız tara ın ır. 

dan bugünkü merasime da Başta zatı alih·ri olmak seleriyle giderdi. Ve nihayet 
vet edılmişti. üz~re bütün Hataylıları sev Mehmetle kol kola ge~erek 

Gü:ıide Tuğbayımız Bele ' gile selamlar daima iyi gün daima iyiye, daima güzde 
diyenin bu davetine İslahiye , )er dilerim. doğru açılan yollara yollan· 

~den aşağıdaki talgrafa gön · dılar ... dermiştir. Dağ. Tuğayı Komutanı Ve işte o yürüyüşle bu 
ANTAKYA BELEDİYE Şükrü Kanatlı gün yürümeye başladıktan 

RlYASETlNE mesut günün kopyasını bul· 
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. .. . l k Sayın Tuğbayımız ı·şlerı'n'ın dular. Fakat kolları yin~ bir· 
emmuz guhıi yapı aca b 

kl 
.. d · · · irine kenetli, biraz sonra 

ıörene davetinizi aldın1. Bu ço ugun an merasıme ıştı-
k d 

· k d başka kopyalarını bulmak 
günde hatırlanmam, şahsıma ra e ememış ve en ileri-
karşı gösterilen sevgi ve ali ni temsil~n Yarbay Mithat için yürüyeı:elder! .. SEZER 

· ka bana hayatımda en büyük Alacaoğlunu göndermişler· 
:tevki vermiştir. dir. Mithat Alacaoğlu bu 

Vazifem müsaade ettiği tak sabahki merasimde hazır bu 
dirde, o ııün aranızda bulun lunmuştur. -...... - . 

Ne~riyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C.H.P. matbaamda basılmıştır 

bildirmişlerdir. Bunlar 
dan harbe .devam etmek iı;· 
temiy~nler memleketleriııe i· 
ade eJileceklerdir. lskende-

i riyt! limanındakiFransız ge
mi! eri, bu sabah lskenderi· 
yeye bir baskın yapan ltal
yantayyarelerine karşı kendi 
toplarile müessir ateş açmış 
lardır. 

ltalyan filosu Oranda 
bu deniz muharebesi devam 
ederkeıı üzerimize gelmek 
cesaretini gösterememişlerdir. 
İtalyan donanmasına sıra ge
lecektir. 

Birçok felaketleri ve hat 
ta İngilterenin istila edilmiş 
olmasını bile g<izümüze al· 
malıyız. Buna karşı elimiz -
den gelen bütün tedbiri al-

StNIN Ml!.VCUDÜ l3i' h k 
Londra 4 A. A. · (ıl ~· 

1 

İngiliz deniz nrntahassıSI 0• ı:~t~ 
göre, Frnnsanm harPJ ~i ~t~ 
rnilerinin mevcudu ıso. :ı,< tıı 1 

çayı bulmaktadır. Bu fıl ,bi' ~~ 
mükemmel ve moderrı 

1 
·,,~ ~ 

harp vasıtasıdır. Bu11 :ııı ~t' 
arasmdn 7 saffı harp zır ı~ ~ 
1 O bin tonluk seri 7 kr0"~o'' 11"& .. ,,,.,. '~ 

8 bin tonluk 12 kr~ ~,.O Jıq. 
2 bin tonluk 32 hafıf 01j;l ~ lıl 
vazör, 77 denizaltı geesıı' ~," 
vardır. Fransa bir harP 01ıı~ ~ tı 

7 ·Jo ıi 'I sıııda yii\nız torpı bı.J'ı 1 ~t 
ribi kaybetmiş, ~ak~t edil~: ij,

1 

harp esnasında ınşa tel~ ~.'' 
' h . ·ıe ,sı "'t torpido ,mu rıpterı 11 ır' ~ 

edilmiş Fransız d00:de'~ 
kuvvetini muhafaza ·ş~'' 
hiçbir ş~y kaybet111e(Jl' 


