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·t rJ. 
ıob U 
~.; .~erşege rağmen 
•'k' Fınler mukavemet ediyorlar :r Kızılordu hücuma devam ediy<•r - Sov-

Bulgar Baş,ve
kili 

Köseivanof istifa etti 

rdıı yetler bir günde 4 bin ölü verdiler 
ıase H ı . k" 16 ( 

Sofya 16 (a.a.)- Bul~ar 
Başvekili ve Hariciye Na· 
zırı Köseivanof dün krala kı.· 
binenin istifasını vermiştir. 
Kral Köseivanofun istifasım 
kabul (>tmiş ve yeni kabinenin 
teşkili iç\n istişarelerine baş · 
laroıştır. Yeni kabine teşekkül 
eder etmez, Parlamento top
hntıya çağrılacaktır. 

t1' . e.sm ı a.a.) - Fin· etmektedirler. 
e ~andıya resmi tebliğine ~Öre, Şimdiye k d h b . 
şe 'ov ti · b·· - h a ar ar e ış· 

J ye erın utun cep elerde tirnk d S . 
ısiıllaarruzu en son şiddetiyle d • 1 ' e e~ı ovy~tlerııı tan1<· 
aııııl,aın etmftktedir K 1 d e arının yuzde ellisi imha edil-

ul falınız dünkü hücu ızlı ordu r:1İştir. Kaı di berzahl üze-
bt m arın a rıne bomb ~ d 

ça lört bin ölü vermişf . a yagmuru evam 
eıı1' ır. etmektedır. 

Si Ce~heden verilen haber- Finlerin eline geç 
u ere gor:, Sovyetlerin taar- esirler arasında Sovyetlerin 
h1l uzu vahım bir şekil alması· Türkiye hududuııJaki .:tsker· 
çı ın rağmeıı, Finler hiç bir ler de vardır. Kmlordu en u· 
t elaş eseri göstermemekte ı zak yerlerden Finlandiy~ cep· 

Köseivanof yeni ka
bineye girmiyecek 

nle'!e kahramanca mukavemet hesine asker sevketmektf'dir. 

.~Çocuk Esirge. 

Sofya 16 (a a.) - Kral, 
yeni kabineyi teşkile Maarif 
Nazırı F111of memur etmiş· 
tir. İyi haber alan mthafile 
göre!, eski B~ş vekil Kcsei· 
vanof yeni kabineye girmi· 
yecektir. 

ft• v 
"~ me nurumu 
Jmumi kongresj ya-

,,, rın toplanıyor 
Çocı•k Esirgeme Kurumu 

yıllık kongresi yarın saat 16 
a ·~a ismet Paşa ilkokulunda 

toplanacaktır. 

T oplaııtıda kurumun bir 
r nelik faaliyeti ve hesabatı 

8 
etkik edilecek ve yeni ida

ş {e heyeti s,.çilecektir. Her 
ha vatandaş kongreye iştirak 
ıe edebilir. 

sJ 
,ıet 

Eğitm~n kursu 
hazar Iıkl arı 

'f' 
gr Kırıkhan Nümun,. çiftliğin
e de açılacak olan Eğitmr.n 
r tkursunun hazırlıkları süratle 
ne le~lemektedir. Kursa tahsis 
te ledılcn 5 bin lira ile çiftlikte 
re tamirat yapılmakta ve d I 1 . . ers 
erı• el erının hepsi gelmiş bu. 
rı~~nmaktadır. Tamirat biter 
ıtl,bıtmez kurs derhal faaliyete 

(eçecektir. 

