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tukarrür edeıı Halk odası 
dün merasimle açılmış ve 
bu merasimde parti ida· 
r e heyeti namına bir arka 
daş ile kalabalık bir küt· 

Halkevlerinin 9 uncu sına iftiharla be.kınanızı 
yıldönümü müııaıebetile rica e-C:erim. 
Cümhuriyet Hulk Partisi 8 yı!hk tecrübelere da· 
Genel Başkan vekili Ba•· yanarak geçen yıl Genel 
vekil Doktor Refik Say • başkanhkça hazırlanan 
dam dün saat 15 te An· program yalnız mahdut 
kara Halkevinde ve kapah yerlere değil, 
bir nutuk söylemiştir. Bu bu yerlerden geniş mey · 
mühim nutkun radyodan da1ılara ve büyük toplu· 
not edebildiği111iz kuiımla- luklara naldedebilmek im· 
nnıokuyucularımıza lbiidiri kanıııa çalışmışlardır. Tiırk 
yoruz. Başvekilimiz de . mılletinin yaşam& şevki 
miştir ki : bu ocaklard an lllrlalan 

" Bugün ilk 14 Halke ve köylere kadar gidecek 

vini kurduğumuz gunun tir. 
9 uncu yıldönümüoü kutla Arkcıdoşlar ! sırası gd 
yoruz. Şimd;ye kadar )79 mişken, tekrar işard c~ · 
Halkevİr 145 halk odası mek i.sterim ki, bina ve 

bütçeden evvel asıl faaliye 
açılmışhr. Bugün de yeni 
den -ı Haıkevi ile 57 halk ti, halkın yükselmesi dava 
odası açıyoruz ki bu su· sına inanmış bir zümrt: • 
;etlt~ 383 Halkevi ıle ve nin işi alm liSı teşkil ~der. 
189 halk odası lüiltür ve Bu zümre ile muı llimi, 
sosyal çalışmalarından profesörü, doktoru, memu 
Türk vatandaşlarını müste ru, mühendisi ve bütün 
fld etnıeğe başlamış bulu· mjnevver v~taudaşları~ka<ı 
nuyorlar. tediyorum. Halkevleri ve 

Aziz arkadaşlarım ! odalarının hül<iimel daire· 
Yıldönümüoü kutlamakta leri kadar titiz ve tertipli 
olduğumuz bugün yalmz olmalarını tavsiye ederim. 
Halkevlt•riuin değil, bütün M:hi Şefimizin ve par· 
für'k caııııasını sinesinde timizin 5österdiği yolda 
toplayan Cünıhuriyet Halk yılmadan ve yorulmudan 
parfüıinio de kiiltür ve çalışarak fahri millet hiı · 
devrim bayramıdır. Bu metlerine vakitlerinden 
kutlu vazifede aziz milli mühim bir kısmmı ayıran 
Şef'ın elraf mda nur ve vatanda~ları ve Halke:vleri 
imaola birleşmiş olan mil· ni selamlamayı bir vazife 

Pazartesi 
.Seüm ÇELENK. 

Q~eşriyat Müdürü• 

Türkiy"!, toprak bütünlüğüne ve İs· 
tiklaline vuku bulacak taarruza si -

ıahla mukabele edecektir 
Ankara 24 A. A. -

Bu sabahki Ulus , gazetesi 
Türk - Bulgar müsterek 
beyannamesi münaaebetile 
çıkan muhtelif ş-ıyıa ve 
tefsirlere salahiyettar bir 
ağ1zdan cevap verm4!'k ve 
barici politikamızı aydın • 
latmak üzere Hariciye ve 
kilimiz Şükrü Saracoğlu • 
nun mübim beyanatım neş 
retmiştir. Şükrü Saracoğ· • 
ıu bu beyanatmda şunları 
söylemiştir : 

"' - Türkiye politika· 

smda değişmiş hiç bir 
şey yolC.tur. Türkiye ittifak 
larma sadıktır. Türkiye 
bütün milletlerle ve \com
~ularile iyi münasebetler 
idame etmektedir. Türki· 
ye toprak bütünlüğüne ve 
istiklaıin e yapılacak her 
taarruza silahla mukabeıe 
edecektir. 

