
- ---

{Sayısı her yerde2 kuruş l ... ... Çarşamba 

Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

Skajerakta geni bir de1ıiz 
muharebesi başladı 

P. Grup unda 
ı=Iariciye Vekilimiı. 

izahat vt:rdi 
Ankartt lt~ A.A. - Cüm 

huriyet Halk Partisi Büyüle 
Millet Meclis Grupu bugün 
saat 15 te Reis Vekili Hil· 
mi Oranın Riyasetinde toplan 
mıştır. Celsenin aç,lmasmı 
müteakip kürsüye gden Ha· 
riciye Vekili Şükrü Saracoğ 
lu son on beş günlük siyasi 
vaziyet ve bu esnada inkişM 
eden umumi clurum ve bu 

Belgratla 
Alman Ajanlan 

tevkif ~dildi 

l~gil. J;'ransız Başvekillerinin beyanatı 
ız ve r ı d.k . . • 

Ç b B k d k ··pek gebertilme 1 çe ınsanıye 
em erlayn : • u u uz o l d f 

k~ndini emniyette bulamıyacaktır. Aımanya he bap arın a e· 
lla h ld l t d' _ Reno Alman donanmasının 
Yii~d a ~ y~~ı '?''kş ırbe, tt:g~: ~öy1edi -İngiliz ve Fransız para .. 

.. e yırmunn1 ay 
Norveçte resmi para oldu 

B . -u f kler _ niyet doğurmuştur. Gazete -
rı.. erlın lh A. A. - Al · ·· Norveç, mud e 

1 
'd }er bu hususta şu mütalea • 

-..."ı• 1 . . . N d · t d"' · yar ımı eı e 
,,1 r • ngılızlerın orvece en ıs e ıgı d • }arda bulunmaktadu lar. 

ıter \c d · f t · t" Bu yar ım muuz lll~ Çı ar ığıoa itıra e - etmış ır. . . Al " - Almanların mey . 
~eti ~f', fakat bunun ehemmi· zamdır. Narvık ve cıvarı dan okumasına karşı lngiliz 

"d 1~1 aza\tmıta çalışmakta· manlardan geri almmışt~rf. . terin son muvaff akiyetini. 
ır._ l l' · vazı csı 1 ki r. ki ıiin ftvvel N.,rvi· Her Norveç ınm k Norveçlilere emniyet, sveçe 

bn ~ühim b\r liman oldu- mütt~fikl~re yadım etme · cesaret ·vermiştir. Bu hal 
i-.ııl\tı •ddia eden Alman A· düşmana hizmet eden vatan bütün küçük ' memleketlerin 
ı_ 11

• şirndi burasının kutup hainleri ve cAsusları liaber kurtuluş ümidini canlandıra 
bi:' Y•kan ve ebe.tuniyetsh vermektir .. , caletır. Hitle.r çılgmca bir 
trı~kYcr oldutunu idıJia et- AMERiKALILAR.ü. GÖRE sergüzeşte atılmıştır. Norveç 

L tedtt-. Vatington 16 A. A. zaferi, şima\ hadiseterinin 
ba~•ıdra 16 A. A. - Ska· Narvikin İngilizler tara· manasını Alman ordus1mdan 
dt . •n şimalinde büyük bir hndan istirdadı ha.beri A - gizleın ~ ğe Hitleri mecbur 

~r llıt rnuhanbesi başlamış - merikada büyük bır memı~u 2 ~dz)7ekti;. '?, 7 u 7 7t t 

\~. Muhtrebe de•am etmek A •k 
d4'r. Kenüı netice hakkın· Holanda müs- merı <l 
~~lu~t yoktur. k • Vlutıaka harbegirecek 

'~r. 16 A. A. - temle elert 
~Lt.~i~ Ç~mb~rlayn bugün Vaşington 16 A.A. - Cüm 
"-~1 ı:ğl bW nutuk ta demiş Ve Japon matbuatı hurreisi Rozvelt, söyledi~i 

