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lrt_!n edildiği gibi çıkmadı 

T elefon:l-46 - P. K. :n 
TESiS TARiHi 1928 YIL ·12 SA-Y-, _2_7_,ı_o_A._O_R_ES-.. -:-V_E_N_ıa_,ON:ANTAKYA 

~.-=ziaZ 

But" un seylab mıutakalarında, Kızılay 
Yardırna devam ediyor - iki köyde 

E. sekiz ev yıkıldığı anlaşatdı 
1 vvelki cru··o k ' d d k' ··b l · d d .. en it- l" b & vu ua gt• ı erun a ı şu ~ en e un 
tün IXl~lh k halckmda bü • faaliyete geçerek seylab . 
rnubaberı atla temas ve zede vatandaşlara yardıma 

c tenı· d. · 
ve İnıan ·~ e almış başlamışlardır. 
ğı arıt CJ.i zayıat olmadı-
zayiıt aş~rnıştı~. Hayvanca 
Gelen e e~oııyetsizdir. 
tele Afr~aıulllllta göre ge· 
nehirle .ırıL ve gerek Ası 

rı ne t f . . ve aul r ara ta anmış 

Dün sabah Reybaniye
ye giderek seylap mmta -
kasına tefti~ eden valimiz 
sel felaketine uğrayan köy 
lülerle tenıa!t etmiş ve 
İcab eden tedbirlerin alın nıı~tı 1~ Çekilmeğe başla • 

ve 0· .0PrakhiS1rda dört ması içiıı emirln vermiş 
d.. Clftırlcöp ·· le .. d lerdir. 

l
ort "~irı kru oyun ~ 

d
o \111111\lthıryı Aıldığı tespit 
a Afriı · rnık o ... ·asrn· 

cttig· ·1 
1 

nehrinin istila 
arı 'd 

t .. n b . 21 eki mezruat -
ayır ~ 1 . Düıı <l a mamıştır. 

lllı.z gibi ıt haber erdiği· 
aJiyet.. ızılay derhal fa 
ıu ba geçerek köylerini 
. sarak . 

H arbiyenin Aynasumak 
köyündeki Herbutıu D ere 
de hışmı.ş ve birkaç evle 
bahçeleri sular basmaşhr . 

Dünkıi ve evvelki gün 
kü ~ayılarımııda debağh4 
nedeki zarar ve •. ziyanın 
50 bin ı;ra tahmin edildi· •ltica ed cıvar köylere 

~ii:ıtacctn köylülere ilk gini }azmıştı k. Fakat sular 
Ulerc ek Y•rdım olmak çekiıdıkten sonra yapılan 
leytin ".?:::.dk, pejnİr ve tetkikat neticc:sinde selle 
ctrnişf -s ererek tevzi rin birçok derileri götiire 
cdccekıtt: Y lrdıınlar devam mediği ve bütün ıarann 
h ır l> 
•n, Rcy'b "-1.lllayrn Kırık 3415 liradan ibaret o!du-

.,, •rııyc ve lsken ğu anlaşılmıştır . 

Elektrik =-Yardım se M 

ô c~rel/an~ venl er ce -
ileden 
dıl . ŞOnra 
B verııe k 

. it ıniicid ce 
lzot ~ılığı .. :ltcnheri nıa 
111r Yuıund 

ı v" Ö7.I en s bah 
l~ 'S "'den rı ~lektrilc sorıra ke· 

btoturı botı c'"reyı\fıı, ma 
u~u ıışrn ıtsı ·· . 

nd~n · fb uzeruı~ 
"('ri 1 ıncğ• ~1 arı-11 t"krar 
E'"reyaıı ,•şlıyacaktır. 
"'- • sa >ahl· . çuh ~ J ara sut 8 
tı• ı ••.ııtr d 1 sonra .. evaın ettik 
hıışlıYacak ogleyin tekrıtr 
dt . Ve k · ı varn ed eıı m,.dt!n 

ccektır 

A11tQ·r·k. 
Müh· .1 Qdo.rt 1rn ınıkt 
rnobiı last·~'da Oto 

.. ıo ı 1 
Ank•ra 6 g e dı 

t'P•hnıkta 1 ll"~ra Yolilt-
\JI\ 1 1 o aa t· ~ . c e eler.. d ·Cftrı oıij. 
nı k " •·v • ta v "h atn olun. rn ~ c ı tac t . 
l c tedir B a tnkişaf ct-
·İ11ı ... "k · u Yol ile n ·· k .. ,a tard IU• 