(iraat enstitüsü tale
beleri gittiler 

Bir tetkik seyahatine çık
bi~.•ş .. olan Yüksek Ziraat Ensti

Jusu son sınıf talebele . d 
~·- .. kk rın en mure eı_> ~O kişilik bir gru 
tı"pun şehrıınıze geldiklerini 
~azınıştık. Grup .. vvelki gün 

11 şehir civarındaki bahçeler 
e de tetkikat yapmış ve gece 

lskenJerun yoliyle ve df"ııiz
(ll~derı Antalyaya haı eket t+ 
esl'nıiştir. 
eıı 

o Aydınlık evler 

ti~ kooperatifi 
·ıı~ Ankara 15 ( ) B d a.a - u· 
aY.ra a ortaklard3 ··t kk'I b. • d • n mu eşe ı 
ş . ı~ ·ay ırılık evler,, koopcra 

·ı tıf ı teşekkül etm· t' 3 4 . 
ı 5 d ış ır. , ve 

ohalı evıer inşa edilecek 
\C u evler k 

11 hil ol ooperatife da-
ll ı "k.ı aıı ortaklara ayda hôr 

mı uar Para 'l . · 1 e verılecektir. 

1 

General Did 
Çocuk Esirgeme Ku

r?muna 200 lngiliz 
lırası teberrü etti 
Ankara 16 (a.a.) -- lııgiliz 

vardım komitesi azasından o
lup Erzincan felaketzedftle:-iııt 
tevziat yapmak üzere buraya 
gdmiş olan General Did dü ı ı 
Çocuk Esirgeme Kururo'uııu 
zıyarMt etmiştir. Kuruml\n teş· 

İngiliz bulgar 2lnlaş 
ması 

Sofya 16 (a a.) - ln~il
tere ile Bulgaristan arasıııd" 

yapılmakta olan maH muza· 
kereler bitmiş ve bir anla~ 
ma imzalanmıştır. 

Balka. kilatı ve çocuklara yapılan 
yardım hakkında iz,that aldn ı· 
G~neral, kurumun teşkilatını ktisadi konseyi teşkil 
çok begenmiş ve kuruma 200 ediliyor 
l~g~liz lirası teberrü ettiği 
gıbı_ kurumun defteri ıe d Belgrad 15 (a,.) - Ava· 
taltıfkar cümleler yazmıştır . b Ajansı bildiriyor: 

Ad GeçenlerJe toplanan rlal· 
anada yerleştirileıı kan antantı konst>yinin ver-

felaketzedeler di {i karar mucibince, Balkan 
Adana 15 (a a .) - Zelzele antantına dahil devletler ara

fe!aketzedelerinden vilayeti- sında bir iktisadi birlik te 
m~z~ yerleştirilen kan.leşleri- muıı ıçın mayıs ayı içind"' 
mızın sayısı 972 dir. Bunların iktisadi konferansın toplan· 
bütün ihtiyaçları temin olun- ması tekarrür eylemiştir. Bu 
muş olup sıhlıi durumları da lroııf ~rans Yugoslavyarıın bir 
fevkalade iyidir. Şimdiye ka· ~ hrinde toplanacakhr. Kon
dar hiç biı ölüm vakası kaydc- feı a.ısın müzakere t'<lcceği 
dilmemiş ve 10 kadar lıadi· meseleler, Balkan -ı.ntanlı çeı 
sesiz doğum kaydedilmiştir. çevesi içindedir. 
Doğanlardan babasını kaybe· Mısır Avrupay a 
den bir çocu~a "ismet lnöııü,, asker gönderıniyec~k 
adı ~c.~ilmiştir. Nefs Adana 1 Kahire 15 A:A.- Mı· 
şehrını:ı felaketzedelere yar· B kT Ellh 
dımı 64 bin lir3yı bulmuştur. sır. aşve '.ı . ram ga~e· 
A "k d T .. k• tesıne verdığı beyantta ı ı· 
merı a an ur ıye- sır hükumetinin Avrupaya 
ye gelen vapur bir ordu göndecereği hakkın· 

L?n<lra 16 {a a .) - Bir A- daki haberleri kati surette 
merıkan vapuru hamulesirıin =, yalanlamıştır. Mısır ,,dusu 
mi uayeııesi için lngiliz liman· yalnız Mısınn müdafaası için 1 
arından birin ·· ·· ··ı · ·ı d ·1 1 · l'kt .. e goturu nu.iş- ıngı ız or usu ~ e >1r ı e 
t_ur. Vapurda Türkiyeye aid çarpışacaktır. 
686 katır ilP. fosfat yiiklü ol<.lu- Kanada ı\vusturalya ve 
ğu anlaşılınca iki saat sonra Yenizelandan Mısır ve Fi· 
gt"miııin yoluna devanı etme- tistine asker gelnıeklt- <lt-
sine müsaade olunmuştur. vam ediyor. 

