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ie taf R . 
~asa~ ef ık Sag-

ı ıt e-,, h eek A 

,..am u ume-
:~ yü" tinin ilk qıl-
mak"' Jo·· .au··mu·· 
günü U' •& 

pazart (ULUSTAN)~ 
maka°' 
olan~ 1923 senesindeyiz. Ankara 

, ine ,,ıenüz bir kerpiç Anadolu 
'asabasından ibarettir. A· 

gör~ıerika büyü.k elçiliği işleri· 
cürne e bakan Mıster Treat ki 

>ir müddet sonra Tahr~nda 
ıefat "!tmiştir, bir güıt dedi 
ki: " - Bugün şehrinizde 

u rlu~ir. Amerikan nezareti keş· 
j f -~tım!,, Latife etmediğini 

üveytosterir ciddi bir tavur• 
ye Ma ila've etti: " - .. Bu daire 
yaıı #.nkaranın iç sokaklarında 

tıki bir evin içindedir. Yal 
re kö"1ız temizliğine ve intizamı· 
tı RiştJa hayret etmedim, işimi 
lduğıJ4>ir Amerikan müessesesinde 
anlı a~lduğu kadar çabuk ve ko· 
Lev~ay bitirdim. Gidip bir de-
88 akla ziyaret ediniz; adı Sıhhi

inüzii )'e vekaletidir.,, 
efueıı Bugün Başvekilliğinin bi
tmiş ~'rinci yıldönümü tamamladığı 
hul ulabıız muhterem Doktor Refık 
· derneSaydama ait ilk hatıram 
alacaMister Treatm bu şahadeti~ 
r~hı*lir · Cümhuriyet hükümetle

olile ,irinin on küsur senelik Sıhi· 
talebi ye Vekilliğinde onun kuru· 
in 9.tcu ve dürüst idarenin eser 
ı t eJvermekteki müstesna kudre· 

mek itini yakandan takip ettik. Ses 
n ödelaiz çalışmağı, yaptığından 
~:n d'az vadetmeği, gazete sütun-

bahi4armdan olduğu lcadar uzak 
bilatet4talmağı tercih eden bu ve
icr.ı \il her şeyi bir tarafa btra
mad4'mız, Türk sıhiy~sinin başlı
lü ınılca banisi olmuştur. Metruk 

141 J\nadolunun sıtma gibi fren 
ne te gi gibi, trahom gibi ~sırhk 
e bliğfillelteri ile daimi mücadele 
karar bu :ievirde başlamıştır . ram 
~{~rt J:.ir .kaı~un . adamı olmanın 
ıtı.ra n ılen bır faaliyet unsuru 
r~ı le _J>lm~ğ~ .asla mani teşkil et
aı~eıvınedığını de bize öğretenler 
mura arasında Doktor Refik S . 
ztal<d h- ay 

W amı urmetl~ anmak lizım 
mer gelir. 

.r1 t Geçen sen~ bugün yeni 
1b~ğ J hükıimetine B.şvekil seçen 

Milli Şef, hiç kreddüt et
meksizin onun üstünde dur· 
makla, Doktor Refik Sayda· 

l\lü..-1~ mın yüksek şahsiyet ve ahla 
!Jıkına olduğu kadar, eserine 

ii vaiJ. ve muvaffakiyetlerine: mem· 
va lekct ve: mecfö.teki sarsılmaz 

yıs I itibarına istinat etti. 
arı Geçen bir sene Türk 
şt.~r. 1 demokrasisini inkişaf ettirme mu v • d . . 
· darİ gı evrının tarihi vazifesi 1 d" c·· h dın i5 e men um u, reiıimi zin isa 
i laıı b~!ini ispat etm~ştir : ileri bir 

ınuralcabe ve matb t h .. . . . . ua ura· 
y~tı b~çınde, bu millet, emsal 
s ız ır olgunluk . t"h 

ım ' anı 
Sonu 2 cide 

Fransız Alman 
cephesinde 

Çörçilin bir nutku 
Londra gazeteleri bu son nutku yeni 
bir ilham kaynağı olarak karşılıyorlar 

