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iittef iklerbı tazyikı önünde 
Norveçteki Alman kuvvetleri /s'veç hudu-
Fı duna doğra çekilmeğe başladı 
l arekat yavaş fakat emin bir şekilde inkişaf etmektedir 
ayınis gazetesi : • kuduz köpek mutlak& gebertilecek ve 

medeniyet kalesi yıkılmıyacaktır • diyor 
~aı Pa~is 18 .~. A. - Ha . / yaı:a tır. Norveç harbi bel- / vetli olursa olsun, büyük bir 
h~s·Aıansmm Norveç cep • ki uzun sürer, fakat netice ordu daha göndermek 
torı~deki muhabiri bildiri - 1 bizi.n için mutlak zaferdir. j mecburiyetinde.dirl<!r. Alman 
N 1 Çemberlaynm d~diği gibi , 1 donanmasııım mühim bi kıs-

"ttl <>rveçteki muhasım kuv kAuduz köpeğin ö \dürülmesi / mım \mha etmekle ilk deniz 
~~{r ht-nüz hazırlık devrr.· lazımdır. zafer.ini kazanmış .bulunuyo-
~tpc olup geniş mikyasta Almanlar Norveçe gön· ruz lngiltere Norveçe bütün 
~ltış~ı.ıılar~ başlanmamıştır. d~rdikleri ordu nekadar kuv kuvvetile gitmiştir . " 

ltıı/hk ordularla irtibatını 
~lrtıııı t!den Norveç orduları 
tqt an kuvvetlerine hucum 
\ıut~k tazyika başlamıştır. 
~llı~:~li Alman orduları 
~'İilı lsveç hududuna doğru 
~tçı·~~ktedir. Cenupta Nor 
~~' erın mukavemetine rağ 
~·~ i~1rnan kıtaatı mevzii 
~ll 1 rnuvaffakiyet kazan · 
~n ltdır. Denizlerdeki ma -
~o barajı tarikile Almanlar 

rv ~'la eçe Hava yolile yardım 
lid1~1 iöndermeğe çalışmak 
\ ar. Fakat müttefikler 
lcıı~ da mani olmak ıçm 

ı:l~~ almışlardır. 
lık ~ iılız donahması, mütte 
~u~ hvvetlerin harekatına 
>lp,' eretle azam1 yardımJ 
~ııı,l'lakta harekat yavaş fak st 
1 rıı:._ bir şekilde inkişaf ey· 

ıttedir 

~ea!~<>khoİm 18 A. A -
fık 1 Norveç Aı· ansı mütte 
1 Otd ' ~tl k ularla birlikte Alnıan 
tı l'tı .. arşı harekete geçilme 
~'ir tıııasebetile bir tebliğ 
~· ttnıi r tliy ş 1r. Bu tebliğde de 
b"kı: ki : " zaferi süratle 
tıııj 

2 
lllek değil, muvaffakiye 

. d anıan b k k it, Al a ıra ma lazım 
tııek .. nıanları denize dök · 
lir. ~1UPhesiz müşkül bir iş
dilnbe ~anlar istilayı aylar • 
~İilte;.~ hazır!Qn,11alda idiler. 
bit ~ ı Ier ancak çok kısa 
~<>rıa anıandanberi hazırlanı· 
1b~itı t~ Muvaffakiyetini kmin 
İt l; tııflı hareket ve ted· 

\ı azınıd S c Al ır . abırh olmak 
1tıb ed'?lanların mutlaka mağ 
1.. l ecegvi · · · - ınek nı ıtımadla bt'k 

l &"rektir. 
. ~İli-. ondra 18 A A _ l 

ll} .. tnatb · ""'· n -
ı-.. ~hareb ~ah Norv~çteki 
~ıh· enın kıs .. .. 