Türk - Bulgar sulh 
vesikası iki komşu devle· 
tin samimiyetle el sıkması 
d~mektir. Tiirkiy~ bu tarz· 
da uzanan her eli sıkma· 
ga umadedir. ,. 

llD&?tt l:"''1· ii!<:wt• •e.ı;ı:<c .. _. 

69 vatandaşa 
Hava Kurıımuna gaptık

ları teberrüden dolayı dün 1 

madalqalar talik e~ildi 
Türk Hava Kurumuna 

teberrüde bulunan vatan· 

daşlara Genel merkezce 
bir takdir nişanesi olarak 
görderilen nltm. gumuş 
ve bronz madalyaların ta· 
lik merasiminin dün yapı 
lıcağını haber vermiştik. 

dır. Talik merasimi sürek·u 
li alkışlar arasmda yapı\ · 
mış ve bu hamiyetli vatan 
daşlar takdir ve tebrik 
olunmuşlardır. 

Teberrüde bulunup ta 
henüz madalyaları gelmi· 
yen daha 15 vatandaşın 
madalya tuliki merasımı 
madc.~yalar gelir gelmez 
yapılacaktır. 

Bu hamiyetli ve yurd· 
sever vatanda~ları biz Je 
tebriL ve takdir ederiz .. 

SON DAKiKA 

SOFYADA 
Bir hadise oldu 

letimixin büyük manı.ara• bilirim. 
' . • ~r .., -- ~~ 

Pıofessör Bagan Afet 
Ve 8 talebeden mürekkep bir gru~ 

evvelki gün şehrimize geldi 

Met asim dün öğleden 
sonra Halkevi salonunda 
ve çolı: kalabalık bir halk 
kütlesinin önünde yapıl • ~ 
mlŞ Kurumun fahri Başka 
nı Valimiz Şükrü Sökmen 
süer taufmd ım söylenen 
hir nutuktan sonra bizzat 
kendisi tarafından 69 va· 
tand ş madalyalar talik 
edi miştir . 69 vatı:mda:;.tan 
10 tanesi altın, 24 tanesi 
glimüş ve 34 tanesi de 
bronz matdalya almışlar • 

Sofya 24 A.A.- Röy 
terdcn:Orkes\ra salonunda 
bir hadise olmuş, Amerika 
Sefiri bir Almanı yarala• 
ımştır. Sefir bu hususta de 

miştlr ki: 
Türk Tarih Kurumu ce şehrimize gelmişlerdir. 

Asbaşkanı profesör Bayan Misafirler şerefine dün 
Afetin Diı, 1 arih ve coğ- Belediye tarahndan Turizm 
rafya fukültesinden bir ta otelinde bir öğle ,yemeği 
lebe grubu ile Hatayc. gl! verilmiş, ziyafette valinıtz 
lece~ini yazmıştık. Profes· le hükumet, Parti, Beledi 
sör ;\fet ve refakatindeki ye er kanı ve matbuat mü 
heyet evvelki gün ı;kşam messilleri hazır bulunmuş· 
lske ı ıderuna gelmiş ve İs· )ardır. Hataym tarihi eser 
tasyonda karşılanarak ge· leri baıkkmda faydalı has• 

=wil'i*W EZ" tt:"SFP:P5SS• 
bihall~rle geçen bu ziya· 
f etten sonra misafirler 
Halkevin~ giderek mera· 
simde hazır bulunmuşlar 
ve müteakiben Demir
kapıyı Defne şelalelerini· 
SeııpiyP.r kıiıeıini ve tari· 
hi kaleyi ıi yaret ~der ek 
tetkik,\tta bulunmuşlardır. 

Grup yarın Süveydiye 
ye giderek oradaki tarihi 
eserlerle kazıları gez~cek 
"e tetldkatta bulunacaldır. 