ANADOLU INÖNÜNÜN GÖGSÜNDE 
Piyes bu akşam gündi'z sinen1~sında 

Vf·riliyor 
H~ftalardanberi büyük bir ihtimamla hazırlanmakta olan 

bu pıy:s bu akşam Gündüz Sirıf'masında verilecektir. 
Hasılatı temamen felaketzede kardeşlt>rİınize tahsis edilen 

ve ba~tan başa heyecanla dolu olan bu piyesi rr.utlaka gör· 
mek lazımdır. 

...... ~elim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

Valimizin nutku 
( Dünkü Stsyıdan artan ) 

MAARlF iŞLERl 
Maarif işlerimize gelince: 

939 bütçesinin tanziminde 
her şeyden evvel cümhuri • 
yet kültürümüzden uzun se· 
neler mahrum kılan Hatay 
lı evlatlarımızın okum,ı İm· 

kanlarını elde etmeğe çok 
kıymet verdik ve bu işi ön 
safta tuttuk. Esasen Hatay 
valiliği vazifesini deruhte et 
tiğim zaman Lüyük Başvekil 
Sayın Refik Saydam bana, 
Hatayda diğer işler hakkın 
da olduğu gibi kültür i~leri 
hakkında da sarih ve kati 
direktifler vermişti. 

İşte bu kıymetli direk -
tifler, kültür işleri üzerinde
ki mesaimizde bizim için 
azimet noktası oldu. Bu hu
sustaki gayretlerimiz hakkın· 
da izahat vermeden evvel, 
vali olarak vazif t'ye başladı 
kım günden itibaren vilaye· 
tin istisnasız bütün köyleri 
benden mektep istediler. Ha 
taylıların bu olgunluğunu ve 
Cümhuriyet mekteplerine 
karşı gösterdikleri sevgıyı 
ve bağlılığı ~ükr.ınla anarım. 
Hatay köylerinin bu uyanık 
seslerine daha ilk bütçede 
tam karşılık vermek imkanı 
m bulamadığımdan dolayı 
cidden üzüntü içindeyim. 
Fakat, halkın bu sesi her 
an kulağımda çınlamakta ve 

beni daima imkanlar arama 
ğa sevketmektedir. 

Aziz arkadaşlar 
Cünıhuriyet idaresi ( 53JO) 

talebe okutan ilk tedrisat 
müt•sseselerini devren aldı. 

Vilayetin birinci bütçesi bu 
müesseselerin 9351 talebe 
okutacak duruma çıkat dı. 
Bugün ilkmekteplerimizde 
biraz evv<-1 i~aret ettiğim 
9351 yavrn okuıııakt<ıdır. 
Görüyorsunuz ki Türk Cüm
huriyeti girdiği yc:re daha 
ilk hamlede eskısiııc nispet
le yüzde t·lli fazlasilc nur 
gctirrni~ tir. 

Cümhuriyet, çocuklarımı
zı mahalle aralarında gii • 
neştt-n: ışıktan, saf havadan, 
bahçeden. hatta nıeydaııJttn 
mahrum dararık odalı t'vler 
d: ?ul<lu. Türk çocuğunun 
mıllı benliğini korumak için 
gayri ınü, .lİl şartlar altında 
gösterdiği bu feragntı ancak 
takdir ile yadedcriın. Hatay 
lı yavrular bu feragatları • 
nm mükafatına kavuştular. 
Cümhuriyt:t onları, imkan· 
lar dahilinde ışıklı, güneşli, 
bol havalı. okullara kavuş · 
turdu. 

Bu mesai devam edecek 
ve Hataylı yavrular Cümhu· 

riyet müessesesinin büHin 
nimetlerinden bol bol İstifa· 
de edecek Vt! en güzel mek· 
tep binalarına kavuşacaklar
dır. 

