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ziz Atatü'k. Se z ızind , 
mrınde~'ve bayrağı altın 

emanetinin ebedi kçı iği 

Milli .:~efin 
Mu addes. 

i gtapıgoruz. 
Onsuz geçen 
iki yıl 

YAZAN : s~lim ç .. ıenk 
Bc~şeriyet için mukadder 

rnr noksan olan faniliktı!n, 
iki yll örce ~bediliğe intikal 
etmiş olaıı Büyük Atatürl('ün, 
<>lüınsüz hayatının ikinci ya· 
şmı bugijn idrak ediyoruz. 

Atatürk için şimdiye ka -
dar kütüphaııeler <lohrnu ya· 
zılar yaztldı. O'nuıı eşsiz ve
sıfl-Jrım, Tiirk ınilleliııt\ 
1 iirk vuluıı111a yaptığ"ı lıizıııet 

ft·riıı insnnhk alı-mine ver • 
' di~i fazilt>t öı ııeğiniıı ınilyoa 

ela bıriııi hi!e bu s.tlıriarııı 

ıçint" sıgdıı ıniiğ;ı imkan yok 
tur . Butiin vrısıfl.nrnııı üstün 
de \anı v,-. k5ınil bir iıısan 
huı ;\lulurk te fani idi. H r 

tanı gilıi yaşadı ve öldü. Bı
tukhgı es~r; gen~~. dir.ç, kud 
tetli. müstakil, şereili Turk 
Ut;vleti ve Tür~ Ciiıulıuriyt> · 

lidir. 
Ebedi ş .. f'in yar.ıttığı bu 

varlık, •' mukaddes Lıir arma 
ğan ,, lıalınde 'f'ürk geııçliği 
ne, Türle mil!et:ne, onun LH1· · 
şınJa 1.- ulunao, Ebedt Şef' in 
sağlığınJn tahakkuk eden e· 
ierde eıı büyük payı olan 
milli kahraman İnönü,ııe ema 
ııet edilmişti . 

. Onsuz ~eçen bu iki yıl-
da Türk milleti, O'nun izin· 

. de, başındaki büyük adamın 
emrinde ve bayrağı altıuda 
daima daha iyiy~ ve daima 
d ha güzele doğru ilerile -
mi~tir. ilu ileri lıamleler, bi· 
ı.im Atatürk'~ miııııet ve 

. şükran borcumuzun ıfaaesi -
dir. Çünkü O'rıun bıiyük ru· 
lıunu muztarib ~decek ~ey, 
varalhğı varlığın kendi vü
cu<lilt• kaim olınusı idi . Ttirk 
rnill~ti ve O'nun büyük evla 
dı lnönij, höyle bir haliıı 
lıusulüne asla müsaade ede· 

h., 
1 ·~ 

j 
1 

ffilli 

Rüyi.tk Turk mili-tine: 

yosu 
.. -· .. '( 4. • • . •• 
ugun muzıK neşrıya-

h yapmıyac~k 
EbedE Şef .Atatürkün ölÜ· 

münün ikinci 'ıl dönümü mü· 
naseb~tiyle Aı;kara ra.:lyos:ı 
ugün miizik neşriyatı yap· 

mıyacaktır. . 
Radyo bugünkü sabah 

neşriyatmd.t Ajnhs ha1ıerle· 
C'rindt>n so:ı a. Mılli ŞP.f Js. 
met lııönifüüıı bihuk Türk 
mi!letıııe yuph~ı bı•y:ırıııalUt>· 
yi okuduk!an soııra mill~Iİ;ı 

bü\ıtik t-lenıİıH" k:ıtılarak la· 
zinı ı n stıhacrıkht. 

l Jk1 ı· ıtf"~ri~·c.Lrnda d~ 

yin~ yıılııul Aiaus halıalc

rini vt-rt>rek ııe~riyatım talil 
edecektir. Rııdyonuıı ak~auı 
nc~riy11t111<1n Ajaıı<> haberle· 
rinden :soııra ıv1illi Sdın be· 
ynııııaınb~ \"C. onu 'ınüt<~al-:lj1 

1 Cümhuriyetin 1 (J ncu yıl dö-
nümü münast!be~iyle Ata· 

·, ,türk 'ün Ti. ırk mıl!t'tin~ yup· 
4 h~ı tarihi hitabcy~ kendi se:-; 
S lniylc ııeıkied ecek ve oııoaıı 
~ snnra ~ueacakbr 

Bütün öınr;ınü lıızmetine vakfettiği st.ıvgili milletinin ihtira•n koll~rı lİ.ituud Ulu ,L\ta· 

türlctin feni vücud ı.J- istirah ·t yerir!e tevdi edilmiştir. Haki atte yılttığı yer, Tiir:k milie· 
tinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve Vt fnh göğsüdür. 

Atatürk tarihte uğradı y!ımız en zalim V"' haksız ittilıanı gımuııdt- me-ydana ahlınış, 
Türk milıetiııin ma.,um ve ı akh oldu~uııu i ddic ve i!an etmişti .. . ilk ö:ıce ~ııeı:ııınıydi 
kavranmamış olan gür sesi , asla y:pı anmıyaıı bir kuvvetle ıı;hayd bütün cilıaııın 'Şuuru· 
na nüfuz etmişt:r. 

