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- 10 ŞubatOI 1941 
~11J B""Ai.cıoull 

S"hibi ve B h . . as mu arrırı 
.... --

Nuaz:teye ait yazılar 
' .. 1ıyaı Müdürü adına 
2hon erilmelidir Hanların 

er k .. 
eıımesinder.5kuruş 

alınır Ücret pe!'indir 

(Sayısı heryetde 2 kuruı) ... . ... Pazartesi 
~ : ÇELENK 

tılcşriyat Müdürü 

Abone:Yılhğı: 5Lin 
Yabancı memleketlere 

: 8 Lira !'Günü geçmi;, 
sayılar 5 kuruşl 

T elefon:l-46-P. K. 24 

... HER GUN uö~pEN SONRALARI ÇIKAR HALK 9Aı'ETESI - Ti81s TARiHi 1ne YIL 12 SAYI 2898 ADRES ı YENIGON:ANTAKYA 

Seller YineÇok Mühim 
.ı Tahribat Yaptı 

---: 

Debbağhanede Büyük Zaror Vur 
Birçok Köyleı, TarlaJar SuJar Altında- Ası Nehri Seviye 

sinden Çok Fazla Yiikseldi 
'd 24 aaattanberi ~ağan den almış bulunuyordu. ı~rle tartalalar. ıu altındı 

: detli yağmurlar ;üz:ün· Seller Dabağhaneyi as- kalmış ve Demirköprü Cİ· 
~ nebrin seviyesi çok tiıa t9derek çukurlarda bu varı İlf'l köy ·fe nehrin su-

Yu letaıiş ve•ilci taraftaki lunan derileri sürükleyip larile dolmuıtur. 
•rıı;" · "' V81imiz Sökmenaüer 1Yı satar başmıştır. yötürmüştür. li · B ıey p yerlerini köprüyü, 
d ütün gece sabaha ka- Mezbaha da ıular al· debbatbueyi ve AdaJı 

, llr Yağan şiddetli yağ· tında kalmış ve kesilen ko mütemac'liyen fezerek alı 
·mi Utlar sokaklardaki )'01· yun)u ancak öğleğe doğ· nan tedbirleri tetkik ey1e-

:'l' lrı L_ • L ' ' ed ' J 
1 qplamış ve 1,cadde· ru çarşıya çı"ırllmııtır. mıı Ye ıcap en ~mır e • 
ı:rden ririp çıkmak saat· Bu arada adıyı da sel ri vermittir · 

0::~ İ.•kanııı bir hale ler basmış ve Adada bu· Köylerde arar ve zip 
•~•lbi ti nm çok oldup ta.._. edil 
'ÜnU 1 r. Ası nehri köp· lun lar lc:urtar1lmışlardır. mektedir. Şeh•ritt 11 • ' 

tık n IÖzterini tamamil"' Debbağhanedeki zarar kenderuo, R"ybanİye, Yay . 
'lik71

• _ve köprü çok teh ve ziyarnın 50 bin lira ol • lada; Araımdaki fOAlar 
01; 1 bir duruma ı lfİrmiş ğu'ıöylenmektedir. da da tahribat varda r. Bu 
ic.blundan Nafıa daireıi Diğer taraftan ası neh •bala her üç ' kaAbaya .. Jt ~~ri y•cc rin~,:~;ı;;i:/ÖL..!'.o;ıı; :;t;;-:• 
ta,.ih; için Suriye hükumeti 
Q·· ~, ne bi~ ıJJtimatom 

b. un lielkevinde vermİ§ler 
ı~toplantı yapıldı Londra 8 A.A.- He-

k. . atayın siyJtsi ve ~!es· nüz teeyüd etmiyen bir ha· 
1 ınk't'' ' 1 İçin b'ı aıı tarihini•yazmak bere göre, Ortaşark ngi· 

liği . tr heyet teıekkül el· liz Kumandanlığı ~Beyrut 
<li in~ ve bu heyetin ken· Limanandaki Fransız harp 

Çındcn ·· · K · · ı · · t 'it l Yon uç talı omıs· gemı erınm 1.ngı ereye es 
tik. •:Y•rdı2ını habt:r vermiş limini istiyen bır ültimato 

D mu Suriyedeki Fransız 
Lı iin ~ 
.-ıalke,,· o~ı~den sonrn uıakamlarma vermiştir.Bu 
nın h 1 ~•tonunda topla· iıltim ıtomda gemiler lngil 

lirniı !:~ ~rnumiyede Vu tereye teslim edilmediti tak 
de h•zı~ bu Sökmensüer dirde askeri harekata baş 
f'*Ydıll b' Ulunrnuş \'e çok lanacağı bildirilmektedir. 

• lt h A lllı:ttır. li aısbihal yapıl- ı manga 
kik· &tay t 'h· . h 
b' 

1 
ve : tarnaın11~1 ınm af· ilkbaharda hare .. 

ır eıf!r ol 1 e l>itarıı 
h. · arak 11 " · ıı· · kete g <!\çmeg"" e 1 ınııe intikal •v" ı . tarı· ~ 
çok rnWı· etrneaı bu mecburdur 1 1tı es · 
tarih ve d' l erın Haıkevi Londra 9 A. A. -f ı Ko . 
ındau ha 1 nııtesi tara Siya 1,;·ı lngiıiz mehafili, Ö· 1( ıır anu 
0:nitcnin bu h ıa.;ına ve nümüzde~ i "hı ay urf11a· 

kı eserlerle H ususta es· da harbin alacağı vaıiye· 
dele tarihin ktay Müca· t; tetkik cdeı keıı hülasa· 
lelerden v eb· arışınış kim e 12 t ten şu nıütaleadadır : 
lllek surt>tıle z~ dinle· Deniderde Alman tah 
•ıa . esen ın d 

~~tırnıeıin . . ey a 
'ar vcrii . ~ •ttıfakla ka 
ltrih ve ~~Ş~ır. Halkevi 
İtibaren ; 

1
?1u Ynrındun 

Ct-ktir, •a 'Yete Jeeçt•· 

Sefik s . oy-=r şeh 
rınıizde 

Soy K..ydı~ri V alis\ Şdık 
...... er :.ın felıriınize . l 
·••lf ve V l. ge • 

• ııniz:in · f' . <>lınuştur B .. nuıa ırı 
•onra Ka. u~un Öğled~n 

yıerıye d" 
<>laıı Şefik on~ceic 
lflttdiı d Soycre lıoş 

l\&k d' eı . t-r ve iyi yolcu 
ııc:rız . 

td..>ahirlt>rİne karşı açılan 
mücadeleyi rnuvaffakiydle 
başaracağımıza emin bulu 
nuyoruz. Hitler, Ame r ika 
dan İııgiltereye yardım ge 
tirecek gemileri b;1hr&ca· 
ğını tehdit mııkaınıoda 
söylemektc-dir. Amerika 
lm t~hdidelaldırınıyacakhr 

Dijicr lttrdtan Aiman 
yıt p etrol sıkııılJsı .;ekme· 
ğe başlamıştır. Bu itibarla 
önümüzdeki ilkbaharda 
her ne o!ursa olsun hare 
kete ge\:m .. ğc mecburdur 
Çüııkü Hitler uzun ıürccek 
bir harbe devam için petro 
le malik dctildir. 

Aınira1 Darlanla 
her aber Afrika 
ya ını kaçtı ? 
Londra 9 A.A.- la-

viçreden ıelen ve Alman 
kıynaklarından verilmiş 
olmJJI\ nıuhtemel bulunan 
bir haberf': göre. ~areşal 
Peten Amiral Darlanta be 
raber bir tayyare ile Viti 
den Afrikaya ıeçip Gene 
ral V. eygand' İltihak ey· 
lemiştir. 

İngiliz siyaıi mahafili· 
ne göre, bu bu haberleri 
ihtiyatla karşılamak lizam· 
dır çünkü Alman kaynak· 
larmdan gelmiş olma11 

çok kuvvetlidir. 
Viıide karrqalıktar 

çıktığı hakkındaki haber· 
ler de ibtiyt\tla rkarıılan· 
maktadır. 

Alınan Ajansı 
ne diyor ? 

