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ŞlQ her iki 

tarafında bulunan memle· 
ketlerle olan münasebetle· 
rimizi tahlil etmiş, B;ılkiln 
larda vukuu gelen hareket 
!erin memleketimizin emni 
yet ve masuniyeti bakı· 

mındaıı üzerinde çok l>ü· 
yük hassesiyelle durduğu 
muz bir mesele olduğunu 

kaydederken Balkan mem 
leketll'fi istiklalinin Cüm· 
huriyet Türkiyesince taki· 
bedilen s'yasetin temelle
rinden bıri olduğuuu belirt 
miştir. Milli Şef bundan 
sonra ırak ve Suriye ha· 
rekatından bahsetmiş, Jrd · 
nın ışgal faciasile karşı
laştığını söyledikten son
ra Almanya ile olau mü
nasebetlerimizin 18 hazi· 
raıı 1941 tarihinde imza 
edilen Türk - Alman mu· 
ahedesinden beri hiçbir 
zaman bulanmıyun bir 

dostluk takip etmekte ol
duğunu ve son ticaret an
laşmasıııın bu dostluk sı 
ynselinin bir eseri bulun
duğuııuakaydeylcnıişt:r. 

"1940 yazında Fransa 
nın ınağlObiyeti 1ngilizle· 
ri en nıüşl{ül vuziyete uğ 
ratmış bulunurken Türki 
kiyeııin müdafaa ve masu 
ni~et umdelerile takip et· 
nıış olduğu siyasetin hiç· 
hır noktasına bald gel· 
menıiş ve Tüı·kiyeııin itti 
fak muabedesine bağlılığı
m açıktan üÇığa söyliye· 
rek dünyanm en bUyük 
Devletlerinden birine kara 
gün dostu olduğunu bir 
kerre daha ispat etmi~tir. 

Müstakil, hareketlerine 
hakim ve kuvvetli Tılrki 
Y~ kimseyi tehdit etmiyen 
bır sulh :;uvası halind(1 ve 
medeniyet i~in kuvvetli 
bir unsur olarak kendini 

göstermektedir. Siyaseti 
mizdeki asıl gnyretler ve 
hedefler takdir oluumakta 

nutkunun 
Fraosadaki akisleri 
Vişi 2 A. A. - Ofi 

Ajanı:;ı bildiriyor : 
" Memleketimiz bir 

günde dünyanın beklediği 
ve muhtaç olduğu barışın 
kaynağı olabihrse bundan 
duyacağımız ~sevinç pek 
büyük olacaktır. " 

Türkiye Hei8icümlıuru 
İuönünün bu cümlesi bil 
hassa kaydedilmesi liizım 
gelen bir fikri ihtiva et • 
mektedir. Fiilıakika Türk 
hükumeti ve matbuatı 
sulh davasına hizmette bu 
lunmaya memleketlerinin 
heı ı.aman hazır olduğu · 
nu muhru>ım memleketlere 
şimdiye kadar duyurma · 
mış değillerdir. Fakat ilk 
defadır ki bu memleketin 
en büyük şahsiyeti bir an
laşma zemini aramak hu· 
susunda muhasımlara yar 
dım etmek arı.usunu teyid 
etmektedir. Heisicümhur 

lnönü'nün, esaslan yalnız 
iki unsur-.ı·inhisar eden lıu 
nutuktaki büyük sadelik 
bilhassa Jikkuti çek • 
mektedir. Bu unımrlardan 
lıiri hakkıııda pt1k cemile· 
kar sözler kullandığı Al 
manya diğt:ri de hakkında 
pek halisaue kelimeler sar 
teltiği lngiiteredır. 

Bu nutukta ne ~vyet· 
lere dair bir kelimeye 
rasgeliumiş, ne de Atlan· 
tik ötesi memleketlerin· 
den bahsedilmiştir. ismet 
lnönü bir kaç sade kelime 
ile dünyanın feci halini an 
latırkeıı bu sadelik i~inde 
bile büyük bir heyecan 
hissediliyordu. Esefle gö· 
rüyoruz ki yarmın uugün 
den karanlık olduğu anla 
şıhyor. 

Büyük günler için çok 
dar olan .Büyük ı\lillet Mec 
lisi salonunda Fransız El· ! 
çiler nutkun Fransızça met 

niniokurkenTür k lerŞefleri ııin 
nutuklarını hararetle alkış 
lıyorlardı. 

dır "ümidindeyiz,, diytm 
Milli Milli Şer "dışarı ile 
milnasebt!tlerimizde siyu· 
setimizi duru, düriist ola· 
rak söyliyeceğiz. Akilie 
rimizin samimi yolunda 
yürüyeceğiz. Fakat hiçlıir 

şart altında zor kabul et· 
miyeceğiz!,, damiş ve hütiiıı 
Meclis tarafından cundan 
gelen sıcak ve sürekli al· 
kışlarla karşılanmıştır. 