'''• f:ık a surmuyece 
~aRlub· llt . Almanlar için 
\IUll. 1 Yetın h k · ı ~\lııu mu a kak ol . 
1 e · Yazara'-tı s" ıc şu mütaleayı 

" ~~rnektedirler · 
1 ('ıı ıtaraflat · · · 
ı alınan d ıçın Norveç-

ker Norv . ers sarihtir. Hit· 
'*rı d eçı, cas 1 -ttı· 1 an g· us arın açhgı 

ll '~lir. M..'r"~ek istila eyle· 
.enize d~kttefıkler Almanları 
\ı~i k 0 tnek · · 
td~ •der ted ~ç~ıı icap et· 

Cekıerd' btrlı lıaı:eket M ır. 
edeniyetı ._ 1 . 

~• ~11 yıkılmı 

Balkan devletleri
nin mühim bir kararı 
'runadasegrüsefer işi tanzim 

edildi 
Aıakadar devletler bu hususta çok mühim 
bir anLışma imzaladıl:ır Çember)ayn 

bu anlaşmanın ehemmiy~tini izah etti 
Belgrad 18 (a.a.) -- Tu için bir garanti te~kil etti-

na nehrinde seyrüseferin kon ğini yazmaktadırlar. 
trolü ve Lu yold.rn muharip- Londra 18 A. A. -
lere harp maddderinin sev Başvekil Çernberlayn bugün 
kedilmiyerek Balkanlarda öğleden sonra Avam kama· 
bitaraflığı ve sulhu muhafaza rasında bir nutuk söyliyerek 
için Yugoslavya, Macaristan demiştir ki : 
Romanya ve Yunanistan ·· - İrgiliz hükumetinin 
arasında bir anlaşma imz~· cenubu şarki Avrupasındaki 
lanmıştır. Yugoslavya matbu diplomatik faaliyeti, bu mem 
atı, alaklıdar dr.vletler tara· ıeketlerde sulhu muhafaza 
fından müttefikan imzalanan için gösterdiği alakanın te -
bu kararın, Balkanlardaki zahürü<lür. Balkanlarda ve 
siyasi vaziyeti ve sulhu mu- tuna havZc:lsında sulhun mu
hafaza için en biiyük bir hafaz ı sı laLımdır. Balkan 
amil olduğu kanaatindedir. devletlerile müttefikler ara . 

Paris 18 A . A. - Fran sudaki anlaşmadan sonra, 
sı:l matbuatı. Tuııa konıisyo 1 bu memleketlerin istiklalleri 
nunun kararını alkışlamakta için korkmalarına hiç bir 
ve bu kararın Balkan sulhu sebep yoktur . ., 

EN SON UAKIKA 
. ---

Birçok.noktalara qeniden in 
gi,iz askeri çıkarıldı 
Norveçte seferberlik ikmal edHdi 

Londra 19A. A. - İngiliz Harbiy~ Ne;.areti dün akşam 
neşrettiği bir tebliğde Norveçin muhte!if noktalarına yeni 
İngiliz askerlerinin çıkarılmakta devam edlidiğini ve ihraç 
harek~tinin normal şekilde ilerlediğini Norveç ve İngiliz 
askerleri arasında irtibatın te:namile l~sis o{unduğunu ilan 
etmektedir. 

Stokholm 19 A. A. - Norveç hükumeti neşrettiği 
resmi bir tebliğde, müttefık lngiliz askerlerinin Norve
ç~n muhtelif noktalarında karaya çıkmakta devam ettigi· 
ni bildirmektedir. 
Batırılan Alınc.n gemisi ve düşürülen 

tayyareler 
Londra l 9 (a,a.) - Uerge ıı 1'4ı(ıklarında asker yüklü 

bir Alman nakliye gemi:;i lııgiliz donanmast tarafından 
batırılmıştır. Dün ve evvelki günkü hava muharebelerin
de 12 Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Norv,.çteki Alman ileri hareketi tamamil; yavaşla-
mıştır. Almanlar, lngiliz ve Norvt>ç taarruzunu önlemek 
için tedbirler almaktadırlar. 