Eı? büyük zaferleri kazandıktun soııra da At türk, ömrü·ıü, yalıılZ 'lürk mille1İııın 
haklarını, irısı:ıniyete ezeli hizmetlerini vt• ta rıbı:- hakkettiği ınaz.iyrtlc:rini isba't etmekl~ 
geçirmiştir. Milleti:nizirı biıyiikliJ~üne, kudrt>tıne, faziklİne, nıt>dt•niyet istidadına v~ 
ınükellı:-f olduğu i ns11ııiy t"t v:uifrlerint> sar •lmaz itikadı v ardı . ·•Nı-mutlıı Tfırkiiın. :Ji~eııt-,, 
dedıği zaman, k~ııd ı t"rgin ruhunun. hiç sönmıyeıı aşkını en ına n:ılı bir surette hıfıas:t 
etmişti. 

Fena zihniyet ve idare jJ ,,. g~rı b rakılmı~ Türk ct"miy~tini, ~n kısa y ııldaıı rnsan· 

( Sonu 3 iiııcii sa}.::-:.'f,,...ad~a <--:) _,._,ıu"""°'"'".,._..~-=-c,,~ 
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le 
nutuk 

Hit.:-
ve çok 
emiştir:; 
~--an yanın 
ıarbinin . . 
anın es· 

tahlil et· 
iktid1tr 

ma in· 
bir anlaş 
, fakat 

yalnız 
dehasi:c 
ı kendi 

hıtlde . 
JngH-ı, 

uzlanma 
madıkııu 
rn1n mü· 
urlandık 

:: demi~-

plen içti 
le!) 

== 
ar 
radılar 
- Seli· 
:~ri va· 
cmnuui· 
er. hal· 
afuıdan 
111 fır· 
faaliyete 
kıtaatı 

1 faali· 
anların 

r.yle· 
ıca şid· 
l ağır 

jskürt· 
aarebe:· 
kadar 
harp 

ştir. 

•nıu 

? 
Kati-

ıuııattıt -
ruiyi 

ftl\l· 
mırı· 

atçe-
;onra 

maka 
nanm 
syıatı 

r ve 
un anlı 

u•lyan 
~fili) • • 1 k . 
~t .. a ve ınsan ı . alt::mıne 

~gı _un~tulmHz hizmetleri 
I bır msanlık dünyasının 

• # 

için dün mııteşebbis bayttnla· i diğer vilayetlerimizden geri 
runızdan bir grup Halkevin· kalmayac~klaruıa asla şüphe 
de toplanarak kararlar almış etmeyiz. 

lal halinde pt:rişan edilmiş . 
tir. En güzide ltalyan fırka· 
s~ bir sc:uedc::uber i Arnavut· 

köylerini 
yağma eylemiştir, Ve köyle· 
rin bazıları bir felaket man
zarası lı11liııJedir. 

Ka-zıtay, hamiyetli ve yurtıever vata11daıları bekliyor! 

ı 

l 

: 



Beled. 
bıtasz J 

na, 

Madde 284 
lerde tozun ö 
tertibat yapılı 
hin süprüntü 
fozlahklar hu 
de toplan!lca' 

Madde 285 
değirmeni~ dı 

ya alakası olı 
artları haiz 

ma, oturma, 
ve yıkanma ) 
lar bulunacal 

ur 
Madde 286 

sHe yapılaca~ 
la ve bunlara 
kullanılacak ı 

ve kimyevi ' 
ce tayin ve 
tir. 

Madde 287 
ptlacak furur 

tesbit ediıecek 
olarak yapıla1 

umumi suret 
lazım gelen 
şartlar şunla 

a) Fırınlar

bina halinde 
rak yapılmış 

b) Gündü 
lo ekmek çı 
yette buluna 

c) Unların 
masa, elenme 
sı hamurun 

' ler mutab&rı 
vasıtalarla o 

d) Ekmej 
mahsus baş~ 
hepsi birbirı 
lerd yapıla• 
bol ı~ık ba' 
rett • inşa e 
tır. 

Madde 2ı 
furunlar be~ 
lcarıdaki fer 
lara göre 
güzelleştirfü 
kadar bunlı 
şartlarla nl~ 
her zaman 
ler aşa~ıda 

1 · Fırı 
nm zemmı 
yıkanabılecc 
mez bır me 
rak yap lac 
dan mecrl:l) 
sifonlu d.!lİ 

2 - Fırı 
bol giındü2 
cak vecnile 
genişlikte ı 
ve bu pen< 
ları ~nce te 
bulunacaktı 
tarafına ve 
rine hava f 
tertibat ya 

3 -Fm 
de iki defa 
tir 

Sayfa-1- YENIGON 

Atatürk ve Hatag !'w~~ ~ 
' Üstad İsmail Habibin • Adana seyaha
ti ve Hatay adlı yazısından bir parça 
" .•. Yolun ort arına gel 

"' diğimiz zaman birdenbire 
sabne değişti. Matem sem • 
holleri gibi baştan başa siyl\h 
lara bürünmüş bir küme ka· 
dın içinden iki levlta taşıyan 
ikişerden dört kız kız birden 
bi;e yolun ortasına dikildi. 
Bu iki levhada Antakya ile 
İskenderun un isimi 'ri vardı. 
Ve levhalar büyük kurtarıcı 
ya kendilerinin de kurtarıl· 
masmı söylüyordu. 

... İki levha taşıyan dört 
kızın önüne başka bir kız 
geldi. Onsekiz yaşlarında se· 
vimli bir kız, nutuk söylüyor. 
Elinde kağıt yo1c, dilinde 
sürçme yok, ıavrmda yapma 
cık yok, ruhtan gelen ve 
ruhlara giden nutkunu din· 
Hyoruz: 

Beş dakikalık bir nutu\c: 
f ılıtat bu nutuk değil, bu 
söz şekline girmiş bir bıçkı· 
rıldı. Söylemiyor, inliyor 
Bu Antakyalı çocuk bir kız 
değil, vat>tndan .-yrı kalan 
o beldelerin tekellüme gel· 
miş bir ruhu, o beldelerin 
llğlayan ağlatan, bir manevi 
yeliydi. 