-!!JS& 

Şeker için 

Telaş etmeye se
bep yok 

kuvvetleri ı · 
Kırımın merkezi Bah j 

çesarayı işgal eitiler 
Geçen günkü nüshumız· 

da da bildirdiğimiz gibi 
şeker gelmiş fakat halkı 
mız tarafından kapışılmış· 

tir. Haber aldığıını:t. göre 
Antakya içiıı gönderilen 
Şeker yalmz bu partiden 
ibaret olmayıp yo'da da· 
ha birçok vavon şeker 
gelmektedir. llerhangibir 
şeker sıkıntısı mevıuu ola 
mıyacağı gibi. şeker fial· 
larımn inmek ihtimali de 
kuvvetlidir. Çünkü şu bir 
kaç gün içinde şeker nak 

ledilirken nakil vasıtası 
sıkıntısı çekilmişti. 

&rlin 2A.A. - .\iman 
orduları Başkumandanhğt 

nm resmi tebliği: Kırımda 
ki zaforim~zden azirnle iH· 
fade eden kıtalarımız muğ 
lUp hasmı büyük bir sü 
ratle takibe devam etmiş· 
tir. Geui~ bir cephe üze 
rinde Yayladağının şimal 
müntehasına varılrnışt:r. 

Alman ıe Homen kıtula· 
rı dün kırımın merkezi o 
lan Bahçesarayı almışlar 
ve Sivastopol istikametle· 
rinde terakki kaydetruiş 

lerdir. Doııet:t. havzasında 
Alman veltalyan kuvv ... tlerz 
yolların~ fena bir baldo bo 
zulmuş bulua~asına rağ 

men düşınan mukavemeti 
ni kırmışlar ve yeni en · 
düstri çevreleri işgal etmiş 
lerdir. Leningrat önünde 
Leva nelr ini geçmek için 
yapılan yeni bir ~ovy~l tn 
aarruzu zayıat verdirilerek 
:püskürtülmüştür. Leniııgrat 
ve Kronştadaki 2skeri e 

hemmiyeti baiz hALlefleı in 
bombardımanına dt!vanı e· 
dilmiş ve iyi neticeler 
alınmıştır. Hava kuvvet 
lerimiz gece ve gündüz si 
vastopol ı:ahriye üssünü 
bombalamışlar, Liman te
sisatına isabetler kaydet 
mişler, bir ::iovyet harp ge· 
misini hasara uğratmışlar 

ve büyük bir nakliye ge
misini batırmışlardır. 

Savaş tuyyarelorimiz 
dün aece lngilterenin batı 
sahillednde mühim iaş : li-

manlarma hücum etmişlerdir. 
Düşınan,tayreleri2son t~şrin 

de Alnıanyanın Şimal ha· 
tısında bazı yerler üzerine 
tahrip ve yangm bombaları 
atmışlardır. üc düşman tay 
yar<'si:düşüralmüştur.Alnıan 
harp donanması ve hava 
kuvvetleri ilkteşrin ayın 

da 44130 tonilatoluk düş· 
man ticaret vapuru batır· 

mışlardır. 

Heykeli parçaladılar 
Kan 3 A.A.- Diin go· 

ce meçhul şuluslar Birinci 
.Edvardın Croisette meydu· 

Bunun için sayın halkı 
mızın telaş gösterrııcrnesi 
lilzımdır. Pek yakınd..a ve 
dah ı hol miktardt\ şeker 
piya aya gelmiş olacaktır. 

ilk tahsil çağın
daki çocukların 

S:::1yımı curnarfasi 

yapılacak 

Yurdun her tarafında 
olduğu gibi şehrimizde de 
7 ila 16 yu~ arusmlaki 
ç cuklarııı sayırnı 8 ikinci 
teşrin cumartesi günii ya· 
pılac ldır. O gün talebenin 
ve halkın evlerinde uulun 
mak nwcburiyeti yuklıır. 
Yalıııı sayımın yapıldığı 

esııudli evde hazır bulunan 
lar suyım c;uğıİıda bulu -
nan <.'•JCuklarmın u<lcdini 
ve memurun soracağı su· 
allere cevap vereceklerdir. 

Yurtta ilk tahsil Ç<Jğııı 
duki çocukların udediııi 
verecek olan bu s ,1yım 

için bütün lıaıırlıklar bit· 
miştir. 