Berlin 9 A.A. - - Al· 
tnan ajan\ı Vişideo babM 
alıyor: Vişide karıa-.hk· 

1 

lar çıktığına dair olan ha 
berter ha"ikata uyıun de 
ğiıdir.iMareşal Peten ile 
Amirıtl Darlan bu sabah 
dini hir ayinde bulımmut· 
ı,rchr. 

Veril~n hallerlerc ıö· 
rr. Frttoııı kabineıinde 
mühim dotiıiklikler ole· 
cakhr. Hariciye NazınFlan 

den istifı eylemiş y~rine 
amiral Darl11rı ıotirilmiı· 
tir. Darlanla Harbiye Na· 
zırı Hütıinıerden baıka 
bütün l"lla11rların kabine• 
dtn çekilerek bunların ye 
rine bqkaıarıuın ft>lecrıi 

Bingazi düş- 1 /talganıız en 
tükten sonra büyük deniz 

lngiltere ne ya
~acak? 

BU SUALi :soRMAK 
SıRASI HITLERDE ! 

Lendra 9 A. A. -
Binıazinia zaph münaae· 
betile mütaleoa yürüten in 
2ilik gazetel~~i tunları yaz 
maktadır: 

.. - Artık Trablusu 
aıarp mıntakasmda bir İtal 
yan mukavemeti veya mu· 
kabil turnazu mevzu o be· 
biı olamaz. Alm ınya ,,,.. 
aen batlamıt oldutu ltal • 
yaya yardım işioi ne de · 
re~ye varJaracakbr.? Bin· 
razioiri 11ı1ptı Akdeniıde 
loıillz hikimiyetini söz 
ıötürmez bir şekilde iabet 
ettii'i gibi, Faıizmin ve 
M1110linin bikimiyetine 
de nihayet verecektir. 
" Acaba ınııiltere ne Y•JM· 
cnk '! ıimdi bu suali 
ıormıtk 11ras1 Hitlere gel· 

• • 1 
mıştır. • 
ltalya için tek yol 

Loadra 9 A. A. - in 
giliz siyasi ınehafili şu mü 
taleadadır : 

İtalya için şimdi tek 
çare Mare'81 B•dogliyo • 
nun riyuetinde bir dikta 
törlük kurmaktır. 1 tal ya• 
dan ıelen haberlere ~öre 
efkirıumumiye her ııc pa· 
baam• olursa olsun sulh 
akdetmek taraftarıdır. 
Kont Ciyanonun da Ba· 
dogliyo ile daimi lt'!aıaı 
haliı de olduğu aöylenmek 
teJir, 

SONDAKlil 

üssü olan 
Cen~va dün bom· 

bardıman edi~di 

Londra 9 A . A. -
Bugün nesredilen r t-sm1 
tebliğde. İngiliz• donanma 
smm bu sahah şafak sö · 
kcrkr:n Akd~nizde halytt· 
nııı en büyük ve en mü • 
lıim d~niz üssü olan Cen· 
vayı lıombardımım ~tti~i 

· b:ldi:-ilmektedir. Küçük hü 
\ 

yük birçok harp gemileri· 
nin iŞtirik ettiği bu horn· 
bardımanın büyük bir mu 
vaffakiyetle başarıldığı mı 

laşıhy )r. Henüz bu hu · 
susta tafsilat gelm~miştir. 

Beş ltalyaıı ue

nerali daha esır 
düştü 

Londra 9 A . A . -
Bingazidf' esir edilen ltal· 
ya ı askerlerinin miktarı 
bdnÜz anlaşılmamışt ır. Çok 
dağm?k olan bu es • ı ler sa 
yılmaktadır. Aııcak bu 
mmtakada beş İtalyan G':' 
nerali dı!ha esi~ ec.Jildiği 
öğrenilmiştir. ı füngazide 
alınan esirler hariç olmak 
üzere 9 kaııuııucvveldeıı 
bugüne kadar ltaıy.ın esir· 
lt•rioin sayısı 11 O biııi gf'Ç 

miştir. Bunların arasında 
13 General ve bir Amiral 
ile 5 bin subay vardır . 

Türk Hava kurumunun 
gelir kagnaklurı 

Başvekilimiz bu hususta mühim emir 
ve direkt~fler verdi 

Ankara 10 A.A.-- Baıvekitimiz Doktor l~efık Say 
dam bugün Türk hava Kurul\)u Gen~ı merkezine ~İ · 
der~k bir buçuk saAt ~adar meşgul olmuşlardır . Baş· 
vekil Kurumun gelir kaynaklarmın daha çok inkişafı· 
nı temin için Kurum Baıkanı Şükrü Koçağa yeni emir 
v~ direktifler v~rmittir. - -----------
ÇÖR ÇiL 

Dün ı.kıam çok ınP· 
him bir nutuk söyledi 

lnıiliz lbtvr.lcili Çör · 
çil dün akt&m aaat 23 te 
radyo ile çok ?.'übi"! ~c 
uzun bir nutuk soyJemı,tır. 
lnrili& Ba~il~ ~ nutkun 
da tn.Utereyı ıatala teşeb· 
büaü lnriliderin kahraman 

CC:r verlfm:CtJir. 
Lavalan Ddiıiye Neza 

:retine ıelmeei . mllhtemel· 
dir. 

c11 mukavemdi. gelcc~k 
aylarda yapılma~n muht,. • 
mel lıtarruzları. haıyırnın 
vuiyı-ti, Trabluıuıarpleki 
af~rler silsiJr.si, Arnıtvul

lukta ftalyaııın mağlubi yet 
leri üıı-rinde durmuş vr. 
nihayet Balkanlardaki va· 
ziyete uncak Bulgttristanın 
durumuna işard eylemiş· 
tir. Bu çok mühim v,• u· 
zuıa nutkun hüliuaıııu an· 
cak yarmki sayımızda bll
direcej'İ..ı. 



Sa,ta-2_: 
i iill' fENIGON 

et meclisin 1• • • e va ımızın utku 
... (Dünkii sayıdan artan) 

Hus•ısı muhasebe ver bütçe emaneti borçla 
kayıt ve taha~kuklannm 1 
1837 aayılı kanunun tayin 

ettiği şclcildt" yapılması li· 
:ıım gelmf"kte oldu2undan 
bu iş de t>I~ alınmış ve ali 
kadar ekitctl~rkıl m.tl\bık 
kalınarak 941 yıhnda tat
bik:.ta geçilme:5İ temin o· 
lunnıuştur. Husu•i ınuba • 

lan bu yollan • korunmas' 
bizim mütevazi bütçemi · 
zin kudreti dahilinde de· 
Sfildir. Bu sebepledir ki 
Nafıa Vekaleti bu mühim 
yolların dörtte üçünü dev 
Jet yoUan için~ ahnış ve 
bu yollarm yaşamasını lf"· 

nıin edecek yardımlarını 
vilayf"tt~n sirı-ememiştir. 
Geçen sene ıöylediğim 
gibi asfalt yolların bozu· 
lan kısımlarının ensh ta· 
mir vt: asfaltaj işlerin~ 

başlanmıştır. YağmurJarııı 
şiddeti kış mevsimiııJe bu 
mesaiyi duı durmuş ise de 
ilkoaharrn müsait günlerin 
de tdcrar başlıyacak ve 
önümüzdeki yıl içinde yep 
yeni bir yol manı..ı. asıle 

karşılaşacağız Y ollurın ko 
runması iç·n vılayetçe sar· 
#edilen emekle i de sı:-asi· 
le arzed~yim. 

gayretimizle ça 1ı.şacağıı 
D - Vilayetin Beyi; 

nahiyesi mıntakasınd•~ 
sayfiye yerlerini biliyotf11 
nuz. Bu )'l"!rlerio irtibatııtl 
en iyi şelcilde kcwuyacd1 

mızı da vadetmiştik. iJıl 
~ayfiy yerlerinde, So~ 
oluk }"Olunun müntehafl" 

çalışmaları randan da 33442 lira tt-di 

1 - Amme hizmetle- ye '"dilmiştir. Maliye vl'!· 
rinin ne ıur,.tl!! tedvir edi 1 kil~tinin , kefaleti le açihrn 
diğine gPçm'"d n bu hiz • krediye mahsuben lınan 
metlerin m,.sJarı olan va· 68 bin lira ile Hataydan 
ridat ve masraf bütçeleri· müdevver 26000 lıraoın ().. 
nin tatbikatını deruhte et denmeıi iıi üzerinde duru 
miş olan Hususi rnulıase • yoruz. Ve bu mes~:e hıtk 
be İşlerine bir göz atalım; krnda maliye vek;lleıib te 

910 varidat bütçesinin mastayız. 

