
s 't 
~ 

ş0:•:ı ••h1b1 
~'t"i "11 

BALCI 
Stli~at MOdOrQ 

• G,~,r----CELENk 
tı, ıtyelit-

'"''Yat t.1 Yazılar 
~G&rıd lldtıro adına 

Cunıarte.sİ 
Abone .. rtları : 

Dahilde yılhih 5 lira 
Yabancı memleketlel"e 

8 llra 
lılnlal"ın her kellme

alnden .5 kurut :alınır. 
l!.!..''"•di~ilrneııdir. ö 

(Q, :·•IYen yazılar gleden sonra çıkar gOnlük siyasi halk gazetesi - TESiS TARiHi :une YIL 13 SAYI 2821 N "1 
Ytl'llrnez ADRES ı YENIGON --- ANT4KYA - Telefon 1 - 46 Posta kutusu 24 

Ocret;pefindır;. -
aono geçen~ qyılar -

10 kuruttur Q --- SAYISI 2 KURUŞTUR 

haşveki im·z Dış Siyasetimizin_Ana
atlarını Aç k Alınla Bir Kerre~Daha 

5 B · Diıııyaya ilin Etti 
4,~Jn~ıuz Türkiye Verdiği Söze ve~ -B-ü-tü-.n-c-e-ph_e __ 

s 1' esı 7' hh •etl • '7" .,,, de-ricat:eden 
~~tarj~i~jllluz1938insarı· aa U erıne 1.amamı e 
ır &bidesi~· en muhtfşem Rus ordusu takip 

l: :b.~)~~.~~:·~~.~h, fazidlet ve H assasigetle s adzktır Berl:d!l~~~~- Al· 
ı! · <ılu a~c insani\/:t. me e- İç ve d:ş politikayı İ7.ah eden Sayın R~fik Saydam man resmi tebliğ: : Bütün 
,. ' >11 • ~ıı ~~ , .. ırı sem· A İ 1 1 J S R · l k ) " b· •urcn ıyıebmt'tçiğin 19 !manya, ngi tere, ta ya ve ovyet usya ıle o an cephede ricat etme te o an 
~,,. tı1r h,,tttatcı ve ıztır;ph münasebetleri v.e bitaraflık siyasetimizi açıkça anlattı Rus ordusnnudn taki'.>Ri. det· 

1111ty rn co ·· Suriye v~kayil hakkında Başvekilimiz diyorki: ( Suriye de cereyan eden vam etmekle ir. ıca 
.ııi 'Y•iııı~ ~.krar ~ rı~ü~:::~ hadiselerin neticesi ne olursa olsuıı bunun bizim içli1 ehemmiyati deöitmiyecektir.) 

0

ed~n düşmana hava kuv· 
11

t.n
5 lcırı~~~b 9gündür. Bütün bu neticeleri Milli Şef in efra - :;~~e~~::ı ~;!~~=;~;; 

~ ~~tı;:~ 'l~ia~rk!~ :~~~~ fındaki Milli bir lig~ e borçluyuz dir. Ele geçen genaim ara· 
.,, ~"'11 li 1''clım t · -,.· smda Rus Genel Kurma· 1tri ! ''\/ be çı6ın aün- Ankara 4 A.A. - Bü· ·'_yınrn haritaıarıda bulu.1-I tıı kt ,ın ::rrak "k 

ltı b l>lıy k go · "k M'll t M ı· · b ·· • kt dır -,. \ • t- td' an ara bulut· yu ı e ec ısı ugun ttroa a . 
T t o 1Ycrı öğtden sonra toplanmış i ya tıuıı 0~ parçalamış :Bu bariteler, Rus ordusu· 

~ "tı ..... .\\\'-ile" g'b· ve celse açılır açılmaz kür b b l 
~.. ...Ut v ' ı parlı .•ııun ir tecavüze azır an· .. u b· cvaı.i · süye gPlen Başvekil Dok· 

I·~ ır d h ve asil yü 1 dıul hakkındaki son şüp• 1 l"r a a b • tor Refik Saydam şiddetli ~ ttı c, oı, Yu d ataıım tk Ü· ... hele:ide ortadan kaldırmış 
~ tu'ı. P•ç•sınr lln bu ayrıl- alkışlarla k~~ilen mühim tır. Ruslar son zamanlar· 

· ı nur" boğmuş bir nutuk söylemiştir. da 90 tayyare m'!ydınım 
S l' Dokror Refik Saydam ~814 , ibıağ etmişlerdir. 

~t~t q:~~ufı aakeri bir bir ayh\..- bir tabi dt:vresi 
1 ııı · • ak~t · ı · ne girme~e karar veren lıt Çıı.diğ' ... mı lı mi .... 
ll_ 1111ııdc11 nı' V•tanın bütün• Meclis azas na neşe sıh· 
)\l 1 ~,1 b' Uvı~katen ko- bat ve iy i seytılıatler teaıen 

td, ı_ ır Pa ni etmiş, dcthili ve harici 
"t ~'•u rçanın Ana . k 
'-k •11.lb d. ı~a n, hakkın sıyaset ha kında bir k.ıç 

b1,. --vasının söt söylıyece ğini beyan 
" ~•fcr'ıd' en par- t . d . . d " ı <' mış ve emıştır kı: 

ı,\t k~nd b r. ..Söı.üme derhal fü .. k or 
~•d,: l)ltn e~ eri dıllere dusile baş•ıyorum. Vatan 
dcniy ~11lhu'n ahramanlığı müdafaası ve Milli Menfaat 
c"'" 'lııa ~lir tneftunu. me- !erin bekçisi olJn Tür •'lr· 
tı Pvı.L Ucu Ve k d 
b lbı~ '"lrıctçi . oruy. usurıa sarfedılen emek· 
'hııi clı~liği ~ln Leınala· ler yerindedir ve kendisin 

~tt v .. '" huı.u ay yıldızlı Sonu 2 ınci sayfada 
'1 1ttı ·ttl\ lf' r ve emni 
h~ l dik L ~laesinde b • 

''~o , ıtur a . 