• . • Büyüle Kurt.-rıcıya 
"Kurtart,, diye yalvaran kt.:ı 

susmuştu. Şimdi bütün göz· 
ler Kurtarıcıya dikildi. Ne 
diyecek diye b~lcliyoruz. O. 
nun gözleride nt-mli idi, b~
zemi öyle geldi biln.iyorum: 
yağmurla yıkanrnış birer gök 
parçası maviliğiyle ı~ıldıyan 
gözlerini bir an göke <li1'ti 
söyliyt:celc sözleri gökten av· 
lamıf gibiydi. 

insan o an gökten iniyor 
hissini veren bir tonla tane 
tane ıunları söyl~di: 

"- Kırk asırlık Türk 
yurdu ecnebi elinde esir ku· 

· ıamaz.,, . 
"Ü neyi söyledi ,de yap· 

madı, yapılmıyftcağı söyleme· 
mek ve ıöylediğini yapmak: 
lskenderun ve Antakya siz 
bi:z.imsiniz ve; bizim olacak· 
ııııız.,. 

Antakyalı kızın o nutkile 
Şefin o cevabı Hatay davası· 
nın en ba~ında bir bayrak 
aibi duruyor. 

Dava zaferle bitti. Fakat 
zaferi nasıl kazandık? ' 

Atatürk cil'erinden bas· 
tadır. Fransadan getirilen 
doktor mutlak bir istirahate 
kati lüzum gösteriyor. Ha· 
tay da~aaının ,.rp bir mı· 

.... r 

niyet aldtğ-1 d!tlller, F'raı1sız 

telsizi Atatürkün hasta ol· 
duğunu ilan etti. N~? Hasta· 
mı? O dav&)'ı halletmek için 
onun hastahğına mı güveni· 
yorlar.? 

Hasta, yatağmdan fı:ladı. 
hasta Baş~umandanlık üni
formasım giymiştir. Hasta 
trene atlıyor, hastQ, hasta ol· 
madığını ispat için Hatay yH
kmmdaki topraklara gıdiyor. 
On alh yıl evvel ··Kırk asır 
lık Türk yurdu ecnebi elinde 
esir katamaz ,, dediği top
raklara. 

O topraklarda günlerce 
teftişten sonra tarn dört sa· 
at ayakta durarak ordusu· 
na geçit resmi yaptırdı. 

Hasta mı'!' nerenin haı· 

töı»ı? üört saat bir b""ykel 
metaneti ile'" ay~kta Juran a· 
dam : öte taraf ta harı 1 hu 
rıl telgraflar işliyor, öfe ta· 
rafta yine telaşlı tela~h ko· 
nuşmalar yapılıyor; öte ta· 
ı afta panik ve ... Hatay kur 
tulmuştur. 

Hatay kurtuldu, fakat 
Hatayı kurtaraıı? Eğer fen· 
nin dediği gibi o h&sta ciğe 
rin sahibi istirahatta kalaydı 
kimbilir daha ne kadar yn· 
yaşıyacıtkb~ Halbuki Çukuro· 
va topraklarınd" davayı ka· 
zanmak azınile ayakta ge· 
çen dört saat ~ . . Şef vü
cudunda nekadar kuvvd \'e 

ruhunda ııeker enerji varsa 
hepsini haata ciğerin hakkın· 
dan alarak o \lört saeta ver 
dl. Bütün ömrünce okadar 
yiğit yiğit bastığı bu toprak 
üıtünde ıon ayakta durabil· 
diği dört saat: davanın u~ru 
ııu ve ciğerin pahasına dim· 
dik ayağa kaldıran dört sa· 
at: Dava muzaffar, ciğer bi
tik ve şef bir dahrt kalkma· 
mak üzere, ayaktadır. 

Hatay, Hatay! seni kur· 
taran ayni zatmanda S"!mn 
şehidin oldu. 

Pasif korunma 
Dün bir deneıne 

yapıldı 
Duıı öğleden soııra caıın

var düdüğünün ansızın çalma· 
sile Pasif Korunma denemesi 
yapılmış ve deneme 45 de 
kika devam etmiştir. 
Kon•nma muvaffakiyetle ne· 
ticelenruiş halk ve vazif edar· 
lar vazifelerini mükenımt·len 

_,ifa eylemi~lerdir. 

., .................... _.6_ -· ----, -----.... ,,_ - - - -

~ Bey dünya! Yeryüzü ! Sarsıl, yısrıl çök. 
Neysen bugün göster: delin boşa.n,g >k, 
Kendini yere ç 1, parçalan tarih. 
Ey Tinıur, :Atila , Yıldırım, Fatih. 
Alpcıslan, İskender, Ct>ngiz, Nap llyon. 
Ey avvelce ölen _yüzlerce milyon . 
Kafi değil göklerden muhayyel tavaf: 
Kalkın mezarlardan toplanın saf saf; 
Doğrulun: Gelen bir eşsiz kahraman 
Doğrulun: Geliyor en büyüle insan. 

§ 
O başburcumuzdu; biz tek hisardık: 
Onunlli kurtulduk, onun:a vardık: 
Onunla yaşadık, .güldük onunl ı; 
Biz, on yedi milyon, öldük onunla; 
Bütün ışıkları götürdü gurup. 
Ve birden h'!pimiz tek adaın olup. 
Tutabilmek için onun yerini 
lJaha yı.ikseitmiye baş eserini 
Bir anda dirildik on yedi milyon. 
Ha Atatürk Ha fürk: Yoktur ona soıı . 