ıaubammen miktarı 515940 MALİ DURUM : 
lirı.dır. Sı:mesi .ı zarfında Bugüne kadar iyi ce • 
f11Zla tahsil edilen 6922 reyan etmiştir. HAk! i ı" za· 
lira:çeltilc parası ile eğil• manında ve tam.ırnt:ıı ö-
111enleôn ücret v~ zaruri denmiş ve bütç~ ile t ·sbit 
maaraflarma lcarşılılcola • olunan hizmetler: de görül 
rak umumi muvazeneden müştür. Ve göriilm'.!ğ~ de 
yardım o•larak verilen devam olunmaktadır. H~r 
5925 lira ki ceman 12847 hangi bir muvaı~rıesizlik 
lira munzam tahsisat bu karşısında kalmamak için 
bütçeve ilave edılmek sure bütün ma~raflarda azami 
tile 940 bütçesi 528787 li- der~cede tasurufa riayet 
rc1ya çıkaralmışhr. 939 ma oluııdu~u gibi tahsilata da 
lı yılından 940 mali yılına ehemmiyet verilmiştir. 
bütı;e emanetinden 51703 T11bsilat ı isbetinin mali yıl 
lira 30 kuru~, nazım be11p sonuna kadar kanuni had 
lardan 5842 lira 2~ kuruş ierine.ıtçıkarılması için ge· 
939 yılında ınalıye vekile• rekh bütün tedbirler alm-
tinin kefaJeuıe ahnan kre- mışar. Ve almmaatn.- da 
diye mabauben muhtelif devam olunacakdır. 
tarihlerde alınan 68000 ARAZİ TAHRiRi : 
lira ve Hataydan müdev• BiJiyorıunu.ı iri 939 ve 
v~r parad~n buıusi idare 940 seneleri bida~t>:tleri a· 
için tefrik ve emauet he· razi tahrir işleri muhte f 
sabında kayıtlı bıılunan safhaJM'lnda bizim için e· 
26 bin lira ki cem'an saslı bir ÇAiışma mevzuu 
151547 lira 58 kuruş borç olmuştur. Bu iş, vatanda§. 
la girilmişti. larm baZJ ş:ikiyetıerine 'dt:. 

941 Haziranına da ziraat yol açmıştır. Es.aında mü 
ve mal . sandakldr ında him ve mal sahipleri ara-
40781 lira 97 kııruş dev· sınJa hassasiy .. t doğurma 
r rderek girilmişti. sı tabii olan bu işiıı adila 

Tahakkukat ve ue cereyonı zaten Cünıhu 
tahs,lit riye.t :ıı:a. unlarımn 2ııuam 

ve Keialeh ölbudadır. Va 
tan<Zaşlara takdir eaiıen 
ktymetlcr LIZerinde ıtiraz 

ve t~myız hakkı veren 
cümnurıyttt k<ıuunları ~la• 

kadarlctrCd uıalüoı olunca 
i$1er süratleJCdnuni w.,cret 
sııu taiup etmiş ve netice 
{er ahnınaga h.ılanmıştır. 
Kırıkhan, Reyhaniye liaza
larının abriri geçen yılın 
Mart ve niaan ayJa1arında 
mer~ez veİskenderun Yay 
ludagı kazalarının tahriri 
d.: Mayıı sonunda nibaye 
te ermİ1tİr. 

Bütçe mubammenine 
mukabil 1941 ilk altı ayı 
s0.ıunda nazım bt·saplar 
hariç t~hakkck eden mik
tar 417166 hradır • .du mik 
tarın 111240 lirasmı bede 
ni mükeJlefıyet teşkil et· 
mektedir. Nakdi hıhakku· 
kata mukabıl 940 i .k tlltı 
rtyı sonunda Hı yı l l :nuh· 
suben 133926 li r a tahsıl 

.,dilmi~lir. N • zım nesapla 
rınhaHye tahakkukaıı39l 15 
lira olup bur.a muh!tuoen 
de 16414 lira; · tahsil 
edılmi~tir. Eski ender 
bakayasrna mahsuben de 
82910 lira ve bakaya na
zım heaa1Jh1rdctn da 16175 
lira tahsil olunmuştur. Şu 
~urelle, 940 l:enesi ill al· 

.tı ay 1e.nunda hi•seler de 
dahil olmak üzer~ tahsi • 
lit aıiktarı 249425 lirıtya 
INliğ olmUJtur." Bu netice 
bizim için üwit vericidir. 

TEDlYELER : 
940 yıb içınde tahak

kuk eden maaraffar ile ma 
iafave ücretler yukarıda da 
'i~et ettiğimiz gibi tawa· 
men ve günü gunime ödenl' 
mi;lir. 939 yılından uıüdev 

ı<ırıkbann ve Keybani 
ye kazalarınuı itiraz tetlti
katı so: ı l:ıular~k verlileri 
k&tİyd k~ s Jetmiştir. Di' • 
a-er uç · uamo • da itirrz 
tetlcikuti süratle ıncelen • 
mektedir. liu ıcazaların da 
itiraz letkı kl~riın .ı s~ e 
sonuna Ki:ldar katiyet le.et~· 
bettirilme.1iue c;.h~ılmallta 
dır 

BiNA T AHR1Rl : 
Halen tahakkuk ettiril 

ılll·kte bulunan biwa ve gi 
auı•n eaki iradlar üzerin • 
den tdfu&kkuk ettirilmesi 
ve mukayyet iradJarın ııok 
aanbjt ile beraber bina 

sebe teşkilatının bir sene
lik ömrü olmasrna rağ· 
men i~leyişiııde görulen 
bu in~İ7dm._önümüzdeki yıl 
için bütçe latbikfltı nokta· 
sından daba verimli inki· 
şaflar vad.etmektedır. Tab 
ıildarların yorucu hizmet· 
lerini vazife aşkile en iyi 
bir şekilde ve feragatle 
gördükleri ve teşkilatın 
bütün meımurlarımn ayni 
vazife bağlıhğı ile çah~tık 
larını tebarüz ... uirirken bu 
işlerin tanziminde hummn . 
h ve bilgiye dayanan bir 
gayretle ;Çalışan vali mua· 
vini Akif İşcan adını da 
takdirle anmalc yerinde 
biı- h~reket olacaktır. 

Nafıa işleri 
Sayın ardadaşlar, 
İlk seçimin birinci top 

lanışınd• huzurunuza çık· 
t'ğlm zaman atay dahi -
lindelci yoHarm vaziyetini 
izah etmi~ ve bütün gay· 
rd}erimizin mevcudu ko • 
ruduktan sonra ilüzumlu 
olan yenilerini yaprnağll 

müteveccih olJnguou da 
t~barüz ettirmi~tim. Filha 
kika ~u euıtao hiç bir an 
ayrılmadık. Ve mesaimizi 
de inıkinlarla hızlandırdık. 
Her şeyden evvel 17 aya 
yakın bir zaman zarfında 
yolların 1teyrüsefere ruüsa 
it durumuuu ıdacne eltır· 

mekle kalmayarak bunla • 
rın ömurlermi uzatacak: 
tedbırl~rı almaktan da ge 
rı durmadık. Yagışı de · 
vamh ve şid<lctlı. sıcakla· 

rı ve rüzgarları sert olan 
bu mıntakada yoUarm ko 
runcnası esash v., devam
la gayret ve dıkkate ve 
bir çocuk sevgisi kadar 
sevgi ibtima.na ihtıyaç 
göaterir. Bu dikkat ve. ıh 
tlm'lmda gösterilecek eıı 

küçuk bir ihmalin bu gti -
:L""l yolları bir koç ay zar 
fındct barap ve geçilmez 
bir bal~ getireceğine hiç 
şüphe etınemelidir. Şimdi 
huzurunuza çıktığım bu au 
dtt bunca seHere ve kesif 
nakl;yata raj'mı:u yolları -
mızın iyi durumuııu .... göz 

' önüne aetirince biz·: bu 
imkanları ve-ren Nafıa ve· 
kilerimizin kıymetli yar • 
J,mlarını şükranla •nma -
mak ve bu işleri başar un 
kıyuıetli Nafıa müdür ve 
arka<laılarını hatırlama nıalc 
ve onları takdir etmemek 
imkanını bulamadım . 300 

kilometreyi mütecaviz 0 • 

A - Geçen sene ta -
mirine başlandığını bildirdi 
ğim Aktepe köprüsü esas 
lı bir surette ikrnaı edil -
miş ve ~eçide açı1mışhr. 
Bilirmi n!z ki Cumhuri}et 
bu köp üyü geçit ver -
mez ve harap bir vaziyettt! 
bulmuştu. 