b 
D tul. 've mağrur 

lıtı" 
'dır ''tıı0 k 

&u c 1Çil\d 0 rkunr• b' 
'lld c) v ır 

ııı t()~ ' llhllct~Varlandığı 
"t 't~ •ılar b er biribiri· 
ltrk .. 1 dtı: eşeriyet ı. 
lı\~ "I\, b· "llaı i . -.aıı 
•. crıiıı •ı b <;ınde } ij. 
'"'tı.ı "' u b h . lı ."'~ cl\ıd . a llyar 
çlıııcu " tt l>ır böJ g .!· 

~t • ~ıl t 'lltıu .. 
ı • '"ka . < oııu .. &urıurı 
•ııt ıı ıç· nıuııu 

11 İti hr,ti' '"de el su ı 
tıı llı•tı, b•llr11 e~ ~ha Part ·~•t,k nıyet ve 
1 tr1ı~. kutıuyo. 
'-tu '''•ı t r,, "dtrı •nrııı 
'-'··'ıı •!.. ın Lüt .. 
~ ~u "" M h un. 
~ ' bu ~d~llı.ın ~ ınetçik 

)tlirı lbtl)Ctiıı Cğil, IUl:· 
c~ . Ve ın •. 

bi Çı'İdir ede. 
l deiil • ?•ıunıa 

' butün b· 
ır 

insanlık övünebilir. lcab 
ederse yarın bir kerre da· 
htt yurdun selamet ve em· 
ııiyelıni hakkı ve mede· 
niyeti kurtarmak vazifesini 
Üzer.iıne lacdktı r . O nu n 
Önünde egilmıyecek baş, 
dıze gelmiyect:'k kudret 
yoktur. 

Nesilden nesile intikal 
ederek ebedıyt-tlere kadar 
yaş iyacak olan bu kuts ... l 
günün üçüncü dönüm yıh: 
nı kutlarken, Ede<li Şef 
Atatürk' un ebedi varhRı 
Önünde huşule eğılir, bize 
bugünleri yaralan Büyük 
Kurtarıcı ve başarıcı Mıl· 
li Şef lnöııu'ye tukenmez 
minnet ve şükranl•rımızı 
sunmakla en büyuk ınşira · 1 
hı duyarız. ' 

S. ÇELENK 

.... 
~ 

Rus Erkanı 
harbiyesi 

Biıtiln cephelerde gıri çe
kilme emrini verdi 

Ber n 4 A A- Stefani 
ajan:ı bildiriyor: 

hviçre ga?etelerinin 
Moskovadan aldığı haber• 
lere göre Ruı Erkanı har· 
biyesi Kızıl Orduya verdi· 
~i bir emirle bütün cephe· 
)erde geri .;.ekilmesini bil 

r <lirmiş tir. 

(( Re/ ah » vapuru f acıasz 
etraf znda Milli Müdafaa Ve 
kili mufassal izahat,.

1
verd!_ 

Vazife kıırbanı sııbay ve erlerimizin ha
iırası hürmetle taziz edildi 

Genıinin b\~ serseri torplle mi çarparak yoksa h.,hı bir 
elin attığı torpille mi battığı hakk1nda tah'<ikat yapıhyor 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi BiR AY.TATiL EDiLDi 
Büyük Millet Meclisi· 

nin bugünkü toplanhsrnda 
Milli Müdafaa Vekili Saf· 
f et Arıkan Refah vapuru· 1 

nun uğradığı kaza etrafın 
d.a izahat vermiştir. Milli 
Müdafaa Vekili bu izaha· 
tındı lngilterede inıası 

\ 
hitam bulmakta olan ve 
bir an evvel donanmamı· 
za iltihakı matlup ve mül· 

Sonu 4 ürıcü Sıyfudı 



Türkiye Verdiği Söze ve 
Taahhütlerine ·Tamamile 
ve Hassasiyetle Sadıktır 
iç ve ış politika,, izah edeo Sayın Refik Saydam 

Almanya, İngiltere .talya ve Sovyet Rusya ile olan 
münasebetleri ve b: ~ aflık siyasetimizi açıkça anlattı 

önüı de açık alınla bir ker Bakıp aördükÇ8 
: 

re dabeı ilan ediyoruz. Q Sıı bah _.t 

Alman devlet Reisi ,,. 
Hitlerir. 4 mayısta verdiği 5 Temmuz s8bab ıJll Ilı' ~Ud 
nutukta Türk dostluğunun dört buçu~ .. PaY'

5 19~ s:;.uıı 
kıymet ve ehemmiyetini rrndı şafııık söküyot· ~O ti aYed 
tebarüz etti .. miş, memleke nelik simsiyah bi~Jll~ f Qı113 e~r 
timiz ve miJletimiz ıçm üstünde bugün e e ılir, ~~ 
si\mimi kelimeler sarfet• neş doğacaktır. ef 'lt'ııb il 
miştir. Bu sözler bütün Saat 5 ..• tarihte. y Jbll' de 11 ' 

Türk mille:tinin kalbine hi ni bir sayfa açılıY0~· ~' dGtll'ı ~ 

Suriye vrkayil hakkmda Başvekilimlz diyorki: ( Suriye oe cer9yan eden 
hldlaelerln neticesi ne olursa olsv ı ı 4 ınun bizim içiil eham-niyati değiş .-niyeceklir.) 

tabetmiş ve oradd hakiki yar tarih bir millt::, t lir. ~·· 
makesler bulmuştur. Ken ra bahtı yerine 8 rı ~I ltıırı l 
diler ine hararetli tt-şekk Ü• tın harflerle " Ar~ıki 1-' ~•rt İsi 

Bütün bu neticeLt,,dİ A!J.illi Şef in etro. - rü vecibe addederim. Bi· tu'dun ! " kefüoelırt •r· liu 
zim bissiyathmz da büyük yor· t9 { ~ay, k /zndaki Milli birliğe borçluyuz Alman milieti için s ynidir. Sabahsız geçerı b~ c Vi~i 
Biz sözüne ve dostluğuna renin ilk s.1babıdır ı9f llı~ıııışı. ( Başı 1 incide) 

den beklediğimiz fedakarh 
~ı göğsümüzü Htiharla 
aüaliyecek kMdar yapacağı 
na itimadımız vardır. 