Milli1Şef ı· 
Parti Merkezini vel 
Zira 'lt Enstitüsünü 

şerP.flendirdiler 

Valimizin köy 
ledkikleri 

Bu sabah Akıllı 
köyüne gi•tiler 

Valimiz Şükrü Sökmen· 
süer köy tedkiklerine devam 
etmektedir. Bu saoah re faka. 
tinde Vilayet Jandarma Ko· 
mutanı binbaşı Mucip olduğu 
hald~ Akıl\ köyüne gitmişler· 
dir. 

Anlrara 18 A .A. - Milli 
Şef Cümhurreisi ismet İnö
nü bugün refakatlerinde Baş· 
vekil doktor Refik Saydam 
olduğu halde Parti merkezi· 
ni şereflendirerek bir müd 
det meşgul olmuşlardır. 

Ankara 18A.A.- Milli Şef 
ismet İnönü bugün öğleden 
sonra Refakatleri nd~ Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen otdu 
ğu halde keneli ~serleri olem 
Ziraat Enstitüsünü şereflen
dirmişlerdir. Milli Şef Ens· 
titünün birçok kısımlarını v~ 
bilhassa köylü evini görmüş 
burada kendilerine verilen 
izahatı dinlemiş, köylü h:ık
kmda kıym~tli: direktif ve 

İrşadlarda bulunmuş, Rek
törlük dairesinde alakadar· 
lan kabul buyurarak izahat 
almışlardır. 

Dün akşamki hasbihtt l 
Esnaf birliklerinin teşki

latı devam etmekt~C:ir. Dün 
akşam Halkevinde toplanan 
K~çeci ve Kılcı esnafının iç 
timaınd . l Valimiz ŞiılCrü Sök 
mensüer de bu!unmuş ve 
her iki t'Snaf ile uzun bir 
ha~bihal yapmıştır. bu has· 
b' halde esnafın bütün ihtiyaç 
ve istekleri tesbit olu rımus ~ 

Ziyaret pek ani olmuş 

ve avdetlerinde talebe tara· 
fından car.dkn alkış tufanı 

' 

arasında Enstitüden ayrılmış 
!ardır. Milli Şef Enstitüde 
gördükleri intizam ve mükem 
meliyetten dolayı memnuni
yet ve tabassüslnini izhar 
buyurmuşlardır . 

Meclis Reisi-
mizin tedkiki 
Sayın Abdülhalik 
R~nd :ı Hava Ku-

rumu taşkilatını çok 
Beğendiler 

Ankara 18 A.A.- Büyük 
• Millet Meclisi Reisi AbdüJha 

lik Rerıda Bugün saat 11 ,30 
da Türk hava kurumu rnt'r· 
kezini şereflendirerek, Türk 
kuşuş teşkilatının çalışmaları· 
nı ve bütün tesisatı tedkik 
buyurmuşlardır. Meclis R~i 
simiz Kurumun fevlfalade 
m~saisinden çok mütuhassis 
olmu \'e gördükleri İ11lizam· 
dan dolayı:teşekkür ederek 
mayıs ayı tahsi satını Kuruma 
teberrü eylemişlerdir. 

Türk Hava Kurumu Mec 
!is Reisimizin bu ço c kıymet 
li yardımını v~i<uruına kar· 
şı gösterdikleri alakayı şük
rr nla karşılamıştır. 

Yeni zelzeleler 
Ankara 10 AA.- Dün 

Or,tu ve Samsunda iki şid· 
detli yer sarsıntısı olmuş ve 
bir evin duvarı çatlamıştır. 

Hudut haricine çı 
k~ rılacak ecnebiler 

ve toplantı çok faydalı olmuş 
tur. Her iki esnaf uirer bir· 
lik kurmağa karar vermiş -
!erdir. 

Takdir edilen 
idare amirleri 

Er:ıincan fdaketzedeleri
nin H<ttaya yerleştirilmeleri 
hususunda f evka!a le gay-
ret sarfed~n idare amirlerin~ 
Valimiz tarafından birer tak· 
dirname gönderilmiştir. 

