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[~~! İlk Vi iyet Mec isi !Alman· - So·vyet~ 
p~~ Dün sabah toplandı . itti/ akı ? 

,-;ı: Valimiz Sökmensüer, kati sarih, ve Anlaşmada neler var . ~~: V<ı - BalkanlardanAlmanyaya tecavüz vukubu e•~ zıh :rakam/ara; dayanan çok mÜ/ıim bir tursa 5ovyetlerAlmanyaya yardım edecek-

'~~> ınuf uk İrad ettiler ler- Stalin Finta,ndiya harbini_ ~.ir an ev 
lkta"' N - - - ve ı bitirerek lsveçten yenı usler at 1 afıa, AdliyP,l"Miıarif,Ziraat ve sıhhat işlerinden en ince teferruata istiyecekmiş ! ta~ •• ka .. da·r· bahs.eden .S.ayın Sökmens ::er, geç~n 7 ayda y.ıpılan ve d E d .. 

d k M k 15 A A - 'fa, rine de Almanya an n us· 
11

trt onumuz e 
1 yıl ıçınde yapılacak olan işle'"i anlattı ve bize çok A" os ovahaber ·ve~dig~ine tri maddesi alacaklardır. d 

ıansının k 1 O mühim mÜJ. deler verdi .. S tlerle Almanya Harpten evvel anca ~ H gore. ovye k d .. .. I n çe atayın ilk vitayet umumi ı · . k ( 1 . .• b d çoktanberi yapı· milyon mar a uşmuş o a m_e c ısın tazım şü ran ve ra f"ncümen erin ıntı ıa ına arasın a T" - '"b ıı~ ~ıeclisi dün "'at lOu 15 daki- mınnet duygularının büyükle- geçildi. Encümen az.larının lan müzakereler sona ermiş Alman-Sovyet ıcarı.lmu b~-
e a geçe hükumet konağı sa· · · t 1 fi .b 1 1 .k. h'"k~ t erkaAnıharbi· delesi bu anlaşma ı e ır .,. I rımıze e gra a ı lağı isten- açık veya ~izli rey c yapı - ve ı ı u ume . k 
lar• onuııda toplanmıştır. Bu ilk kt ·d· · I ·· • milyar 20J mılyon mar a 

mt> e ı ı. ması hakkında münakaşa ar yesi arasında bir tecavuzı 
t< tarihi r.else açılır açıl nıaz k Ü r Tahir şiddetli a 1 kışlar oldu ve ne ticede seçi mi n giz ve tedafüi ittifak akdol un. i blfiğ edilecektir. ~· süye gelen Valimiz Şükrü arasında kabul edildikten son Sonu 2 incide muştur. Akdedilen bu itti- D ' çııı Sökmensüer kırk beş dakika •r + • 

1 
Al rartl 

..... ~ - • fak mucibince, manya ya rw süreıı açılış nutkunu oku- ı • • • t~ • 
' a zm u ~u vukubuıacak bir tecavüze M··fettı·şı·mız il ı. muştur. Hatayın Anavataııa lZln n d d !l 

ço• k karşı Sovyetler yar ım e e-
h• avudşma tarihi olan 18 tem· s A 1 b"k h k k ·ıı· Almanya Balkanlar- Ve mebuslarımız ·· r ... nıu .. z arı .bugüne kadar geçen ayın za ar ı sa asına oyara mı ı cektir. U 

,.. d<l H t v·ı t" A .h. . . f 1 . · 1 eı· d 1 • meı1afı·ı·r1i ilerletmek hrı"mı"zde ~u.. :t ıçiııde yapılan ve a ay ı aye ı unıumı mec tarı •mıze eşsoz zıı er eruıu . a," şe 
onumuzdeki sene yapılması !isinin birinci seçim devresi birini daha koı'd ed"ıı ve ne ister ve buna karşı muka· Maraş111 kurtuluş bayrtt• a' mukarrer olan işleri en ince niıı ilk toplanlısıııı açıyorum. ticede Ana vatanı· 18 • yıldor vemet görürse Rusya Al- mına iştiriık etmek üzere leferr~atına kadar kati,vaz.h Her şeyden evvel hepinizi hasretini çektiği gözbeb, ,j'i m.,yaya yardım edecektir. Maraşa gitmiş olan Parti 
ve sarıh rakamlarla ifade anavatanın ayrılmaz bir par güzel Hataya kavuştura ı Buna mukabil. Almanya müfettişimiz Profesör Hasan 