Dabildt'; etrafımızda 
büküm süren iktisadi buh· 
ranın inikaılarmı~azaltmık, 
Milli Müdafaa ,·asıtahırım 

k\:V\ etlendirmek bülasa 
memleketimizi bu dünya 
vaziyeti karşısmda müs· 
tesna mevkiinde tutabil· 
mek, halkın ve milletin 
yüksek menfaatlerini biin· 
yeıine en uygun bir şekil 
de V6 iyi neticeler istihsali· 
ne çılı~ılan bu sayiler 
yüks~k tasvibinize mazhar 
olmuştur. Bu çalışmalar 
11.illetin yüksek lıirtik ve 
derin anlayışile işimizi ko 
laylaşhrmasile mümkür. 
olduğu gibi en küçük işle 
rin ıamanmda ve muvaff a 
kiyetle görüleceğini bir 
kerre daha ispat etmiş bu 
lunan memleketimizin er&· 
yişi yerindedir. Büyük 
Mecliııiıı verdiği yerinde 
karıuldrla hiçbir müşkü• 
lümüz artık kalmamıştır. 
Buhranlı &ünlerin icabettir 
digi tedbırlerin alınması 
için çalışılmaktadır. Daha 
lüzumlu görülecek tedbir· 
ler olurııa onları da yük· 
ıek .tasvibiniz~ arzedect•ğiz. 

Muhterem arkadtışlc.r 
Harici vaziyetimiz bık 

kında yüksek. huzurunuz· 
dit ve geçen tatil devre• 
si ba~nıda beyanatt-ı bulun 
uıu~tum, Aradan geçen 
altı aya yakkn bir u· 
man zartında dünyanın 
&eç:ı diğı b\I) iık buhran art 
mış ve tahakkuku bı: al· 

tı aylık zamuı a sıgmıy"· 
cak gibı görünen hadıs ... 

ler baş döudürüci.ı bir sür 
atle cereyan etmiştir. iş· 

te bu ultı aylık kısa :ta• 

kan huekitı , ırak badi· 
seleri, Suriy~ vekayii ve J 

nihayet en m1'a.zzam iki or 
dunun birbirile çup:şma· 
ya başlamas,: 

Bu son ayların asırlar 
ca anılacak mu.ızıam inki 
şctfı önündeki vaziyetimizi 
anlatmak için geçen altı 

ay evvelki beyana~ımı ay· 
nen tekrar etmek lazım· 

dır. Geç n heyanıtım bu 
aünün ical ıatın& kelimesi 
kelimesine uymakta oldu· 
ğundan onlara ilave ede· 
ceğim hiçbir kelime ,yok· 
tur, 

Sıt.ym arkadaşlar! • 
Memleketin ve mille· 

tin s~lameti için ittibaz d 
miş olduğumuz hattıhare· 
ket biç değişmemiştir. Gü 
zel inkişaflarla teeyyüd et 
miş ve taıabbütlerimiıe n 
dık olduğumuzu ispat eı· 
lem iştir. 

Ahnan Lu iyi neticele 
rin başında Türkiye - Al· 
manya siyasi vaziyetinin tty 
dmlanması_ ve filen ihyası 
g--lir. 

<.ieç~nlerde yüksek tas 
vibiniıe ik,iran eden Türk 
Alman mushedeıi günüa1 
den itibaren meriyete gir 
miş ve her iki tarafça tıt 
bik edilmekte bulunmuştur. 
Bu muahedenin haki~i ma .. 
nas,nı . Hariciye Vekilimiz 
geçen ayın 25 inde yük 
sek. huzurunuza arzetmiş 

tir. 
Şurasını bilhassa teba 

rüz ettirmek isterim ki, 
bn muahede bir devletin 
ecil ıbtiyacıııı tatmin edo· 
cek akidlerden değildir. 
hu muaht'de tabh, devam· 

ve esaslı vesi~al&rdan 

ha. ... MJ ukereler esna 
&lll \. . gösterilen büsnüni· 

· yel v.:. amimiyet bunun 
en l<ı. ~etli delillerini teş· 
kil ed~ . 

Mubar euelerin son ın 
kişatları önün .. ie yüksek 
tasvibi• ize iktiran etmiş o• 
lan müt.,yakkiz siyasetı• 
mizin anabatları budur. 

ederken , bu di:eklerimi· 
zi httmin edici emarelere 
malik bulunduğumuzu be· 
yan ederim. 
Dostumuz Irak ile onun e 

bizim müttefiki olan lngilte 
re arasındaki ihtilafın bal 
li için yapmış olduğumuz 
tt>~ebbüs mıal~sef müsmir 
oımamıshr. ve hadiseler 
bildif(imiz şekildıo: inkişaf 
eylemiştir. Buna rağmera 
lrakm istiklalini teyid et· 
mek sııretile büyük bir 
basireti'! hareket eden in 
giltereyi ve Irak milletini 
~ayanı tebrik buluruz. 

Suriye vaziyeti hakkın 
da Türkiyenin rolu çok 
naziktir Suriyenin coğ· 

rafi vaziy~ti bizim emniye 
timiz l)akımınJan haiz ol· 
duğu ~bemmiyet büyüktür. 
Orada çarpışan iki devle· 
tin lizimle ayrı ayrı ol n 
münasehetleri bu nezake· 
tin ehemmiyetini göster· 
mek için kafidir. Bu ha· 
diselerin net' cesi ne olur· 
sa olsun Suriyenin bjzim 
i·;\n ''lan ehemmiyeti de· 
ğişmiyE:ce" ve Suriyelilere 
karşı olan sempatimize ha· 
[ .. l gelmiy~cektir. 