Takdirname c.lan zevat şun 
\ardır: Vali muavini Akif İş· 
can, mektupçu Refik Kuzucu 
Emniyet müdürü lbrahim A· 
kmc1, İskenderun, Kırıkhan 
Dörtyol~ Reyhaniye, Yaylada ğ 
kaymakamlıkları , Payas nahi
ye müdürü, Belan, Erzin na-
hiy~ müdürlükleri . • 

Milli Şefimizin 
lngiltereye 

hicabı 
•Gayenize yiiksek 

ve sarsılmaz bir 
İma nımıı. vardır• 

Mi!Ji Şefimi z İsmet lnönii 
Daily Ma1l gazetesinin husu'. 
si muhabirini gösterdiği arzu 
üzerine kabul buyurarak ıı:u 
beyanatta bulunmuştur : .. 

·· - Tiirk:ye, lngiltere ve 
Frarısa ile ittifakına iyi veya 
fena zawan ayın! ,. tınf"ksiliıı 
d~ima .~adı~ kalar akt ı 1 G y ~ 
n·ze yukseK ve S1rsılmaz ıti· 
madımız var. Muhtt-lif harp
lerde Çdpışm&ş bir as'cı r ola
rak, de11izlere h:\kimiyt-lin 
size ne muazzam bir istifade 
temiıı ettiğini bildirim. 

Ben, İngiliz karakt<"rini ta 
mrım . Ne kadar sakin, cesur 
ve sadık oldugunu bilirim. 
O karakter, bu yeni hadise· 
l:ri~~ mucip olabilec~ği her 
turl~ m~şa~kate göğijs gere
cektır. Umıd ederim ki, haya 
tımızı bu k&dar sık sık v~ 
bu kadar u:wn müdde(karart 

Ankara -Milli hudutlar 
haricine çıkarılması takarrür 
eden bazı yabancılara tebli I 
gatta bulunulmuştur. 1 

mış olan harp ıstırabı, \:Ok 

sürr.ıeden silinsin ve Avrupa 
yeniden sulha kavuşsun. Size 
ve memlek~timize iyi talih 
tcmr.nni ederim.,, 

' 



__ ..._ -·--...-...--------~--- ---------·---- -- --- . . .. . ,. 
.. 

Spor hareketleri : 

ÜçÜPCÜ bisik-
Hukuki iktiba~la': 

"Hukuk 
Şeker muhte. 

kirlerinin 
~Auhakemelerine dün 

başlandı 

Romen - Sov· ' .. Alman! or~ 11~ 
Uç Kralı kaçırıtl~ 

" "Hukuk": "insanların bir istiyorlarmış? s 
1 

birleriyle münase-betlerinde ria· 
yete mecbur oldukları kai<le
ladir .,, ıliye lar;f eden mü 
ellifler ~kst!riyet teşkil eder· 
ler. 

ef yarışı 
Bu pazar sCJ babı 
Kınkhan - Antak

ya arasında yapılacak 
$eker ihtikarı yaptıkları 

anlaşılan ve bu suçları milli 
korunma kanununa muhalif 
olan keresteci Şükrü Çuha· 
du ile arkadaşı tevkif edile 
rek mahkemeye verilmişlerdi. 
Muhtekirlerin duruşması nün 
yapılmış ve bazı şahitler din 
lenmiş, gelmiyen şahitlerin 
dinlenmesi İ\İıı muhakem 0 

önümüzd~ki pazartesien tecil 
olunmuştur. 

gel ·anlaşması 
Her iki hükumet 
huduttaki askerle 
rini geri çekiyorlar 

Paris 18 A.A.- Havas 
aiaıısı Bükreşt~n Romaya ge 
len şu haberi vermektedir: 

Beyrut - YugoslaV)'• , ..... 
!isi küçük Kralı kaçırın.alc; """" 
zere hazırlanan bir suık• 
meydana çıkarmıştır. 

Bu suikasdla alakadar ııır 
çok kimsele

0

r tevkif otunıP Hukuk ilmi! öyle geniş 

'e sonsuzdur kı; bütün in
celiklerine nufuz ve hüküm
lerine tamamilt• vukuf peyda 
ed ·bilmek ancak müstesn.! 
bir nasip teşkıl eder. 