d• eden bu nı üh im nutkun met çası oln n güzel Ha ta)' ın bu Cü m lı ur re isi ın iz, Mi ili Şefi· Sovyetl erin Is kand in a vyad a R eşi ı Tank u ti a mebusla rııııı z nıf ııiııi bugtjııden itibare,ı ııeş- günkü lıahtiyar ve mesud do miz ve Başbuğumuz Büyük ilerlemesine muııi olmıyocuk dan Abdullah Murs•loğlu, ıirt r• başlıyoruz. runıunu temin eden nıHli da· lnönüııü herHataylınııı duygu· ve Sovyetlere yardım ede- Mehmet Tecirli ve Hamdi 
e Sayın Sökmensüer, nutku vanııı büyük yaratıcısı Ehe- !arına da tercüman olarak min cektir. Selçuk dün şehrimize g•I • ~dl na başhına<ları evvel meclisi, di Şef Alatürkün manevi hu net ve ...:ukranlarımızla an nak S r mişlerdir. Bekir Sıtkı Kunt ııu Eb d Ş zurunda üç dakika hürme~ y Bu anlaşmaya, ta ın ıd • e i ef Atutürkün aziz ha· A . d hepimiz için çok şerefli bir 

0 
.. n ayak olınu,tur. Stalinin Maraştan yoluna devam ede u h Vft tazım uruşuııa davet e- ~ tırasına Ürnırten üç dakika derim. vazifedir. Finlandiya harbini en geç rek Ankaraya gitmiştir . . giı'.ıo ayakta s'likute davet etmiş M h Aziz arkadaşlar M:ıyı 5a k:ıJar ~itirerek Fııı- Sayın müfettişimizle oıe· 

v h u tereom arkadaşlar: H V 'lk · h ld ı d ~ ve azırun üç dakika ayak H alay •lôyeti ı umu nı landiyayı işgal etıiktP.n son· buslarımıza oş ge i t!r r. 3r; ta durmak suretiy)... bu-yu"k alayın biiyük Türk v~ta· meclisine Hatay halkının tam 

" h ra lsveç hükumetinden y~nı rız. n f. kurtarıcıya ihtiram su'"kuAtu nının er şeyi ilt ayrılmaz itimadrnı haiz olarak seçilmiş Ş h · • J 
bir uz ld .. b üsln istiyecektir. e rımıze ge en t.i ıı yapmıştır. vu o ugunu ve onu olnıanızılaıı dolayı da her i- S 

ı .. d k Dig-er taraftan ovyet- eblıslar ı K f 1 1 1 anav~llı~ ~ıı ayıran muva ·- ı rinizi ayrı ayrı tebrik eder ikti- m dıl · ısa ası a ar a ve şiddet· kat ç:zgıııııı nıutlakn kalkma ve saygı ile selamlarım !erle Almanya arasında Dün Parti Müfettişimiz • ı'I lı alkışl.rla kesilen nuıkun . sadi •nlaşmo imzalanmıştır. O 
.., sonlarına doğru Valimiz, zel· sını ısteyen ve filhakika Türk I Sayın azalar S t le birlikte şehrimize iyar-

1" milletin. d t Uhd . ı J • 'f Bu ;mlaşmaya gör~, ovye - bakır m ~b"SU uo·ıyarbıkır,, zele felaketzedeler·111 ,~ karşı ın arzusuna a t-ına emzt! a c ıgıııız vazı e h . ıd _ ... 

" - b ler Almanyaya anı mau e h b h 
tı•f H~taylılurııı gösterdig" i as"ıl men muta •k olan bu karaıı ağır ve ağır olduğu kadar da arkada;ıomzııı sa i i Cu it 

., - 1 k b S 2 . .d verecekler ve bunların ye Ç b k R b A f ıiil alaka ve yardıma şükr,.•ıla- nı eıı par • ir surette tat- • onu ı ncı e " 'I u u çu. ize me usu tı 
1