Bu gün 84 mektepte 
1~8 muallim büyük feragat 
ve ihtimam ile kültür vazi
felerine devam etmektedir. 

Ayrıca yaşları ilerlemiş 
bulunmasından 

'dolayı tahsi\dt'n mahrum ka· 
lan vatandaşlar için ( 125 ) 
ulus mektebi açılmıştır. Bu 
mekteplt-re 969 zu kadın 
ve 2500 zü erkek olmak üze 
re 3469 vatandaş devam rt· 
mekt'!dir. , 

Sayuı arkadaşlar 
Hatayda son nüfus tahri 

rine göre okuma çağında 
52422 çocuk vardır. bunlar· 
dan ancak 9351 ini okuta • 
bildiğimize göre hakiH ihti
yacın yüzde 1 '·: ini karşıla
mış bulunuyoruz. 43071 ya~
ru açıktadır. Yani yüzde 82 
çocuk okul haricindedir. Bu 
na nazaran Hatay vilayetinin 
ihtiyacı olan hakiki rakamın 
çok dununda olmakla bera
ber bütçe imkanına göre 
kültür müesse.>elerimizin bu 
günkü durumu ile iftihar 
edebiliriz Bu müesseselerin 
mazi ile ölçülemiyecek ka • 
dar ileri olduğunu umumi 
meclisin içtimaı sırasıııdu biz 
zat yapmanızı rica edeceğim 
ziyard ve temaslarla göre • 
ceğinize emin bulunuyorum. 

Burada ilk tedrisalt de • 
ruhte etmiş bulunan mual • 
!im arkadaşlarımızın Hatay 
mekteplerini vatanın diğer 
köşeier!ndeki mektepleri~ 
aynı seviyeye kısa zamanda 
ulaştırmak için sarfottikleri 
mesaiyi ve bu yoldaki fera· 
gatlarını taktir ve şükranla 
ttnmak isterim. 

Kültür i~lerimiz üzerinde 
bir noktaya daha tumcıs' fay . 
dalı olacaktır. 

Halayda _azımsanmıya • 
cak ,\erecede ola•ı trahom 
göz h lstalığı ok uma çağııı· 
daki yavrular arasında da 
az çok mevcuttur. ilk işimiz 
bu hastalığın sağlam yavı u· 
larımıza intişarına mani ve 
hastalıklı olanların da teda • 
vilerini mümkün kılacak ted
bir almak oldu. 

Göz hastalıkları mut1thlls 
sıslan arkadaşlarımız bu 
yavrular üzninde bütün 
ihtinıam ve baba şefkatleri
le durmakta ve bu yoldaki 
vazifelerini memnuniyeti 
mucip bir şekilde yapmakta 
Jırlar. 

Şurnsını da memnuniyetle 
Sonu 2 incic.Jc: 
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Valimizin nutku Mazlumpaşa Üç ktiiiplal~J.: 
il l 

da/qanınduki ııacak ıırı Başı 1 inc:de 
tebarüzettireyimki TürkMaari 
Cemiyeti ile yapılan temas· 
lar ndices~nde Antakya mer 
kezinde bir taleb,. pansiyo • 
nu açmak kararı alınmışhr. 
Kimsesiz ve fakir talebe· 
mizden şimdilik 50 çocugu 
bağrına basacak, onların ia· 
şe ve ibatesini temin ede · 
cek olan bu pansiyon için 

t bina kiralamış, yatak ve 
karyolalar da ihzar edilıni~tir 
Pansiyon bir kaç güne kadar 
faaliyete geçecektir. Bizi 
sevindirecek ikinci haber de 
yine Türk Maarif Cemiyeti • 

nin lskenderunda bir ( Türk 
kolleji ) açmağa k.:ırar ver· 
ınesidir. Bu karar y,eni ders 
yılından itibaren tatbik edi · 
lecektir. 

Yine bilhassa hiatay ka· 
dınlığmı ehemmiyetle alaka
dar eden feyyaz bir müesse 
senin yakında Antakya mer· 
keziod~ açılması için .nüs · 
bet yol üzerinde bulunduğu· 
muzu da tebşir etmek isterim . 