B Süvoydiye yolu-
nun ( 17 - 25 ) kilometre le 
ri dahilinde kumsal olma· 
yan ve kıtın geçit vernıi
yen kısmına blokaihk tuş 
nakledilmiş ve mükellef 
amele yardımı ile kıımen 

silindirajı yapılarak senc
lerdenberi kışın motörlu 
vasıtalara kapalı olan bu 
yol seyrüsefere açılmı~hr. 
Bu sayededir ki Süveyd ı 
ye mmtakuınırı portalcaHC! 
rı kıyınet!enmiş ve yağ · 
nıu ı lu günler de bile mfi· 
törlü vasıtalarla pazarla a 
ve :st.isyonLtra ııalcledilc· 
bilmiş v~ edilmektedir. 

C .....ı. 85 metre uzun· 
lugunda ve teı;Iim aldıiı· 

mız zaman ferınen an4ıc 
yaya 6eçide müsait bul u 
ğumuz ve eua kazıkları 
çürümüş olaıı Arsuz kop· 
rüıü ele hen.eu, yenid n 
inşa edilmiş bir şekilde ta 
mir ediluuş ve bugün altı 
ton sıkletinde vesMWn i: «! 

çebileceii bir ~e getıril 
miştir. Bütün gayretıeri · 
miıe ragmen Arıuz - İs· 
kenderun yolunun bozuk 
kısmam bu sene zarhnd i 
ikmal edemedik. Bunıııı 
da başhca sebebt, yağmur 
larm erken bıaılaıuası v~ 
çabşma ıuıkaıauıı adbetaı~ 

aiôir. Önümüzdeki yıl için 
dt: bu işı de başararak 

Anuz · İ»ken lerun kış 
irtibatını da temin sureti· 
le o nalıiye hallıcmın malı 
ıulitı kolayca lslcenuerun 

pazarına nakil imkarı.ııı el 
de edecegimizi kuvvetle 
umuyoruz, ve buna butlın 

da 50 metre uzunluğuııd' 
bir iıtir ad duvarı çökdljf 
e mo:örl"' wuıtaJarm f. 

çidini kapamış idi. Bu 
varı d.l yenid~n ve çJ 
sağlam o!ar({k in~tt sııtel' 
le geçide aı;tılc. 
Ayrıca İ~~~ ıderu ıla bd 

nyfıyc .r.t.>l dı1ki yolu J 
hM çolckisaJt.makiçioAr 
dan Müftülere gid'!n 
yolu mükellef amele yı 
mile motörlü vasıtal•' 
geçebiJec~ği.bir hale f 
tirdik ilkbaharda. Bu yl 
daha çok ıslah edrrek "öl 
müzdeki sayfiye mevfİI 
için istifade editecek L' 
duruma getireceğiz. ~ 
yol, havası çok güıel 
lan Müftülerin bi~ sayfı 
olarak inkişafma da :b 
met edecektir. Bir ıa"r' 
tan Beylanm IU'k ıntV 
bel nolctasıodan ( H ,,l' 
m~ ) dogru bir aayiiy~ f 
luouu ~çıhuaaına batJao~ 
ve 00- hayli ılerlemifl' 
G..ümüıdeki çal11ma 'I 
sıminde bu yoiua dı ' 
törlü vasıtalara açılın•-' 
çalışılacaktır. 

lslcenderuu - N~tf 
füc yolunda det eHS~l .. I 
bat yapılmış ve :billJ" 
tebıike arzeden V:rajl~ 
·c: şletilmiş Vt"Y8 tashih 
mı.ıştur. 

E - Ayrıca ıra.,., 
yollarda beş köp'' 
radyo inşası ve lsk'
run yolu üzerind"ki ~ 
beniıı tarniri ile tsıce 
run civarında ıellerd~ 
yul"n hendeğin t• 
işine de başlanlDIJtlf· 
nunlll beraber İskerı: 
Payas yolunun pett 
poları ile lıkender&J11 

sındaki icısmmm da 
larırı ttsirile har' 
kurlarılrnası tedbiri ~,.ı 
mıttır. 

f) Hubiye ıle o' 
köyü arasında'motö'~ • 
sıtalarm "'eçebilecel' 
yolun açılma işine '-'J. 
lanmış ve umeliyat ' 
!emiştir. Bu yolun 11' 
mı halinde havası vl 

l ti 1>arile güzel bir~ 
yeri olmak• ntımıe 
köyü sahasının goıl , 
irıki~af kayde del'. 

G) börtyo! 
yegane yolu olan 
iıtasyon yolunun ~ 
mirah için ahn•d. 
mucibi~ıce ta~ ,.ak~ 
lanmışhr. Dörtyol 
y<ıluııun yedinci le 
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sındc Ocak'ı köp .. .. .. 

, ke· rusu ıı urı 
•titr ayar. d 

rnurl 6111 a son v.ığ· 
tu barıw~.aptığı sel oyun· 

JIU u ko ·· ·· 
soktuğ d ı>ruyu tehlikeye 
bir k afn an 7960 lırahk 

eşe dayan .. 
rıe b I an tarnırı· 

a~ anmıştır. 

d . Erziıı iıtasyon yolunun 
1 1nŞası i · · . . . 

tır. şıne gırışılmış· 

li) Arsuz y ı ·· · dek· . . o u uzerın· 
' Jltrıııçhk '-o·· .. •. •• de y· 111. prusunun 

•ne seller t~sirile ke· 
nar ayağ h 
d 1 arap olduğun• 
ın emanet Y ı·ı .. 

ııe a ·ı . . o 1 e tamırı· 
l!ııeçı mıştır 
ı . 
) Antakya mıntakasın 

de. i~ ··ı 
· n obru en sel tahribat•· 

1
" ert f · çıhşılrn ~ra :edilmesine 

da A a tadır. Bu meyan 
rıtakya - Yayladağı 

Yohı lize . d 
ı le · rın e tamamen çö 
'· en rnenf . , ezuı yeniden in· 
vlsına h ) B azır anılmaktadır. 

~-meufeziıı yanında mu, 
Vıl[lcıt b" 
lunan ır geçit temin o· 
b· uştur.JBu nokta ile Har 

dıye arasınd11 5ellerin yığ· 
•iı le 

O'Iİzle unı Ye çakılların te· 
su h llO"ıeıine ve kapanan 

, nı cndekleriı.in açılmasl· 
'Ye • 

feıı . Yıne kapanan men· 
d erın de temizlenmesine 
tvırn olonmaktadır. 

J>Nafıanm mevcut kam 
Yon ·ı 
._. "' c Viıayet dahilinde 
'" ıoaaı rck bta kum nakt edile 
tahri§oaaıar. beslenmiş ve 

\ ağı Pten korunmuştur. 8u 
. ı tnaaraflı ve ktilfetli i· 
~n bili 
l:aell 11119a y 1ğmurlar ve 
tıtı er dolayısile bütçeye aç 
ırt1ıkı~•~sraf mühinı ol· 
rn L ,Deraber karşılan· 

lııı;tıd 
Yonu ır .• Nafıanın bu kam 
cun Ş~saıarın kum ihtiyn 
•Yrıca b:~ıhyamadığındaıı 
kum nık .deli mulcaüilinde 

ı;,olunrn~ lıyatana da devam 
I< tadır 

)Sonbab. d . 
ı rnürctte . ar evre.;ın e 

" "' nıökcr (11S41)bede· 
"" e •rn• ~ef •meledr-n 4493 

bun•- d Vetl!l icabet tıniş 
lllr • d" 1ın il . Ye ı yerde açı-

lard, ~Yclcrde bütün yol· 
t en dek 
crnizıen . açılmaı,ı ve 
islahı Llllesı , banketlerin 

• l[Uın "b 
Yolunl.in ' racı, Arsuz 
lilc kıs ıon on kilometre 
bi rr.ının t . . 