Bölgemizde yapılmakta 

olan bisiklet yar aşlarının 
üçünciisü bu pazar günü sa 
bahı saat 9 da Kı:-ıkban An· 
takya arasında yapılacaktır. 

Sovyet hükumeti ile Ro
manya arasında bir hudut an 
!aşması imzalanmak uzere 
mutabık kalınmıştır. Bu eın· 
lcışmaya göre, hr.r iki hükıi· 
met hudutlarda bulunan as· 
kerlerini geriye çekecekler
dir. 

tur. 
Suikaşdin Yugoslavya eııt' 

niyetinin ve birliğinin gar• 
tisi olan küçük Krah orta 
kaldırmak maksadiyle Alfll'° 
İar tarafından tertib edilıııil 
olduğu zannedilmektedir· 

Be~er ruhunda ezelden 
ebediyete kadar meknuz bu
lunan "hak,, mefhumunu ha· 
kik;ıte ulaştıracak ilmi yolun 
'·hukuk,, denilen ilmin kai· 
delerinden ibaret olduğunu 
kaydetmek maksadı daha 
açık ıfadeye yardım edt!r sa-
nı rı r ••. -. 

* .. 
Riyasız olarak şuna işa· 

ret edelim ki; hukuka intisap 
şerefıııı ıhraz etmiş olan 
fer•lc-r hem vdlanı, hen: be· 
şeri büyuk bır payeye 
mahzar olmuşlar demek· 
tir. Bu mazhariyete liyakat 
kaıarımak ve bunun kar· 
şılığı ola11 vazifeyi iyi yapa
bilmek ve bu mesleğin bütüı. 
icaplarını kavran ak için hu· 
kuk ilminin deriııhklerine 
kddar inmt!yt• çalışmak bir 
vecibedir. 

Bu vecibenin hc:r h ukuk 
çu ıçin olduğu:1d<in ziyade 
bugun "Hatay,, hukukçularını. 
daha büyük bir bor~ oldu
ğunu kayd .. tnıek nıübalagali 
olmaz suııırım. 

* * ,,. 
Yurdumuzun Anavataııa 

i.hakıle tatbikatına girişil
miş bulun.ın yeni kanunlar: 
muhitin hukuki bünyelerini 
değiştırmıqtir. Yeni prerısıp· 
1 r, }t'lli nazariyeler hukl•ku· 
muz hakim olmuştur. 

Vluh"tt.,Je cer~ya•1 etmiş es· 
ki hukuka göre bile, geri sa
yılacak kadar a3arı hukuk iye 
mt-fkudiyeti; yeni hukuk~ 
nazaran gayri mevcutde necek 
derecede az oldı.ğurıu ! öyle· 
ınek biımt>m g1.ırura dokunur 
ınu ~ 

Her hukukçunun mesleği 
alet olarak birk ç cık! k tap 
bulundurması m u h ı -
tin lıukuki ilıtiycıc nı karşılıya 
bı lmesı kifa)e t-dem·y ·et> { 
pek tubıı ~ir k •yfiy ·ltır. )u 1u11 

içındir kı: muhıtıınizd.. lıis
s-olıııfwı bu buşluğu doldur· 
mak z.ıı uretı lı 1 ıl o!nıuştur 

* 4 

40 kilometre mesafe üze 
rinde yapılacak olan bu ya· 
rış için daha ciddi çalışıldı
ğı görülmüştür. Yarışa giren 
ler günlerdenberi antrtnman· 
!arına devam etmekte ve da 
lıa iyi neticeler almağa gay 
ret sarfeyleınektedirler. 

Bundan evvelki yarışlar· 
da da olduğu gibi, iştirak 

edecek sporcu'arın yarınki 
cumartesi günü saat 15 te 
Halkeviııde Brden ter'>iye:;İ 
AsSaşkanhğında hazır bulu
narak tıbbi muayenelerini 
yaptırmaları lazımdır. 