"--Hadis· şayanı tees 
süftür. ijen orkestradan 
sevdiğim bir parçayı iste• 
yince bir masada oturan 

Almanlar buna kızmış ve 
suratıma bir kadeh fırlat• 
mışlard1r. Bunun üzerine 
bunlardan birini ynrala: 
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Belediye 
Şikayetlere C";vap 

• 
verıyor 

Gü1eş birin 
cilikleri 
Diin yapıldı 

Musolini 
Diin bir nutuk 

söyledi 

Elektirik te-l 
si satı yapan 

Eıektirik idare!>inde Jl 

Dün Belediye riyase· 
tinden şu tavzihi aldık : 

Yeni gün gazeteıi ueş· 
riyal tnüJürhiğünt::: 

Bölg-e ~üreş birincilik
leri dün öğleden !ionra 
g-ençli\c k-1şlasında yapılmış 
tır;:ve şcnrimiz yeııçlik klü 

Roma 24 A ~. - Muso• 
lini Faşist hücum kıtala~l· 

nın toplantısındda bir nutuk 
söyl~miş ve demi~tirki: 
., Buraya sükütu bozarı.k 

söz söylemeğe g~ldim. '2azetenizin 20,2,941 
gün ve 2507 sayıiı nüsha· 
1tında ( Yine Belediyeaen 
şikayet ) başlıklı vazınız · 
da, bazı -..okaktarın zulmet 
için le olduğundan, suıa • 
mp temizlenmediğinden 
şikayet P.dihnektedir. Bu 
üç noktaya temas eden 
i~bu cevabi yazımızın ilk 
nüshanızda ayni sütunda 
neşrini rica ederim. 

A ) ~ Sık sık bozu 
lan elektrik lambalarıııı 
her zaman temın ve. teda 
rikte ihmalkar olmıyan be 
lediyemiz, bir kaç gün ev 
Yel yine 40 ,..._. 50 lamba 
ihzar t•derek yerlerine 
takdırmak ıçm Elektrik 
idaresine göndermiş ise de, 
elektrik idaresi, . me~kiir 
lambaları bugüne kadar 
direklere "taktırmamakta 
her nedenst- ısrar etmek· 
te bulundı;ğundan ica1Jına 
tevessul kılınmıştır. 

B - Sokakların su • 
!anmasında kuılanıl&n yar. 
gın arazözünün, aJedde • 
vam çalıştırılması dar bir 
bütçe ıle hidamatı Beledı· 
yeyi ifaya çahşırn aairemiz 
için mttsraflt olduğuna ka· 
naat getirildiğinden, v~ 
bu işiu sureti mahsusada 
yaptırılmakta olan ve pek 

t yakında ikmaline çalışılan 
arabalar ıa t~miııi c-sasen 
düşunülmüştür. 

C - Şshrin temizlik 
işlerinde imkan ve te~ki· 
latın müsaade ettiği dere· 
cede çahştığı kabilı inkar 
olmayan ... belediyemiz~, sa· 
ym 4hatlkım1zın dahi müza• 
heret ederek sokaklara 
kasten çöp atmamcısını ve 
caJoeleri telvis etmekten 
ıbtiraz ~ylemesi lüzumunu 
ehemmiyetle tavsiye eder 
ken aksi harekeette bulu· 
ııanlar hakkında tatbik e· 
dilmekte olan cezei bu · 
~ ümlerin te~didi ... cibetine 
gidileceği mukarrer bulun 
dugunu beyan eder bilve • 
s:le saygıl>trımı sunarım. 

Belediye Reisi 
Sadık Müftü 

Yenigiin ; 

bü güreşçileri tuşla ga \ip 
gele.rak Bölg bi1incisi .,.ol 
musfardır. 

Önümüzdeki haf· 
ta g ezel bir r:paç var 

Önümüzdeki pazar gü 
nü şr.brimiz G~nçlik kışla· 
sında müt~kait futbolcular 
ekibi iJe Birinci gt nçlik 
klübii birinci takımı ara· 
sında bu· maç yapılacak· 
lır. mütekait futbolcular uu 
gün Bölgede toplanarak 
takımlarım teşkil edecek· 
l'!rdir. Bt0 rnaçm çok en
teresan olacağı ~üph,.siz· 
dir . 
Kırkhan ve Hassa 

kaymakaınlan 
Kırıkhan Kaymakamı 

Mehmet Ali Durusoy Hizan 
kaymakc:ımhğma, Hassa 
kaymakam1 M~hmut Kemal 
Gurluk Kırıkhan kayma· 
kamlı~ına, mülkiye miıfetti· 
şi Halil T kin Hası0a kay· 

makatnlığmıt tttyin ediımi9tir 1 

-rass ajansı 
Tckz;p ediyor 

Moskov 23 A A. -
Tas ajansı bitdir\y01: 