Bu müesseı;e ( Ak~am 
Kız Sanat okulu ) dur. 
Kızlarımıza, kadınlarımıza 
biçki, dikiş, nakış, ev idare 
si yemek, beyaz işler, şap· 

le~ gibi ev kadınına ait bil· 
cümle işleri teknik bir sure 

te öğretecek oİan bu mües· 
sese, cidden vilayetimiz için 
çok hayırlı olacaktır· 

Vilay~timizdeki ilkokul • 
tarda bulunan 300 fakir ta· 
(ebeye önlük, bir kısım ta· 
lebeye ayakkabı verdik. ~un 
dan başka Erzincan felaket· 
zcdelerinden olup vilayetimi 
ze iskan edilen aileler.in 

L 400 e yakın çocuğu ilkokulla· 
ra yerleştirilmiş ve bunlar 
tamamile giydirilmiştir. 

Ayrıca her ilkokulumuz· 
da' teşkil edilen himaye he· 
yelleri de fakir çocuklarımı 
zın kitap, defter ve kalem 
ihtiyacını temin etmektedir. 

Bundan başka Maarif 
bütçesinin faslı mahsusuna 
mevzu tahsisat ile ilkokullar 
da fakir tul ebe içın 200 li· 
ralık kitap alıp dağıtılmış · 
tır. 

Bütçede tahsisatı mev • 
cut olduğu için tayin_ edi 
l~n ilk tedrisat sıhhat mü · 
f ettişi de köy nnhiye ve ka 
za merkezlerindeki talebe 
mizin sıhhi vaziyeti ile çok 

''yakından alakadar olmakta· 

dır. 
Çocuklarımıza di~e bak· 

ma itiyadını da kazandır:mak 
istiyoruz. Antakya merkezin 
de bulunan diş tabibi Zübe· 
yir Göçmen ilk okullarımız 

' daki talebenin diş muayene 
lerini fahri olarak yapmak· 
tadır. Zübeyir Göçmenin ço· 
çuklarımıza karşı bu yakın 
alakasını teşekkür ve mu· 
habb~tle karşılarım. 

-Ziraat işleri
Ziraat işlerimiz; ehemmi 

yetini hergün artan bir şid· 
detlc nazarlarımızda canlan 
dırmaktadır. İlk bütçenin -

tanz.ımı"nde gerçi bu mevzu narenciye, zeytin,üzüm,kaysı, • ğ" .ı. k 
Hazine hissesine aıt Kadastro Müdürlü ulll'i etrafında az çok bilgi ile mü ve şeftali ile her nevi seb-

1 h ıl • .. d t m esi 20 Şer (ıra asJi ffi88Ş ı IA cehhezdik. Fakat bütçe im· ze gibi kıymetli ına sn et m muza ye e şar na tipıik münhaldiı·. 1usabıı" 
kanları bu hayati iş üzt-rinde verimini arttırmak, nevileri- Hatay Defterdarlığından: Lise mezunv alınacaktır 
lazımı gibi durmamıza imkan ni islah etmek Vt! bunların 19 şubat pazartesi günü iha )iplerin evrakı müsbit~ 
vermedi. ilk hamlede mutJa· fenni bir şekiUe bakımını le edil("ceği gazetemizle ilan birlikte müdiriyete rrıu l 
ka başarılması lazımgelen ve temin ve hastalıklarla müca· edilmekte olan 3000 lira mu atları . ~ 
şimdiye kadar arzettiğim İş· deleyi halka öğretmektir. hammen bedelli Mazlum pa· saydiye resmile bera.:ıerJ 
ler, nuksan veya mühmel bı Bir taraftan ziraat teşki· şa dalyanındaki hazine hisse rı<;a hazin~y~ ait olan )~ 