Sükunet devan1 ediyor - Hava ve kara 
faaliyeti durmuş gibidir -Denizlerde 

yolcu gemileri araştırılıyor 

Londra 29 - Bugünkü tıld ığrnı , ki taplan n yakıldığı 
Londra gazeteleri Mister nı, amelenin köleler gibi 
Çörçilin Manjesterde söyle •. kullanıldığı nı , Lehlileri yı l · 
diği nutku naklederek bu - dır ınak için yüzlerce ilim 

.Londra 29 ·- Garp cep· maştır . 
nun yeni bir ilham kaynağı adamının kurşuna dizildiği · 

hesınden gelen haberler sü- Londnı 29 - Denizlerde 
olduğunu yazmaktadırlar . ni, istilaya uğrıyan bu mem 

Nazır bu hanretli nut • leketler<le a ç;ığın artık umu 
kuneti n devam etmekte ~ldu· 
ğunu bildirmektedir. 

yabarıcı yolcu gemilerinin 
Fransız ve İngiliz harp ge· 
mileri tarafından araştırılma
sına devam edilmektedir. Bu 

kunda, geçen aylar zarfındcl mi ve feci bir vaziyet aldı· 

Son günlerde buzların çÖ· 
zülmesi ve karların erimesi 
yüzünden harp sahaları ç a-

ki ataletin lngiitere için ha ğını söylemiş ve demiştir ki: 
zırlanmak bakımından büyüle ·· - Bu zavallı milletle 

murlu bir hale geldiğinden 
alelumum kara nakliyatı dur
duğu gibi, havalının kapalı 
olması sebebiyle her taraftan 
lıava harekatı da yapılama· 

araştırmalar esnasın da yolcu· 
lar arasında bulunan asker· 
lik yaşınd .. ki Almanlar harp 
esiri s1tyılarak tevkif olun
maktadır. 

Fin Rus harbi 

bir nimet olduğunu. önümüz 
deki aylarda ne olursa ol · 
sun Hitlerin ;.rtık ~her fırsa · 
tı kaçırmış bulunduğunu söy 
lemiş ve harp vaziyeti hak· 
kında verdiği izahatta ezcüın 
le demiştirki : 

" - Almanya şimdiye 
kadu· Tahtelbahirlerinin ya· 

Rusların taarruz harek~tleri akim kalıyor, rısını kaybetmiştir . Bunur. 

A .., • yenilt:rini yapmak çok ko • 
gır zayıat vererek çekiliyorlar lay olmıyacaktır. İngiliz ti ca 

Helsinki 29 - Ladoga· bir hareket kaydolunmamış- ret filosu bugüne kadar an· 
nın şarkında taarruz bar~· tır . Burada topçu ateşi t ati cak 15 gemi kaybeyiemiştir . 
keti ne geçen dört Rus fırka· edilmiştir . Mali ve iktisadi sahalarda, 
sı ağır zayiat vererek rücat Helsinki 29 - Son mı1 · Majino haltı gibi sağhm bir 
etmiştir. Ruslarm soıı hafta harebelerde 11 ağır Sovy~ t cephe kurmaktayız . 
zarfında yaptıkları bütün ta- : tankı temamen tahrip edilmiş Fransa ve lngiltere Hit· 
arruzhr hep muvaffakiyetsiz- Ruslar lıarp sahasında 1000 lerin Almanyasından çok 
likle neticelenmiştir . Ger .:k ölü bırakmışlardır . kuvvetlidir. Milyonlarca halk 
bu mıntakada, gerek diğt~r Londra 29 _ Fin ordu müttefiklerin tarafında bulu· 
cephelerde zahire ve cepha- suna iltihak etmek üzere ta· nuyor. ,, 
ne kıtlığının Rus ordulannı !im ve t~rbiye görmekte olan Mister Çörçil sözlerine 
müşkül vaziyete soktuğu lsveçli göni\llüler bu talim- nihayet verirken, Çek ve 
bildirilmektedir. lerini bitirerek dün cepheye Lebliler~ yapılan zulumlar · 

Karelli mm takasında mühim hareket etmişlerdir. · dan bahsetmiş, bu mill'!tle· 

Balkan A n-
tantı 

rin kültür bakımından, ikti • 
sadi bakamdan uğradığı te· 
cavüzü kaydederek bütün 
Çek üniversitelerinin k"pa • 

re yapılan zulmu durduracf\ · 
ğız . Bu milletlerin hürriyet 
ve istiklallerini io.d ~ edince· 
ye ve- adalet ynini buluncı 

y.~ kadar İngi ltere ve Fransa 
h~rbe devam edeceklerdir. ,, 

Çemberlayn bir 
nutuk söyliyecek 

Londra 29 - Bugünkii 
Londra gazt!teleri, Başvekil 
Çembt! rlaynın çarşamba gü
nü oJerilecek bir öğle ziya • 
fe tinde bir nutuk s oyııyece 

\ 
ğini yazmışl a rdır . 