~lllYon laat~ . o.toınobil ve 
ıtıı,tir, Li r ğı ıthal edıl-
hlltd .. A s tler şımdiki 
Q nkara .. 
~ buluıırnakl•d~~.n•riiğün· 

migetiııe 
T eberrüde bulu
nan hayırsever 
bayanlarunız 

Yardım sevenler cemi 
y'" tındeıı t1>bltğ e ti: ıni ştir: 

Krş. 
B11yırn Cenıilt- Sök· 1500 
meıısüer 

Bayan Muntir • 
Türkme n 
Bay ım Samiha Miıft ii 
,, lff et Göçmen 
,, Nuı iye Anlar 
,, Hudict" Güçlü 
" V esile J.\rau 
,. Mediha Miskı 
" Bir hayırsever 
., Zihniye Kuseyri 
" Hayriye Çığır 
,, l.ıuzide Yurtman 
,. Vasfiye Kuseyri 
" Lutfiye Tosyalı 
,. hmet Kuıcyri 
,, Vedia Kuıcyri 
" Mehrünniıa Atay 
,, Hadice Atay 

1000 

500 
500 
500 
500 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
200 
200 
200 
200 
200 

FRANK O 
Musoiini il .. ! gö
rijş •n e k üz-.· re 
lt.ılyaya geçıniş 
Vi~i 11 A. 1-\ . Ha-

vas jansının v,.rdiği bir 

habere gör'". İspanya 
Oevlet Reisi G r neral Fran 
ko Musolini ile görüşmek 
üxere bugün Fransız top
raklarına girmiştir. Ora· 

dan tİtalyaya gidecektir. 
Frankonun Musolini ile gö 
rüştüict~n sonra berabe· 

ırinde lapanya Hariciye 

Nazırı oldutu h .• ıdl: Al· 
manyaya gid~re Hitler ve 
Ribbentropla ıcörüşecei'i 
söylenmktedir. 

Bir sulh teşeb· 
büsi.i mü var ? 

Nevyork 12 A.A. -
Vi~id~n buraya gelen b: r 
telllrafa göre, General 
Franko Musofüıi il~ ltal· 
yan tQpraklarında bir m:.i
lakat yapmak üzere Fra:ı· 
sadan geçmiştir. Hitlerin 
d e kendilerine mülaki ol
ması aıubtem,,.! dir. Geur .. 
ral Frankonun mareşal 

Peten~ karşı fevkaladt! 
h ürmeti vardır. Amerika11 
gazetelerinin ısı kaynr le-

• lard ım aldıkları maiumata 
göre Gen~ral Franko bir 
sulb için mutavassıt roliı· 
nü oyndmaktadır. İngılle· 
rt" iie ıtalya arasında bir 
sulh muzakeresinin baş
bması mubteıneldir. 

, 7 Wl?M 

,. Fevziye Melek 200 
• Dudu Türkmen 200 
• Reıu.ziye Tosyalı 200 
,. Zübeyde Çinçin 100 
" Azize Melek 100 
• Aliye Kunt 100 
,, Hatice Be!•nh 100 
,, Ninıı-t Kuseyri 100 
" Nuriye Yalıya 100 • 
" a lıiJe Yurda! 100 
,. iffet Halef 100 
,. Sıdıka Civelek 100 
Hayırsever bir bayan 100 
" Gıhadiye Moğultay 100 

" 
N _Jire lnsd 100 

Yekun 9150 
.. Hadiye <la1ıelı 50 
ı livde-n 

• Azıze l3alcı.ilaveten 75 
Unıuıııi Yekun 9'1.75 
Fevzi Çakmak il koku· 

lu 41 parça çorap ve el· 
div~n, Cümhuriyet ilkoku· 
lu 22 parça, Ulus oluılu 
11 purça, Hatay okulu 
'27 parça, Y eıilyurd 27, 
Ülkü 7 parça çorap eldi
ven kahraman askerlerimi 
ze yardım ıcvenler vauta 
sil~ hediye etıni,\erdir. 