~ 'Foleyo 16 A. A. - Ht:>- bir nutukta eıcümle d~miştir 
" n...~ ..ı ., • landa bir harbe sürüklendi · k' ttv.ı -:- U\AlOan az zaman ı: 
q 1'lh . ti takdirde, Holandanın. " - Biz dı:vamlı bir sul · 

hun ıaruretine kaniiz. Bctş
kalarının dahili işlerine karıış 

mak istemiyoruz. tMilletleı i 
ezmeden hükumetleri esir et 
meden ve ki.nseyi yuvasin· 
dan mahrum etmeden batış 
nizamrnın kurulması lazımdır 
Hüsnüniyet sahibi olmıyanlar 
bu niza.ıu istemezler. Ekki 

dünyadaki harbin bize bü· 
yük tesiri vardır. Bunun için 

~ aı Zltıfere olan iti- Hmdistandaki müstt":mlekelerı 
tdh,ıın,ıa taıaamile muhafata f ı" 
b ıOtu nin vuiyeti Japonyayı. evKa 

, ' ı. Alman vabşetinfo tide meşgul etmektedır. Ja · 
&ah, 1 

3ılc.letini hiaaetJen in · N d ·ı 
~tt ~ pon H~riciye azırı l ~. 
~t~tl ı . . il aleyhtarı ha . Holanda Elçisini kabul ett1gı 
\iiıık: ıltıhak eylemi~rd*. zaman, bu müstt' mlekelerln 
teiıd" IÖrülüyor ki düny~ı AvrU"alı bir devlet tarafın· 
Rtb ıt .eden bu kuduz k6pak ·r-

ert ı dan idarö edilmesine Jcıpoh· k • 1 rnediltçc insaı.i)fet · 
" 1\ d yanın müsaıade edeıniyeceğı· 

L~ı.. i n i emniyette 
"lt\1y k b ni söylemiştir. 

~()k h acı hr. Almanya ir Japon matbuah dündt"n· 
F'llkitt cb~plarında yanılmıştı. beri bu mevzua dair yazı ve 
dllt ıç,.biri son hesap ka mütalea neşretmektedirler . 
tır.~ Yanlış ve fena çıkmaduş ı~ 

.. Bu mütalealarııı hü asası . şu· 
Patis 16 dur : 

kil R A. A. - &şve· " Felemenk Hindistanı -
&İııd e00

• buaün ayan metli· l d 1 t t e b nın bir Avrupa ı ev e a · 
dernişUtırıJı~tuk ~ söyliycrek rafından idare~ini doğru bul 

" Sk · mayoruz. Holanda harbe sü· 
bil\ sey ~n.dinavyad.ki h8f' - rüklendiği takdirdt- burada-
~t .rını if~a edemem. Fa· ki herhangi bir dekişiklik 
tel\d~ı ~ırallak .. dairesinden öt f k t" 2 Japonyanın muva a a ı ve ar 
IQ .. L ııne ıore, son d~ıiz ll d' k · 1 

,.Qıır b 1 zusile ha e ılme ıcap euer.,, ''•n e c erir.de ~iman do-
tnia~·'sının en az yüzde yir Almanya y~ni kur 

dir ki her ihtimale karşl ha· 
zırlanıyor uz . ., 

Amerikalı askeri muta· 
hassıslara göre, intihabatın 
neticesi her ne olursa olsun 
Amerika bir buçuk sene 
geçmeden Avrupa harbihe 
girecektir. lfo günkü ha~be 
iştirak etmemesin~ imkan gö· 
rülememektedir. 
R~manya Buğday 
jhrcı cını menetti 
Bükr~ş 16 A.A. - Ro· 

hadise~erin leendilerinde lia· 
:ul ettiği intıbalar hakkında 

Belgrat 16 A .A. - Havas 
ajansı bil,{iriyor: 