Dünkü maç 
Geııclik k1şlasında dün 

Ceaçlik klübü ile Alay ta 
kıını arasında lıir mııç ya· 
pılrmşhr. ll .. eyecarıln devnm 
eden maç nt'licesirıdc (;ene; 
lik t.akımı 2 ye karşı 8 
golle galip gelmışlerdir. 

nın<laki dikili heykelini Bir yangın başlangıcı 
yıkıp parçalamışlurdrr. A· 
bide (An tente Cordia') sa · Şehrimiz Halk sinema 
mimi anlaşmanın hatırusı sında cumnrtesi giiııii bir 
m anmak içinl912 <le Oza yangın olmuştur. Makine 
manFransız Başvekili Hay daireı:;intle bulun:ın bir 
nıon Puvankarenin riyaset film ateş nlmış f akut sira 
etliği ~ir ı~ıe:asim esnasmdaj yetine meydan verilrnocteıı 
rekzedilrnıştır. sö·u.lürüluıil~lür. 
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Türk--Romen 
• 

Ticaret müzakere leri 

Ankara : - Romanya 
~ticaret ataşeliğinden:aıımm 

malfimattan anlaşıldığına 

göre yakı.ıda şehrimize 
gelecek olan ticaret heye 
tinin azaları tayin edilmiş 

1 tir. Heisi sabık dış Ticare1 
Nazırı maslahat güzaıı Bay 
Christudur. ~lüzakerelere 
lkinciteşrin lıaşlarındu baş· 
!anacaktır. Maksat iki 
memleket için de mühim 
olan karşılıklı ticareti in 
kişaf ettirmek üı-.ere eski 
ticaret mukavelesinin ye • 
ııilcştirilınesidir. 

Yer>i bir hakem 
heyeti 

Ankara: - &·tediye, hu· 
susi idare ve evkaf ara~m 
da bu idareleri alUkadar 
etlen muhtelif işler hak • 
kında zuhur t den ihtilfif 
Jurı h:ıl için baş vekalet 
tarafından yeni bir hakem 
h~ycli t.-şkiline karar Vtr 

rilınişlir. Heyet yakında 

faaliyole geçecektir . . 

Koordinasyonun 
yenı kararlan 

Ankaru:-Hadyo gazete · 
siııden - Yakında birkaç 
koordinasyon heyeti kara· 
ı ı çıka<'aktır. Bunlardan 
birisi şeker pancarı esas 
fiutlarınu uiltir. Ve bu ka· 
ı urla pancar fi atlarına on 
paı a zam yupılmaktadtr. 
Diğer tarıiflan l>uğday, 

<;avdar, arpa mübayaası 

iınkkın<la da l..ıir karar çı· 
kıyor. 

Batırılan Amerikan 
gemisi 

Vaşington 3 A.A.- At 
!antikle Alman Oenizaltıla · 
n tarafından batırılan Ame 
rikan gemisi l~obin Jeym 
t>İn ballığı yerde birçok 
harp gemisi heklcmektedir 
Bun1arakuyıp mürellelatt ara 
maktadırlar. Kaybolanlar 
arasında 11eminin kaptanı 
6 kurmay Subay ve 69 
bahriyeli vardı . Gemiden 
son alınan haberlerlere gö· 
re 47 kişi kurtarılmıştır, 
Bunların o sularda dolaşan 
Jngiliz gemileri tarafından 
kurtarıldığı za.anedilmekte 
dir. 

HiTLER 

Kurşuna dizilecek 

rehineleri affetti 

Puris A. A. - Fran· 
sudald Alman işgal kuv • 
vclleri kunıuııdunı neşret• 

Rusyanın 
Subay ve fank nok· 

sanı vardır 

Londra 2 A. A. -
H.öyter Ajansının ve Tay 
mis gazetesinin ~foskova· 
daki muhabiri Lor1draya 
dönmüş ve gazdesinde 
neşrettiği bir makalede 
demiştir ki : 

Husyada geçirdiğim 
son aylara baktığım zaman 
başlıca intibaımın Rus 
millet ve askerlerine karşı 
derin bir minnet hissi ol· 
duğunu görüyorum. Hus · 
lar bilhassa harbin son 
safhalarında müthiş kuv· 
vetıerle döğüşmek zorun· 
da kalmışlardır. Rusların 
son aylar içindeki arazi, 
insan v~ teçhizat kayıpla· 
rı ciddi olsa gerektir. Fa 
kat asıl mesele, .Mosko • 
vanın dayanması ve Sov· 
yet ordusunun Rostofta 
ümitsiz bir ınukavt>mete 
devam etmesidir. Bitler 