Balkaıılarda 
Bıılgarislana AI
rnan askeri girdi-

ıni gii m edinıi 
L ondra: 12 A.A. İn-

5itiz siyasi mehafili Çörçi· 
lin nutku hakkında şu mü· 
taleada bulunmaktadır: 

Balkuııar va~iyeti hak· 
kında tamamile emin ol
madan ve yakan bir tehlike 
işaı eti sezmeden bu şekil
de bahsetmezdi. 

Anc11k ~on 48 saat zar
fında Ballıcanlar hakkmda 
çakaıı haberlerin hemen 

hiç birisi tahakkuk etme· 
mıştır. Sunula beraber 
hadiselerin seri bir inkişaf 
gösterm41kte oldu~una 
şüphe yoktur, 

Almanların Romanya· 
da çolc mühim kuvvetler 
lahşid ettiğide ~üpbesirdir. 
F•kt trenle Sofyaya Al
man askeri gittiğine dair 
olen haberleri ilı ti. yatla 
karşılamak lazımdır. 

Ancak son haftalar zar· 

f ın.la Bulgaristana ıey)ah 
kıyafetind~ binlerce sivil 
Almanın girdiği muhak· 
kaktır. Bunların Bulgariı

t.ındlSkİ ha•a ıneyd mları· 
uı kontrol altın& almış 
olmalara mubtemeldir. 

Roınanyadaki lu· 
giıiz Eıçisi 
Bükreş: 12 :A.A.-Bük· 

reşteki İngiliz Elçisi 15 
ıub:ıtta buradan ayrılarak 
lsta ııbula gıdecektir. 

RADOS 
Ağar surette bonı 

~balandı 
Kahire 12 A. A lıı 

l{i liz Ortaşuk ha va Iiıol • 
rı ikinci d,.fll olarak diin 
Rad >s ada sıııd~ki ltalyan 

hava Üslniııi şiddctlt- boııı 
bardaınaıı etmiş biıı alarla 
meydandaki ıayyttrelerden 
12 tanesi alevler içinde 
yann:ışbr. 

SO°NDAKfKA 

Bıılg(ıristana 
in gılt~re son ihtar· 

da bulundu 
Londril 1 ~ A.A. Röy 

teriııSofya muhahirme görf" 
Roma11y1&dan Bulgariıtana 

sivil ltiyafette binlerce Al· 
man ıirıniştir. Hudutta 
500 bin kitilik b;r Alman 
kuvvetinin Bulraristanı ıs· 
tila ıçin bazırlandıtı haber 

Maraş nıiidafaa

sınd~n hatıra l:1 ı-

/siik/Ô./ ·ma 
daluasile tal ..., 

ti/ edile11 bir 
1'ürk bayrağı 

Maraş işgalinin ik inc i 
haftası sonlarına doğru id i 
Son sistem harp vasıtalarİ · 
le müccehhez büyük düş· 

man kuvvetleri şebrin muh 
tdif nokta l arında yer almış 

tl. 
Esasen şehirde, O d a 

noksan kadrolu bir J r; rda.r 
ına bölüğünden başka 
askeri kuvvet yoktu . Bu i· 
tibarla, düşmanın bu dere· 
ce ~lkı askeri tt:d birler al
ıuası lüzumsuzdu. Çünkü, 

erlerind~ıı bir ço~u milli 
kıta(ara iltihak e~·leınelc ü
.:::ere Maraştan ayrılmış,de
~il t•)p ve mitralyöz mav· 
zer sı lahır.dan dahi rnalı · 

rum bulunmuş bir şt~bir 

halkı C:inürıd~ lJukadar te· 
taşa düşmek manasız telak 

ki edileb\lirdi. Fakat Türk 

kahraınan!ığınm yalnız as· 
kerlİK çağı:ıdakılere değil 
bütün bir milleti şümul Ve! 

çerçevesi <lohiline ald• ğı · 
nı bilen dü~ınan ihtiyatlı· 
haı ek et etınekt~ lrnkh idi 
Netekim. günün birinde 
bütün bu ihtiyat tedhirleri
nin de bir fayda vetmed ı 
gini gördü. 