A\man ajanı oldukları an 
!aşılan bir çok kimselerin e
vinde Yugoslav polisi tara· 
fınd:ın araştırmalar yapılmış 
ve mühim vesikalar bulunmu$ 
tur. Birçok Alman ajanı tev 
kif eclilmiştir. Bu tc:>vkifatın 
şiddetli ve şumu\tü bir hare 
ketin meödei olduğu anlaşıl 
maktadır. 

mufassal beyanatta bulunmuş Berlİn Eıçiınjz geliyor 
ve MebuslaH:lan liazılarmın 
sorôukları suallere cevap Berlin 16- Türkiyenin 
vermiştir. Ruınamed~ başka B~rlin Büyük Elçisi Husı·ev 
madde olmadığından Harici· Gerede hüleumdile teml\s rt 
ye Vekilinin b~yttnahnı mü- mek üzere dün burctdan Arı 
teakip celst!ye nihayet veril-
miştir. karaya hareket etmiştir. 

Edirneôe yeni fe- Gaziantepte 
. yezafflir oldu Gıcziant~p 17-.A.-Em-
Edirne 16 A.'A..- Dün· 

ôenh8ri tle\'am eden ~ürekli- sah görülmemiş şiddetli bir 
yağmurlar doleyı:tile T unc'a 1 yağmur Nizip kazc> sınöa ol· 
ve Meriç Nehirleri ansızın 1 

dukça tahribat yapmış bahçe 
kabarmış ve taşmıştır. Ke· ' ve tarlalar su altmda kalmış 
nar mahalleler sular ahında- tır · Şimdiye kadar 320koyu-

nun su\ar tarafından sürük· dır. 
Ag~ rının düşman- lediği tespit olunmuştur. 

Gaziantepte Je ceviz bü
dan kurtuluşu nud yüklü,.,ünde dolu y.,ğınış fırtı 

Y:;ldo··nu··mü 6 
1 na ve yağmurdan· çaylar ta· 

Ankara 16 A.A.- Agrı şarak 10 köyü su ba1mıştır. 
nm düşman istilasından kur· 1?. yaşında bir çocukla 40 ko 
tutuşunun yıl.d&nü nü dün un ve merk~p sular tarafın 
parlak merasımle kutlanmış Y .. .. • • 
ve bu kutlu gün bütün ma· I da~ surulClenmışlır. H.tlt"p · 
nasile canlandırılmıştır. Gece t'!n gelen trenler yoluna de
f ener alayları ve muhtelif ı vam edemiyerek Akçako· 

e :r.tenceler tertib edilmi..-:tir. yunluda kalmışlardır. 
x , . r ·-y 7 a ?t' 2 2 , I 

A·lrrtanlar sıkıştılar 
Norveç kıtaatı İle şiddetli 

9arpı~nialcır oluyor 
Alman müfrezeleri birer 

edilin~ ktedir 
öirer imlia 

Stokho{m 17 A. A - Narvike çıkan İngiliz kıtaatı 

ile Norveç as1cerle'Ti, mı:4den mıntakalarını ihtiva ~den 
kıstmUirı ve istasyonları işgal etmişlerdir. Birçok yerler

de Norveçliler tarafındah sıkıştırıhm Alman kıtaatı rücat 
etrnekte Vt! bun\::ır mu hisara edilerek birer birer imha 

edilmektedir. Kayaklı N':>rv~ç müfrezeleri cephe geril~
rinde büyük bir fauliye't sarfetmektedirler. 