§ 
Kaç yıldır Türkçeydi Tanrının dili; 
lnsana ııe ilah ne de sevgili 
Ne d(• Anft · baba aratıyordu: 

Her un yarahyor, yaratıyordu, 
Uirlikti gönüller ona iyınanda, 
O alcı$ yanardı h~r damla kanda. 
Yolumuzda Öncü. ışık, hızdı o 
Er mizden tutan babamızdı o 
Ana şefkatile seven ilk erdi, 
Damar! rda kandı, llÖzlerde ferdi, 
Tekti, hepimizdi. bızdendi, biı.di, 
O bizim başımız, berş~yimizdil .. 

~ 
Ecel, alçak eceJ; ne yüzle kıydı. 
Fani olmasaydı o da Tanrıydı: 
Gerçi et· kemikti onun da dışı 
Amma semalara denkti onun bakı.şı, 
SaçlMı alevdi, ruhu alevdi, 
Bütün dünya onu tanıyıp sevdi, 
Dünya baştanbaşa ona hayr..tndı; 
O eşi birdaha gelmez insandı: 
40.000 yıldanberi aranan sancak ... 
Ağlar bir babanın l!rdmdan ancök. 
Bir · iki çocuğu,nihayet beş · on; 
Biz şimdi öbüzüz on yedi milyon. 
Kadın ·erkek, yaşlı - genç, çoluk ·çocuk, 
Her göz kan içinde, her beniz uçuk, 
Hıçkırık boradır, seldir gözyaşı 
Bugün yere iğilc her Türkün bu~ı ... 

, ~ 

Ağattan tek ışık bu kara ~ünü 
Senin aziz ba 111 sadık İnönü; 
S .. n se~l ndin, ondan doğr

0

uldu bıışla1; 
Diyodun: ôiz varız, biz: arkadaşlar. 
Ata, kanda yaşar, gönüld~ yaşar: 
O gitti, Türklük var, Türklük var, Türklük var! 
Ruhumuzda inan, gözümüzde yaş, 
Acıda tek kalbiz, ödevde tek baş; 

Milyonlarca adım, "tek hedet,tek iz: 
Onun davaamın iradesiyiz. 
Esklsinden dahıı şuurlu, zinde, 
Senin ardmdayız, onun izinde 

Behçet K~mal Çağlar 
- .. 

.- .• ., ·'- --~. . .. __ . ........- - ... - ~- ---- - '. 

- Fırının içinde oturmak 
büyük ve küçük her ne cinsten 
olursa olsun hayvan bulundur 

mak yasaktır . 

Nevyork 7 (a.a.) - Harp 
hazırlığı Amerikanın her ta· 
rafında son derece bumrnah 
bir hal almııbr. Am~rika11 

yi andıran geniş mikyasta ı 
bir manevra yapmakt;~dır. Bu· 
manevralara 60 milimetrelik { 
toplar da iş tirik etoıi~tir. 

m1ş yangınlar çıkarmıştır. ı 
Beş Alman tayy«.1resi duşü • ~eşrıyat fvlu.dtiru 
rülrııı.i\i, ıkı lngiliz tayyarem ~elim ÇELENK I 
kayıptır. CH.P.m tbaası ANTA~ 

• 

aycımranıaca~ v~ ıK.liH u~rece·ı Ne.şrıyar l'flUUuru 1 Uo.a. ........ a ... vıcıı .... U6···· ~· ... - , - • au.:ou....... ·-···- • •• 1 . . ~ 
de hava temızleme tertıbatı- Selim ÇELENK euıyorum. Bu hususta elımız bombardıman edilmiştir. I nanistana geçtiğini bildirılJe 
m havi olacakhr. CH.P.matbaası -ANTAKYA den geleni yapacağız." Londra 5 A. A. - lngi lc!dir. 
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Sayfa-3-

Tü~~ Anası, Türk;kadını, ve. 
. T__u_~k l_(ızları vazife Başına 
Bulun lanh bogunca erke<# ., .• 

On,çuz·geçell 
iki gıl 

(Başı f Birincide) 
mndi ve etmedi. 

h .k l o ltt,,ıgan yuna 
arı a ar yaratan Türk k dl • . . a ını genı 
. . v_azif esmi de başaracaktır 

Şehrnnızde hır hasta'bakıcı ve h . k 
25 ı .a eınşıre ursu açılıyor-K 

, son teşrin pazartesi gün.. t d . u r sta 
Memnuniyetle haber ı.ıdı t b. d J 1 u e rısata başlanacak 

Bügön :f)Türk diirıyasının,. 
her köşesinde yapılmakta o.'ı 
Jan hazin ihtifaflcrde b··. . .. k T , en u 
yu _. ürk' ün huzurunda 1 ı:z· 
brapla eğilip, bize bıraktığı ; 
mukaddes emanetin muhafa
zası uğrunda al•lığımız vazi

fe ve mesuliyetıerin hesabı-

Jer T .. k k 1 ' il mı 
Y t .. d .. l"'TY- b" · ur ız a 'f •b e mu ur u~u ar.asında ikin- .. rı vazı e aşma' 

ğmnza gör~, şehrimiz emnİ· ı' ır ev ete aylarca harbettİ· Türk <1nası Tüt k k d nı ven~rek geçecek, gelecek . 
yıllarda Türk vatanını, Türk 
milletini daha refahlı ve da
ha b~htiyııır kılmak için eJi • 