Yiğit Ma:-aşlılar düşma ıı 

işgaliniu kalple rindr nçtı
ğı derin yarannı acısı için 
<le çok uıuıt.ıriptiln. El
leriııdt>ki ti_ift"k w· C('pha
•'"'kr topldıırnış ol.::luğu 
bir lıa!d ı~ si lalıiı bir müctt· 
dt'ley~ kı-lkışma !.- İ ııı kanı 

yoktu. 
Ev,.!, lı ,.r ') ·y.lrn 111ah 

runıdular . Nr. asker. na 
ıılah ıw .. J.e < :,.plıaıır.leri var 
dı. Fnkh!. Tiirk tüle r bütün 

(Sonu ikincid'!') , .... FSCP"S ,X'F ' 'WP 

t>tlİğ i t11k,lirde fngiliz kuv 
v,.llNİnİıı Bulgar münaka· 
le yo!i trıuı bomlıanhm~n 

("' ı l~cı·ğin ,. dair Bulgar hii 
kunwtin.. !ıir ihı arııam~ 

g öııdt>rmişti r. 

Romanyadan Bulgaris· 
taıııt geçen sivil Almanlu• ... 
rın puaportuuda sınıfları 

verilmektedir. , 

.. dülger ., diye yazılmış· 
hr. Halbuki bunların gurp 
cephvsindeki mubarebde· 
re iştirak eden hücum kı· 
taatma mensup olduklan 
aııluşılruaktadır . 

İngiltere hükum•ti Al· ; 
:nan ya Bulgaristan• tecavüz 



Vilayet meclisinde 
Valim izin nutku. 

(Dünkij sayıdan artan) 
Yaptlacak jşler : lüm niabeti eskiye naza • 
940 mali yılmın ikinci ran çok azJmıştır. Bu 

alt: ayı içinde yapalacak mücadelede !Srarla devam 
işlt>r arasrnda . olunacakbr. 

A · Hayvan ıslahı ış 
!erine ait mt:vcut 300 lira 
lık tahsisatla halk k11rakıa 
rma çekilmek üzere zir;ıat 
vekaleti depolarından mu 
vakkaten iki aygır celp 
ve sıfıdı miıteakip depo· 
.una iade edilecek. 

B · İhbar ve tarama 
ile teabit ediiecek bulaşık 
oayvan haslahklarmm ta · 
kıp ve mücadeleıine ve 
nıuayfıme işlerine devam 
e<lil~cektlr. 

l:oğrali Jurumu itiba
rıle yurdun güzel oı rköşesı 
olan Hatayaa llo) ~ .. ucauk 

Oükımındau en ufak bir iıti 
fade temin edilmediği ve 
Hataym Anavataodan ayrı 
<lurdutu yıllar içinde bu 
mevzu üzerinde durulma• 
dıaı görülmektedir. 

Hiıllbuki Hatay yay!ala 
rile, iklimile, küçük ve bu 

yük baş bayvauların yeti
Şt!Ceği çuk musai t bir böl 
gedıt. Maaleıd vı1iye • 
tin her taı afıoda bu bay· 
van1arın d e j e ıı e r e 

tıpleri göz4!'! çarpmakt~, 
nüfus ba~ına "bir rray.van 
İaulleti de bu iş ü~erindt: 
çahşmawnıı nekadar geı l 
leuiğiui iÖıtermektc-clır, 

J.>ır tarattao Vılayet 

<la!ıılindc mevcuJ 6247 
baş at cinsiııin uirçok!arın 
da arap kanı olduğu gö· 
rüldügü halde bakımsızlık 
yüzünden bu hayvımlar b:r 
takım tahavvüJita uğraya· 
rak büoy~e çok kuçülmuş 
lerdir. Uunar ü'ctınıJ~ 
de ıslah yolunda çaiışmd!. 
bir :zarurettir. 

İnsanlar ıçin esas gıda 
lardtm oJau baynıı ı gıda 
ların ka)nagım teşkıl eden 
ınek, koyun Ye keçiler 
biııkımsızlağın dogurdu~u 
acıklı bir dur umJ d ' " 

Köylerimıziı b şhc.a ~ı 
dalara olan yağ, )'Oğ'i:r t, 
pernır ve sutüo köylerde 
bulunmayışı bu muıtakada 
bu cinı hayvanatın da ıs· 
lihma ııe dercr.e lüzum 
olduğunu sarahaten teba -
rüz ettirmektedir. Bilbaı· 
N bu cin• ha yvaoat için 
korkwıç bir şekilde seyre 
den bayvu lfalgınları ve 
haatahkb bayvanlarm yav 
rularma ve-rdilderi dispo· 
ziıyon göıe çarpac<tlı ka 
dar meydandadır. Muc~de 
le veterinerir İıı An.rakı 
yarukara, Barbon, Uyuz 
çiçek ve birçok h"srahk· 
lar&a mücadelesi s.yeıin-