Alman - Sovyet ibti• 
lafı kıırşssınh Türkiye 
siyasetinin tabii icabıar&• 
nı gösterir hıthbarelcet i 
lan edilmiştir. Bu vaziyet 
karşısında bitarafıığımız 
Alman ve sovyetler Birli 
liği ile diğer bütün millet· 
lere resmen tt!bliğ olunmuş 

tur. 
Muhterem at<kadaşlar 
Yine bu gt'Çt'n aylar zar 

fında muhtelif devlet 

kıymet veren bir milletiz. 19 yıl; dile kolay ·:·k V tj Şı 
Bu dostluğa hiçbir suitefeh bütün bir genÇh k~f· Ilı ~<i, \'ı 
hümün k"rJŞmamasmı te Hin bir ömür deOJel ı ~ "'Ctre 

L' b• 1 Aı "'t't)f" 
menni edt-ri: . 5 Temmuz s\,wıo>: ~~iuıı 

1 yas dağlarının ıo'' ~er 
ltalya Dev)d adamı 1 akisler barakan .. r bi'' DERi 

Musolininin 10 haziranda ' sesle.-i en başnıe~Jir· 
söylediği n ulu k ta bize k .. rş d dm lığın ilk müjdeS' il"' l\ 
olun dostane kelimelerle hi J Saat tam btŞ! tJÇşı)I f ttl~ 
tabmdıın dolayı kendisine f da kıpk ı zıl alevı~r t~ııt 1k ~ıt 
huzurunuzda teşekkür ede· mızrald1:tr ıztırııbırt 1,cııf 1'dı!llli rim. Türkife-ltalya mü- na birer ok gibi s~P r (.,,'rcJe 
nasebetle:-i 1928 yılında _Tunç yüzlü sü\'arı~e 1~~d Ctdiğ' 
yapılan muabe:denin metin yeşil bir ülkenin u• ,o'' Ulı i 
leri dahilinJe dostane bir ki perdeyi psnl pırıl Yte~ ~lltı 
seyir takibedecektir. ı 'f .J ltıtıL 

kılıçlarile yırttı ar• 11el"" •- ııi 
Avam Kamarasında ya &l ~ ı "l adımlı piy•de soıı r•'' .. Ctııı 

pılan müzakereler bt.'pİni• k~ ııe "\ı" yen bir gecenin 11~11 ~ ıor. 
zin mılumudur. lngiliz: Baş bağrına ı~ıktan ' .... eı Ilı 
vekili Çfüçil ve Hariciye . TI:bt' 
Nazırı f.denirı nutukları serpti· .. do '°atd'tı 
T k "u"rll lt ür -lngiliz münasebata Yürüdüler, ı l{ .. 
nın han ~i esasi ata istinad ve yürüdüler. " 
ettiğini bütün dünyaya gös· ~,p lll 
terrniştir. Tür- fo6itiz mil işte 5 Teoııııuı, ,.~ 
letleri tam bir siyasi ol· kara bir geceniıı . gl tı,ı 
gunlukıa, birbirlerini hnı· \lluşu, doğmıyao b~ a'~ ~iıı 
yarak anhyara~ münasebet şio arhk bataıa!Jll:I ıı~, :it ' 
)erini , itimad, }.ur met ve doğuşu ve HablY 1e'';1 ile 
muhabbet seviyeshe isa} et nin acı sayfal•~\jkljl ~;1tı 
mişlerdir. Bu nutuklar bir· açılan ebedi 

15 t~~ 1 ı 
birlerinden asla şüphelm• hürriyetin sabahıdır· ~ff' ıç,4 L 

miyen iki memleket urasın· GÔ~ tıııtı, 
,_ ~ ~l 

daıd münasebetl6rde sulh l\~ 
yolunda suledile ı gayretle "- .. ~ ııc b 
ri ispat eder. ln~iliz milleti, ,:ır.: 
Türk milletini anlayarak o- hasında bile ots• Jl)'I'" ~ 
nt itimd etm i ştir. Türk mesine alakasız k• 1t ltbtı 
Alman muahedesinin hütün hr. irı'l6, >1411 
safat.ıttından haberdar oltln Bütiin ku11vet ,~~il' 1 tcı. 

• ı.. ~ı.ı ;ı " t 
lngiltere bu muahede kc.r· mm ederim "'''. b•sf'l 1~ 
şısıııd ı b;ıyret etmemişti r. miz daima ayrıl bil ıl ~'lfı1 

Tam manasile centil· ti gösterecek ve Jıf. ~ 111':ı 
men olan lngılız M:lleti· faaliyetleri yık•" ı~~I ~'ttı 
oiıı bu hareketini hurıda bederek icabede"erİ ~' <tr 

söylemekten! bıısi sevinç re te'!vessülden i 
bissetruekteyim. yıcaktır. ,.-

M h k d d,,ı• u terem ar a aşlarım Aziz ark• . yo . .ıı 
Y ıne son uuuularJ., r'" Jt "' 

söylenen nutuklar mey.ı· Dün1ay& ye·çifl ~~ 
nınc.İa memleketimiziıı bir sın bu badire 

1 

~ 
p.srçası üzerinde bir ta• fdilcetinden uı~.-·~..t 

olan aziz vatafl •1 11~ 

adamlarının söylediği mt• 

tu'dar mühim hadiseler .teş 
k;l etmektedir. Her biiİ• 
nin bize _it olan kıs nın· 

da siyds~timize dokunan 
flOkta\ar yoktur. Muba· _ 
ripier arasın~. dahi bizim 

vaziyetimiz hakkında fikir bir 
liği vardır. T a r i h 
bu muıazzam mü<:adelcd e 
Tıirkiyenin nekadar dürüst 
bir hüsnüniyetle meşbu o 

kıın t::meller izhar ~den söz ı r J~" tt 
A tü" bu netice e .,,() Jr 

ler resmı ağızlard .n iddia ·~~ 
l . . . ve •'' eJilmiş ve yine r~smi bir etrnm ız.ı~ et' 

ağız taraf mdan tekzip 0 • mılli Şef&nı0 '.J ' 11
) 

)unmuştur. Hu n =ıkta üze· milli birliğed""i ;•~ 
rinde tevakküf etmek ve Her ken 