Cenubi Afrikanın 
1 ka~arı 

Lo.1dra 29 - c~hubi 
Afrika parlamenlosıı, Al • 
manya il~ sulh yapılması tek 
lıfini büyük bir · ek"eriyetle,. 
reddetmi~tir . 

Fransız mebusla!ı 
Londrada 

Londra 29 - Fransız 
İngiliz parlamentoları birliği 
ne mensup 11 Fr.ınsız me • 
busu dün Londraya gel.niş • 
!erdir. Bu ziyaret beş gün 
dev .ı-n eJ ece ktir. 

Ve Bulgaristanın 
vaziyeti 

Dr. Vehbi 
Demir 

İngiltereden gelen 
eşyanın te:seılümüne 
ı.ezaret etmek için 
İskenderuna geldi 

.......................... 

Paris 29- Havas ajan
sından: Balkan Antantı Kon· 
seyinin Belgradta yapacağı 
toplantı Sofyada alaka uyan 
dırmıştır. Bu toplanhnm Sof 
yada artık daha az endişe 
uyandırdığı görülmektedir. 

Bulgaristan bu top'antıya 
resmeon iştirak etmemP-kle 
beraber, Bdgrad sefiri vası· 
tasi le müzakerattan muntaza 
man haberdar olacaktır. 

Bu münasebetle gerek 
Bulgar matbuatında çıkan ya 
zıla~, gerek resmi mehafilin 
vakı~~~.? ,heyanab Bulgaı ista
nın buıun1komşuları hakkında 
dostane fikirler beslemekte 
o~du~unu tebarüz ettirmekte 
dır. 

Antant Konseyinin müza· 
kere ruznamesi henüz ma· 
lum değilse de, bunun hazır
lanmış olduğu öğrenilmiştir . 
Konsey Romanya murahhası 
nın riyasetinde toplarıacaktır 

Türk heyeti kim
lerde-n müteşekkil? 

Ankara 29- Hariciye 

İngiliz dostlarımızın zel
zele felaketzedeleri için ye· 
niden lskenderuna gönder· 
mekte oldukları eşyanın tesel 
tümüne nezaret etmek üze· 
re yüksek yardım komitesi 
Reisliğinin ı!mirleri)P Kızılay 
umumi merkezi idare heyeti 
azasmdan Ordu mebusu Sa 
yın Doktor Vehbi demir 
evvelki gün Ank~radan İs· 
kenderuna gelmiştir. 

Doktor Vehbi Demir İs· 
kenderunda bulunan Valimi 
zi ziyaret · ederek gelecek 
eşyalarm felaketzede mıntaka 
!ara s~vki için birlikte İcab 
eden tedbirleri almışlardır· 

vekili Sükrü Saracoğlu Bel
grada gitmek üzere bugün 
buradan aynlacaktır. Vekile 
Hariciye Umum Müdürlerin· 
den Feri dun ve k;llemi mah· 
sus müdürü Abdullah Zeki 
Refakat edecektir. 

Garp cephesinde 
kımıJdanm =i 

Paris 2:J - Garp ceplı e 
sinin ileri unsurları arasın -
Ja faaliyet bugün y~niden 
başlamıştır. 

1Finlandiyad a98liler de 
silah alt.na ahnd• 

Almanyanın rom ::t n 
ya ii zerindeki tazyıkı 

Paris 29 - Almanyanın 

Romanya üzerinde yapmak
ta olduğu tazyık Fransız ga· 
zetelerini meşgul etmekte de· 
vam ediyor. Almanyanın 

maksadı Romanyadan daha 
ziyade petrol temin etmek· 

tir. 

Hitlerin kitabı yeniden 
basıldı 

Paris - Havas Ajansı· 
nın Alman hududımdan ver· 
diği bir habere göre, Hitler 
"Mein Kampf., kitabından 
cephedek~ asl:erler~ mahsus 
olmak üzere yeni bir tabı 
yapılmasına lüzum görmüştür . 