:fık k •rnha edilmiştir. Mütte. baDlar mı arıyor? 
ihr•t'I~~ Norveç.sahillerine Londra A A. - Hemen 
t.•t'I c ılmiş ve Norveç kı· bütün lngiliı gazeteleri, lngi 

.. ı e bi '!k f 
ltıi~tir ~" .. tc htt~kets geç lia. donanrn151nm son muva 
dir ki ~Ulun dünya bilmeli- fakiyeti ve Almanların Nor· 
Yet ·

1 
• renna. mUtef ltürri• veot ki iitftitsiz vaziyeti ·dola 

manya hükiimt'ti memlekdtten 
buğday ihracım yasak .ehJlaiş

tir. Almanların büyük n1'k·' 
yasta satın almakta oıdu~la· 
n ay çiçeği ile, Milli mülia-

Pele yakında kati bir m~ydan muharebesine intizar edil· 
n:ekted ı r. Her iki taraf kuvvetleri ağır zayıat ver· 
mişlerdir. 

Sovyetıerin ~ara deniz douanması 
Londra 17 A. A. - ~r!in radyosunun Moskovadan 

<;ın h b lup •d'( ar ed~rken mağ - yısile Hitlerin yeni kurban 
l 1 

elDez in aradığını yazmakta ve 
. N0 O..dra İ6 ,,A. A. _ kurbanların başında İsveç 

• rveç bük A • 

buı1(1na h' sb umetı Norveç il~ Holandanın adını zik· 
fllc nclr~ ~ bir beyanna retmektedirler. Gazeteler 
l•ıiliı: ~e~ Prwnı: ve diyorlar ki: 

l>el'al-- ' • l H 1 d t"'•i --...ın Non-eçte ,._ sveç ve o an a 
~ tylen.i!::~ B eld ... au ilan müteyakkiz davranmak husu 
d•ııili~or ki ~ bcyannMnede sonda hiçbir zamaıı haksız ol 

mamışlardır. Bunlar bir Al-

f aa ihtiyaçları için kömür! ili 
racah yasak edilecektir. 

man tecavüzü karşısında ftıüt 
tefiklerden azami yarôım gö· 
receklerint! emin otabıtirler. 

Bundan sonraki taurruz kime 
ınütevveccih olursa ol~uo 

' elimizde bulunan bütün ve-
saitle tecavüze uğrıyaıı mil· 
lete ynrdıına koşarağız.,, 

&larak neşrettiği bir harkre göre, Sovyetl~rin Karad~niz 
donanması yakında ilkbahar manevralarına başlıyacaktır. 

Garp cephesinde faaliyet arttı 
Penis 17 A.A.- Garp ceph<!sİnin İngiliz askerleri tn· 

rafından işgal edilen kısmında dün Almanlar tarafından 
topçu ateşini mütca cip bir taarruz yapılmı~, fakat bu hü 
cum ağır zayiatla püskürtülmüştür. Garp cephesinde fa· 
aliyet hergün artmaktadır. Almanların burada bir dene
me yaptıkları anlaşılıyor. Fransız ve İngiliz kıtaatı ve mo 

törlü vasttalar her lurruzu önl~mek için bddemekt~Jirl~r. 
v • .... r - • "I ,, " 

' 



Hukuki'ik ti bet slar: 

ilk söz 
Hukuki fikirleri yaymak 

için bir mukaddemeye ihtiyaç 

Alman ve 
/ta/yan 

Radyolarının neş· 
riyatı 

Hitler 
Bir Alman Miralayını 

kurşuna dizildi 
Paris - Pöti Parizyen ga 

ilan 
Vakıf mezar Jıl< 

hakkında ki~ 
Vakıf rnezarhğl deınde i: 

-f k ~ıı e' 
;-varını bilmem. Beşer tarihi ilk 
idrakııı tezahurleriııi hukuki 
nıukadd~meler şekhnde kay
deder. 