1 rl'~ 
• 1 

man " zarfında dün 
ya vaziyeti hayret V<. nci 
bir manzara gôsterm; ~tir. 
Son ı.amanlara kadar biz· 
den ~ok uzak sahalarda 
cereyan eden bu Ladisele 
rin inik.asları memleke
timizde de ~er.dini hisset 
tirmiştir. Türkiyemizi her 
tıaruf tan harp faciaları ve : 
yangınlar oihayet ta yırnı· 

pıJımıza kadar gelmiı Baı 

Aıırlardanberi istiklal· 
leri için barbetmiş ve ktn 
dökmüş olan Balkan mem 

luketlcrine iat\klile "mü,tenid 
idu! ve hürriyet temenni 

larak hareket etliğini biı gün 
kaydedecektir. Büyük mü 
cadele bütüu şiddetıle de 
vam ederken sözümüze ve 
taahhütl~rimize ı\ad11katı · 
mızı medeniyet dünyası 

munakeıae yurutmek ni6 yar. ve on• ~· ·~ 
yetinde değiliz. Yalnız ren v ~ ka)bırt d•. 
hükumetimiz bütün bu ba· ı tinıimiz ya.rı~1 ıe ~ 
b~rlcri ilk gününden iti• müaheretlP1 ı I" J 

"ş 
baren hassuiyetle taki· yold' vakar ,,ı 
betmiş veıev ki hayal Sil• rümekte de"' 



ehir \Je MemleketH~berlerf 
Btısın Birliği 

Umumi kongresi 
pazartesiye top· 

tanıyor 

Bıı akşam 
Gençlik balosunu 

ka.çır mayınız 

Kimsesiz ve )'oksullar 
cemiyeti menfaatine bu 
aicşam Halke,·i salonların· 
<la verilecek olan balonun 
bütün hazırhkları bitOJİŞ• 
tir. 

Mevsimin bu en kibar 
en nezih ve en eğlenceli 
balosunu kaçırmamak la· 
zımdır· 

Bununla hem çok eğ· 
lenr.eli bir gece geçirmiş 
ve bem de yoksullara yar 
dım t:tmiş olacağız. 

Gelenler 
Mahalli idareler 
Umum ınüdüriıe 

ziraat işletmeleri mü 
dürü şehrimizde 

Mahalli idareler Umum 
müdürü Rükneddin ile dev 

Jet Ziraat işletmtleri U • l 
mum müdürü Şefık evvel· 

1ürk Haııa 
Kurumuna 
KöyıülerimiziD te 

berrüleri 
Toprakhisar köyü 

Kuruş 
Kasım Halit 60 
Memet Ali 60 
Tabir Meri 60 
Şeyh Sabri 60 
Abdülgani 60 
Sadık 50 
Yasin 50 
Halef 40 
Nuri 40 
lbrabim 40 
Mustafa 30 
Hüsetin Hacı 50 
Mahmut abmet 60 
Mahmut Ciro 50 
Kamil 50 
Mustafa 50 
Abd o 30 
Memet Kerbo 30 
Abdülcelil 30 
Ali Faıli 40 
Mem~t Hamdo _ 40 

Hasan Köse 30 
Zekeriya 30 
Selim 50 
Sömi Arslan 100 
Sait A,slan 50 
Yekün 1230 

Babatorun köyü 
Abdürubim veMustafa75 

Hasan Yiğit 100 
lbr ahim ve Yusuf 60 

ki gün Ankaradao bken· 
deruna gelmiş ve dün Rey 
hani> eye gitmişlerdir. Her 
ıki Umum müdür kendı ~u 
beleriui alakadar eden iş , 
ter uzeri .ıde tetkikatta bu 
luumı:t uadırlar. Uugun l<ey 
hanıy~den ~ehrinıı;ıe gele 
cek!erdir, 

.. ~eyva halanın in
şasına bctşlanda 

, AhmetSeyyar veAbdo.50 
Ali ve Abdülhamit 75 
Cevdet ve mustaf a 65 

Y ıllardıınben ~hmal 
ediluıış olıuı ~chnn büyuk 
bır ıbtıyacı olun uıeyvc1 ve 
sebze haımın mşesısınu ba~ 
lanmıştır . .l:.skı uı:yva l:a 
nıncta ıuu uıacak olan bal, 
cuabalıı uuıyllçldr& t11tmıu 
ec.Jeceıt l>ır ~ekılde ıu~ıa 
edılmekıeaır. 

ıVlealzerue teduikiudeki 
uk •ntıya rağmen huıın bır 
an e'Vvel ıkınah içın çah· 

şılıııaktadır, lıışaııt ıyıce 
ı~er lenıı~l ir. 

Betarzı kadim 

Kerton, A.hmet.M~hmetlOO 
Nabiye Müdürü va ııta 
sile diğer köylerden2500 
)ek~u 3025 

Mağdele köyü 

Abdül"adir Ağa 150 j 
Btıyan V atfa 600 
Hayan Hıuime 250 
Samıb Mağdele 100 
lb•iyar beyetı ile köy· 
IU!erden toplanın 1850 
Yekun 43ıJO 

S<'nu var 

5 ten1muz mÜ11. asebetile 
Hatayistan ilini müjdeledi bülbüller 

Nura garkoldu bugün meşalelerden her yer 

Baş1asıeıı çengc saba nağmeye uysun biilbül 
Gülşen içre ra~H dursun yine Linbir dilber 

Bezm-i aşk içre yayıl~ın ko"usu cananın 
Meyi Sun saki nolur elde dolaşsın SF\ier 

Demidir vuılat-ı yarin yeter artık hicran 
Görün ey mah bugönül nuruna konmak ister 

İsmeta göz.yaşı din~in geliyor Mehmetçik 
Sinede ay, başta yıldız bu ne ;anlı asker 

İsmet Yurtman 

• 
J 5 temmuzun 
yıl dönümü 

Kahraman Ordumuzun 
Hataya ayak bastığı 

günün üçüncü yıl.:lönümü 
mün.ısebetile bugüo ı;ebir 
baştan başa bayraklarla 
süslenmiştir. Bu büyük 
günün şerefine bu akşam 
Haıkcvi salonlarında gar 
denparti t~rtip edilmiş lir. 
Bu gardenpartinio hasılab 
kimıes:z ve yoksull.ır ce 
miyetine terk edilecektır. 