Bu suretle basılan nüshaların 
adedi 5 milyon 950 hin gibi 
muezzam bir Pıikdara baliğ 
olmaktadır. 

Helsinki 29 (a .u.) - 1898 
doğum lular da silah altına 
çağ ırılm ı~lard ır . Bunlar 4 şu· 
batta şube lere mÜ rılcaatla 
kaydolunacaklardır . Bu su· 
retle 21 sınıf sila h altı na 
alı nmış bu lunmaktad ır . 

3 Rlls tayya eli 
düşii t üldü 

Helsiııki 29 (a a.) - Dün 
Sovyet tayyart>\eri ta rafrndan 
üç Fin şehrı yeniden bom
bardıman edi l mişti r . 3 Rua 
tavyart-si düşürülmüştür. 

Türk gtlzete
cileri 

Majinolhattına 

gidiyorlar 
Ankara 29 - Majı ııo 

hattını ziyaret edecek ol a :ı 
Türk matbuat mümessilleri
nin lstanbuldan şubatın 4 ün 
de hareket edecek l .. ri bildiril
miştir: 



Sayfa - 2 - YENIGON 

Halkevleri güzel binalara 
kavuşacak 

Bend yıkılıyor 
Kantara ve Dullar değir· 

menlerine aid Ası nehri üze
rindeki bendin yıkılmasına 
Belediye encümenince karar 
verilmiştir. Malum olduğu 

üzer~ bu be-nd yüzünden köp 
rü civarındaki sularda bil
hassa yazın pislik ve leatfün 
hasıl olmakta, suların taştığt 

Ders aletle
ri alınacak 

8 - 10 Sene içjnde bütün H~ lkevleri 
birer bina sahibi <•lacaklar - Bu yıl 

65 bina yaıpılacak 

1 ..... Vilayetimiz ilkokul· 
lan için alınacak olan (998) 
lire. bedeli keşifli ders vesa 
iti için ihale gününde talip 
çıkmadığından münakasa (10) 
gün müddetle temdit edil-Ankara - Açıldıkları 

gündenberi kendi muhitle • 
rinde birer inkılap v .... irfan 
kaynağı olan ve meıııleke • 
tin sosyal ve kültür hayatın· 
da bugüne kadar mühim ba 
şanlar temin etmiş bulunan 
( .Halkt-vlerinin ) maalesef 
mühim bir kısmı güzel bir 
binadan, çalışmalarına yete· 
cek kadar geniş ve müsait 
yerden mahrumdurlar. 

Sayıları her sene bir kat 
daha artan ve yurdun dört 

'~ucağına yayılmış olan bu 
irfan ve milli heyecan mü
esseselı·rinin hep birden ve 
bir anda güzel, temiz ve 

. medeni bir binaya kavuştu -
l rulması elbette müşkül ve mu

azzam bir iştir. Ancak sene 
. lerce mescıiyi, usanmadan ve 
bıkmadan bu uğurda müte· 
madi çalışmayı istilzam ed~n 
bu işi muayyen bir progra-

. ma raptederek kısa bir za· 
manda ikmal ve iktiham d· 
mek de Cümhuriyetimizin 
belli başlı bir işi ve hiç,şüp 

Re/ ik ',S'agdam 
hıikumeti1ıin 

ilk yıl dönümü 
Başı 1 ncide 

verdi Parçalanmak yerine 
birle~tik, dağılmak yt!rıne 

toplandık: mürakabe ve m<tt 
buat hüriyeti şunu gö.>terdı 

ki bu memlekdte milli vah
deti tehlikeye s01{abilece'< 
prensip ihtilaflurından eser 
yoktur. İnkılap Türkiyesi bir 
istikrar ve nizam mües;ese· 
si olmuştur. 

Bir hükumetin harici itiba 
rını temin eden başlıca a· 
mil, memleket içinde sağ· 
lamhfıdır.:Refik Saydam hü 
kumeti ile meclis ve halk 
arasındaki kati itimat ve te· 
saııüt, Türkiyemi~in beynel· 

hesiz ki gene onlarm bani 
ve ~ami.;i olan aziz Cümbu· 
riyet Halk Partisinin en on· 
de gelen bir emeli ve bir 
vazifesi idi. 