Bir ısviçre ıazetesi Tür 
k1ye ı le Bulg.uristan anı· 
sında imzalanan ademi te· 
cavüz paktuıın Sovyetler 
birliğinin teı:rile yapıldı· 
ğı hakkındaki neşriyatını 
T"83 Aiımsı t,.kzibe mezun 
dur. 
lngiltero Balkanlar 

için ne düşünüyor 
Londra 23 A.A.-ıngi · 

)izlerin Halkanlar vaziyeti 
hakkında ne düşündüklerine 
dair ıalahiyetdar kaynak 
ıar şu mütaleayı yürütmek 
tedir. 

lngiltere bu t~üşünces1 
ni çok gızl1 tutıııuk tadır. 
Almanların maksat Vt'! be 
defleri meydana çıkmış bu 
lunuyor. Almanların Tu· 
nadan geçtikleri henüz ta 
l·akkuk etmemiş ıse de 
Bulgaristan sivil Alman or 
dusu tarafından işgal edil 
roiş vaziyettedir. Pek yl\· 
kıı da daha ciddı ve açık 
bir işg.ıl hareketinin b~ş· 
lıyacağı beklen~bilir: Bul 

• 
gar11tandaki lngiliz Elçi si· 

Belediye Rcisınin ı.u.~ktu 
bunu yukarıya aynen koy· 
duk. Yalnız şnrasmı hatır · 
latalımki bu cevap bizim 
iddiamızı temamen kabul 
ve itiraf etmektir. Bu mek· , 
tabe bizim ilave edeceğimiz 
hirşey yoktur. 

flin vaziyeti, t3ulgaristanm 
liattıhareketı ıanlaşılıncıya 
ka<lar de~işruiyecektir. Şa 

· yet' Bulgaristan istilaya uğ 
rarsa Elçi O zama&l gerı 
çekilecektir. 

f: ulg-aristandaki 
ln giliz ebası 

Bern 23 A.A.-- Sofya 
dan gelen bir telgrafa gö
re, Bulgaristandaki lngiliz 
tebaası kadm erkek Bul· 

&llft ft5fl , 'diM M@WI -
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Neşriyat Müdürü 
Seıim ÇELENK gariıtanı terketmek için 

Fransımın mağlubiyetın· 
den sonra bir numaralı 
düşman olarak İngiltere 
kalmıştır ki bu düşmanla 
kanımıı:m son dam\asuıa 
kadl•r mücadele edeceğiz. 
Tral lusgar·b~ harpten ev· 

vel 14 bin sul>ay, 356 bio 
ask,.r 1.900 top, 15300 
makineli tüfek,1 milyon top 
nıt1r.ınisi 1 milyar fişek 
göndermiştik.Bu rakamlar 
isbat ediyorki haıırlık ta· 
mamil~ yapılınıştır. Biz riya 
kar: ln~i!izler gibi yalan 
söylemi) oruz. 

Balkanlarda son İngiliz 
kalesi Yunanistandır, Bu· 
na karşı koymak lazımdır. 
Arnavutluktaki fhlyan as 
kerleri nıühteşem bir ta:-z 

da hareket eylemiş ve·dünya 
yı hayran bırakmıştır. 

Yunan vt• lngıli:ı zayıatı 
ağırdır . Yalcmda ilkbahar 
gelecektir. İngiltere galip 
geleınez. Her ne olursa 
olsun ltatye. Almanya 
y~rüyecektir. Mihverin za· 
f""ri için on sebep vardır. 
Biz zafer ıçın, lugi!tne 
ezilmemek için mürad:le 
ediyor. Münferit ~ulhtun 
bahsetmek abtalhktır. 
lngilter~ mağlup ~dil;ııce 
harp bitecektir. ıtalya 
ıngilteı e ile boy ölçüştü 
ğüoder dolayı müftehi ridir11 

faş~st ltatya zafere layık 
tir ve bunu elde edecektir. 