1 
dedir ki; bu nevi J.astalık 
1ar ve ondan mutt:velııd ö-

Ziraat vekaletince tas· 
vib edilen beş sendik bir 
ıslah progr o.unuz vardır. 
G'!çen seneki bütçede bu 
programı btbika xeçınek 
içio tahsisat koyamadık. 
Hatay içuı nıuhaklca. ge· 
niı bir servet kaynağ a ola 
cak ol•n faydalı hay vana· 
tın teksir ve bu ha~uwta 
bu seneki bütçeye bır tah· 
sisat koymak iınkanı bulu
nursa çok kıyınt'tlJ bir 
hizmet yap ılnuli olacaktır. 

Veterirıt<:r işlen haac • 
kında süıl~rime aııba · 
yet vermeden evvel l>u 
teşkilitıu yıliyet dahilinde 
ki hayvan hatt;ıhldarıle 
mücadefo husµawıdM :uır • 
fettigi gayı t"tleri takdirle 
anmak isterim. 

Kıymetli ar~-~aşlarım: 
liütün bu hizmetlerden 

baıka 1940 bnt~ile halk 
evlerimize, lcimaeaizler ve 
yokaullat' cemiyetine ve 
diter bayir cemiyetlerin~ 
de yal'.dım y..,pk bu yaıı
d1111ı...- da devam etmdc· 
deyiz. 

6ilbua gençlik leşkıla· 
tmm air"atlc taazzuvu ışi 
ve g eçlerimizio Ebedi ş.,f 
tarafından keudileriae tev 
<..tı t!dıltm em11neti koruya· 
cak: t>ır biıııy~)'t: ve dıaipti
ne maıık olmak içirı bir 
çatı a.lıuı.ı toplamııuiarını 
temin yoiundakı ıu~ıH\i 

1940 buıç~ıaiude kabu1.,cilr 
leo taıııatla eyı bir yol• 
gir a. iştir. 

l\eıwhk t~~ı1i4uıa da· 
.na genış mikyası, yapılacak 
yardım en verımlı ve fayd• 
lı neticeler dpjuracaktır:. 
Hatay ieençleriniiı bu tet· 
kilata derhal intıbak ou~u
ı.unda göaterdikleri yu~· 
sek xabiliyeti takdir oa.ıar:· 
ıarııııza arzederiw. 

MO yalı içinde baş.ırıları 
ıılerden biriıi de bütu~ı 
Hatay için eo Mmereli bır 
teşekül olmağa namİ7.et 

olan Hatay blUUli muha· 
Mbe ve bı•{e<fıyeler birliiı· 

. dir. 
Hu birlik nizamnamet. ha· 
zırlan mı~ ve kanuni safa· 
ba~ını.gf!çırerek tekemmül 
etmıftir. Su·birlildileo var 
dır. ve elli bi ., lira kadar 
bir aermayeai de ha.ar ve 
bankadadır. Ancak bu bir 
liğin deruhte ettiti iıler 
içırı bugünkü vaziyet mUsa· 
ı t olma4ığuıdaıı ilk mü· 
ıit va2ıyette faalayete ie
ı;ılmek üzere birliğe ai' • 
mayeoin bankada birıkta· 
rilmClıliae dcy.. olunma· 

Maraşın mii.daf aasından 
hatıralar 
-Başı birincid~ -

tarihi boyunca. hür ve müs 1 duran binlerce in1an ara-
takil yaşamış. A•iı bir mil smdan bir gencin ı.yağa 
Jetin tE"miz ve kahraman kaltığı görüldü. ,Hf'!yecıı· 
evli.tlarıydil~r. Ve bu bağ nuıdan ayakta zor duren 
hhk onla: ı ne yapıp Y~J>lf bu gencin hitaba pek kısa 
düşmanı kovduruyordu. oldu: 