k ı d k b .. ıa· tımız, diğer taraftan onu sine ait müzayede şartname 35 hissenin tahsili 1. 
ra ı wa ı ça u mevzu uze· mu"zdekı' nisandan itibaren sinin birinci maddesi MRliye t<ırihinden 31,8,941 taf'I 
rinde istediğimiz gibi hare- Vekaletinin bu husustaki e· i<:adar 19 ay müddetle 
kete imkan yoktu. ~ir mek- Soğuksu 4ı(iftliğinJe başlıya· mirleri üzerinde: da yazılı şarait daire~ 
t k anın Veya bir yo- cak eğ"ıtmen kursunda D l · t'h \ d' k 1 t r 1 ep apam (. . . . a yanrnpa ıs ı sa c ı arttırmaya O"lU muşu~ 
lu seyrüsefere gayri müsait yetışıp köylert! dağılacak lec~k olan balıkların umumun Şeklind" tadil edilıtl 
bir hale getirmenin ne demek t!ğİtmenlerle kısa zamanda dan 802 sayılı kanun mucibin Alakadarların nı1Iümu 
olduğunu ve böyle bir akı be iyi neticeler alacağımıza iti· ce alınacak olan yüzdt! 12 üzere ilfın olunur. ~ 
t. ki lıer fedakar madımız tamdır. B ı b b o"ıı ın çocu arını · net işleri de çok ehemmi· I _unun a er? er .. )ık Pahasına Cümhuriyet kül 939 bütçesile temin o· C d k l t ı muc• 

yet verdiğimiz işlerdir. üm· e ! yı sı ma ı e ., türüne kavuşturmalc istiyen lunamıyan zirai işlerimiz hak l · · · k ~ · b t" de ~ 
huriyet, Hatayda bu işleri ıçın ım an ms e ın JA sayın Hatay halkı üzerinde kında Ziraat Vekaleti nezdin 1 d d 'k t k ı 11t11 
feci bir şekilde ihmal ~dil- e te arı e ne yo u • nasıl bir tesir yapacağını yük deki teşebbüslerimiz semere· y · l -t d hl t 
nıiş bir halde buldu. em >u çe e sı ıa I Sek takdirinize bı:-akırımİşte bu Ji neticeler vermiştir.Bu kısa · · d b' ~ 

ı Sıtm:.ı,Trahom Ha· zuu uzerın e ıze rıe -) .. ebeplerd'ırk"ı z,· raat gurubuıı a mu'"ddet zarfında Hatay hal- dd 1 l"k . 1 . kA tı' 
"' tay halkı için ci en te ı ı e gemş ça ışına ım anı i 
dahil işler üzerinde939 hususi kına ziraat bankasından (100. li bir duruma girmişti. Tr a· ederseııiz o k.tdar fayd~ 
muhaseb~ bütçesini verimli- 000) liralık ikrazat yapılmış hom ve sıtmanın Hatayda lacaktır. 
bir dur.uma koyamadık. Bu· ve yine ayni banka kanalile sokulmadığı bir köşe görme Aziz arkadaşlar 
nunla beraber mevcut fidan- çiftçilere (1500) ton tohum dim. Cümhuriyet idaresi te- 939 Bütç~sile kısa ı. 
lıkların korunması, nebati 1 luk temir. olunmuştur. l b b 1 k d da yapabildig" imiz işlef1 ı essüsi c era er s en erun· 
ve hayvani hastalıklarla mü· ZiraatVekaleti mmtak .. nın P8 da 

50 
ve AntakyadalOO ya- C'nümüzdeki yıllar için 

. cadele imkanlarını ve-recek muk ekimi ihtiyacını da göz taklı hastandt!rini faaliyete düğümüz işleri kısaca 
kadar tahsisat ııyırabildik. önüne alarak 260 ton kla· geçirdi. Bu lıastaneleri icabı tim Bu esaslar üzeriod 