~
1 

~:'~~s~~l(~:ı~şel~; ~~!~ı~~:,:~:- Fı·ıılandiy~ h"arbi en son ~~~~;~l~rm busu E-.t gel -
lirasına hürmeten bir dakika Sayın n•ebuslarıınız ı hoı k 

da • • b ld gt-ldilf"r deriı. ıtı .aya ta sükat edilmesini teklif şı· . etın l ....,.. u 5 etmiş ve bu teklif kabuı o- ..c. Valimizin 
dJ. luıınıuştur. •• v ., .. v •• b k ~Şiddetli alkışlarla biten hu Bog'"' t.ız bog"' aza, gogus goguse ve lÇQ ZİJıafeii oı' nutuktan sonra celse 5 da· -

kika tatil edilmiş ve saat bzçag'"' Q 40 Saat sÜren müthiş bir Çllrpzşma Valimiz Şükrü Sökmen 
g ! 1,15 te tekrar toplanmıştır. d M h süer Meclis unun az uı şe-

io- ikinci celsede Va!ô, evvela 400 bin kişilik muazzam bir Sovyet or usu aner ayın refine dün Turizm otelinde 

I. b 1 .. • b tt h h J f le geçı"rmek ı.Ç.10 13 tnıQ ki .. _ilik bir ÖY:e ziyafeti 
"' 11r maz a a eııcumenınin se· a · ı nı er ne pa asına o ursa o sun e . ~ 

0 
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l '- b t 1 t k.k. ld F verıniştiı·. Ziyafette Parti ı çi ere...:, maz a a arın et ı ı gündenoerı· durmadan Fı"niandı'ya hatlarına sa ırıyor - a-oı f · b t kl'f lnu·· ı·etti .. imizle, şelırimizJe bu 
~ ııi t~kli etmış v~ u e ı k b f k lb v 

it kabul edilerok işari reyle at Üt Ün sa 1 dırış!a r, Fin la ndi yalıların ev a l' şer mu kav~- lıınan mebuslar, lıükU met ve 

dil Vedi Karnbay, Fevzi Şemsel· ' met ve kahramanlıg"ı karşısında erimektedir parti t!rkanı i~e Hatay<l~. bir 

ti" ve Hılıni Tuko encümen Hel •inki 15 A. A. - mışlardır. bin ölü bırakmıştır. Cephe re şehri rnize gelmiş olan Zi tetkik seyahatı ydpınak uze· azahklarıııa seçilmişlerdir. 13 güııdenberi başlıyan Sov- Dün sabah Rus ordusu gerisindeki şehirler Rus top raat Enstitüs;j t•lebrleri de E"ctnıeıı derhal toplanarak ><I taarruzu Kareli cephe- 250 bin kişilik muazzam bir çu ve tayyareleri tarafıııdaıı hazır bulunmuşlardır. ına\ •taları tetkik etmiş ve sinde bütün şiddetile devam kuvvelle Manerhaym lıattırıa bombardıman edilmekte ve 
e. maı ataların usulüne uygun elnı•·kted'ır. Fin ordusu, 13 k k ·dl ı · b 1 • · l 
t' oldugv ur d · b .... arşı ço şı ( et ı ir hü · Viburg şehri alev er ıçııH e lif . .1 <ı aır maz atasını 
i v .:rmıştır. Mazbatanın reye şubat akşamı Sovyetler lara· cum yapmışlarsa da bu müt- yanmaktadır. 
~ konarak ka'lıulünden sonra fındaıı işgal edilmiş bulunan hiş taarruzda öğleden sonra Hels:nki 15 A. A. -~' Vedi Karabayla Bahri Baha'. mevzileri, 40 saat süren ~ö- püskürtülmüş ve Sovyet or • Sovyetlerin 15 günden beri 
I dırırı bir t·k .. k gvüs gögvüse, bıçak bwag~a ve d başl!ıdıgvı taarruz, Finlandiya p . et rırı o unmuştur. -r ! usu azim zayiat.ı uğramış- ~ 

'u takrırde, Anavatana ka- boğaz boğaza müthiş bir tır. Bu taarruzda Sovyer or muharebelerinin ikinci saf vu"aıı ve ·ık · · ı k"l t kt d' Soo1 .,, 
1 

ıçtımaını yapan ı muharebeden ;;onra gt:ri al- dusu Fin hc1tları önünde iki hasmı teş ı eme e ır. 

yet Erkanı harbiyesi, şimdi 
en son şiddetini bul.ın bu 
taarruzu büyük bir ihıirnam 
la hazırlamıştı. Man~rhayııı 
hattını yarmak ıç• ıı 
hazırlanan bu taarruza ~v • 

Sonu 2 incide 



YENIGON 

Valimizin nutku 
Başı 1 inc:de 

şereflidir. 