Ycsi ı_.. t'SVıyeı tura-
' "Op ~ • Y&tıkt ru ve menfez 

._ iltanu\. t · . 
~e rna •nlln nıenba 
çtlınas nıSa~ taraflarının n· 

ı uv~ J · tep Yoll · ·Y ıye ve An. 
annda Ll ._ •• 

sı ahçl u ouı rnşa 
ınutefer:~~n. bakuıll gibi 
<lll iıah ışl_ede yukarı· 
~o\lırin,0 ıedılen sayfiyel 
ııtifade 

0
, aç,lnıuaı işleriııde 
ıuııanu t L) N f ~ur. 

·ı· • ıaya . 
1'1 •ndirl k aıt on üç 

· c aıny ı nuratı ~ oıı arın t.ı· 
ı. :uuteın el 
'~nd~ruııJ at ıyeaine Is 
YH "•• t . a kurnlan A..töl-

1 ıtsıle 
liıu~tur B tnuvfıffak olun 
keıı'ale.t u Atölyeyr gere 

• Y~ cd 
tcnıi 11 ol evattu kısmen 

M ôu~nıuştur. ' 
h ) numüzd k" . k eır d ~ ı ti ba-
62 evresin.. .. 

56 ırn 1 d - . nıur~tt"p 
e 0 en ıcabct ede 

Gümburiyet maarifini 
sevk ve idare eden Maa.· 
rif Vekaletiınizin Hatay 
Maarif işlP-rine 'gösterdiği 
sıkı alaka ve yardımı şük 
ranla anmak ta esaslı bir 
vazifemdir. 

cek 1 erle sayfiye yollannın .. 
:slah veya yeniden açılma 
smat devam olunacak ve 
kış dolayısile yollarda hu 
sule gelen hendeklerle 
menfezlerin tamiratına ban 
ket ve ağaç bakıruı gibi 
hizmetlerin de görülmesi, 
n~ itina olunacaktır. 

H ~TAYDA iL"< ~ TAHSİL 
DUKUMU:~ 

N) İskenderund.ıki Na 
lıa ntöıyesi tar-ifından hu· 
zırlaı:mı:,, ol.rn köprü s ı k· 

Jet levhalan yerlerine dl· 
kiJecektir. 

O) 941 sencsind~ yu· 
karıda arzettiğim işlerd~ n 
başka Süveydiye · yolunun 
noksttnlarınırı ikmali ve 
bu yol üurindeki f t"vvar 
çayı üzerine a1 şap bir 

köprü vapılması, Kmklııııı 
Aktepe yolunun ıslahı gi· 
bi İşler de iş ı ıı o gramı· 
mız dahi im dedir. 
MAARiF 1ŞLER1: 

Muhterem aznlar, 
Vilayet butçesinin de

ruhde ettiği amme hizmet 
terinden en mühim1 · olan 
Maarif i;.;l~rine v·çiyorum. 
939 senesinin muvakkat 
bütçesile bu işler üzerinde 
yapılan hamleleri gcÇCH 

yıl toplantısında tafsilatla 
arz~tmiştim. Ve bir takım 
y~rıi ve Vılayet halkı için 
faydalı müesseselerin uçıl· 
mak üzere olc!uğunu da 
tebşir etmiş idim. Bu mü· 
esseteler aşağlda uyrıca 

izah edeceğim gibi açıl· 
ruış ve ml!hıt içın faydalı 
bir hale g-tirilmiştir. 940 
yılı içinde köylerimizin 
mektep istekleri devam et 
ıniş ve Cümhuriyet .Vlaa· 
rif idaresinin vatan çocuk· 
brına Bllılamakta olduğu ileri 

Türk Kültür ·me karşı işti
y1tklarını her fırsattan is•i 
f ıde ederek göstermiş· 

!erdir. 940 yılı ôlGumhuri· 
yet Halk Fartisi K-ongrcle· 
rind,! muhterem halkımı
zın Maarif i~leri üzerındc: 
göskrdiği alakaya derin 
bir memııuniyetle şahit 
oıdum. Her şeyden ev
vel Hatayın mubter~m 

ve uyamk balkının Cümhu 
riyet idaresinin Maarif 
gayretterınt! karsı göster· 
dikleri bu emniyet Vt:: iti
madın Hata)'tn ileri inkişa 
hnda çok muessir bir rol 
l)ynıyacağını tebarüz ~t 
tirme.k bir v"zifedir. Vila· 
yet ilk tnhsll öğretmenler 

ailesinin yıllarca Türk kültü· 
ründen uzak w•:. ona mü~· 
tak kalmış Hatay çocuklu 
rını:ı tt>rb\y~ ve biı~i İlt': 

tt>çhizleri için yeceli guıı· 
düzlü m.Jctrpl ,. rde ve• hal
kevt~rııı ft- gö-.t r lıkl~r i 
çok yüksek ferai{ ti ve bu 
ailenin. intizam vr di
siplin içindi:" çalışmasını 

planlaştırıp lakibeden Maa 
rif Müdürumüzü de tak· 
<lir ile anarım. 

iiatayda. ille tahıil du-
rı mu, geç,.n yılla.ra ni:1· 
betle mes'ut b\ inki~af gös 
terec~k istikameti almıştır. 

H~lt!rı Viıayetiroizde \84) 
ilkokul, (188) öğrdnıen var 
dtr.1939 ders yılında son 
tesb:te göre tahsil ça~anda 
bulunan ~53000) çocuktan 
hncak 9351 i okutulmak· 
ta ik,•n 1940 ders yılındı& 
bu yekun 12 bini bulmuş· 
tur. 

Vilayetimizde yiae \940 
yıiıııJa Maarif Vekaletinin 
ı;ok yerinde olan karar· 
larile 79 köyde açılan 79 
eğilınen okulunda da bugün 

ortalama olarak (3950)çocuk 
okumaktadır ki !yukarıdaki ~ 
on iki bin yekuna buda \la ! 
ve edildiği~ takdirde ha· 
len (15950) yani (16000)ço 
cuk ilkokullarımızda Cüm · 
lıuriyet idaremizin maari · · 
finden azami istifade et· 
mektedir. Bu suretle tahsil 
cağınd ,ki çocuklann yi.iz· 
de 20,8 i okumaktadır. ' 
Geçen yıl bu nisbet yüzde 
17 idi 

1tkokullarınHza karşı 
aziz Hatay köylerinin gös 
terdiği s<\m\mj alakayı bu~ 
rachı memnuniyetle işaret 

etmek isterim. Aşa~ı yu· 
kıut elli köyüınüzd~ verdi-
ğimiz tip planlara tevfi· • 

bn.<köylü büyüle bir sevin•; 
le keiıdi okullarını yaptır

ıoaktıdır. Buııların taş in· 
ıaatı tamamile ikmal edil 
miş v~ ahşap inşaatına mu\c 
tezi kereste de orman ka 
nunundan i:ıılifade ~dilere:k 
ruhsatları verilmiştir.Hav~ 

hrın müsait olduğu zaman 
bu kısıml.lrtn da in~ası ik· 
mal edilecektir. Bundan 
b~şka yiııe H .• rbiye Nahi· 
yesi merkezinde, Hanyolun 
da ve diz~r !ki köyümüz· 
de tam devreli iıkokullan•ı 
inşasına da başltuıılmı~lır . 

Y aztn bu okullar tamami
le ikmal edilmiş olacak· 
hr. 