Cİ teşrinin 25 nci pazarteıi !ur~ . kadını, şehametle llU&LJQst:ı::D/.k.ıtae.JvZ eel:n14d:Ce;DC 
. günü bir basta bakıcı ve hem· dolu Turk tarihinin engin n 4 
şire :kursu açılacak ve bu ~ayfalarında en parlak yerleri Bugün yap.Ja"ak . d ' mız en ge.en her şeyi ya • 
kursta kadmJarımızla kızları· ışgal etmiş, 11avaşta ve ba- '-
nnza bu mühim vazifelerin rışta erkegi ile yan yana ihtifal 
tedrisine başlanıcalchr. omuzr omuza harikalar yarat· .. Aziz Ebedi Şefimiz Atatürk 

Malumdur ki bu ünkü nuşhr. Uzun ve engin tarih ıçm bu sabah halkevırnizde 

pacağımıza ',ir kerre daha 
and içip bu müjdeyi O'nun 
mukaddes ruhuna verece . 
ğiz. 

karplerde artık ceph g . . sayfalarını karıştırmağa Iü- büyiik bir ihtifal yapılacakt 
e gerısı zum yokt J t'kl~ lhtı'fal · 1e b t V · · l ır. d b. k ur s ı aJ u aş a al•mız e hu.'k u~ eye ırşey almamıştır. Har· da .. . . savaşın. 

be giren her memlekette ka· Turk kadıııının ncln ya· met, ~~rli ve Belediye erkanı 
dııı, erkek, çocuk ve ihtiyar rathğını,. savaşta Ja erkeğin- ve gu1ıde zevat hazır buluna 
bütün vataııdaşl11r, her köşe· den. gerı kalmadığım, nıüs- ,.caktıl. 
si bir cephe sayılan vatanın tevlıye kar~.' ~atan miidufaa- Hazı:ls!ıan progr~ .. m ~uc:i:_ 
her noktaaında kendiı . sında erkeğı ıle omuz omuza hince ~.htıfa.1,. Ebedı Şefm ha·· 
düşen vazifeyi görmek;:~~:. n~~ıl dövüştüğün!i lıepimiz ~ata5 gozler~nı yunıdu~u saat, 
ler. Modern harpte aİmız bılıyor_uz . Atatüı k v~ lnöuü ... u. g~ç: aşlıyacalc ve beş 
r.~ohP.IP.rd,. diic; • ~ y gibi dalıilt•r doğuran Türk .t>dakıkaiı~tıra.m sükutundan son 
~tmak. ~ıyyare 'lıufianJvtl\'W fıaq)~~ ~e" vat.an· 'nızınenn~e ı ~efr]1a1{~{1~~d/i'""cEi/ıtlı Jthıır 
fı gelmıyor. erkegı ıle aynı safta ,Yazı!e bir nutuk söylenecek nutku 

· En mühim vazife cephe I alacaktır. 1 mufeakip bir mersiye, Atatür 
gerisinde"i vatandaş~armdır. 1 Alınacak vazifderi hak- kün gençliğe hitabı ve Milli 
Artık ordular değil milletler kile başarmak için herşeyden 1 Şefin Türk milletine olan be 
döğüşmektedirler. Bunun en / evvel bilgili v~ mı~todla mü· yan namesi okun.le aktır. Bu ihti 
canh ve- t:~ dikk.ate değer f cehhez olm•k lazımdır. Ha- 1 f~ıden sonr~ Ebedi -~efin büs 
misahm Fmlandıya muhare· taylı kadmların bu kutsal ve 1 tune. muhtelıf teşekkuller tarıt 
besinde gördük. 8 yaşından milli vazifeyi başarmak için fmdan çelenk konacaktır. 
itibaren bütün Finlandiyalılar diğer hemşirelerin<leıı tısla Bugünkii ihtifal~ istisnasız 
tek bir varlık halinde ken- g~ri kalmıyacakların a şuphe bütün Ha~ayhlar ve biitlin va 
dilerinden elli defa büyük yl>ktur. tandaş lar davetlidir. 

Ebedi ,)'ef'iız ölümü dolagısile 
(Başı birinci<lf"-) 

lığın eıı mülekamil ve en temiz zihniyetleriy!e mücehhez modern bir devlet haline ge· 
tirmt-k, onun baılıca kaygısı olmuştur. T e~kilatı esasiyemide ve bugün bı.itiin vatandaş
ların vicdanlarında yerleşmiş olan Laik, Milliyetçi: Halkçı; lnkilapçı, Devletçi Cümhuri· 
yet bize ' bütün evsafile Atatürl<ün en kıymetli emanetidir. 

' Ufiilündenberi Ataktürkün aziz adı ve hahrası, bütün halkımııin en candan duygu 
lariyle sarılmıştır. M~mleketimizin her köşesinda ve bütün milletçe kendisine gösterdiği 
miz samimi bağlılık devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın balığ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürk!:' gösterdiği sevgi ve saygı, onun için Ataturk gibi bir evlat Yt!· 
tiştirebilir, bir kaynak olduğunu bütün dünyc.ya göstermişti~ . 

Atatürke tizim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımlıa kalbiındf'm gelt!n şükraıı 
duygularımı itade etmeyi, ödenmesi lazım bir borç saydım. 

MiHetler arasında kardeşçe bir iıısanhk hayatı Atatürkün en kıymetli ideali idi. 
Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın ati~i içiıı ümid verici hir mujdl" 
olarak selamlarım. 13u sözlerim, yazılariyle ve toprağlmızda şövalye ask~rl~ri ve ınüu: 
taz şahsiyetleriyle yasımıza iştirak eden büyük milletlere Türk milleti ttdınıı şükranları· 
mm ifadesidir, 

Devletimizin banisi ve miıletimizin fedekar, sadık hadimi, 
insanlık idealinin a~ık ve mümtaz siması. 
E.şsiı kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnet:ardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile berabn senin l\uzurunda tazim 

ile eğiliyoruz. Büfrn hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık veı·din . Emin ot, aı; iı 
hatıran ıönmt-z meşalt- olarcı.k ruhlarımızı daima aceşl i ve uyıuıık tutAcaktır . 