V·ıA ı· · t"h 1 ı"mar velaı1t to11umunu Vilayetimiz ı · ı A t · tef" ı aye ın ıs ı sa , , ı kadar mutahassıslarla takvi· ıa gemş ma uma ıs . 
sıhhat ve yol işleri bakımın pamuk ekicilerine tahsis el· ye etti. Ayrıca her kaza alakadar daire amirfetı 
dan lüzumlu olan fidanlıkla miştir . Ayrıca ipek kozası merkezinde bir hükumet dis kadaşlarım istediğiniz il 
rı derhal çalıştırmağa başla· yeti~tirilmesi içinde alakadar · pa,st:rini d faaliyete geçir matı verme ğe amadedi /\ 
dık. Mevcutları koruduk.Ye· lara Fransadan (5500) paket di. Bilhassa trahom müc;ıde Kısa zamanda bütÔ :rzi 

f'd l t. · 'ç"ın tohum cel~ine izin verdiği d · "f d ttı·lıf b ni ı an arın Y" ışmesı 1 
• teşkilatı bütün kazalar da ve kfmlar an ısh a e ll a l 

de tedhir aldık. Ayrıca gibi Bursa ipek böcekçiliği Antakyada dispanserlerile ve her hangi bir fırsll İ 
Antakyı.da halka da şimdi· enstitüsünden de ihtiyacı olan halka çok faydalı olınağa çırmadığımıza bütiin 111 Da 
ye: kadar (8000) fidan t:vzi lara meccanen tohum tevzii· başladı. Sıtmaya karşı da bol de hıitçeııirı taşı yama, ld 
ettik. Tevziata devam edıyo ne ve Antakyada bir ipek miktarda kinin tevziahna,bir mnsraflardan kaçındı~m 
yoruz. Fidanlık f evsi edildi. böceği tohum istasyonu t~- taraftan da her nevi aşıların ) ve bilhassa hayatları e 
Senevi (200,00J) kadar mey sisine de\ karar v rmiştir . tatbikma geçildi.Bütün !:iu hiz, b 'itçeye bağlayan meıt' im 
veli ve meyvesiz fidanı ye· Çeltik ziraatının çeltik kanu metler umumi muvazeneye alı .. 1müstahdemlert" tlOrçlu ~ 
tiştirip tevzi imkanı üzerin- nuna göre yapılması esası da dı. Şu suretle Vilayet but· 1 ğa çok itina ettiği011 t ıbr 
de çalışıyoruz. Ayrıca zcy· kabul edilmiştir. çesinin üzerinden büyük bir yapılması mümkün oı~ı0~n 
tin fidanı için de tedbir al- Vilayetin veteriner işleri yük kalkmış oldu. Cümhuri· ri yaphğımızdarı dotnf el 
dık. Şimdilik aşılı aşısız üzerinde de 939 bütçemiz yet hükumetinin halkın sıhha- danen müsterih buluıt ~r 
(30) bin zeytin fidanı el· bu hizmetin taleplerini karşı tına verdiği büyük ehemmi- ~ muza ifimat buyurmaııılıır 
de edilmiştir. lıyacak durumda değildir. yeti Hatayın her köşesindeki ca ederim. 

lskenderunda da (SO)bin Ancak bulaştk hastalıklarla müesseseleri görmek sureti- Sözüme nihayt!t ver~r 
fidan yetiştirilmiş ve şimdi· mücadele için koyduğumuz le anlamak ve bu hususta evvel Hataylı vatand.Ji 
ye kadar (5000) fidan dağı· tahsisatla az çok faydalı iş· mazi ile hali mukayese et· Dikili, Erzincan, Tok810u 

tılmıştır. ter görülmüştür. Şarbon, ya· mek çok zevkli bir İş ola· takalarmdaki feci yet 
Bu fidanlardan halkın en nıkard. antraksi ve çiçek gi· cakhr. hlan felaketzedelerine e 

çok rağbet gösterdiği cins- bi hastalıklara musap 4612 Ark.:tdaşlar dım hususunda. göste~ 
!er 1 ila 5 kuruşa satılmak- büyük baş ve 3286 küçük Sıhhiye ve içtimai muave· candan alakalarını şu 
ta ve fakrü hali olanlara da baş hay•ıan mutlak ve korkunç nd vekaletinin Hatayın bü· anmağı va:ı.ife bilirirrıd 

k d 1. Erzincan felaketze (200) fidana a ar mecca· bir hayvan salgın ve morta ı tün sıhhi ihtiyaçlarını karşı· b e 
k d B kendi kardaş, acı " e nen tevzi olunma ta ır · l tesinden kurtarılmıştır. u me lamak bususunda şükran ve lan gibi bağırlarma ~ 