Yine bu mutlu güo 

münaıebetile lskenderuııd a 
zengin bir kutlama prog 
ramı hızırltnmıştır . 

Hatay 
Zirat baukasının 
alacakları uzun 
taksıtlere bağla

nacak 
Ankara : (Hususi) Ha· 

tay Ziraat Bankasının ipo· 
tekli ve müteselsil kefalet· 
li zırai ahlcakhlarmın·taksit 
le ıdirilmesine dair olan 
kanunun encümenlere ıevk 
edildiğini evvelce bildirmiş 
tim. Mezkur kınun şimdi 

1 eocümenlerden mecliı he· 
yetiumum:yesine sevkedil· 
miştir. 

Hıtay çiftçisinin zırai 
borçlarının ucuz faizle ve 
uı:un bir ö.ieille müdd~ti· 
ne bağlanarak hafifletilmesi 
için Zıraat Bankasmınm 
ı:1rai alacaklarıc•m tecilin· 
de tatbik edılen us ılların 
bu banka alacaklarını ela 
muvafılc olacağı düşünüle· 
rek bu kanun projelı ri ha· 
zırlanmış ' ır. Projesi mec· 
!İsten çıkar&" kanuııiyet 
kesbetmeııi yakındır, 

Münakasa 
temdidi 

ANfAKYA HASfAHA· 
NESİ BAŞ T ABİBLl· 

GlNDEN 
Antakya Hastahan eıi· 

nin 31 kalemden ibaret 
olan~erıak ve saire ihtiyaç 
larmın ihalesi 30 Haziran 
941 tarihinde mukarrer 
ikeı : italip :uhur etmedi· 
ğind.!n mı.inakasa on.gün 
uzatılarak l l T emuz cu· 
maa güniine bırakılmıştır. 
Taliplerin muhammen be· 
deli yüıde yedı buçuğu 

Mıltye vez'lesine yatı:arak 
ayni gün nal 10 da hasta• 
haneJe müteşekkil kowis· 
yona müracaatları lazım· 

dır 

Ankara 5 -Türk Ba• 

810 Birliği umumi kongre 
si 7 temmu:t. pnartesi 
günü toplantıya çağnlmış 
lir. Bu toplantıda Bosm 
Birliği işl~ri arasmda mat 
buat mensupl~rının dilek 
ve ihtiyaçları tedkik edi· 
lecek ve icıb eden karar 

lar alınacak ve bu arada 
birlik mensuplarına bir hü 
viyet karnesi de verile· 
celdir. 

Amerikanın 
karar saatı 

yakın 
Vandel Viıki mühim 

bir nutuk söyledi 
Nevyork 4 A.A.- ge· 

çnn reijicümbur jntihaba· 
tmda Ruz.veıtin nekibi o
lan Van-iel Vilki Cümhuri• 
yet bayramı müoasebetile 
bir nutuk söyliyerelc de· 
miıtir ki: 
.. Jngilterenin sayımızın 

mahsullerini ttlması ve ba· 

ka bu\aı ısını temin için 

harp ve donanmamızı der· 
bal kullanması lazı:ndır. 

lngilteren;n yaşaması bi· 
zim hürriyetim ızin m ıı'ııı · 
fazası içinde elzemdir • 

kaybedilecek vakit yok· 

tur. Tetılike Ü.>tümiizJe 
dolaşıyor. Ü n ti eri b ıki _ • 
kat annetmenin zaıoam 

geçmiştir. . Karar ııt ah 
yakındır. ll<'!şeriyetin müş· 
terek akiuetinio esaret 
mi hürriyet mi olacağı 

hakkında karu v~rmek . 
kudretine sı bjp bulunuyo· 
ruz ... 

SON DAKiKA 

20 bin Rus 
daha 

ALMANLARA TES • 
LIM OLDU 

Berliıı 3 A. A. - , 
Alıntın fevktlade tebliği : 

Minskte mubısara edil 
miş olan Rus ordusundan 
20 bin k\şi firar ederek 
Almanlara te~lim olnıu~tur. 

Bir Moskova 
haberine göre 

ALMAANLARIN ZA Yl 
A'f 1 700 BiN KiŞi 

Moıkova 5 A. A. -

Moık1va radyosu 11 

Fazla tafsilat almak iı· 
teyenlerirı hergün Hastha 1 
no idaresine müracaatları 
ilan olunur 

gün zarfmdaki mulıareuc 
lerde Alman zayıatının ölü 
ve yaralı olarak 700 bin· 
den aşagı olmıdığmı bit· 
dirınkt~dir. 
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Erzak satın alınacak . d•' 
Hatay ~ey yar Jaudarnıa birlikleri sahoalm~. komisy.onL1~11re' (Refah )vapuru fa .. 

ciası hakkında 
Miktar Teminatı Muhammen bedeh lhalenın ne 

Cin~ı KHo L. K. Lira yapılacağı 
393 75 5250 Kapalı zarf 

Başı 1 incide) J ,!teessürü bir defa daha 

Pirinç l 5000 .._
50 

·ı•ıııe 
Patates 5000 40 25 .1 Açı' : eksı • 
Sade yağ 9000 945 00 12600 Kapalı zarf 

tezim bulunan gemileri 

teslim etmek ve tayyare 
kurala,..1 görmek için git· 

ifade ile maruz kaldıklan 
ziyadan dolayı ,donırnma 
ve hava kuvvetlerimize .Je 
rin teessür ve~taziyelerini 
bil.Jirerek sözlerini şöyle 
bitirmiştir : 

Sığır eti 74250 1236 50 17820 ,, " 
Odun 410000 461 25 6150 ·,, " e 

mekte olan deniz ve tay· 
yare subaylarile liedikli 
erbaş, f'frad ve tayyare 
talebelerini hamil Refah" 