CÜMHUllliElSı lswet iNôNO 

' 

. Atatürk, her yıl buğün 
hızde Türk vatanının daha 
kuvvatli, daha m~mur Türk 
mill~tini n milli birliği~i ken. 
disinin en kudretli halefi Mil 
li Şef'ıııe ht-r geçen yıldan 
daha çok bağlı ofduğu J ınüj· 
desiııi bu sureti~ ahcakttr. 

O'ııun dediği ve istedi~i 
olmuştur. Ebediyete kadar 
p.&.~9\le h,..r:.1-.,..,. İl'İmi 7rl,. 
tığı miUetin, kurduğu devit"· 
tin daima yükselen . manzara 
sını gör'!cek ve bu manzara 
karşısında muhakkak ki en 

büyük saadeti duyacaktar. 
Biz Atatürk' e verdiğimiz 

sözü tuttuk. Damarlarımızda 
son damla kan akıncaya ka· 
dar Ebedi Şef'in emrinde 
yürüyecek ve O'nun ruhunu 
şıtd etmek içio elimizden ge 
leııi yapacağız. 

vEbe<li arlığını bize, fani 
cismini toprağa ·v~ren Bü . 
yük Atamıza biz bugün bu 
hislerle bakayoru:z. 

Ebedi Şef'in ebedi buzu 
runda tQzimle eğilirken, milli 
yasımızı bağrına gömerek 
miltetini ilahi bir • sevgi ve 
bir baba şefkati ile kucakla
yan Mitli Şefe sarsılmaz gü 
yen be bağlılığımızı bir ker· 
re daha milletçe ve bütün 
varlığınıı zla haykırıyoruz, 

Ve birgün vatanın hudut 
larım müdafaa ıııecburiy~ti • 
ne düşersek, Ş~rait neka<lar 
ağır olursa olsun hiçbir şey 
diışünmeden O'nun eseri ve 
mukaddes emandi olan Cüm 
huriyeti korumak için vazife 

1 ye attlmal<ta tereddüt dmi . 
yec~giz: Bunun için • muhtaç 
olduğumuz kudret, damarla· 
rınıazdaki asil kanda mevcut 
tur. " 
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t!" na ve ınsanlık alemine ~::sıııı~ Şt:u~ırmzae_ Ruruırnusı 1 tı~!kımı~ı~ bu ~ur_t işinde de 

ıçm dun n_ıuteşebbıs bayunla- dıger vılayetlerımızJen geri 
rımızdan bır grup Halkevin- kalmayac~klarıııa asla şüphe 

sı tam bir h~zimet ve inhi • 
lal halinde pt:rişan edilmiş . 
tir. En güzide ltalyan fırka· 
s: bir seueJ~nberi Arnavut• 

1 
. ___ ,__ o-y·-·v--··. .,aJyan 

lar bir çok Yunan köylerini 
yatma eylemiştir, Ve lcöyle-~gı _unutulmıız hizmetleri 

bır inHnlık dünyıısımn d::: toplanarak karıtrlar almış etmeyiz. 

Kızılay, hamiyetli ve yurtsever vatandaşlara bekliyor! 

rin bazıları bir felaket man
zarası lıllliuJedir. 

J - • • • - ···-· 
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,, 
il 

>I 

l 

l 



Bele 
bıtası 

Madde 2 
lerde tozuı 
tertibat ya 
tun süpriıı 

fozlalıklar 
de toplan~ 
Madde~ 

değirmenlt> 
ya alakası 
şartları hai 
ma, oturnı 

ve )'lkanmı 
lar buluna• 

Madde 2 
sHe yapılac 
la ve bunla 
kullaınlacal 

ve kimyevi 
ce tay!n v. 
tir. 

Madde 2 
pılacak fur 

tesbit ecilec 
olarak yapı 
umumı sur 
lazım geleı 

şartlar şun 

a) Fırınli 
bina haline 
rak yapılın 

b) Güne 
lo ekmek 
yette buluı 

c) Unlaı 

ması, elenr 
sı, hamun 
ler mutalı 
vasıtalarla 

d) Ekn 
mahsus b. 
hepsi birl 
lerd yap 
bol ı..,ık 1 
rette inşa 

tır. 

Madde 
furunlar 
lıcarıdaki 
lara gör• 
gı.izellcşt' 
kadar bı 
şartlarla 
her zam 
ler aşa ~ 

1 -
nm zen 
yıkanabi 
mez btr 
rek yap 
dan me 
sifonlu 

2 
bol giu 
cuk vec 
genişlik 
ve bu 
ları ine 
l>ulunac 
tarufm. 
rine hı 

tertiba 
3 

de iki defa 
tir 

~·~•ıı = 2 = ....... 