Vilayetin muhtelif amme 
hizmetierini rejimimizın 1cap 
!arına en uygun bir şekilde 
tedvir için bu hizmetlerin ta 
allı1k ettiği müesseselerin doğ 
masmı, yaşamasını, inkişafı

nı ve mevcutlara vilaye!t hal
kının ihtiyacı olan yenilerirıi 
ilaveyi mümkün kılacak vari
dat kaynakları üzerinde dik
katle durarak bu hizmetlerin 
karşılığını hakiki bir şekilde 
temin edecek yapıcı, verim· 
li ve tahakkuku kabil denk 

.. bir bütçe tanzim etmek çok 
mühim ve esaslı bir vazifedir. 

Bugün tatbik etmekte ol· 
duğumuz (9) aylık bütçe Ha
tay vilayetinin teşkiline dair 
olan kanunla umumi meclis 
vazifesini de üzerin~ alan vi 
layet idare heyeti tarafmdan 
tanzim ı!diıdi. Vilayet idare 
heyeti arkadaşları bu bütçe
nin tanziminde Hatayın ma· 
halli ihtiyaçları üzerinde has 

~sasiyetle durmuştur . Umumi 
meclis vazifesi bu günden iti 
haren yüksek heyetinize in· 

tikal etmiş olduğundan şimdiyt' 
kadar bu vazifeyi liyakatla 

· gören idare heyeti arkadaş
l arımm her birini yüksek va· 

.. zifo duygularından dolayı tak 
dir Vf! teşekkürle yad etmeği 

l zevk bilirim. 
Değerli arkadaşlar 

Hatay Valisi olarak 18 tem 
muz 939 da işe başladıın. O 
günden b\\ gi.ine kadar ma
halli amme hizmetlerinin ku
ru!uş ve yürüyüşünü ve bu 
günkü durumunu kısaca tas· 
vibinıze arzetmek isterim. 

Bu maruzatıma başlamazdaıı 

evvel de bu husustaki mesai· 
miz için gez önünde önemle 
tuttuğumuz prensipin, devren 
aldığımız müesseseleri daha 

· iyi bir şekilde yaşatmak ve 
daha iyilerini yaratmak imkan 

~l.trını teminden ibaret olduğu 
nu Vilayet gibi büyük bir 
mütsseseyi her şeyi ilr: yerıi 

1 baştan kurmak gibi bir v&zi 
~ fe aldığımızı da kayd etmeği 
faideli bulurum. 

l\lla halli nmme hizmetleri 
arasında Nafıa, Maarif, Zıra
at Vt' Sıhhat müesseseleri, 
en 'mühimleri ve en başta 

gelenleridir. Bu hizmetleri 
masraf ve kadrolarile çerçe-

~veliyen bütçtnin muhasebe 
işi' ilt" uğraşan hususi muhas<> 
be işlerinin göriilmc:si 3711 
No: lu kaııuııla bidayeten ma 
!iyeye verilmişti. Bugün tat
bik etmekte olduğumuz bütçe 
vilayet defterdarlık daıresinin 
Hatay idaresinden devran al 
dığı ciddiyet ve sıhhatı üze
rinde tetkika zaman itibarile 
iınkan bulunamıyanbir takım 
maliimata istiııaden hıızırlan 

mıştı. Bilhass(\ geçınış idare 
lerde mümasil ltşk:ıatın esa· 
sen ~cut oln1<1) ışı dolayısi 

Jle ı.>irinci defa olarak hazır· 
lanan böyle bir bütçe için tec 
rübelerden istifade imkanı 
bulunamamış, tahminlere ge 
niş mikyastd yer vermek za· 
rureti huıl olmuştu. Bu va· 

ziyet, bugün dahi tam isabet 
li bir bütçe ile huzurunuza 
çıkmrtk imkanından beni mah 
rum etmiştir. Bununla bera
ber bütçe tatbikatında haya
le asla yer vermedik. Bu 
bütçe ile vilayetin yüklendi· 
diği vazifelerden hiç olmaz· 
s& en mühimlerinin başarıla
bilmesi .., bütçe noktasından 
imkanlar haricirıe çıktlmaması 
esaslarını göz önünde bulun 
durmaktan bir an bile şaş
madık. 