Ve birgün, bu sevki ta -Kat,..de, büturı tarihi 
hii ile namlusundan çıkan miz boyunca ilk defa ol. 
'"'':" kurşurı, kadın, t•rkek ra.:: bir yah ncı bayrağı 
çoluk çoruk biuürı Mar-•ş· d lgnlanıyor. Bunu indi 
hları tek bir ceı ıht!de,Mil· rip yerine ş nh Türk bay-
li,a:ıüdafaa cephesinde top rağına çekm dikçe kalaca 
]adı. Neyf" uğrc.dığım şa· tu:nız naıuaıı Allahta Jca· 
şıran ve topsuz, _tüfeksiz bul ~tmez· Namazı Tıirk 

bir avuç insanın bu müiaip MaraşuıTürk Lalesııı~ çel.e 
/ 

saldırışı karş1 irncia dona c~ğimız şaııiı bayragıuuz ·ı 
kalen düşman, bu mifü gÖll(esi altında ~ ılmalırız . 

JCephe kıtrşısıll\la yaımz Bütün gözl~r. btrdeo, 
ve a •cak ''1 '>"Ürı tutunabil bu ateşın g nç ÜZ<!rindt.! 
di. 21 ınci guııü akşamı toplaııınıştı H .. yecan içiıı 
son duşman bakiyı::tissüyu· de oıan cemaat, patla· 
fu da mıkbur ve miuıhe· mak ve söylem~' içın sarı· 
ıinı bir ~ide ıehir hudut icı böyle bır fırsa r, h~r 
larandan çt1!(ilıııfkte idi. öncii, tek bir sö.ı j ekliyor 

Soğuk ve karlı bir cu muştu. Sanki, bu ,nuaz 
ma sabahıydı. Yatakların· :ıam kütl~ evvelct: hu şe· 
dan kalkıp pencerelerinin kıfd,.. bir kurur alınış, tıkir 
kenarında yer alan yaşlJ· 1er, ağııJtt• bir oluıuş. Çun 
lar ga.ınli ve qyşüncdi baş kü: 
larmı albayrağı görmek - EVt!t, namazı bayra· 
iştiyakile kaleye doğru ğtnuzır. ~ olgesi .tltında lcı-
çevirdiler İtialdenlı~r i bu 1 ı.:a~ız, avaz~sı saıılcı bır 
pek tatlı bir meşgale, ~;ir tek ağızdan kükrer gibi 
te&t:ih vesilesi olmuştu çıkmıştı. 
Fakat o sub11h saçları Jikeıı Ve CBmi<len alınan s,uı 
diken ederı bambaşb. bir cak elde, bir anda ı~şlı· 
manzara ile kar;.ılaşılmış- yan huruç, favknlade, mu! 
h. Kalede Türk bayrağı hip bir manzara te~l<il et· 
yerine böyuic kıtada bir nıektr- idi. Salondan dal <& 

müstt·vf i bayragı dalgalan 
ıpalcta idi. 

* • • 
Uıu Citmide toplaıuuı· 

htruı yc1'unu hı:tkiı.:ıuda bir 
rııkcıw .Yermek kabil değil 
dir. Çünkü. yaluıı iç kı-
11m değil, dııtaki peıarmak· 
hkh yerler bile insanla le 
ba.l!~p dolmuştu. 

:dir.bere çıkan 'batip 
söz ı · ·· .. h.şlaınak ııze

re idi, Koca 1&lonu dol· 

evvel çıkmak için bırLır · 

lerınin üstleridden atlamak 
ta, dijşe kalka fakat »ıü· 
ratle kitpıyı bulmakta idı· 
ler. 

Bu mu.ızza n kafiley<· 
caddel~rden , sokaklardan 
ve mahallattan daha binler; 
ce İA.lan iıtib11k eyleJi. Ye 

r künu bt>ş bini aşan ve taş 
mış, yamac;lara hrmann11· 

1 ya batla :ıııttı. 
ı Aradan c;ok geçmedı 

" .. ..f.ıl ~N.:»ımtJ+\!GS ~..WMI ~-~~ 

ıı ve bu svmaye yüz bin metlerden tasat ruf etmek 
liraya bahi olmadan her imkina <:0ldupnu tesbit İst! 
hangi bir teş&eifit maarttfa· cidden düli.inüle-cdc mühım 
na girilllM!meıi de bwlık bir meseledir. Böyle olm~ k· 
meclisinin taavibme iktıtan la be.aber sizin i1abeıli !;J 
~tmiştir. 939 ve 940 büt· rüşleriniz ve kararlarmı1 

karşısında bütün bu miış· 
çelerind~ birlik için ksbit küllerin lcolayca yenilece· 
edilen yardımlar tamamen ğirıe şimdider. kımi bulurı· 
tesfiy~ olunmuftur. maktayım. 