Güreş f inalı 
Geçen bal ta yapılan bü

yük güreş ıııijs.ıbakasının 
muhtelif .sıkletJ-::rdeki finalı 
da pazar günü saat 15 le 
yine spor sahasında yapıla • 
cakhr. Evvelcede yazdığımız 
gibi, serbest gür('şiıı netice 
si alınmış, yerli güreşin ağır 
ve hafif sıkletleri arasında 
son çarpışrua kalmıştır. 

Bir canavar düdüğü 
alınacak Şark hududun 

Beıediye şehirin pasif korun dakı• 
nıa işlerinde kullanılmak üze 
re bir canavar düdüğü alma 
ğa karar vermiştir. Bu düdük 
şehrin münasip bir yerine 
konul acaktır . 

Açık teşekkür 
Uzun müddettenberi rahat 

sız bulunan ve rahatsızlığının 
nereden geldiği anlaşılmayan 
kızımHayrlinnisanın hastalığını 
tam bir ;sabetle teşhis ve apa: 
disit ameliyatını büyük bir 
muvaffakiyetle başarıp oa un 
hayatını bize bağışlayan İstan 
buld:t Cerrahpaşa hastanesi 
operatörlerinden Antakyalı 
Sayın doktor Ziver MestçiyP 
açık teşekkür ve minnetleri· 
mi:c.in iblağma gazetı::nizin 

tavassutunu rica e1erim. 
940,4,19 

Zübeyde Balcı 

Aln1an iahşidatı 
etrö fında 

Paris 18 A.A. Havas 
ajansının, Almanlarm Şark 
hudutlarında yaptıkları tahşi 
data dair sözüne iı-ıanıhr kay· 
naklardaıı aldı~ı haberlere gö 
re, Berliııdeki Alınan mehafi 
li bu talışidat hı1susuııda aza 
ıni ketumiyet muhafaza et· 
mekk ve ihtirazla:hareket' et 
mekkdirler. Söylendiğine 
göre, Alman tahşidatı ı4 fır 
ka ile 20 bin nefer arsında 
tehaliıf etmektedir. Ayrıca 
Moravya ve 13ohemya ve Çe· 
koslovakyada tehşidat yapıl· 
mıştır. 

ltalyada yalanlanan 
bir haber 

Londrada söylendiğine ~ 
re Hollandadaki Nazi ai811 

K 1
. prı~ 

rı ra ıçe Vılhelmin ile e 
ses Jülianayı kaçirmak üıedJ 
hazırlık yapmak • hususu~ 1 
talimat almışlarc'ır. Nazı~ 
bunların ortadan kaybol 
lan mt;:mleket idaresine k•rt' 
şıklık sokacağı ümidile h•rr • 
ket ediyorlar. ,, 
Deniz motörı 
mü na kasası 

Temdit edildi 
Hatay Emııiyet rnüdürl~ 

ce açık eksiitmeye ko~ .il 
ve 16 nisan salı 5ü11Ü İ~ 
si. muka.~:-:r bulunan bir I 
nız ~~torune talip zuhut' l 
medıgın den açık eksiltıJle 1 
nısan 940 tan İtıharen o~ştı 
muddetle temdit edılıJ11 

" 

Aç~.k .. eks_i,ltme 26 ni5''J• Fınaliıı neticesinde birin 
ci ve ikiııcil~r belli olacağın 

d&n, ayni mahalde birinci 
ve ikincilere madalyalarile 
mükafatları merasimle vNi· 
lecektir. 
Silahla oyoark'!n ar- '-~----~--..-
kadaşını öldürdü Hol~ adada emniyet 

ma gunu mudiriyet bin•SI bi 
yapılacaktır. Şartnamede ı'JI 

Roma 18 A.A.-Yeniden bir değişiklik yoktur. ~';: 
beş sınıf askerin silah altına lerin muayyen günde:ııııJ 
çağrıldığına dair veril • n haber yete müracaatları. 
ler yalanlanmaktadır. f taıya, 
bu beş sınıfın ~azı kısımlan· ilan "LJ 