Kuru fa~ulya 15000 225 00 3000 Akçık eksiıtıı> 
Tuz 9000 47 93 639 ,, " 
Kuru Soğ-tıı 9000 60 75 810 " " 
Peynir 2000 82 50 1100 • " 

ı vapurunun 23 haıiran sa· 
at 17,30 da Mersinden ay 
rıldığı ve ayni gün sa<11. 
22.30 :la bir infilak ueti 
ccsinde b .. &ı.10 • ı ve 25 ha· 

" - Maddiyatla telafi 
edilemiyecek felakete uğ· 
rayan bu vatandaşları1a 
derin elem ve teessürleri· 
ni candan paylaşır aziz şe· 
ı. ' rimizirı mukaddes ha· 

(ziran aabalıı bir fıhka He 
Karataşa ı;ı~an 28 kişilik 

· kazazeJe kaHlenin facıayı 
haber vermesi üzerine d~r 

• bal hadise yerine :ayyare 
lel' ve bütiin deniz vasıta• 
lan gönderilmek su•etile 

} ~urtarma faa!iyetme giri· 
~ildiğini ve bu ,ameliyeye 
Kıbrıs\an <!a gönder~lmiş 
olan tayyaı e ve deniz va· 

l sıta laı ının iş\irak eyledik· 
lerini bildirmiştir. Vekil, 
badiscden 36 saat gibi 
uzun bir zsman geçmiş 
oımaaı ve infilak •neticesi 
ieminin telsizinin iılemez 
bir hale gelmesi dolayısi· 
le hadiseden zamanında 
halh~rdar olunmaması yü· 
zünden deniz ku'Vvetleri • 
mize mensup 19 subay, 63 
erbaş ve 68 erle hava 
k'1'1Vetlcrine mensup bir 
subay ve 20 talebeden ve 

28 kişilik te ~cmi müret· 
tebatrndan ib.ret bulunan 
bu 200 kişilik k:ıfileden 4 
deniz subayı ile 15 erbaş, 
er, bir lıav4 subayı 
ve 4 bava talebesi ile 3 
üde gemi mürettebatından 
clmak üz.ere 32 kişinin 

~uı tanldığını ve kafilenin 
büyük ekseriyetinin maal(1 
sel vatan ve vazife uğrun 
da ~ehit olduklarım bildir 
m\ştir. Saffet Arık.an ha· 
dise sebeplerinin en uf ak 
teferrüatma kadartabkikedil 
mekt~ v~ bu arada bilbas 

tıra önünd~ htirınet ve 
taz: .. . iği lirim . .. 

M"lli Müdafaa Vek,lini 
takiben · _, alan -lilmi 
Uran ve l\ __ iye Elgün, 
Fazıl Ahmed bu büyük fe· 
laket kar~mnda duyulan 
acıya tercüman olmuşlar 
ve bükumet tarafından 
başlanmış olan tabkikatin 
süratll", ~iddetıe ve badi· 
sede en küçük taksiri olan 
ları meydan~ ataca"- bir 
surette yapılması arzusunu 
izhar eylemişlerdir. Bu 
beyanatların sonunda va • 
lana hizmet uğrunda can· 
laı mı fed• etmiş olan bu 
karde~lerimiziıı hatıraları· 
na hürmeten beş dakika 
ayakta ıükut edilmesi hak· 
kında Ankara mebusu Aka 
Gündilz ve arkada~ları ta· 

rafından verilen bir takrir 
ittifakla kabul edilmiş ve 
böylece aziz ölülerimiz ta• 
ziz olunmuşlardır. 

Bu beyanatı müteakip 
Meclis ruznamesi od eki 
maddelerin • münkereıine 
geçuıiş • ve bazı layıhıltır 
kabul o!unmuştur. 

Bund rn sonra Reis 
yüksek heyetin aldığı ka· 
rar mucibince ağustosun 

4 üncü pazartesi günü sa 

at 15 to toplanmak üzere 
celşeyi kapamıştır. 

STALİN 
Dün bir nutuk 
daha söy ıcdi 

Moskova 4 .A.A - Dav· 
lel Müdafaa Komitesi Re· 
isi Stalin bu sabah saat 
7- 30 da radyoda bir nu· 
tuk daha söyleyerek Sov· 
yetl~r Birliği milletlerini 
~abramın Kızıl Orduya ve 
donanmaya müubarete da· 
vet etmi'ş ve vatanın sela· 
meti, hürriyeti uğruo~a 
faşist müte-cavizlere "arşı 
yapılan hu harpte düşma• 
ııın ht zimetine ve zafere 
lı:l\dar berkeain taın bir fe 
r~ .. \le mücadd :: etmesini 

Ç 60 31 50 420 " ,, ı. 
ay d . .. 1 erı•• 
1- Hatay JandaTma birlikleri ıçın yukarı a cıns ve mıktarları yazt ı r 

mahrı.ık&t hizalarırda gösterildiği şekilde eksiltme suretile satın alına-:aktı ' 

2 - Eksiltme 18 - 7-941 cumı günü sut 14 · te yapılac1:tktır. 5,d 
. 1 . t d d rıııJ (. 

3 - Talip olanların o g indettemı:lnat a~l .vke~l tıcarel o aksın ~n oıııı•'' Lı 
vesikaları iıe birlikte Antakya kışlasın . a -~~te.~ek ı .. satına ma omısy ~e ıı, 
şartnam .. yi görmek üzere alay levasım mudurlune muracaatıarı a~)ıld~ k 

Erzak satırı alınacak Topraktı Ut~~~ 
b• l"kl • ı • atı Crl&i Hatay seyyar Ja ndarına ır ı erı sa· ıg . e~ ~ırı 

. d ıeM • 1 

tınalına konnsyonun an . Antakya Be _ıı~el 
Miktarı Te-minatl Muhammen bedel: isliğinqen : ,f!u~ Ru 