Yapılan teşebbüslerle s· sai köylümüzün yüzünü gül· minnetle ifode edebileceğim rimi ism~tlerine kabul a 
kenderunda bütün Halay için dürmüştür. ~u yoldaki gay· mesaisine vHiiyet bütçesinin ve onları en ~üksck ~ ~· 
geniş mikyasta bir narenciye retlerimize devam ediyoruz:. imkanı dahilindt! küçük bir hislerilf! teselh etme ili 

fidanlı2'ınm tesisi Ziraat Ve- Yeni bütçede de buna imkan bı hizmetle biz de katılmak iste Hataylılhrın yekdiğe sk 
kaletince takurür etti~ini ve rakılmasına dikkat etmek ye· dik. Antakya da küçük ınik· y.nrış edercesine göste alı 
Anta.cyada ·ayni mikyasta rindô bir hareket olacaktır. yasta da olsa kadın ve çoçuk ri kardaşça_ ve civaıırıı . 

0 

o • o d " k · ı A l k ti sı d ıl bir zeytin fidanlığı tesısı ıçın Veteriner işlerimiz e o· hastalıkları için bir yuva u· ve ası ane ıare e 
tedkiklere başlandığını da Se· nümüzdeki yıllar İçin tahak· rabi\ecek tahsisatı bütçemize Vf' takcJır il~ ifarf~ et: ~lı 
vinçli bir haber olarak arze- kuk ettirmek istediğimizi iş· koyduk. Fakat binasızlı'< yil· vazifeını y..ıp'll'lnıış 1 e 

1 h b .. Sözlerime son vetf. derim. ler arasında at c~nsini is a zünden bu güzel işi ugune evvel, hareketi arz ~l,1ık 
Bu sene Amuk gölü •tra· ve teksir, keçi yerine koyun kadar başarmak imkiinını bu· !arının hatırnsıııa hJ/ 

fındaki topraklarda tarla fa. culuğu teşvik,kahr yetiştir- lanıadık. önümüzdeki yıl için bir dakika ayak!• ;kel 
resi çoğalmasından şikayet· meyi temin, bakari hayvanla bina vaziyetine göre yeııi , tcklıf ederim. 
ler aldık. Vekalet nezdin· rın neslini islah etmek ve bu tedbirler düşündük. Bütçede Sayın arkadaşlar ~,r. 
de yapılan teşebbüslerle (50) maksatla aşım merkezlerini yüksek tasvibinize iktiran e· Altı aylık .nesai . ı~: . 
Hora tüfeği 2000 Hora tesis etmek ve eneme işleri derse iyi bir iş yapmış ola· ki izahatım tasvibırl~ır, 
fişeği ve bir mikt~r .zehir vardır. 940 bütçesinde buna cağımızı tahmin ediyoruz. ran ederse kendiıni ab 
getirtilmiş ve hususı ıdar~ imkan bulunmazsa Vekalet 939 sıhhat bütçemiz büs· addederim. ffı~~J 
bütçesind.:!ki mücadele talı_sı nezdinde bu maksatla teşeb bütün verimsiz addedilemez. Mesaini~~~. muv:oıı re 

·1 b .. d l geçti J k k diler ve sozume . utı e u mııca e eye • bü<ata geçmek kararın ayız. Bu bülçe ile me< ez ve a· _/'r 
miştir. --Sıhhat ve içtimai zaların etüv ihtiyatını gider· rim. 

Ziraat işlerinde hedefi- 1 mek üzereyiz. Ayrıca kaza· Neşriyat Müdürü: a 
muaıvenet iş eri- ÇE.LENK . • i miz,çeltik,hububat verımını }arda birer ebe bulundurmal· Seliın ·. d b'J · 

arttırmakla beraber pamuk. Sıhlıat ve içtimai muave imkanını da bulduk. C.H.P.Matbaasm a 