Yukarı Alevışık'a bağlı tedb · rle• İ nı muayyen bir talim devre· V k fi u' a ı ar idaresinde rl1 • ı.ı 
Amsterclanı 18 AA. si için silah altına çağır 1 16 1 rıD' Büyükdere köyüııde otunn 

Süleyman oğlu Hilaıi .ı öldü
rülmüş olduğu h .beri <ılın· 
ması üzerine yapılan tahki-
katta komşularıııdan Kamil 
cığlu Ahınetle ava gittikleri 
ve Ahmet, Hilalin çiftesile 
oynarken kazaen ıJatlayarak 
çıkan saçmaların Hılali ya
rahyarak öldürdüğü anlaşıl · 
mıştır . Suçlu Ahmed yaka
lanarak adlıyeye sevk ve 

.. .. . . 
1 

. o an ira maa~lı "' ~ 
Bulun Holandada dahılı em mıştır. 4katipHği için imtihanla 
ni)d tedL.irleri arthrılmı~ ve 1 Amerika Jmemu.r alınacaktır. tl.' 
bazı teşkilat tarafıııJaıı gizli l . . , lm~!h~n 25,4,940 pe~,fl' 
ce depo edildiği anlaşılan Japonyayı te 1dıtedıy~v ~?e gu!rn sa:ıt 14 de "",~rı' 
silahların meydana çıkarılma Nevyor~ ) 1 A.A.~ '""" ıdaresmde .ıcra oluıuıc eti 

sı için araşhrmalara başlan· ~erika Hk ar~~ı~e ! mküsteş~rı v1.emurin kanununun ta)'İ~le~ 
t 

bır nutu soylıyere demış· gw i şartları h~iz isteklı ~I 
nıış ır. . k' ' a k ııı• y . b· l· . tır ı: . dilekçe ile vilayet mtl 

8 

a anc\ ar sıkı bır kon· "Felemenk Hındistanı·ı ·· ıl ·ı· ı ıı"'' 
1 

. • - muracaa arı ı a"l o u 
t~o .. al.!ın;ı alınmış ve ş~~he· da :;tatükoyu -~nuha~~~a i5in iLAN . 
lı gorulenler hudut harıcıne Japonyanın goster<lıgı alaka M 'f M .. d .. )""' .. 11Je11'ı 

teslim edilmiştir. 
çıkarılmıştır. yı , ehemmiyetle takıb "'ediyo · 1 aarıEk ·uıt ur ugu ko""' ... . · - sı meye "' 

••••••••••••-••••••••••- ruz. Bu statükonun bozul- .i ş Kırıkhan - lskenderıJ ~· 
w 

1 

ması, Başta Amerika olmak 'l uüzerinde Soğuksu rne~ıl 
il ıııiye ve: hukukiye boşluğu· n?ekl.e bahtıya.r olacag~mı.zı üzere birçok devletlerin me- d_e a~ılacak eğitmen .k~1'0 
mı: millı uir kütüphane ek· ş~mdıd,~n tebşır etmek bır ıs- nafiini doğrudan doğruya aıt bır kısım inşaat ıŞ1 • ı 
sikligiııi çok yakın bir istik- t:cal snyılınasa gerektir. I h l ld decektir muhammen keşif bedelı 
b ld d 1 

. ~ b 1 * * a e ar e . l" 26 k a e o cıurmaga aş aya· H d tra uruştur . . • Felemenk in istunınm . · ·f ve 
caktır. . iv~ulııtı .ıydınlatacak ve beynelmilel ticarette mühim _2_- Taıı?ler ~-eş.~ ü_r 

Mulıitin bu ihtiyacını bun- ınkılap yolunu dah;1 kolay b" ·· d l3 ı.· raıtı Maarıf mudurl .. ır mevzıı var ır. eş uııı .. b' . 
dan evvel ki yazımızda da gosterecek bu asari ılıniyenin kilometre uzunluğunda olan gore ılırler . 11~ 
kaydettiğimiz gibi Partimizin uınurııun istifadesine vazolun- bu adalard<> b<ıkır ve kaoçuk 3 - eksil~.m~ 18 