Cinsi Kilo L. K. Lira Kuruş 1-Aııtakyı0111 ";~ı.ııc 
Toz şeker 3500 136 88 1825 00 riyet mahalleşiode fl/.'di\llı 
Sabun 4200 138 . 60 1848 00 diye dair~si a~~~ıı ~~ 
Yulaf 36000 175 50 2340 00 yolun açılnı•ıu 1 ~"li1'P ~~ıl 
Arpa 30000 146 20 1950 00 yat ve toprak o" 

1
e ~ 11~1ı 

Saman 108000 324 00 4320 03 leri açık ekıiltıtıe ). 23 
Gaıyağı 800 13 79 184 00 muştur. d ıi (1 ~lllı 
Kuru üzüm 5000 98 75 1250 00 2-Keşif be e ~ki 

3320 00 l. d .,,1 
Kuru ot 83000 249 00 -ra ır. !JU I• \'er1 
Zeytinyağl 3000 126 00 1680 OD 3-lstekıiter b ıej >trtiy 
Zeytin taoesi200J 67 50 900 00 evrakı Ar.takY

8 ;0/'0l~cı 
D ... salçası 1500 22 50 300 00 Fen dairesinde ~ ltcrj 
Nohut 5000 60 00 800 00 ler. zl 1 
Mercimek 5000 93 75 1250 00 4- Eksil~~:,t ı~,. """• 

-1 Hatay Jandarma birlikleri için yuk~rıda cins ve muz pazartesi .• eı>' 
miktarları yazılı erzl\k ve yem açık eksiltme sureti· belediye dair~:'c•~tJf·' O 
le satmalı nacaktır. odasında yapı te 

" 5 -Muvıkkllt t'tJ'' 
2 Ek "lt 19 7 9 ·'1 cum0 rtesi gÜ!lÜ saat 14 ıı' .,, 

- 81 me - - -s "' (lOO)lira 35 k'1'.; ııv 
te yapılacaktır. 6- lsteklilel'I ııı~ 

3- Talip olanlarm .o günde teminatları ve~Ticaret bı.1 ,._ 
od&sındıo musadda'-' vesikaları ile bi rlik te ~ Anta"ya od uma kayıtlı·~• ile f 
kışlasında müte~ ekkil satınaıma komisyonuna ve şart larma dair f/• 

51 tttİ~1J q, 
nameyi görmek üzere alay levazım müdürlüğüne mi.~· n~~1 ~ediy;,kı - ı L~ 
racaatları. gosterır ev ·~•'' ı~ 

Süve9diqede Ekme~ alına-
Metrfık bahçele- CU k 
rin hasılatı satı· 

ıacak 
Süveydiye Nalıiyeıin • 

dek\ metruk bağ ve bab· 
çelerdeki incir, üzüm, şef 
tali ve diğer mahsullerin 
satışına yakanda başlana • ' 
cak tır. Defter darlık tara· 
fından aalıŞll Çlkarılacık 
olım bu mahsuller açık 
arttnma ile yakanda mü· 
zayedt':ye konulacaktır. 

TuZ FIATLARl 
Belediye Riyasetinden : 

Antakyada tuzun loptan 

C. M. umumiliöinden 
Antakya Ceza Evinin 

bır s ;:nelik'31·6·942 tarihi· 
ne kadar tahmini 94608 
kilo ekmeğinin ih ale günü 
olan 30 5·941 de talip 
çıkmadığından 21·7·9'11 
tarihinde saat 10 da 
C .M.lJ. lıkta müteşekkil 
komisyonda ib ılesi yapıl· 
mak üz~re )eni<len kapalı 
zarf usulile eksiltm ı:ye 
konulduğu ve talit'lerin 
yuzde yedi buçukttln 9J4 
Lıra 69 V.uru~ pey akça· 
laranı v j lekıit meluplarını 

hamilen meı.kur saatten 

hl . t vesı l 
ve e ıye dıt· •ı 
etmeleri lazııı> ,; tıı 

il a." it!İf. 
B .. "k cttfll' J or uyu d t,e 

daki beş aıe 1~a~t ,,"h~ 
y.ıpıhp oturıJ ,tttr:' ıl ~ 
icarları açık1~,ı~*''/f ~~~~ karılmışhr ... ,adıJ'' ~ ~ 
941 cuma go ;iııe l 

vvkıflar idare "'' 'o 
atlan i laıı ol Jfl ~ ~ 

tL.ı\ ,,,., ti 
1- Ant•f',,ı 

. ~·· hış caddes• . 1çı~ 
inşaatı işle''tıı':ıı,11 
ye kouu\aıO~f po"' 

2- Kd' 5t"tJ''~ 
lira 31 k·ı~tiıe'~~ 

3-lste J'ıte 
k b •e:.111 I" evra ı ~~ . le'' 

100 kilosunun 6 lira 2) ı 
kuruşa ve parekeııae kilo· 
sunun 6 1'uruş 75 sa•ıtime 
satı ' muırı a belediye encü· 
menince karar verilnıi~ 

de görebıl•'·ıtıı'e ;J 
4 - f,1'5' tJ>' '~ 

mnz 1941 cı~f' J 
evvel komiııona nıüraca• 16 da An ta .. ..,eıs 
atları v~ fazla izahat iste dairesi encı.1 
yenlerin ceza evi müdür 

olup halkan malumu oımak 
üzere ilan keyfiyet olur.ur. luğündeki şar lnameyi o 
., ~ kumaları ilan olunur. 

sürülerine karşl müzaf er G •• d •• d Bu 
olmak hufusundaki azim un uz t:: akşam 

yaptliicalcU'' ~~ 

(20:ı~,~;;;~,~ 

aa geminin nasıl ıntihap 
edildiği, ru seferi yapma· 1 

ğa müsait olup olmadığı 
emniyet ve tahlisi~e bakı· 
mrn<lan alakadar makam· 
larca tedbir alınıp alınına· 
dıgı hususları tetkik oluna 
ca~rnı ve wüıtevlilerin 
kayıtıız şartsız kanun bük· 
müne teslim oluna.cağını 
bildirmiştir. SöLlerine de· 
vam eden ıv1illi Müdafaa 
vekili, geminin bir seneri 
mayin ile mi, y~ksıı hain 
ve alçak bir H ehn at\ığı 
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