• 

VENlGON 
;;ç - ~-;;-:--

Kaza1J.Ç vergisi mükellef
ler inin nazal l dikkatine 

l n gi lt ere 
Macaristanı protes 

to etmedi 
Londra ~ A.A.- Roman 239) s1yılı kazaTlç kanu:ıunun 3 Ü'1Cii 1'7mar:ld ·sile 

yaya giren Alman kltalarınm yaşları itibarile vergiden isüsna ediJe•ılerin sadece sey 
Macaristandaıı geçm~si müna yar olarak \ş yapanlar olduğu ye işga\ ettikleri dükkan 

nadan buraya gelen haber• sebetile Röyter Ajansının ve ticarethane gibi mahallerı iradı üzerinden vergiye 
tere göre, Yunan kıbıatı Gö diplomatik muliabiri şunları t&bi olan mükellefler uezdiude i~ gören müstabdenılerin 
ricel ve • diğer cephe! erde~i yazmaktadır: bu hareke ti l n. bu ın u • 1 yettle ' i stil J e et mi y ec eki en .4 ali ye V -.k'i eti 
mevzilerini ı•liih •derek bir gilterenin Macaristan hükiime ı yıiksek makamının 4,11,'HJ tarihli ve UIOl,l '25, 27775 
az daha ilerlemişlerdir. '!tal- ti nezdinde protesto ettiği sayılı yazılarile bildırilmiştir. Hu sebeple i*gal ettikleri· 
yanlar- sahil mıntakaların . doğru değildir. ırgiltere hü· mahallerin iradı üzerinden vergiye tabi miikelleller yanın 
,da şiddetli bır tazyik yap • kiimeti ~ ~lacar~•taıı ın müşkü 1 dn müsta h de ııı ,, a ıı yetin 1 e bu luM n 18 :yaşın Jau k ıi çük 
mışlorsa da bu tazyik tama. vazıyetırıı t~kdır :-tnıekle be- ve 65 yaşaıdon yukarı olan hizmet erb>bınm 7.11.940 
men hülıcümsü:ı kalmışlar. raber, bu soıde bıtar&f devle tarihiuden itibaren 15 gün içinde karne almaları ve 

ı ı B k 
tin beynelmilel kanunlara mu vergilerini yatırmaları nksi tukclırde bu müstalıd~uılen 

ta yan aş uman· h ı·r h k •· · takb'h t k hd d 3810 ı k 18 · · 

1 

a ı are enm ı e me isti am e enler namına ' sayı ı anunun mcı 
danı değişti nıİ? tedir. Ba husus ki Macaris m~dciesinin (I) hkrasl lıükm:.ine göre liç misli c~zah 

Atina 9 A. A. - Araa· tandan geçerek Romanyaya " vergi tarhediieceğı ila rı ve t~bliğ olunur. 

vutıuktan gelen fakat henüz giden Alman kıtalarının hıgil V ... J • TJ A .. bl • "" 
teyid etmiyen haberlere yö- tereye karşı kullanması da n ö m ur la t l , , an en t e l g at 
re, ltalyanlar son muvaffalti muhtemeldir. Tesbıt edildi Gıyap kararı 
yetsizJik üzerine Arnavutluk Tıpkı Napolyon B 1 d" R , ,.,.,. d . Antakyanın Şeyhali {Selçuk 
taki ltalyan Başkumandanı gibi imiş • K~. e .. ıyef. tl~ıs 10

8m1 edr~- E v . • • b omur ıa arı e ~ .y~ n mahallesinden Haci Emin o~ 
nı degıştırmış ve unun ye· y

8
,.ington 9 A.A.- Am~· ·· · · 15 10 940 ·· lu Mehmet Durmu-: tarafın· 

· E kA h b" R · . M " cumenmın , , gun ve ~ rıne r anı ~r ıye ~ısı a rikan matbuatı, Hitıer hak· 105 sayılı celst!sinde tetkik dan s.ıbık Maliye tahsildarı 
reş~l Ba~ogh~oyu ta~ın e~ · kında şu mütalea\arı ileri \ edilerek aşağıdaki fiatl.ırla Muhail Bastuh .. ve:reselerinden 
lemışlerdır. Yıne verılen na· ~ürmektedirler: "Hitler tıpkı sutl\ması karar altına ıthnmış oğulları Ferid vr. Edmun ve 
b~rı_ere göre_ Arnavut_lu~ta Napolyon gibi, bir barp ıista olup hiliifına bareket edenle Suphi ve Ketriıı ve cülyeye 
b~yuk bı~ galeyan hukum dı olduğunu gösternıi~tir. Fa· ı rin şiddetle tecziye edi lecek mahalli gazete ile 7,11,940 
ıurmektedır. _ , • • ~ • _kat kazanılan zal erleri. ef ra ! eri h• I kı.ı maili 11111 ol mn k ü tarih 1 i celsede h aı ı r olma 
nan Ba '- d l d r ·. · '., ... _ .:~ . ı .... 7ıvad~ ına .1... 1 • la' ı hususunda ilaııuo tebli,,..at arı ~ .. uman ttn tğmın ün tar. Bu sahada Amerka h • 7t>re 1 au o unur. ıs k ' ur ç b k ı ·· .. k·t ,, v;mıldıf!ı hcıldc gelınt>dikleri 
a .. şam neşrettiği bir tebliğe be girmedt!n lngiltereye çok ~ .. u ..:omur ·ı o u '.2 anu şnııuumıa mebııı ı;. ü. M. 
gore, bütün cephelerde çok b 1 'k ı !\.ufuk -2 ) kanunun 401 V"' 402 ı'ııcı' n1ad 

'dd me zu mı.: tarna yardımda V1 ğ ,.d " ' ' şı etli topçu ateşi devanı bulunacaktır. ı a :.rzatnr a k ilourlanmış d f'le ine tt·vfika : haklıınııda 
etmiştir. ltalyaııların yaptıgı ve tozu lmmı~ olan ki.>miiriin gıyap karar çık.ırılmaııınıı" ve 
bücumlarm h~psi muvaHa i· sını dinlemesini tavsiye edl· kilosu 3 kuruştur, bu _gıyap kardruundıı yin ... ına 
yetle tardolunmu,lardır. yor. Alman mille ti gibi mu · Millet ıneklepleır j halıı g.tz.ett· ı .. il.1n 'il tt-bli-