Akdenizde 
6 Ua'lyan vapuru 

batırıldı 
Londra 23 A.A.- in· 

giliz AHJirallığının tebliği· 
ne göre son gfüılerde ln· 
giliı denizaltıları akdeniz· 
de büyük bir faaliyet göı 
tcrmiş 'ı/t-- altı ltalyan ge· 
misini torpilliyerek batır .. 
mışhırdır. Buular<lrn ikisi 
8 bin tonluk iaşe gemisi, 
ikisi ısabrınç gemisi ve iki 
si de diğer eşya naklt'den 
gemilerdir. 

Romanyada ne 
kadar asker var 

LonQra 23 A.A. -
askeri ınehafil Romanyada 
daki vaziyet hakkında şu 
mütalettyı yürütüyor: 

Romanya.fa 20 fırka 
A!ınıın askeri vardır. Bu 
;na kabil Trı1tkyada çok 
kuHe li bir Türk orduıu 
Bulgarların on fırkaları 
ve Seıaniği müdafaaya 
hazırlanmış olan beş Yu
nan far kasa varClır. fazla 
olarak AkıJenizle adalar 
d nizi de lngilterenin ha· 
kimiyeti altındadır. 

Bunların yarın i3ulg"rista· 
m terkederekleri tabmiıı 

Nafıa Yekaletincc tan· 
zım v~ Vt·kill r heyetiı.in 
19·-9 939 1tttrih ve 119'/6 
hy1h kararnatnesil~ tasdtk 
f>dilen (Dahili trsisat tsli 
matnamesi ve dahili tesisut 
fenni şarttıamesı hüküml~· 
rine tf!vfıkan Antakya v . 
lskcnt:h run dıt elektirlk 
tt!sisatı ile iştığal edecek 
enstalatörlel'in Nafıa veka· 
letine n•urac>tat edert·k 
ebliy~tnııme almahu ı ve 
ou ealiyetrıam'!yi Hatay 
elektirik idare.sı müdürlü· 
güne ibı az ve: kayıt ettir· 
mel eri lıtzımJır. Ebliyetııı:ı· 
me.:>i olmayan ~nstalatörle· 
rin yapacaklbrı tesisatın 

idarerniıce kabul edilmiye 
ceği 'la balkım·zın ehliyet 
namesiz enstalatörlc:re te· 
sisal yaptırmamaları ~be· 
rnmıyetle ilan oibnur. 

Balık avı·mÜzayedt!sİ 
Hatay Defterdarlığından 

Süve ydiye nahiyesi sa
hiUeriıe Atı nehrirtin Sü
veydiye nahir~ıti hududu'l· 
Öa Ciri ~denize mansap 
olan kı!mın,\a avlanacak 
olan balıklardan ahııacak 
saydiye resminin 1-1 -
941 tarihind~n 3'1-12 -
943 tarihine kıdar üç se:ne · 
ligi 11-3- 941 Sah giiııü 
saat 15 de Defterdarlık da· 
iresiııde açık arttırma ile 
satılacaktu· .• 

Talipler bedeli nıuhcım 
meııi olan 325 liranın yiizde 
7 ,Sğu nisbet\ndc ilk teni 
nf\t pkçall\rlnl yel/mi mez· 
kiirden ~vv

0

el mAI sandıgına 
yatırarak arttırmaya iştirak 

etmeleri ve ~artnameyi 
görmek isteyerılerin varı· 
dat müdürlüğüne müracaat 
t-tmrleri ilan olunurf 

Hanen tebliğ 
Antııkya A-;liye Hukuk 

Malıkemesinden: 
Antakyanın Koca abdi 

mahallesinden Salili >ğlu 
Mustafa Erzinli tarafında•ı 
Halep abalisiııdc:m Mahuk 
kızı Feride aleyhine &çılan 
ihalenin feshi davasıntt.S: 