939 ~9) aylık vilayet büt
Çt"'Si (171,084) lira varidat v: 
fevkalade bütçe de dahil ay· 
ni mikdıtr) masraf ile deıık· 

lenmişti. 939 bütçesi (l -Ey· 
lul - 940) tarihinde Ati tas· 
dika iktiran etmiş olduğu 
halde tatbik mevkime girdi. 

O günden bu güne ka
dar tatbikatta alman netice· 
ler, hu bütçenin tanzimi sı· 

rasındaki tahminlerin sıhha· 
tı hakkında müsbet veya 
mımfi bir kanmt bumlün .. 
müsait değildir. Mamafi büt
çe tatbikatına verimli mev 
simde geçilememesi.tahsilatın 
kısır aylara kalması gibi se· 

bepler bizi, 9 aylık bu büt
çe üzerinde çok ihtiyatlı 
davranmak zarureti karşısın
da bırakmıştır. Bu bütç~ i
le tahakkukunu görmek is· 
tediğimiz bazı hizmetleri,fiil 
sahasına çıkmamış görürse 
niz başlıca amili budur. 

Vaziyet böyle olmakla 
beraber hususi idarenin bir 
knç aylık hizmet hasılası is 
tikbal için bilhassa 940 büt-
çesi için ümit verici mahi 

yettedir. Bu kanaahmızı mü 
~:elleflerin vergilerini eda hu 
susunda göstermiş oldukları 
olgunluk takviye etmektedir. 

Burada gözünüzden kaç
madığı şüphesiz olan bir nok 
taya işaret etmek isterim. 939 
bütçesi tatbik mevkiine ko· 
nulduğu zaman hususi ida
re kasalıırı bomboştu. Hiz
metler ise durmuyor ve bil
hass ı mektepler açılınak İcab 
ediyordu. Bu vaziyet karşı· 
sıııda Maliye Vekaletinden 
krrdi istedik Y ekı1nu(96,000) 
liraya varan kredi ve avans
larla işe başladık. Bu sayede 
mahalli amme hizmetlt!ri ci· 
hazları harekete geçirilebildi 

-Nafla işleri-
Vilayet nafıa işleri, üze

rinde dikkatle durduğumuz 
en mülıiın işlerimizden biri· 
dir. Bu mevzuda ele aldığı 

mız ilk İş yollardır. Hata· 
yın ticaret ve turizm nolcta
sından kan damarlarını teş
kil eden yollarııı iyi bir hal· 
de muhafazası ve yeni yol 
ihtiyaçlarının tesbiti ve za· 
mania bu ihtiyaçların da gi-
derilmesi bu husustaki 
mesaı pı ogramımızm esa 
sıııı teşkil etmiştir. 

Cümhuriyet jdaresinin 
Hatayda devren aldığı yol· 
!ardan bi !hassa asfalt olanla 
rı ki bunların bazı kısımların· 
da asfaltaj amdiyesinin ya
pılmaması yüzünden tamame 

veya kısmen açılmış bir ha\ 
de bulduk. Yolların hayatın 
da çok mühim tesiri olan 
hendekler ise tamamen ih
mal edilmiş bir halde idi. 

Bazı köprülerin korkuluk 
farı, zaviyeleri az çok tahrib 
edilmiş bir vaziyette idi. Vi 
layet 150 küsur ac;falt ve 
bir okadar kilometre munta
zam şosanın bir taraftan bu 
noksanları nı ikmal ve diğer 
taraf tan mu temadi !amirleri
ni temin gibi bir vazife ile 
karşılaştı. 

Asfalt kıı;ımların yeniden 
kaplanması ve tamiri mühim 
masrafı icalJ ettiriyordu.Hu-
susi idare bütçesinin filen, 
tatbikına geçildigi mevsım 
ise bilhassa asfalt yolların 
tamirine müsait değildi. Ya
pılacak iş tahribatın çoğalma 

sına mani olmak ve küçük 
tamirlerle yaraları kapatmak 
ve yolları · iyi bir halde 940 
baharına çıkarmaktı. 