Hava muhatebeleri h~rip bi~ milıeıin bize böyle açılıyor gıne karar •erilmiş oı<luıı:un:J 
hır tavsıyede huloomasuıa dan Müddeialf:'yhlcrden Ferid 

Loııdra 9 A. A. - in· teessüf ederiz. Yunanistan 16 yaş ile 45 yaş arıısııı- ~e Edmıııı ve Suplıi ve Ket· 
giliz r~~mi tebligine nazaran misallerini başka milldlerden daki biitürı vahıııd8şları okut- nuı• v.e. Culyenin beş gün zar 
lngiı:.ı tayyareleri dün Al . deği 1, fakat şan vr; ~er eflt ı~n~~ için geçen sene olduğu fında ı ııra::: v~ duru~ma giinü 
manyanın muhtelit şehirleri dolu olan kendi tarihinden gılıı bu sene de vilayetin her olan 17, 12,9iU tarihin .. ı·as· 
üzerinde uçu&k ttskeri usleri almaktadır." tarafında millet m~kcepieri la)'an salı güııli sa t 9 da 
lımaıılara ve mühim merkez· Yunanistana yar- açılacakhr. Mekteplere de· Ant~kya Sulh Hukuk mahke 
leri bonıbard•man etmi~ler . dımlar vaın mecburidir. Millet rnek· m.esme gelmeleri vey.ı vekil 
dir. tepleri 'lO 50 t · d ı gondernıeleri abi !-alında 

,_ Londra 9 (a.a.) - İno ılte· n eşrm e a<,;ııa· h ki " Alw~n tayyareleri dun ak d y 0 cak ve 20 mnrt 941 tar'ıh'ıne n .arında kaııuni munınele 
re e unanistaııa yardım yanııac· g~ ·ı~ h şanı ve gece lnailtere üze • . . kadar devam edecekt'ır. ,.. .ı ı : aneıı te lığ o!u· 

· d h · ıçm büyük bir faaliy t::t b.1şl a· nur. 
rm be b aic;um}arda ~~lunmuş mıştır . Şimdiye kad~r topla- il an 16000 kilo odun alı-
ve u ücumlarrn sıklet mer nan para beş milyon lngiliz ~ezi~ Londra teşİ:iı eyl.\miş lirasını bulmuştur. ı.su mikdu- Süveydiye Nahiyesinde ıer nacak 
tar. Gece yarııınd~n sonraya rm Çvk artacağı tahınin edil· zi Mu!ıtafa v.tkfındarı bir Vilayet daimi eııcü·neniııden· 
kadar devam eden dünkü mektedir. oda ilo yeni ınaballedo 00 • _Hususi muhasebe daireai. 

hava muharebelerinde Ö!Ü lfa}yan Subayları nasıl tamum binanm 940 icarları IÇHl alınacak 16.Q )Q kiJo O• 
k 

dun münakasası 14ı1 940 t 
ve yaralı miktarile m~dJi ~ ig" fal e.dı' lmı"ş? · açı· arthrmnya çıkarıldı . ıha 'h· k ' ' a h d l 14 1 l 940 rı .m~ ~ dar on ıüıı temdit 

asar aı ır. lngiliz Zö)'İatı Atina 9 (a.a.)- iluraya e ' ' perşembe gunü edılmıştır. ıhale 14 11 940 
6 tayyue ile 3 pilottur. getirilen 15 kadar l'ttıl "·aıı saat 14 de Vakıflar idaresin P~ .. r_şemb"" günii Sltat o'ıı ' d ,l 

A 
b • deyapılacaktır . i.steklildrin V ı-

lma n notalarına '':' •rı . verdikleri ifadede ·ken· müracaatları. 1 

ayette daimi Encümende 

cevap 
Alina9 (a.a.) - Alman 

radyosunun Yunan milletini 
mantığın sesini dinlt-rneğe 
d.avet etnıe.si hak.kmdaki neş· 
rıyatına karşı Atina Ajansı 
şu cevabı vermektedir: 

. "~iman radyosu. Yunan 
mılletıne cesaret ve hissiyatı~ 
na kapılmadan maottlrn ıe 

,.,,... ......... • ............... 6. 

dıl~r~nm nasıl iğfal edildik- B Y~P~~acaktır. falıplerirı ihale 
ıer"B •nl•ımaktaJırı•r. - ir kadın sa.<r.tı bll- gunu buracı. tedi buçuk de-

.. " . ltalyan subaylarının Iundu poz.ıto kça.sı Y hrtılac ktır. 
soyl:~ıldr.rine göre, Yunan 1 11 940ta bir adt!t ka· Şartn~meyi görmek istiyen 
arazısınde Yunanlılar tareı· dın k lerın daımi encı.imeıı k 1 . 
hudan hiç bir k L 1 S oı "aatı buluıımu~tur ne müracantlar1 lazım J~r ~mı 

mu aur: e ahibirıiıı Eınııivt·t MÜtıL·ırlu"· 
görmeden b'l ı · 1 1 esrı·y • • J · geçi': ı ecelıc erı ğüne miınıcaah ·~ <h \U ur 

1 

v~ Yuı_aan, İtalyan arkanıha r· Ua/kfa Seıım ÇELENK bıy~lera arasında talyaıılar a 1.7. j CH.P.mathnuı AN'l'AK'{ A 

geçıt vermek için bir anlaş· ı S l .. .. G •• =-•dw';";-d 
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Fırmın içinde oturmak 
büyük ve kiıçük ber nt-: cinsten 
olursa olsun hayvan bulundur 
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Nevyork 7 (a.a.) - Harp 
hazarhğı Amerikanın her ta· 
rafında son derece hummalı 
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