18- 2- 941 günıi ıçın 
tebliğ edı\eıı davetiyenin 

· murıiaileyll Feridenin ika· 
metgabının \lieçhu\ olduğuo 
dan bahsıle bitli t~bliğ 
iade edilmesi üzerine bu 
def'~ muhakeme 7- 4-
~aı pazar esi glinü saat9a 
bırakılmış oluP. muayye rı 
gün ve satte mahkememiz· 
de bizzft.t veya vekaletna· 
me ile musaddak bir vekil 

göndermesi. 
Muaryen güne! ... mahke· 

meye gelmediği, mazereti
ni de bildirmediği ve mu · 
saddaK. vekilde gönderme· 
diği ta!Cairde H.l'.J.M.K.nun 
400- 401 inci maddeledne 
tevfikan bakkında ' glyap 
kararı verileceği tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzere 

Belediye 
/Jantarı 
Kahv~ satışı 

Belt"diye riyasctindeO. 
Antakyada , y~ni bir tı 

carethane çmış ola•t f(~ 
mal Hamdi avueduğ,nn btf 

parti olarak g~tirıniş bıl' 
lundu~u baş çuv ,\ k thvt" 
nın Mersinde alış fiatı11r1 

170 kuruş oldutu b~kk~ 
daki faturası tP.tkil<"oluodıS 

Piyasada k~hve m~"· 
cudunun az bulunmasıo,, 
v .. yalnl:z h•s çµ ... 1Jlık p1f~ 
ye ait olamak üz..,.re ilr 
raz otuı'tan vesikaya 1öfe 
masrafıarm ilav~sile /J>.fl' 
takyada çiğ bir kilo kab· 
venin 185 kuruşa sııtıtıtJ•~ 
sı Vilayet fiat Mürt' 
kabP. Komisyonunun 32 
sayıla kararın iktizasmda0 

buıunmakla umumun ıı>'' 
lumu olmak üzere ilan O' 

h1nur. 
Un fiatıarı 

Buğctay fiatlarır.da gO-
rülen yükseliş üzer;0~ uıı 

ve ekmelC fiatla::-ı hakkııt' 
Cla komisyonc ~ gereği d~' 
şilnüldü: 

Düz kırma u.n fiatm•11 

çuvalsız ola't'l'lk 1090 lc1J• 
ruşa satılmıasına ve bu ~I 
dele çuval parası olaraktP 
kuruş ilavesine ve geri 11e 
rilen çuval parası olar'~ 
eskime payı ayrıldıktan ,o~ 
ra 40 kuruş iadesine ve 
ekmek fi~ttnın 12 kutllf 
30 para olm;1smci ve g~ 
rek un ve gerek ekmeli b' 
krndaki işbu fiatların 2 
şubat 941 pazartesi sabi' 
hından itibaren meri oltıl1 
sına Vilayet fiat Müraıca· 
be komisyonunca 33 sı>'' 
il~ karar verilmiş olı>~ 
umumun ; melamu otrrı• 
üzere ilan olunur. 

* * • ~it' Yolcu ve eşyıt na t 
den kamyon, otobüs ~ 
tenezzüh otomobilleri.ıı1: 
sahiplerine evelce verıte~ 
karnelerde u yazıb yol', 
adedi ite yük tonaj rnılcd.'. 
. b l d. .. fet ,ş r1, e e 1ye seyruse ·b 

lerinde muvakkaten it•~,., 
dam edılen sabık ·tf•1 i 
amiri Tevf1k Güngör t•ı 
fından hotbehot tashib 
t~z~it edildidi~i an111~ 
nı•ştır. . 

Bele.diye fen ,clait'~J 
deki kayit \.ıharici ollf. 
işbu karnel~r üzerinde ~ 
pılan tahrifatıq hiç bir 11 

wü yoktur. ~ 
a) Sene başı olma~/ 

barile ellf!rindeki k•' / 
Jeri değiştirm~k.üzert /. 
mobil sab?pleriniıı be~ 
yeye acilen mür' 
etmeleri. 
b) Son defa-belediy~ 

planan kornisiyon.,tar ,fıo 
tesbit edilen kayudat8 

yen\ IC:arne almllları.~ l 
" CJ Tahrif ediıtıti1 

·ı• karneleri • kulltln&nlilr 1 

la yolcu taşıyanlar "~ 
k1'rne alımyanlarııı f'. 
le tecziye eiilecekletl 

.. ere ·ı 