' Sovyet ordusunu imha et 
meye muvuffak olamamış 
tır. l{usyada tankları tay 
yareleri ve kamyonları 
idare edecek yet?şmiş mü 
reltebat eksik değildir. 
Mamafi subay noksanı 
vardır. Son günlerdeki a· 
ğır kayıplar dolayısile teç 
hizat ve bu urada bilhas· 
ı:ıa tank no\<sanının yakın 
da hissolunacağı sanılmak 
tadır. İşgal altuıa ~e<;en 

ç~vrelerdeki faurikaların 
ne dereceye kadar Uralla 
ra nakline muvaffak olun 
duğu sıkı bir surette gizli 
tutulmaktadır. Sovyet mu· 
kavemeli müessir sµrelt~ 

devam ederse önümüzde 
ki aylar içinde bu fabrika 
ların eski tempo ile çalış 
maları beklenebilir. Cenup 
taki tehlikeli cephe şimdi 
Timoçenko tarafından ida 
re edilmektedir. Bütün 
muvaff akiyetsizliklcn· rağ 
men Huslar başlarında bu 
lunanlara ilimad etmiye 
devam ediyorlar. 

Kumandanlar ara 
sında 

Amsten.lam 3 A.A.
U.N.ll. Ajansı bildiriyor 
·Röyterin bildirdiğine göre, 
Genera1Şukofun yerine Gr. 
Şapuşinkof tayin edilmiştir. 
General Şapuşinkof eyki 
çar ordusunda hizmet et· 
miştir. 

tiği bir boyannamedc Fulı 
J rcrin Naol ve Bordo sui 

kastlarınJan dolayı kurşu 
na d'zilmeleri emredilen 
rehineleri affettiğini bildir 
miş v~ bu gibi fena hare 
ketlerin tekerrür \-}tmeme 
si temeııniı::ıinde bulunmuş 
tur. 

Uzak Şarkta 
Tehlike alametleri 

belirmiyor 

Nevyork 2 A. A. 
Domei Ajansına göre, iyi 
haber alan mahfiller Japon 
- Amerikan münasebet· 
!erinin pek yakında çok 
nazik bir devreye girect-ği 
fıkri:ıde bulunuyorlar. Yi· 
ne bu mahfillerde mütalea 
edildiğine görb, Amerika 
Birleşik devletlerinin Ja · 
pon aleyhtarı vaziyetini 
değiştirmesi imkan dahi • 
linde bulunan tek çareyi 
teş"il etmektedir. Her ne 
olursa olsun Japonya ile
ride çıkacak bütün ihtimal 
lere karşı hazırlanmış bu 
lunuyor. 

Şayet Amerika Birleşik 
devletleri Japonyaya karşı 
ihtisacli ablukayı takviye· 
ye deram ederse Japonya 
nın mevcudiyetini koru • 
mak ihtiyacı karŞ!Sında 
diğer yerlerden ham mad 
de arama zorunda kalacak 
ve hatta bu yüzden düş • 
man çenberini yarmak 
mecburiyetini d~ göze ala· 
caktır. 

Makenziking 
Ruzveltle görüşt Ü 

Vaş~ngton 3 A. A. -
Ilaydparktau bildiriliyor: 

Makeoziking buraya 
gelmiştir. Makenziking ga 
zetecilere verdiği beyanat 
ta demiştir ki : " görüşme 
!erimizde iki memleketin 
vaziyeti gözden geçirilirse 
buna hayret etmemek hl 
zıındır. "Makenziking 3 son 
teşrinde Ottuvaya döne 
cektir: 

HADEME AHANlYOH. 

Şehrimiz hastenesi için 
hademe aranmaktadır. Is 
teklilcrin hastaneye nıüıa· 

. caatları. · 

1 
Buğday kırdırılacak 

1 - Antakya ve Rey 
haniye garnizonu birlikle· 
ri ihtiyacı için 23J ton 
buğday kırdmlacaktır. 

2 - İhalesi 7 ikinci 
lt·şrin 941 pazartesi günü 
saat 14,30 da askeri gazi· 
noda teşekkül edeCf k ko 
misyonda yapılacaktır. 

3 - istekli olanlar 
mezkO.r günde muvakkat 
teminatlarını ihale saatin 
den bir saat evvel mal 
sandığına yabrmış buluna 
caktır. 

4 - Şartname her 
gün Levazım müdürlüğün 
de görülebilir. 