Haber aldığımıza göre: 
Cümhuriyet Halk Partisi Ge 
nelsekreterliği; bu muazzam 
işi en kısa bir zamanda ba 
şarmak üzere programlamış 
ve önümüzdeki sene 50 si 
kaza ve 15 Vilayet nıerke • 
zinde olmak üzere 65 Hal · 
kevi binasının sene.;i için<!e 
ikmalint! ait hazırlıklara baş 
lamıştır. 

Bu suretle 8 - 10 sene 
içerisinde yurtta mevcut bü
tün Halkevlerinin binalcın • 
malan temin edilmiş olacak 
ve bu zarif ve modern bi -
nalar, bulundukları yerlerin 
en nezih, en nurlu ve en 
ileri birer gençlik ve inkı· 
lap mabetleri olacaktır. 

Bu hususa ait ( C. H. P. 
Genelsekreterli1i ) tarahn ala 
kadar makamlara bir tamim 

ilkbahar mevsiminde ise , 
köprüyü bile tehlikeye dü
şürecek surette suyun cer· 
yanına mani olmakta idi. İşte 
bu cihetleri nazarıdikkate 
alan Belediye fen ve sıhhat 
daireleri vaziyeti uzuıı uza
dıya tetkik etmiş ve bendin 
biran evvel yıktlarak kaldı· 
rılmasını istemişlerdir. Bele· 
diye encümeni bu istekleri 
incelemiş ve yıkma kararını 
vermiştir. 

Hatay devlet[ sür
şarjlı dn mga pulları 
Hatayın Anavatan:ı ilha 

kından sonra Hatay devleti 
sürşarjlı damga pullarının 
ilhak tarihinden sonra da 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Ma 
!iye Vekaleti, bu _hususta teş 
kilatına bir tamim yaparak 

miştir. 

2 - Talip olanların yüzde 
7,5 teminat akçasını mal 
saııdığrna yatırarak makbuz 
larile birlikte ihale: günü o· 
lan 5 şubat 940 pazartesi 
saat 15 de Vilayet makamın 
da teşekkül edecek olan Vi
laye.t dai.tti encümenine mü· 
racaatları. 

3 - ŞartnamPyi görmek 
istiyenler Vilayet encümeni· 
nt- baş vurm<ıları 

Açık · eksiltme 
T oprcık mahsulleri ofisi 1s
kenddrun şubesinden: 

lskenderuııa dt!nizd !n ve 
karadan gelebek hububatımı· 

ı n istasyond 111 depoya, depo· 
larımızdan vapura, vagona 
tahmil ve tahliye işleri açık 

eksiltmeye çıkarı!ınıştır. 

Açık eksıltme 26·2-940 
ilhakı müteakip Hatay Vila- pazartesi günü saat on beş 
yetine derhal kafi miktarda te İskendeı undali müı;.-ssese-

yazılm·ştır. 
damga pulu gönderilmiş ol· miz binasında :yapılacaktır. 
duğundan ilhakı müteakıp Taliplerin "şartname suretleri 

15 bin çuval kahve Hatay devleti sürşarjlı pulla· ni anlamak üzere . şubemize 
k 11 1 ·1 d müracutları ve eksiltme 

geldi. rın u anı ması e amga res · · f gün ve 'saatında 20() 
mının i a Pdilmiş telakki 

Piy:ısaC:laki kahve buhra· edilemiyeceğine karar ve- liralık teminat mektubu vaya 
nını•ı . önüne geçilmesi ıçın ·ı · d akçesile birlikte gelmeleri ilan 

rı mış ol u~ımu bildirmiştir. olunur. 
Ziraat Bankası tarafından 
Brezilyadan alınan 15 bin Okuına seferberHğ Şofölerin nazarı 
çuval kahve limanımıza gel· için yeni tedbirler dikkatine 
miştir. 203HAUKEVINDE DERS- 1 Şubat 940 tan itibaren 