Ço!c kıymetli hukukçu
larımızdan Ahmed Ziyanın 
dediği gibi, şu ihtiyar kürrenin 
üstünde hcrgün yeni yeni ilim 
ve sanat harikaları yaratan 
ye.r alımda, yer üstündt~, deniz 
dibinJe, hava içindeki tabiat 
kuvvetlt"rini bile hükmüne ram 
ve münkad etmiye çalışan a· 
dam oğullarının ilk devreler 

ların cidden şaheser sayıla· 
bilecek karar ve müdafaala· 
rından parçalar almak ıure
tiyle ·•Hatay,, ın hukukçu· 
1 uk bakımından bugün ge· 
çirmekte olduğu intikal dev· 
resinde meslekdaşlarımıza 
ve münevver halkımıza küçük 
mikyasta da olsa bir hizmet 
t:melindeyiz. Bu maksada 
ulaşa bilsek kendimizi cidden 
bahtiyar sayacağız. 

Alman radyosu, müttefik 
donanma tarafından Baltık de 
nizine mayin dökijlmesinin 
hiç bir kıymeti olmadığını 
iddia etmekte ve müttefikle
rin Norveçe asker çıkarma
larının ehemmiydsiz olduğu 
ııu ileri sürmektedir. Alman 
ıRadyosu bunları söylerken 

zetesi, Alman hududundan 
bildiriyor: 

Harbiye nezaretinin yedin 
ci şubesi erkanı harp zabit· 
lerinden miralay F elix Von 
Ayhhorn, Hitıer farafından 
lskandinavyaya karşı yapılan 
hareketin Aımanyanın kendi 
kendini abluka etmesi deme~ 
olduğunu ve bu::un neticesi 

maru metru ve nıu ııır 

kabristanlığın naklind.e e 1, 
n;abzur olmadığı:Be.Jedı~lıJl' 
bibinin raporile teyid e~d ~o 
sine binat>n heyeti sıbh1Ye oı~ 
misyonunun mukarrersııd' ti 
cibince ölü enkazını ke11 1 

t.I 

Ierile nakletmek istiyenıe;, 
rihi ilandan itibaren 10 ~;~' 
kadar Belediy~ Tab~pl\d' 
nıiiracaat etmeleri aksı ta ~' 
de Belediye tarafından e~ı~ 

~ d~ yaşadıkları halleri düşü· 
ııürsek bö}le bir mukadde· 
meye hacet kalmıyacaktır. 

İlk insanl~uın geçirdiklc· 
ri büsbütün vahşet hayatından 
vazgeçelim, hatta daha vah· 
şi ve korkunç mahlukların 
tecavüzünden korunmak için 
diş ve tırnaklarından bdşka 
bir nıiidafaa vasıtaları bulun
madığı zamanlarla, kendile· 
rinden zayıf hayvanları avlaya 

trak yaşadıkları devreleri de 
söz mevzuu yaparak tarihi 
beşere girmek te istemeyiı. 
Çünkü; bu sütunlarda yaz· 
mak istediğimiz şeyler ecda
dın yaşadığı edvarı tarihiyeyı 

tetkik değildir. Hukuki kai· 
delı~ rin münasebatımızdaki 
ınüesseriyetini öğrenmektir. 

İlk hayat devrelerini ha· 
fırlamak için insaııhğm bugüı 
ulaş:ığı yüksek tekamül mev· 
kiinden gözlerini geriye çe· 
virip o iptidai manzarayı te· 
maşa etmesi grur hislerimizi 
belki incitir. iliz, pek uzak 
olan o karanlık :ıbelerden 
aş&rak, biraz ışıklı olan sa· 
halara yaklaşmak istiyoruz. 
işte burada dedelerimizi ilk 
srm:ıtları olan "çobanlık" ale· 
nıinde bulacağız.Evet! insan
llğm bugünkü yüksek mevki
ıııın ilk kademesi ve sanat· 
teki ilk merhal~si "çobanlık,, 
hr. 

MiJesiui daldı.ırmak için 
kendisiııden dl\ha zayıf ve 
zebun olan mahluklarııı hayat 
larına son vererek aclığmı 
tatmin ve midesini te:;kin 
eden beşeriyet çobanlık dev· 
resine gırınce: ehlileştirdiği 

~hayvanların sütünden, etinden 
derisıııden ve kılından müs· 
tefi<l olmıya başlamış ve işte 
hukuk koidrleri bur"da baş· 
hımıştır. 