ULUS OKULLARt · 
Muhtelif sebep ve a· 

ınilleı·den dolayl tahsil ~a· 
ğrnı aşmış olan 16 45ya 
şıııdalci wt lttııda~lı.. rımı:mı· 

da okuına yM.ma nimdi11· 

den mahrum kalınit.malıuı 

için Kaımb' v~ köyl::ri· 
nıiıd~ki • lı&l11ik -M okulları· 
m1ıda 183 Ulun okulları 
d('rsl:aneai ç.lmı.ştır. Bu 
dershaneldreı bugün Jev~m 
eden vatandaş yekunu 
6369 dur. E~tmer 'o\:ulla· 

• rmda açılan ğ'ece'd"nha· 

votandaşı da bu yelcüna it· 
lial ettiğim1z takdirde ha· 
ren {7869) vatandaşınuz 
bugün millet mektebi ders 
hanelerinde olcu".lla ı yaz· 
ma nimetinden istifade et· 
mektedirler.: Bu rakamlar 
aziz Hatay halkının Maar~ 
fe karşı gösterdiği samı· 
mi alikamn beliğ bir deli· 
lidir. 

UMUMf KOTOPHANELEt{ 
iiallcın ve gençliğin 

mutalea ihtiyacını temin 
C"lınck üz~re A.ntakyd Vt". 

İsk~nder un mnkeıleri ııde 
l>u yıl içinde birer unıu· 

mi kütüphane açılmıştı. 

Kısmen Mrtarif V ~kaletini:ı 
ve kısmen Viıayctin 
muddi yardunla-rile teı:ıis e 
dilen bu lıeütüphanelt!r, her 
güıı yüzlNce vatandaşla 
dolup boşalmaktadır. Bir • 
okul ve bir kütübhane aç· 
mak, 'bir habishane kapa 
maktır. vecizesi, 1 bizim 
Viliy~t Murif programı· 
mızJ& başhca•düsturumuz· 

dur. 
A~ŞAM Kız SANAT 

OKULU: 
Sayın Mediıinizin ge

çen yıllci içtimaında açılaş 

nutkunu söylerken Maarif 
sahasmeiıt yapıltoak.ta olıo 

teşebböalerden bahsetmiş 

ve buıaıeyanda '!Antakya· 
da birı Akşam Kız Sanat 
okulunuwda ac;ı!muı için 
ç<thş·ldıgını söylı!mİştim. 

Maarif Vekilimizin de 
yıiks•·k alakalarile bu gü 
zel ve hayırlı mü~ssesenin 

,., kurulmasın,. muvafütkiyet 
hasıl olmııştur. Uugün ka· 
pılaruıı sayrn Hatay kadın· 
hğıncr ~çmış olan bu mü· 
essese, büyük bir rağbet 

görınüştür. Her açudığı 
muhitte feyyaz bulunan 
Akşam Kız Sanat okulu 
oun Vıtayetimiz için de 
çok hayırlı ve taydah ola· 
cağına , şüphem yoktur. 
Maddi durumu kısmen Ma· 
arif Vekaletinin ve kısmen 
Viliyf!tin yardımile temin 
edilen bu müesseee bilbassl'l 
bu ı<ünkünden daht çok 
alaktt ve rağbet gördüğii 
takdirde bır (Kız ensti

tüsü) halint! inkilib ~d~
ceğindcn şüpb~m yoktur. 

TALE3E PANS1YONLJ 
İlic V<! orta tahsil mü· 

esses~lt!rinde okuyun ço· 
cuklar.ımızdeın vaziydleri 
müsait olın 1 } anlar için 
ı~yli meccani. vaziyetleri 
ınıüa\t olan vt>. aifdt>.r~ 

lmraJa hulunmıyarı htl~b~ 
için ayda uıı liret ~ihi cıj · 

zi lıir ıicretlı". \;aj,.. v~ ihca· 
k t~ıuiıı cdilnı~k ÜZ.!rr

matarıf c,.mi'yetil"" bir tıtl~· 
lıt" paıııiyoııu ıreı,;eıı yıl U· 

fak mikyasta tesi~ t"dıimi.ş 
ti, bu y•l, Vilayetin de 
maddi yardımile bu panai· 
yon Antll!Cyumn en 1ıüzel 

Aziz arkadaşlar, rıelerine devam edeıf 1500 

bir binasınöa ttıvıi edilmiş 
tir. Bu pansiyonda bugün 

yüzd~n fazla taleb~ sıhhi 
~araite tevfik'1ıı iaş'd ve 
ibate edilnıeKtedir. 

f AL EBEYE YARDI 1 
ilk ve orta tahsil mü

esseselt:rinde buluna ı ı 302 
çoruğumuz bu yıl içinde 
tamamen giydirilmiş ve 
bundan başka kendilerine· 
de 200 liralık o'<ul kitabı 
verilmiştir. Ayni zaman
da falcir çocukların sıhhi 
cforumlarına kaT~ı tahsi· 
sen alaka !..!'Ös t ,...r i lıniş v~ 

bunların ilaç ınt>sd!si .d 
ıııuhtt!l i f ko ıı binezoıılarL.1 
temin edilmi~tir. 

TALEBE VE OKUi. 
KÜTÜPHANELERİ: 

1940 y\lında ilk okul· 
latmnızda talebe kütüphıuı~ 
kri tt'sİsine başlaıımış ve 
her kaz.:ı merkezinde bir 
öğrt"tmen meslek lcütüpha· 
ı.es i açllmcısı ciiıe!İne gi
dılmi~tir. İlk. deneme An· 
tcıkyada yapılmıştır. 

lLK O.'lJLLARıN VE· 
SAİT VE MEFRUŞATI 

Maarif bütçesinm faslı 
mahsusuna mevzu tahsisat 
ile ~lkokulla:-uı bir kısım 
sıra ve ders vesait: ~htiya· 
cı temia !!dilmiştir. 

MESLEKİ KRSU: 
Bu yıl Ant tkya ıner-J 

kezinde bir kısım öğret
menlerimiz için {\lcsleki· 
Kurs) açtık.Ağustusta~çı· 
lan bu kun bir buçuk ay 
devam ~twiş ve kursa de· 

· vam eden altmış öğretm !n 
yeni mesleki bilgile r ka· 
zaıımışlardı r .1941 y~hnda 
yapılacak mnari fi ş l eri . 

ORTA TiCARET OKULU 
Bu yıl Antakya ınerke· 

zinde bir orta tici\n:t oku· 
lu açııca2ız. Maarif vekale· 
tin in yalcın vP. yiiksek ala· 
ka ve müzehc.aretleri V"'. vi· 
!ayetin de kıs .ıen maddi 
yardıınile ksi:;i.ne karur ve· 
rilen bu müees'.!se için biua 
bulunınu~tur . Ha.:ırhklara 
dr.vam edim~k tedir. bu su· 
retle vilayetıuiz ve biihas:,a 
Antakya, cid,{en bi.r ihtiyaç 
olarak duyulau güzel ve 
hayati bir irfan ıuümessse· 
sine daha kı'\vuşmuş .. olacuk 
tır. 

NhNTAKA SANAT ER· 
KEK OKULU 

Vilayc.·tiıııızJe birde 
mmtaka erkek sanat okulu 
c çılması içiu t"'şeblıüslerdr 
bulunulmak t11dır. l!k talısili 

ı ikmal t-den ve orlu tahs;lc 
devam edt·miy< cek durum· 
da buluıı11n y :.ıvnılaı ıııuzı 
aiııe.s~rıdc 1orl .. q l C re: t.l lan 
hu miıessesr•. H tn)'lll saııa· 

yi 
0

lıava tıııd:t h-tlü ki n al ııı 
lı k vaıılrsıııı ifıt r.decektır. 
Bu surdlt· yıılıııl ilk tahsılı 
ikıııal ,,..fon yavr ularııı11~ 
lleğil, ınulı tdif z nur ·t Vt"' 

suiklnrla doğrudan doğru· 
ya sanal hayatına atıltın 

1 

çocuklarınuz da bu nıı..i~s~I'· 
sede açılacak olan gec,,, a. ... 

( Sonu dördüncii sayfada 



mal kurslarBe takviye edi· 
: lecektir. Mmtaka erkek sa· 

nut okulu için birinci dere· 
cede düşünülen bina mes· 
desidi r. Demircilik elek· 
h ikçilik. marangozluk ve 
sair şubeleri ihtiva edecek 
ve H atay çocuğunu sanatta 
ameli ve nazari bilgi il~ 
mücehhez usta yetiştirecek 
olan bu müessesenin her· 
şeyden evvel g~niş ihtiya· 
ca kafi bir binaya sahip 
olması şarttır. ıcaym umumi 

.meclisimizin bu i htiyacı 

göz önünde ~ utnudura-
cağından şüphe ' yoldur. 