Bu kahveler yeni kuru· HANELl:.R AÇıLIYOR hükum~ti sabıkaya ait ehli· 
lan çay ve kahve idhalat ll· Okuma scf erberliği ile yetııameler ile şofürlük yapıl 
mited şirkP.ti tarafından tüc· meşgul olmak, ve yurtta her ması sureti katiıede mem· 
carlJra tevzi olunacaktır. vatandaşın ye.ıi yazıyı öğren nu olduğundan, ı u gibi ehli 
Fiatıarı malum olduğu"ndan mesı için Maarif Vekili yeni yetname sahibi şoförlerin 
bundan sonra kahve fiatla· bir teşeöbüse girişmiştir. birer dilekçe ile Belediyeye 
rında hiç bir yükselC:lik ol· Bu teşebbüıte göre 203 müracaat ederek ehliyetna-
mıyacaklır. Ziraat Bankası· halkevi halk dersaneleri te· melerini tebdil etm~lef'i ilan 
nın yine Brezilyadan mem- sis ederek bu gibi vatan· olunur: 
leketimize gelmek üzere yola daşları okutacaklardır. Ayrı Bel diye Reisliği 
çıkarılmış ıs bin çuval daha' ca fabrikalarda, müessese· Zelzele devam e· 
kahvesi vardır. ' ler~e bu. gibile~e gece ders 
------------ ı len venlecektır. Bilhassa diyor 
harici siyt!set pılançosu -:çin köylerde bu işe daha geniş Ankara 29-Şarki Kara-

d d
. M·ıı· ·k hisarda ve Tokatla dün ge· 

e ır. ı ı emniyc.t için her mı yasta yer verilece<, kö} d ce e hafif yer sarsıntıları 

ilan c Santıralı su ile mütelM. 
Dörtyol elektrik inşll ' 
tesisdh Kapalı zarf uf 
ve 45 gün müddetle ~ 5 

mey(' konulmuştur. • 
1 - Keşif i· bedeli (27 

70) liradır.İlk teminat ~ 
(2097) iki bin 'doksan 
liradır. 

2 - lhal~ 29, Şubat 
perşembe g-ünü Qaatl SJ~ sı 

yolBeleJiye encümen sa!ol k 
belediye encümeni tarafı' dı 
yapılrtcaktır. d 

3 - Projeyi görmek di 
yenler Belediye nıuhas d 
lığiııde görebilirler. f eb 
daire şartnamelerinin 9 a 
talep 'VukuunJa posta il s 
derilir. 

Kendisin'! ihale oluoa' 
se derhaI veya verilen 
hitamında parayı verO le 
ihale kararı fcsholunar 
disinden önce yüksek t~ 
bulunan kimseye arzetıı• 
duğu bedel ile almağa 
olursa ona olmazsa vcf 
lunı:rı ,a 1.> gün müıfı 
t kr<tr arttırmuya çık 
en son arttıraıım üstü~ 
rakıhr ve iki ihale ara 
fark ve ge~miş günler 
yüzde beş faiz hisap eo 
ayrıca hükme hacet ka 
sızın dair~mizce tahsil 
nur. 

Gayri m~nkulün ter 
etmiş vergisi ve ı il! 
delialiyesi 'e bilcümle dı 
masraflcırı alıcıya aiddif 
fazla ' maluma t"1almak il 
ler 10,2,940 tarihindell 
ren dairede açık buluıı 
l.lcak ~artnaınesi ve 93 
sayılı dosyasına müra 
icabeden malümau alıl ın 
lacakları ilan olunur. bi 

ısveç gazeteleri. b k 
l 1nrflerle lsveçlileri fid 
ya ordusuna g0nüllü a~ 
mağa teşvik etmektedı gi 

ilan !~ 
Antakya Asliye ~ 

Hakimliğinden: 
Antakyanın Verd ıt1 

sinin 27 hanesinde karı' 
?9 doğumlu Katrindeıı c 
llyas oğlu ısa Yusufan 1 
fı n.dan tapuda müsec ceı 
sarruf senedindrk1 vusı fe 
lu lsa isminin nüfustaki m 
di ğibi tashihine dair Ja 

:._milelel mt-vkiini mütemadiyeıı 
takviye etti. Avrupa· harbi 
gibi müstesna bir buhran 
devresinde bu m~vki, SlJ tlı 
ve emniyetin mesnetlerinde.• 

türlü tedbirler alınmıştır. odalarında Clersaneler tesis "Ş f k cılmuştur zayiat ve hasar yok 
ere li,, elimesi, cihan mat edilecektir. 

bu ah lehçesinde. kuvvetli -~~~~ıiliıılliıııi•miıııİllliiİlll-..:.•tu~r~. liıiııllllimiı .. • lilliııliıl•lllİlll• 

davarım icra kılınmakt' bi 
tahkikat ve müJ afao~ ye 
tafsili ilamında yazıldıl tir 
hile Antakyarıın üçün~ 

biri telakki. eldilmek ehemmiyt: 
tini almıştır. ~ 

Hükumet otoritelerini• kuvet 
lendirmek için halk hür.yet 

ve hıklarıı.ınk ayıtlaııdığı, hatta 
tatil edildiği bu nazik zaman 
larda, hükumetimizin meclis 
ve halkın hür müra1< ab~sin· 

tdcn gayri hiç bir ı.üfuz ve 
~kuvvet kaynağı arametğa ih· 
:tiyaç görmemiştir. 