•• • 
Esasa girişmeden önce 

şu nu da kaydetmeliyim ki; 
hu zemindeki ya:ı silsilesini 
"Hııtay,, " döndüğüm günden· 
beri neşri de düşünüyorum. 
fakat: bu mühim kudret Vt:: 

karihamin kifayetsizliğinden 
cesaret gösterememiştim. ilk 
fikrimi açtı~ım zaman beni 
bu yola teşvik eden Sayın 
arkadaşım avokat ·uy ener,, 
oldu. Sonra da çok güzel ge· 
çen bir kır aleminde bu fik-
ri mi öğrenmiş olan ve haki
katen -"Hatay., davaınnm baş· 
langıcından ıonuna kadar ve 
halen de her sabada halkımı 
zm bir adım dıha ileri git· 
mesi için maddi ve mınevi 
varlıklarını vakfederek kıy· 
metli mesaiıile butüo fıra.t· 
la rı halkımızın lehine istis
mari kendint' ideal edinmiş 
bulunan hakiki halkçı ve 
Halk evinin df"ğerli r tıisi Sa· 
mih Azmi E.zerin bana telkin 
ctliki ct:saret olmu,tur. Ce 
Sdretirni takviye eden amİ)· 
ler<len biri de biç şüphe is· 
tehıez ki: bu yazılarıma Ha
tayımızın biricik ışığı olan 
"Y ~nigün,. ün kıymetli süt un 
}arından bu mütevazi köşeyi 

tahsis lutfunu esİriemiyecck: 
!erini vadeden muhterem 
mcslekdaşlarım Selim Çelenk. 
Şükrü Balcının tcşcilcri ol· 
muştur. 

Bu değerli dostlara şük-
ran borrumu ifa ederken 
bu cüretimle Hatayın münev· 

' ver muhitinden hukuki fıkir· 
lerin teatisine yol açabilirsem 
bundan şeref duyacai-ımı aa 
kaydetmeliyim. 

* •• 
Anavatana kavuşan Ha· 

tay Türk inkılabım çok ya· 
kından takip etmiş olmakla 
beraber modern Türk devle· 
tinin asri ve medeni müdev· 
venatınm çok kıymetli esas 
!arını, ancttk hürriyet ve istik-
laline kavuştuktan sonra esas 
h sur~tte tamnmaya çalı~mış 
ve ilhakla bittabı bütün nıev· 
zuatı benimsemiştir. 

Baltıkta iki Alman nakliye 
gemısının mayına çarparak 
battığını da haber vermekte· 
dir. 
Diğer taraftan İtalyan Rad 

yo ve matbuatı son günler 
de Norveç sularında mütte· 
fiklerin haza,dığı Zöfnden 
gafil görünerek mütemadiyen 
Alman muvatfakiyetinden bah 
setmekte ve İngiliz donanma 
sının hazientinden dem vur
maktadır. Bu ııeşriytttla lngi 
lİ7; muvaffakiyetini hiçe indir 

!Alman iktisadiyatı i~in fela· 
ketli olacağını söylediği ıçın 

tevkif ediler ... k9 nisanda kur 
şuna dizilmiştir. 

• zar ~ 
zın ars~sının yenı me ~ııı' 
kaldırılması BeıeJiye eııc~ 0 
nının 15,4, 940 gün ve P 0 
maralı karan iktizasıııd'1

11ıııı 

mek ve ltalyan efkarıumumi
yesini aldatmak yl)lu tutul
muştur. 