KÖY ENST" roso 
Köye köy çocuğunu 

alıp okutmak sureıile öğ

retmen yetiştirmek vazife· 
sini d e rubte eden köy 
~nstitüsünün vilayetimizde 
de ku!"ulması işile yalcın· 

dan alakadarız. Ve Maarif 
Vekaleti ile muhaberede bu
l unuyoruı. Köy enıtitüıü 
kurulması için (Atık) da in· 
tihap ed ilen arazinin \kro· 
kisi ve fotoğrafileri Maarif 
Vekaletine gönderi lmiştir. 

Yayla dağın.la da bir bu
yük yatı müeaseseıi üzerin
de bu bakımdan tetkikat 
)8pılmaktadır . köy enstitü
sü,, köy lalkınması için de 
büyüle bir rol oynay,ıeaktır. 

YA TlLl İLK OKULLAR 
Harbiye nahiyesi mer

keziode başlanan geniş 
ilk oluldan başka Bityas 
gibi Süveydiye ve Arsuz 
nah iyeleri merkezlerinde 
de birer yatılı mıntaka ilk 
okulu vücude getirmek ta· 
"vvur ve kararııı layız. 
Ayni zamanda (Bedirgeı 
merktozin<le • de böyle bir 
mı.ic11ese kurmayı ldüşünü· 
yor uz. 

70 HATAYLıKÔY 
ÇoGU 

Geçen yıl 40 bu yıl da 
30 danc ilk okul mezunu 
Hatayh köy çocuğunu 
Adanada açılcm (Haruniye) 
köy enstitüsüne gönderdik 
Bu çocuklar bu yatılı mü· 
essesede beş yıl tahsı l gör 
diıkten sonra Vilayt' timiz 
köylt:rine "\ köy öğrdmeni 
olarak tayin .. ilecektir . 
ViJavetiRıız ı ı n p ·og-a· 
mında b; rınci dus turumuz 
şudur. Şehirden köye git· 
ıni)'ecğiz, köyden Şebire 
ineceğiz. bina~naleyh he· 
t1ef, (Köye doğru) dur. 

işte aziz arkadaşlar ,Ma 
arif işlerimizin çok mühim 
mevzulara bu iı:.ıh r: t ile na· 
ur)arınızda can landır1lmış 

oldu. Ancak bu mübiı11 işle 
ri ve bu meyanda ille tah· 
sil mesele.sini bızin: müt& 

,vazi ve balcıki varidata 
dayanan bütçe nizle tama· 
men tahakkuk ettireceği
mizi henuz tahminden u· 
zak: bulmuyorum. sizlerin 
sarfcdeceğiniz kıymetli me 

sa.i balen Yafamakta olan 
ıllc lanail müeaaeaderini 

idame ettinnelc imkinmı 
temin ederae hep birlik 
te duyacağımız kalbi inşi ~ 
rabın çok yeri :ıde olacagı 
nı samimiy~tıe t~barijz et· 
tirmek ve bunu en mü
him bir mesele olarak si
ze tevdi etmek vazifemiz· 

dir. 
SIHHAT IŞLE.Rl: 

Aziz Arkadaşlar, sıh · 
hat v~ muavenet işlerimi· 
zin Cümhuriyet devrind "l 
Hatay Vilayetinde yer· yer 
gösterdiği inkişafları göz 
lerinizle görüyorsunuz . Bu 
İnkişaf durmamış ve dai· 
ma ileri hamlelerini mu· 
bafaza etmiştir. Esasen 
Cümburiyet devrind(" l>ü· 
tün idare mekaııizmR~ının 
tebarüz ettirilecek en par 
lık vasfı herl>ir işte y~rin 
de durmamak, daima 
ileri gitmek değilmii i r· 
İşte ııhha !' ve içtimai mu
avenet işlerimizde h:ı v..t· 

s1fla müm~y~·iıdir. Sıhha t 
ve içtimai muavenet yl)lun 
da Hatay<la nçılan müesse 
seleri geçen St•neki izaha· 
tımda tespit etmı~ti m· Bu 
müeasdeleA·in 1940 yılı 

mesaisi bütün Vilayet için 
çok verimli :>lmuı ve her 
vatandaı için emniyet ve 
itimatla sığınılacak bir mü· 
euese halinde inkişaf et· 
miıtir• Bu müesseselerin 

büyük pyretleri ve bu a· 
rada memleketin slh\ıat 

i~leri üzerinde vazife al· 
mış olan bükü m~t ve Be
ledi ye dolctorl;tn arkadaş 
larımızın hatta bazan biı· 
yük muşkülleri de yenert"k 
gösterdH:leri m~ıai Vila
yet halkının umumi sıhha· 

h üzeriııtl e müsbt"t t~sirlr.-

ri ni göstermiştir. Vilaye· 
tin 1940 sıhhat durumu 
geçen s~nelere tni!betle 
hepimiz~ ferah verecek 
i}ir şekildt: g çm İ!) tır, Za
lll!'l, zamaıı hazı köyleri
mizde görııl en sıtma ve 

zaturrie gibi vakalarda 
sıhhat mudürlüğ'ü teşkili · 

t.mızın ve hükiirn6t dok· 
torlarının süratie yatişe· 

rek aldıkları tedbirlerle 
varJıkları iyi rıeticeleri 

tak.:lırle yad ederim. 
Sayın arkadaelar. 
liatayın ea. mühim der 

dinin sıtma mevzuu oldu-
ium.a biliyorsunuz.işte geçen 

seneki bütçed~ bu vadıde 

sı hha t Vtldle tince alınan 
tedbirllt:re munzam oJarak 
coütevazi ve imkau nis -

tinde kabul 'ettiğiniz tahsı · 
Sllt ıııhhat ve içtımai mus 
venet Müdürü arkadqı-
mız tarafından çok büyük 
bir dikkat ve ihtimamla 
i.:lare edilerek on buçuk 
kilo kinin, uçyüz on ~ş 
gr.uıı nt!Oaalvaıasıın ve o 
tuı şi ~cde bizmüt alınmak 
.,url!li(e sarfedilmiş ve 
memleket aahbatına hizmet 
edilmiştir. Biliyorawıuz ki 

fENIGCN 

geçen seneki bütçede on 
bet yataklı doğum ve ço· 
cuk bakımevi te~kilitı için 
kafi tahsisat kabul buyur· 
muştunuz . Esefle aezedc-
rim ki bu hayır muesse
sesi için ınüsıAit bir bina 
bulam'ldığumzdan tatbika
tın:ı geçilemedi.Ayrıca bir 
seyyar dokto r ile il i sey 
yar sıhlıat memuru teşkila
tı da ka~ul edildiği halde 
bu günkü durum d<'layısi 
le bu işe talipler bulama· 
dık . Ve bu hiz:nt'.ti de lı a-

relc~ t'! g'!çİreıo'"dtk Aııc ık 
beş kaııı Belediyesinin ebe 
ler maaşlarına olan yardı· 
mı yapılabilmiş ve muhit· 
lert için faydalı olmuştur. 

Önümüzdeki yıl için<l~ 
aıhbat işler imiz üzerinde 

ciddi ve de"·ımh alakamız 
dtw•m edecektir. Bu ala· 
ka bi:has~a köy grupldrı 
ebeleri. köy sağlık koruy 
cuları, sıtmalılara ve di 
ğer basta muht&çlara yar 
dım esaslarında 'tem~rküz 
edecektir . 

Bütçede imkin bulun
duğu takdirde doğum ve 
çocuk baktm eviyle seyyar 
doktor işlerini tah•kkuk 
ettirmeye çahşm•k unut • 
mıyacağımız esaslı bir va· 
zife-miıdir. Bu meyanda ze 
birli gaz ve havat hücum
larına karşı da &ıhbi mal • 
zeme nokt1110Jan imkan 
dahiıind~ hazır bulunmak 
ve bu iti 1941 bütçesinde 
tahakkuk ettirmek bu dev 
re için siz kıymetli azala· 
rııı mühim itlerinden biri 
olacaİ{ını tahmin ederim. 