!{efik :saydam 2nükumeti 
Hatay mesefesini hallederek 

r Fransa ile Türkiye münase· 
betlerini bir ittifak dostluğu 
na kadar inkişaf ettirmiştir. 
Mayıs deklerasyonu, üçyüzlü 
titifak muahadesi ve İngilte
re - Fransa ile Türkiye ile 
arasındaki iktisadi ve mali 
•nlaımalar hep ayın seııeuiıı 

Türkiyenin tabii vasfı olmuş Bilumum nakil vasıtularz 
tur. 

Bir reis ki kendisine bütü11 sahip/erile -sey9ar erbabı 
halk bağlanmıştır; bir hüku· 
met ki, etrafmda saygı ve i· ticaret Ve sanafzn n<lZQ-
timat ile toplandmıştır; d k 
bir millet, ki nifak, l ugati· r l i kat ine 
nin içiııde kullanılmıyan bir Hatay defterdarlığından : 
kelime olarak çürümektedir: Hatay Vilayeti kurulmasına d:ıir olan kanun mucibin-
bu unsurların terkip ettiği ce 2395 n~marah kazanç kanunile Zf!yil ve tadilleri 
devleti hiç bir suykast tec· 1.,l,940 tarıhinden i.ti~aren Halayda .fa merirete girmiş-
rübeye cesaret edemez tı~. Bu kanun mucıbınce karada, denizlerde nehir ve 

A k b
. '.J b . gollerde mal sahibi veya müstecir sıfatile her nevı· na-

nca ır seneuen erı va· 
zife başında bulunan Dok- kil ve cer vasıtası işlet~nler, ve bunların nezdinde çalı · 
tor Refik Saydam hükumeti şanlar seyyar halinde çalışan her nevi sanatkarlar sim· 
uzun 0lacağına şüphe etme· sarlar, dellallar, kabzımallar, madrabazlnr, küçük. 'ticaret 

v.e sanat e_ ru. abı yanında çahşan işçiler kanunun b"ır"ııı· 
diğiıniz hizmet tarihinin de dd D c' .. ma e1sının . (. ) ~ı~rasına dahil bilumum iş ve teşeb-
bugitn ilk faslını bitirmiştir bu.s er~ary~ ıkmcıkanun 940 nihayetine kadar vari-
Onun baha biçok yı!Clönüm- dat daıresıne müracaatla vergi karnderiııi alnıağ<1 mec 
lerini tesit edeceğimizi dü- burdur)ar. 
şünmek, bize zevk veri· Aksi takairde karni) bedellerinin ye 939 mali senesi 
yor! ikinci taksit vergil~rinin cezalı olarak tahakkuk ettiri· 

Falih Rıfkı ATAY leceği ilan oluııur. .. 

takasındaki nıaliimul ~ 
237 mahzar numarasile 
tasnrrıf olduğu ak• 
(Yusuf Bakkal oğlu J Vf 

dınııı Nüfus kaydına b 
fık surette (lsa Yusufıa r 
(arak tashihine 24, 1,9' ' 
rihiııde karar verilmişU 

Medeni kanunun 26 
maddesinin son fıtc( 
tevfikan ilan olunur. gi 

Kantara d ğirıf ~: 
ni açıldı yi 

Altı aydanberi kal" i k, 
lunan kantara degirnı~ r 

1 

'b t . d"I tt rı nı aştan amır e ı er , k 
günden itibaren açıltıJ "' ' 
çalışm:ığ.a başlaınıştıf 
d_eğirmende buğ<layııt~ d, 
b paraya üğütülaıe vı 
Sayın halkımıza ila,!!/ Zt 

Neşrİ)at Müdür: 
Selı n ÇEl.E.Nı< 

-C.H.P. atbaasmda 

v 