Neşriyat Müdürü 
SELıM ÇELENK 

C. H. P. MaUJaasi Aııtukya 

Gayri menkullerin istirrıla~i 
Reyhar.iye Belediye Riyasetinden 

Kazası : Reyhaniye 
Mıntakası : Te\krat ( Tt:!lli ) 

Pv.rsel Mesahası Takdir edilen · K. 
No. Cinsi l lr. M. 2 Lira Maliki pıede 

1 Tarla 228 0808 1596 Ahmet 13er 

2 
3 
4 

ev ve ta. 35 4332 
Tarla 47 0555 

" 17 9929 

Kazası : Reyharıiy ~ 
Mıntakusı · Sıçanlı 

Parsel Mesahası 

345 
329 
126 

2396 

Mustafa 

" 
" 
" Yekun 

Takdir edilen K· 

,, 
,, 
,, 

i\o. Cinsi lir. M. 2 Lira .Maliki CJl~ 
819 Ahmed~ 1 Tarla 116 9936 

2 ,, 210 4899 1473 
2292 

oğlu HeŞI ,, 
,, 

Y~kun 

Kazası : Reyhımiye 
Mıntakası : Meruş 

Parsel Mesahası Takdir edilen 1(. 
No. Cinsi Hr, M. 2 Lira ~taliki f81ı 

1 ev ve ta. 49 5405 547 Mustafa. f{ı~. ~tı 
Dt'rviş ve J.A,rvıŞ 0 

2 Tarla 61 9479 435 " 
" 3 " 15 9323 105 " ,, ~ 

4 " 39 7426 280 " r~iŞ 
7 ev ve ta. 42 2462 314 ı\lemet ])e ~e111il 

yali oğlu L · e 
Nikola Hind•t 8 Bahçe ,, 24 3 67 170 
Hafael ,, 

9 
" " 

34 6639 230 " ,. 
11 ,, 

" 
45 7435 30) 

11 " Vt" ta. 134 2450 1000 
12 " " 

100 0480 750 

" ,, ~ 
" lİ o: 

Sait KeYY8 

4131 Yeküıı 

Ka:Lusı : Heyhaniye 
ı\fıntakası : Salihiye ( Salib~:e ) 

Parsel Me~;ahası Takdir eJilen K:k· A 

l\o. Hr. ı\J. 2 Lira Kr. Malı 1
lle'111tl" 

1 44 6158 245 Ahmed ~1 

.Menıel ve 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

,, 
" 

146 2241 
47 6847 

4 9422 
9 9131 

1022 
336 

35 , 
7J 

" tı 
" Vd"ıe ~ 
Suriye Jllll" 
Alırned ~~el 
oğ Mirııe ,, 

o 2375 1 66 " 
o 015) 10 ,, 

,, 
" o 0100 7 " 

253 6424 17G9 83 Yekun 
Kazası : Heyhaniye ,ıJI 

MıntakasıTelAptal(AptaJhüyük) .
1 11 

~ı) 

P. No Cin:ii 
13 Tarla 

14 
" 

Mesahası Takdir ed_1 ~ . , 
1 lr. 1\12 Lira Mııh~e il'~~ 
96 7 461 665 24 1~otıise8~~~ 

Serde?. tbr o~,,,_ 
set tar l Ü w· .• 
. 14 ıet ,,e ,.,, 

Se arı rii' ~ı 
1 (. 1ıe~e t (J 

ı buıe ıt' ' sut ~ e ·bıl 11 r 
~ ııııb• '6> 

Gülsun, uııa.tı • ~ 
oğluAbd \tııı1jı.ıı 

. fjjıCI ... , 
bisseSI .1 \f8 rr,ııJ ·; 
Ji 0 Jsfll81 ~tı~ıır 

O .. oıer ve,1 ~ıv 
o. sei l 
met o. ~ 
vereseS' 

;' 
74 3188 530 ,., ,,,1 

1195 f e.kU~ -1t ~ ~ 
Vilayet idare heyetinin 19,9,941 ta.ri 11~111el~'~ 

yılı kararı mucibince devlet Zin~ at ı~l~ g6'"'ıı11. 
mu için istimtakinde menfaati umunı 1Y" .,111'LI 'I . oıcr-. 

saf ve sahip!eri yukarıda yazılı gayrı tıı~d•' tıl' 
baptaki heyet marifetile mahaUi nde. efl"ıJıe 
kıymet islimldk: t.ukarrüründen ga~rı 111 bede 1 
zalarında gösterilmiştir, Takdir edıleD. ·t>ıJP"1 

etmek istiyen alakadarların ougünden .1ll ıP 
zttrfında lltJyhaniye Uelediyc Hiyasetıııe 
salahi,Yeltar oldukları illin olunur. 