Bu güne kadar her halde 
şahidi olduğunuzu tahmin et· 
ttijim mesai bu hususta iyi· 
neticeler alınmasını temin et 
ti. Nafıa Vekaletinin de in
zimam f"den nakdi yardım· 

larile mütemadi tamirat grup 
lan kurduk. Ve bunları faali 
yete geçir dik. Bir taraftan 
da handeklerin tathirine ve 
yeni hendekler açılmasına, 
tamire muhtaç olan köprüle 
rin yapılmasır.a ve Belt!n 
yolunda yıkılmağa başlıyan 
bir· kısım istinad duvarlarının 
yeniden inşasına ve ayni yol 
da bozulan bir kısım viraj
ların tamir v~ takviyesine 
ağaçların bakımına imkan 
bulduk. 

Kırıkhan-Ayintap muva· 
salasına da çok ehemmiyet 
verdi2'i mizden bu yolurı bil· 
hassa Aktepe • Hassa-İslahiye 
kısmında g.!çidı kolaylaştır· 
mak için 12 adet taş ı<apaklı 

iki adet ehşap J kapaklı 

menfez inşası, bataklık kı
sımların islahı gibi işleri de 
başardık. 

lfanketlerin tanzimi ve 
yollara kum fer~i yeni se· 
ne faaliyetine hazırlık ·olmak 
üzere silindirlerin hazırlaa· 
ma.sı i~in atölye faaliyeti ve 
yolların hayatını uzatacak di 
ger faaliyetlerde Nafıa mesa 
isi arasındadır. Ayrıca resmi 
dairelerin; mekteplerin, me
murin evleri, Aktepe köprü· 
sü, Dörtyol köprüsü tamir ve 
keşif işleri de N .. fıa dairemi· 
zin başardığı işler arasrncla 
dır. 

Bunlardan başka Antak
ya velskt!nderundaki Halkev
leri inşaatına da nezaret d
mektedir. 

Önümüzdeki 940 lbütçe· 
sine asfalt yolların icab eden 
.yerlerinin esaslı tamiri İsken-• , 
dcruıı-Payas-Dörtyol-Toprak-
kale yolunun seyrüJ sefere 
müsait l>ir hale konulması,Sü 
veydiye ve Karbeyaz ve Ar
suz yollarının noksan kalan 
kısımlarının ikmali, Antak
ya -Karbeyaz, Antakya -Ordu 
yollarıwn birbirin' arzani 

l!2 ·e ~ -
ilk Vilayet 

Meclisi 
FINLANDİY AH 

Başı 1 incide 
li reyle yapılmasına karar ve· 
rilerek seçime başlandı. 

Reyler tasnif edildiği za· 
man reis vekilliğine Vedi Mü
nür Karabayın seçildiği an
laşıldı. Encümenlere seçilen 
zevat şunlardır· 

Bütçe encümeni: 
Hilmi Tuko 
Ali Ôkteıı (Mısırlı) 
Bahri Bahadır 
Ahmet Tümkaya 
Haydar Karataş 

Maarif Encün1eni: 
Vedi Münür Karabay 
Suphi Bedir 
Bostan Merceın 

Başı 1 incide 
vela 12 piyade fırkası 
tirak etmiş, faka t sonra 
kuvvetlere beş fırka : 
ilave edilmiştir. Bu su 
yalnız Kareli cephe 
taarruzu kalk11n Sovyet 
dusunun miktarı 400 
kişiyi bulmuştur. Ancak 
kilometrelik dar bir 
üzerinde y,'\pılan bu a 
harekat, harp tarihinin 
d\r gördüğü bir mul:ıat 
dir. Çünkü Sovyet ord 
cephenin darlığı müna 
tile durmadan taarruz e 
mecburiyetind.!dir. Bu Ş 
it altmdıt ve Fin ordusu 
hayrete şayan kahrama 
kar~ısında Sovyet ordu 
nın manevi kuvvetleri ç• " 

Celal Sdçuk 

Nafıa Encümeni: 
İzzet Zt>k •riya 
Mahmud Kuşçu 
küştü Tı}ek 

1 

kırılmakta ve kıtaat müte 
yen değiştirilnıektedir. 
yet Başkbmandanlığı bıJ 
arruz sayesinde Maner 
hattını sura tle ele ge 