Değerli azalar 940 but- Bize denk, t.hakkuku 
çeaine day1auılarak bafan· kabil, verimlı ve haki.na 
lan itleri ve ileri.si için du- öd~yt:celc bir but~ tevdı 

tün diiklerimizi am.& hatlari· edeceğiuıze ve artık tah· 
minlere değ~. hllkiktttlt·re le arzettim. Uı&tarnıak ıate· d 
dayaoıhıcaju> .ı inaıııın 

·~iaimiz ve yaşatmak istedi· kuvv.Qtlıdir. 
ğimiz iıler ve müeueseler Maruzatıma ve izahatı· 
nihayet ıizlerin gayretiniz· ma son Vt"rmedr.n evvd 
den dojacaa. bu izahahnı t.ıavibiniıe 

Biitçe ile tah•kkuk sa· iktiran t"derse k,-ndirn bah-
baau.a girecektir. ışııuz tiyar addedcceğimi kuyd-

b:ıL eü11ek isterim. 
zordur. Wıaıtsa geçen se· Hepinize başıırıl!W' dile.a 
neye nazaran daha dar bir ve izallatma sorı veririm. 
varidat ka7nağı ile lurııia· ( Soo ' 
ıaukunı• f..1 • k,kı ve d~nk 
bütçeyi kurabilmek baylı 

muıL ül olacaktır .H .. ng i hız· 

e~riv.at Müdiıru 
Seıim .. ÇELt:Nf\. 

C.H.P.malbau.ANl'AKY A 

Düzlü~ ilk nr 
ruan hayratını ı 
yerine şanh Tü" 
m çekmişlerdi. 
şırn bu ins;,n kaJ• 
nıa namızını bu ~ 
zaff-!."r Türk sa 
.1Öl~"'si altınds " 
bit: b.eyee•n., i · 
zur içindt- kııdı. 

Tiirk..Marquı 
lesir.dım bir AliılY 
v~ indiriJ~miyen 
Sancftj'l hült~et 
madaJ.uifJ•ki6 

Ali Enver 

ranewırrı 

Otµp. bit-_. __ 
Paris 12· A. A, 

man ko ı<rolü ,aıttnıPm 
kan " Ovr .. ıazet 
şideki ~n 48 sa1tl 
yet hakkında ""-m .. 
yürütmehedir : 

• K.1bioe. ~ 
hal tarzı ne ıon ve 
tamamdır . Ffandeo, 
kahiııf'de ,Jeğildiı-. 
ikinci defa hülcGm 
mek teldifiııi redde 
·,.. Arniral Darlaaıll 
ciye nezaretine ta)·iı 
.. "'}' söyl"'n4'm3z. Fr 
ilk defa bir Amiral 
met Reiai olmuıtur .. 
hın lnJihereyi çak 
diği gibi FrıuıaaUI' 
bütuıı feliketlerio 
reden geldi;ini Je 

Vişi 12 A. A. 
ri.ci ye nezanefü~den 
len Flandeo, düa 1 

ile Vişiden ayrılar. 
hul bir semt0ı iİtlD

0 

iıaneo t 
KırıUıaı. icra .da 

Artin S8dak 
fından~aballiiq 
bal~ 11ı,. 
ye lebioe iati-1, 
Simon aadıkyan 
bi aleyhine açalarA 
936 tarihli adi bir 
le dört ..... k macj 
manh ah.unu alacttte 
binden dolayı .,,.,... 
ıki c1)' ZllrhqJ. ~ 
adilmeJiği ve borç 
meı!i~i bıJde ct-bri 

devam olu11acaj1 ifa 

737Siit"e be 
alınacak 

Antakyadıı g ·· 
hafaza t.ıburu aah 
miıyonuııdan~ 

Motöriü VM 

ihtiyacı olan '131 
b~nzin apia ekail 
nulmuştur. Beher 
mubamnuım fiata 
tur. isteklilerin 
35 kuruş muvakkat 
akçalannı gümriii' 
matiye veznesine 
olarak 13 - 2-941 
be günü saat 10 df 
yona müracaatl•r• 
na ı.it şarbıameniıı
yoııda lı,.r zarun 
bilecegi ılio olua 