Müttefiklere veri
lecek Amerikan 

tayyareleri 
Nevyork 16 A. A . - Ame 

rikan hazine nazın müttefik· 
)ere Amerikadan gönderileceı 
tayyırelerin ihracına müsaa· 
de eylemiştir. Bunlar arasın· 
da ağır ve hafif bomhardı
man tayyarelerile keşif tay
yareleri vardır. 

en geniş mikyastaki formülle 
rini getiren kıymeti\ valimiz 
Şükrü Şökmensüer usanmak 
bilmiyen bir mesai ve sön
mez bir aşkla küçü~ümüz -
den en büyüğümüze kadar 
sınıf ve imtiyaz bilmiytı.n bu 
zihniyetleri tel~int: muvaffak 
ol .ıuş ve muhitimizi sevgi 
ve saygı duygularile aydııılat 
mışhr. 

idare mekanizmasını büyüı 
bir maharetle tedvir eJerkeı 
ştflerimizdeıı bize armagan 
getirdiği halkçılık duygulan 
m taksim ve tevzide göster 
dikleri isabetleri memnuni
yetle anarkt.n, şu hakikati de 
tebarüz ettirmek vecibesinden 
sonra esa~ maksada dönece· 
ğim. 

Miralay, bu hareketin Al· 
man milleti tarafından işit-nen 
yeni bir cinayet sayılacağını 
ve ileride milletten bunun 
hesabı sorulacağını ilave et
miştir. 

Miralay, Hitlerin bir emri· 
le Moabit hapisanesine göti.ı· 
rülmijş ve ertesi günü hapi· 
5ane avlusunda k urşuna di · 
zilmişlir . 

Stokholm da başal
hlıyor 

Amesterdam - lian<ld· 
blad gazetesininStokholm mu 
habiri İsveç paytahtıııın tah· 
liyesi için hazırlıklar yapm1k 
ta olduğunu haber vermek· 
tenir. Stokh<'lme !ltica etmiş 
olan 300 den fazla küçük 
Finlandiyah Helsinkiye iade 
edilmiştir. 

Liman mınl.tkasında asayi 
şi temin etmek üzere, sur.!· 
ti mahsusada 6 böliik teşkil 
edilmiştir. 

Yabancıların limana çıkma 
ları menedilmiştir .~Stokholm 
de haddinden fazla kalabalık 
bir Alman kolonisi vardır. 

Alman eh;ilik memurları 180 
kişidir. 

Altın yliklü Norveç 
gemisi 

Nevyork 16 - Almanların 
Norveçi işgal etmesinden 
bir gün evvel 19 milyonluk 
altın yüklü olarak Norveçterı 
ayrılan Trans Atlantik vapu
ru bura1 a varmiştir. - il? 

·ilan 
~ 

Antakyada Gümrük muha 

' ~ 1 u o c ugu umumun ma udl t 
üze re ilanı keyfiyet ol~11~ 

B l d. OeıSI 
e e ıye •'~jjfl~ 

Sadık 

Güvetı 
Sigorta, 

Sosgetes1 ~ 
Sümerbankla.Emlak ;~~ 

tam Bankasııiın kuruın 

T AMTÜRK .d0,ı' 
Ve en güvenilen S1

b 

şirketidir. 

H,ıyat, 
Yangnı.1 { 
Nakli!/~.: 

Ve her türlü kaza 51~, 1 
larmızı en müsait şart1~r 
t~Jiye kolaylıklarile Y8 

MALINIZı . ~ot 
Ateşten ve denizıll .,~ 

kunç ibtimallerindeıı sı 
korur. 

İsttkbalinizden eıni~I 
mak ve huzurla i 8 

ıçın, 

Malınızı, canınızı 
Güven Sigorta şirk~tiııe 
gortalattırınız. 