Ahmed Hamdi Ç uıdır 
Sıhh lt Encümeni: 

Seydi Oğuz 
Doktor Basil Huri 
Bayan Fatma Cemali 

Zira -:ıt Encümeni : 
Tayfur lkizoğlu 
Fevzi Şemsettin 
Osman Telli 
Talip Ü!lal 
Ôkkaş Göktepe 

Katipliklere de Ba\ıri Ba 
hadrıla Fevzi Şemsettinin İn· 
tihap edildiği anlaşılmış ve 
pazartesi gunu toplanrnak 
üzere celseye nilıayet veril
miştir. 

bir yol ile bc.ğlanması, Akte 
pe -Hassa yo1unun Vilayet 
hududuna kadar ikmali im· 
kanları üzerinde. çatışıyoruz . 

Ayni zamanda yollarıınızrn 
ağaçlanma işine de azami fa 
aliyetle devam edeceğiz. 

Vilayet dahilindeki mun· 
tazam yolların esaslı bir suret· 
te tamiri vasati her sene t!n 
az ( 100,0)0) liralık bir m 1 s
rafı istilzam ettiğinden ger,.k 
tamir işinin idamesi ve gerek 
yeni ve zaruri yol faaliyetine 
geçilebilmesi için 940 vilayet 
bütçesinin kahilıyeti üzeriııde 
beraberce duracağız . Bu çok 
mühim işler için yüce mec· 
!isin bize vereceği imkanlar
dan en iyi şekilde istifaJe 
edeceğimizi de arzetmek İs· 
terim . 

154 asfalt 161 munzam 
şosa 169tesviyei turabiye ha· 
!inde yolu olan bir vilayette 
bu yolların korunrr.ası, yaşa· 
ması ve tasviyei turabiyelerin 
şosa haline konı1Jması ışı 
bütçe noktasından basit bir 
iş değildir. 

Nafıa mesaisi hakkındaki 
sözlere son vermeden evvel 
İskenderun - Payas yolu 
için nafıa vı·kalrtinin vilaye
te büyük yardımda bulundu
ğunu ve Ak tepe ~Hassa -Is
lah iye yolunu mükemmel bir 
hale getirmek için de tetkikler 
yapılmış ve yüksek makama 
sunulmuş olduğunu arz-!de· 
rım. 

Ct"ğini umuyordu. Fakat 
müthiş şerait ve Finl 
gec' gündtL durmadan 
etmelerinf' rağmen, Ma 
lıaym daha birkaç haf 
belki b'rkaç ay dnlıa rI1 

vemet edecektir. 

Halkevle
riılde 

Yeni teşkilat ya a 

pılacak 

Ankara 15 A. A. 
Cümhuriyet Halk P• 
Halkevlerinde yeni 
yapm.ığa ve bunları 
birer içtimai yuva haline 
meğe karar v. r .nişlir. 
Halkevlerinde toplantı s 
ları, sahneler tesis edıl 

ve Sinema teş 'dlalı da 
laruk terbiyevi filmler 
tile~ektir. Parti y 
filmler ç e k t i r e r 
bunların Halkevleri sin 
larındJ gösttAril n :iİ ıi te 
edeceği gibi, köyl('r 
seyyar sinemalar göde 
cektir. Köylere gönde 
cek olan seyyar sıne111 

motörle çılışacaktır. 

Elektrik id 
• 

resıne 

Br ınemur ve 
daktlo 

Hatay El,.ktrik 
Müdürhiğünd n: 

1 - ıdaremiz için (11 

ka ile yazsı düzgün ve 
ri, hesebı kuvvetli bir 
mur alınacaktır. 

2 Taliplt·riıı me 
kanununun 4 cü madd 
yazılı şaraiti haiz ve e 
orta mektep mezunu 
lan şarttır. 

3 - Müsabaka irP 
23 şubat 940 cuma gli 
at 10 da idaremizde ~ 
cağından talip:erin 23 
akşamına kadar evrak• 
biteleri le müracaatları 
olunur. 
Ayrıca idaremız içifl 

de daktilo alınacak. 
rin müracaatları. ----Neşri):ıt ~1üdüru: 

Selim ÇE.LF.NK 
C.H.P.Matbaaaıoda 