11
'

5is 
kıynıetıi ınüf ettişi Hasan R~şit ması temenniyatını izhar eder· gibi iki mühim medde vardır p~r!en_ıbe gunu. saat 

Mukaddes Tiirk iııkilabı· 

nı doğuran u l vühiınnıdten cü· 
ret vf> cesaret dersleri <Alma· 
sak v • tutulan temedJün yo 
lund 1 } ü.-üm k m churiyeti 
karş1sındrı ces ı retsizliğin ma· 
nasız, ter~ddü ü ı tir kabahat 
o dugunu takdir e nıesek: tet 
k.k ve t<·tcbbü l 'ususundaki 
gerilı~imizı göreı <."k hiç bir 
hırrımete- kş~bbü~ etmemek 
lazım gelirdı. 

Tankutun Hahtya v~ Hatay ken hususi mahiyet arzedt-n ve başka yerlere göre, bey Vılayeıte yapılacaktı'~tıl 
l
. k "H ·· 1 I 1 · · · k 4 - ıhale açık a geııç ı · ve müııevv~rliği. alay,, ın munevver hukuk- ne mı e ticaret nıspetı <;o suretile 'ı ktır. 11 

k b 1 d
'kl · h • 1 "f b b .. ··k ·· B" k l k yapı aca ... , ne ·arşı ese ı erı ususı ı;u arının ı asına mrc ur ol- uyu iur. ırço meme et 5 __ Muvakkat teıtıı•• 

ve müstesna '"sempatinin dukla:.ı va?ife üzerin~t' dur· ı.er. hatta Ame~i~a bile bu ip lira 64 kuruştur. ,dl 
ve çok d e ğ e r l i mak luzumunu hıssedıyorum. tıdaı maddeler ıçın bu adala 6 - Taliplerin aş~k i 

Valimiz Şükrü Sökmensüerin Bu vazife o kadar büyük- ra muhtaçtırlar. zı!ı evsaftaki vesaikı 
eşsiz alakasının ve Partinin Hir ki: bunu ferdi teşebbüs- binaenalt'yh. Felemenk etmeleri lazrn1dır. ~ 
kültür kaynağı Halkeviınizin lerin karşılamasını zaif bulu- Hiııdistanının .;tatükosunda a) Ticaret odasın_da "el'~ 
azim kar başkanı Samih Azmi yorum. Çünkü; müııferid him yapılacak en küçük degişik- bbu)luMnduklkaknna da_ır at 

E 
. 1 k b' I 1 . 1 k "f l'k 1 A 'k ı· k uva at temııı zerın yoruma ı me:1. me-

1 
met e(ın mut a a ı lasa mah ı yanız merı ayı a a adar zu .. 

saisinin tatmin ve tahakkuk 1 kum olduklarım burada kay· etmekle kalmaz, büyük Okya c}lıışaat için Nafı•r'Jlet 
ettirecekle~iıoden_ emin bul'.ın· ı de bilmem ihtivaç var m!dır'I ııustaki sulh ve t•mııiyel dava lüjıüııden alınmış e~k~1' 
maktdyız. Üınumı olan bu ıh- l Bu mıntaka üzerindeki sını da balel<lnr eder.,, sikas1 umezkur vesı .. d"-
tiyacrn inşaatı i1<mal edilmiş lüzuınu yarınki yazımızda mu mak için ihale günUflV 

Fakat, o kanaatteyiz ki; 
bıı)uk milletimizin ruh ve seci 
yt>siııde saklı bulunan yüks~k 
lıimmet, muhitimizdeki asarı 

bulunan yeni Halkevi binamız- talea ~delim. Neşriyat Müdürü: ' hafta evvdiııe kad•' 

d 
Selim ÇELENK k ·· aca.ıt 

a çok yakında teıiıini uör· :iataylı Şükrü Qhuz rna amına mur • A C.H.P .Matbaasııı<labaslmıştir dır . ., 