Aziz arkada,ıar, 
Sıhhat ve içtimai mua 

venet itleri hakkıuda :sö -
~üme.nib"y~t vermeden ev 
vel Hatay vilayeti batkı • 
nuı umumi sıhbi durumu -
nun bugünkü mesut neti· 
cesini bizim dar ve müte 
vazi bütçemizle tahakkul:: 
e t tırmek imkanı olmadığı· 
nı ve bu ifİn ancak sıhhat 
ve içtimai muav<:"net veka· 
letimiı.in kıymetli yardım 
ve müeAseselerinin mesa
isiyle 1tahakkuk ettiğini. şük 
r.nla burada kaydetm~yi 
vazıfe bilirim. 

ZIRAA T iŞLERi 
Sayın arkadaşlar, 
iktisadi bünyemİit:İn bel 

kemiğini teşkil eden :ocıraal 
işlerimiz de 1nldşllf .halin· 
dedir. Gerçi, vilayet büt • 
çesile Zıraat mevzuu etra
hndaki esaa ı ve muhale • 
kak verimli olacak: düşün· 
celerimizi tahakkuk ettir· 
nıek bahtiyarhğma tama • 
me-n J!lalik değiliz. 

Fakat unutmama h ki 
cümhuriyet idaresi bu 
mevzuu bütün vatanda en 
ileri bır it olarak ele at · 
mış ve kısa zaınanc.Ja yur· 
dun her köşesinde hayır• 

lı inici aflara yol açmıştır. 
Hat•Y vilayeti de ziraat 
veki.tetimizin fi,ikranf a ifa 

de edecfl!ğ'İm ihtimamına 1 
mazhardır ... Ziraat mevzuu 

Erzak alt 
nQcak etrafındaki dileklerimiz · 

ehemmiyet derecesine gö· 
re tatbik sı1'aaına geemiş -
tir. Her: ıeyden evw•l 940 
yılında da Ziraat bankamı 
zm çiftçilerimize yaptığı 
yardımın 1939 yılma nis -
betle hemen bir misli art· 
tı~ını ifade etmek zi raat 
işlerimi~ üzerinde g öste ri
l~n ihtimıunı nazarlar ınız· 
det canlaııdırmalt için fayda 
lı olur. Şurasını da arze· 
deyim ki, Ziraat bankası 
na borçlıman çif tçil~rirr.i · 
zin borçlarını zamanında 
ö<lemek için göste rdikle ri 
taha;uk ilerisi için büyük 
ve kalplere inşirah veri 
ci bir temin~thr.B u sayed , 
dir ki vilayt:t ı:ürr ama açı· 

lacak kredi hacmi ihtiyacı 
tömll me n ka rşıııyacak bir 

~eviyeye en '·ısa zamanda 
ulaşır. 

Aziz Arlcadat>lar : 
Hatay zmıat i~lerinde 

iki mühim meaai esası nu 
zarlarımıza çarpıyor. 

Biri !ıastalıklarla mü · 
cadele, di$!eri de halkı 
toprağın çeşitli mahsullu
la kıymetleaıdirilmesine ça 
lıstırmaktır . 

Hataym iİ(limi ve muh 
telif mmtakalardaki toprak 
kabUiyeti çeşitli mahsullt-r 
için pek müsaitti r. Bilhs!l 
a Hatay mahsu•!arına kar 
şı bütün vatando gösteri· 
len calika bizi bu vadide 
en yüksek derecede ça • 
hşmağa sevkedecek mü • 
him bir amildir. 

Ziraat Vekaletimiziıı 
mesai ve yardımları ve 
vilayet b i tçesinin de he· 
deti bu· n ktalarnı etraf m 
da toplanmaktadır. 

Geçen toplantıdan be~ 
ri bu vadidt: nder yapıldı'! 

A-Vilayet merkez ka· 
zattı portakal 'iğaçlarınd ı 
ehemmiyetli &uretteJ.epido 
saphe haşeresile mücade· 
le yapılarak Harbiye, Sü· 
veydiye Nahiye me:-kez:e. 
riyle bunlara bağlı köyler 
de ve merkt'zde olmak 
üzere c~man 75000 por
takal ve limon a~acı ılaç· 
lanarak zararı yuzde sek· 
san ııisbetinde Önltmıui~ 
tir. 

B Antakyu merkt-· 
zile Harbiye V" Süye)di
ye nahiyeleri ve bunlarcı 
baglı köylerdeki y t:nidiın · 
ya .tğaçlanada ötede nberi 
yaptığı tahribat ile ıniıstah 
silin büyük zararlarını nıu 

cib olan ( Füaicladium ) 
hastaltğına karşı mücade· 
leye geçilerel ağaçlar üıe 
rinde kahp marazın diğe r 
seneleı e naklioe sebebiyet 
veren kuru meyve ve dal 
iar tamamen kesilip yakıl 
mak suretile 40000 ağaç 
mezkur hastalık amilleriıı
den kurtarılmıştır. 
C - Reybaniye ve Kır dehan 

Antakya hastanell 
ta bipl: ğinden : 

Hastanenin üç ayl~ 
zak vesairesi 15 gü~ 
detle m ·jn !l kasayı1 k bİ 
muştur . İhale 22 ,Ş'J 
94 l cuuııt rlesi günıi ~ 
10 <la hasta·ıcde nıüttf~ 
kil komisyon huıul"lllP' 
yupılacakhr. 

~"~ip olanların ~~ 
d~rı ıtıbaren ihale jnıud 
ti hitamına k'ldar Jıasta 
'J . .. ...~ 
ı <lr<!SHH! mur11r.aatle& ~ 
lat alabilecekleri ve • 
haınınen lıedetiu yiiS~ 
7,5 nisbetindeki ınu~•~ 
kat teminat akçuı makb' 
zile birlikte ihale g~~ 
lıastaneye gelmeleri ·ili' 
olunur. 

Buğday abnacak 
1 - Hatay Jandar-' 

birllkleri İÇİh 226 ton b..t 
day iki parti halinde ~' 
her parti 113 ton i tibırr 

'it le ayrı ayrı kapalı ıarf ı 
eksiltmeye korulınuştur· 

2 - Yerli Buğd•Y!~ 
beber kilosu 8 kuruş z' 
santim Urfa butdayı tO 
kuruş üzerinden fiaıı tıb 
min edilmiştir. 

3 - Mu~akkat tem• 
nat yerli buğdayın 113 ıo 
11u için G99 fİra 10' kur~ • 
Urfa buğdayınm 847 hf1 

50 kuruştur, 
, 4 - ihale 17,2.941 

pazartesi günü saat 14 ,, 
Antakya kışlasında müto' 
şekkil sabnalma komiı)'O' 
nunda icra ediJeceğind.,ıı 
talip olanlar. ·bu tarihte~ 
bir saat evvel teklif me~·· 
tuplarına tevdi etmiş ol• ' 
caklardır. 

ilan ,,1 

Antakya İcra daireıind.,.. 
Abdussamad Bozkur" 

dun alacağından dolıf 
haciz edilibde atılmuı.,ıl 
karar verilen ve tıuıam..,, 
600 lira kıymet takdir ~' 
len Antakyanır. beşirıC~ 
mantakasında 265N. ğ•Y'1 

menkulun sekiz aehiaıdt 
iki sehmi Sarraç İsm•il 11.ı' 
mında bulunan 3- 3-941 

:pazartesi sar.t 9dan 11 ka
dın dairemizde açık ttrttal'' 
ına ile Sithlacak tahrPİ11 

•edilen kiymetin yüzde 7,~ 
bulmadığı t'!tkdirde on ı"' 
daha uzatılarak 13 - 3-" 
941 perşembe günü iki11e' 
arttırması yapılaceğınd•" 
i~teyenler ilandan itibare11 

muntcatları . 

Halkta 
f 

Ehli Salip Muharebeleri~,, 
Türkçe süzlü Büyük taribl 
filmLocalarmızı güııdüı;:.i; 

tutunuz. Yakında Şanz~ 
:'<leşriyat MüJürü 
Setim ÇELENK 

C . H.P .rua~nsıANT AKf,,p 

kazalarından çıkıp meırıJ' 
atı tahrip eden farele~~ 
mücadele yapılar•k (12LP'' 
hektar mezru arazi bu af"' 
ten kurtaralm\şbr. 

\Sonu yarın) 