1 
Hatay Ace11185 

Rıza Altuğ 
lsknedeunr ~ıtl 
Kayıp şehadel~i~11 

. 1927 de Affan ~ııı'~ 
sın den ~ıaıkım ş~h~d Ja~ 
kaybettım. Yenisını .~ 0~1~ 
dan eskisinin hükıJ1U y 0ğll 

Mahmud J<sı'• 

faza taburu satın alma komis N eşriyut Müdürü: 
yonunılan: Selim ÇELENK lıfl 

Antakyad t bulunan eratın C.H.P.Matbaasıııdab•' ~ 
dört aylık ihtiy cı olan 8000 de t t 11111kbııı 
kilo ekmeğin tabhiyesi açık bi lik~ ekmııı~ uJ11o~1 
eksiltmeye konulmuştur. Ki- r .tel omısybon ttos:. 

. racaa an ve u o• 
losunun muhammen fıatı (2J 

1 

t . k ·s)'o11 • 

l 
. . şar naınenın 01111 ;,ı 

kurnşlur. stekhl:rı~ 2 mayıs zaman görülebi leceı 

Ültha ifrata giderek: lıak· 
kın kuvv~tle tevc m olar.,k <loi 
f,uuğunu iddia e dt'ııler, yani 
L iıısaııııı çıktığı topraktan gı· 
dnsını alma) a ba~ladığı anduıı 
başladığını ileri süı cııler varsa 
da; biz n.ufritlerin noktaina· 
zarlarını bu zemiııde lüzum 
görmt!diğimizde.n ve hukuku 
esasiye nazariyeleriyle burada 
mc~gul oımaktan. ziyade; bu
günkti vasıl olduğumuz ge
niş hukuk mefkuresi arasın· 
dan herkes iı;i:ı faydalı olaca 
ğmı sandığımız kıymetıi hu· 
kukçu' arın yüksek nazariye
lerıyle hukuk aleminde ta· 
ıııumış bazı hakim Vt° avokat 

Anavatana kavuşmak bah 
tiyarlı~ma nail olan muhitimiı 
Türk Cümhuriyeti kanunla· 
rının bize getirdiği geniş hür 
riyet prcnsipleriııdcn müste 
fid olmak şerefini kazanmak· 
la sonsuz gurur duydulumuıu 
kaydeder sek hakikati ifadeye 

Halayın münevver muhitin 
de esasen meknu~ halkçılık 
ruhunu takviye ve netice hu 
susunda alimane ve vakıfane 
rehber liklerile muhitimizi tam 
mana~ile birlik ve beraberlik 
yürüyüşiinü talim ve telkin 
vt-. demoknısinin en listün 
halkçılık nimetlerine mazha
riyet ve fırsatlarını kazanını 
y·, tırgip hususunda büyük 
Partimizin çok kıymetli mü· 
fettişi profesör Hasan Reşit 
Tankutun sonsun mesailerini 
takdirle yadeder ve sevgili 
okuyuculanmııdaıı yazıları · 
mızda bulacakları bazı rıok· 
sanları hüsnü niyetimize ham 
!ederek ikazkir ihtarlarını 

940 perşembe gunu saat 14 ol~nur. ; 

Agrun, Kırıkhan ve A.11 

sularından içiiliZ 
A .... . . d b ·steo. 

rzu ettıgınız an a u sulardan 1 de'' 
ğiniz miktarda evlerinize kadar gö 11 

1e 
S . k .. .. b N M J . en ' atış yerı: opru aşında '!Şe ağazası ıı'· ııf 

, çalışmış oluruz. 
Şurasını da itiraf etmeli· 

yiz ki; yirmi senelik bir has 
retten sonra kavuştuiumuz 
Anavatandan bize htlkçıhk 
esasına dayanan umdelerin 

minnetle karşılayacağımız da şim 
den arz,.yleriz. 

HataY, lı 
Şükrü OClUZ 

ve sıhhi şartlar içinde menbalardan getirttierı sıı 1fl 
macana. şişe ve tenekderle satılmaktadır. Ar.rtC~'' 
halinde bardaUa da verilir. Buzda soğuml.IŞ ,., f 

d•''' her türlü içkileri Anı::ak ve• yalnız hıırndaıı te 
bilirsiniz. 
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