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Sahihi v"' ı s muhArrin 

(Sayısı heryerde 2 kuruşl Cum:>rtesi 

'il'--
GRzeteye aıt yazılar 
~e~riyat Mfülürü adına 

&onderilmelidir flanlann 
her keiimesirıder.Skunış 
alınır Ücret pec:indir 

--ı~lim ÇEU'N K 
~eşriyat füdiirii 

Abone:Yıllığı: 5Lirn 
Yabancı memlelcetlcre 

• 8 Lira "Günü geçmiş 
sayılar 5 kuruşe 

T elefon:l-46 -P. K. 2 
:::...; HER GUN UGLEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK GAZETESi - TESiS TAR Hl 1g2s YIL 12 S~YI 2697 AORES7YENIGÜN:AN~YA 

vzıag;i-"U:7ıü~ AMecliSi bu viiağ~ii~;;~in~E~k~--·~ 
gün toplant·zlarzna başladı mekihtiyacz için 

Valimiz çok mühim bir nutuk söyledi Zzraai Vekô.leti 600 t01 
Ebedi Ş ... fin Azrz Hatırası TebciJ, ıVIiHi Şefe Sat sıL. az 
Bağlılık ve Şiikran Duygulan Açıkland 1- Enciime nl '3ri buğday verdi 

ıSeçen Meclis Pazartesiy . Tcıpianac .k 
b Vilayet Uır.nmi Meclisi 1 __ Vı _____ l -·· M·----k · 
~ sa~ah saat 10 da VRIİ· 1 a . ·z . t 

R~l Şukrü Sökmensüerin l m l ın u u 
. •~asetinde senelik adi 
ıçtırnaı b arına aşlamıstır 

.C_clse açılır açılmazVali· 
ınız111 t~kl " f· .. . B .. -k K ı ı uzerme t:.yu 
TOr~arı.~ı Ebedi Şef ATA· 

t L ~.KON Aziz hatırasını 
eucıı · · 

iht' ıçın 3 dakika ayakta 
ırı:rn ··k~ l B su utu yapı mışhr. 

ge} Undan sonra kürsüye 
nu ~n V alirnz senelik nutku· 

ırad t . 
Ya • P. n11ş ve g~çen sene 

Plotn ışl d .. .. .. dele· er en ve onu.nuz 
ola ı _Yıl İçinde yapılacak 
renrı ~leri tafsilatile bildi · 
saat u .. ıutuk bir buçuk 

arası ;rnıüş ve alkışlar 
( N n 1 son . P.rmistir. 

Utkun . d.ğ .. tunu rnetm ı er su 
son rnuzdadır. ) Nutuktan 

An;~ Yoklama yapılmış ve 
rı t 

8 'it lskendf!run azala 
talc ~ra ından verilen bir 

rır ok 
rird ı. Unınuştur. Bu tak 

' ~ ıvıe ı· · si rn.. c ısın ikinci devre 
rniıe un~sebetile Büyükleri 
tel şukrarı v~ bağlıhk 

grafları t kl"f . 
İdi B e ı edılmekte 
kah" 1 

11 t~klif alkışlarla 
u cd l · 

tiYaset d 1 rnış ve sonra 
&eçil .l .vnrıır.ı.ı intihabına 

ınıtttr. 
il .. 
U~ÇE: ENCOMENl 
Ah Ôlcte 

hadır A.b il, Bahri Ba-
l-iayd~r K llled Tümkaya, 
B h • •rataı.l s··ı a ri Öz l , u eyman 

MAARt~·EN 
VP.di M·· .coME.Nl 

Supbi !3 d" unu:- Kar-abay 
e ır B ' 

caıı, Ceı~ı s' Ostan MPr 
a elc;uk. 

ıNAFiA. E.NCOME.Nl 
zzet Zek . 

Kysc;u, Rtiş;;1{~'eMkahmud 
dı Çandır y , Ham 

SIHHAT ENco 
S MENl 
eydı Üğıız D 

ait wll · F • oktor lh 
Z'ı• n, atma Ce ı· ' 

RAA. T EN ma ı. 
Tayfur- tk· CUMENt 

Ş .. rn ızoğlu ı:;- • 
" settin O • • evzı 

Talip Ôn;,J ô":~n Tcllı, 
tepe. ' i< eş Gök. 

Yapılan intih 
vekiUiğ:rıe V d" apta Reis 
..,. t- ı Mü ·· ''-arabav k ~ rıur 
rı 'h • ' atıplıkltre Bab 

uabadır v F . 
tıettın s · ı ~ evzı Şem-
h 

ÇI mış y... 
1
. 

t- l f ,. mec ıs 
ıa tn pazart~si v 

~amba günleri t e çar 
U:t.f"r~ d ,.. 1 oplıuımak 

ca~ı Dl ıştır. 

Sayın aı alar; 
Vilayet umumi m('.'cliıı i· 

ııin birinci seçim devresinin 
ikinci toplanışım açıyorum. 
Vazifelerimize başlamadan 
evvel sizleri. Cumh uriye ti· 
mizin banisi ve aziz vatam 
mızın kurtarıcısı Ebedi 
Şef Atatürkün mar:evi 
huzurunda üç dakika saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

Ot-ğerli arkadaşlar, 
Hepimiz için kutsal bir 

vazifo daha vardır . Türk 
milldini patlak bir istik· 
bale doğru yürüten ve tı•
r ihin kaydetmediği salabet 
ve metanetde milli vahdete 

vücut vererc·k cihanı büyük 
ıstıraplar içi ııde kıvrandı· 
ran baile içinde Türk "ata· 
nına huzur v Türk milleti· 
ııe ileriye güvenle ve em· 
niyetle bakm k ve yiı rÜ · 

1 

mek imkaıııın sağlayan Mil
li Şefimiz, i3üyiiK Cü n hur 
Reis"miz ve eşsiz başbu· 
ğumuz çok sayın ismet İnö 
nüı ü.ı huzurunda hürmet· 
le tazimle v sarsılmayan 

bir bağlılık ve mutlak bir 
itaat ve se\'gile eğilmek. 
İşte ben bütün Hatay evlat· 
larınm ve siz kıymetli ar· 
kadaşlarmırı da bu yoldaki 
duygularını nefı;imde . top· 
layara.k o ulu huzura tazim 
ve trkrim ile eğliyorum. 

A ziz ar kadaşla ı, 

Gü:u·l vatamn hu.1•ıll 
rı içinde Hatay ilıl.yeti 
umumi mecli iniıı birinci 
seçim <~evresinin ikinci top 
lamşım da gör ül rahatlığı 
ıçinJe yapma bahtiyarlığı· 
na k wuşan sizle. i hürmet
le st'laml.ımağı da bir veci· 
be bilirim. Sız muhterem 
azaı •• r geçen st-ne Şubatın 
on beşinci günü başlıyan 
birinci toplantı ueticesinc!e 
kabul buyur<luğunuT. büt· 
Çt"Oİn tnhakkulc derecesi ve 
tatbıkat durumu h .. kkmôu 
m&lu mat almak sabırsızlı 
ğını gösterdığinizi tahmin 
ediyorum. 
ıv1azisi olm yan ve geniş 
n. sbe.tte tunminlere istinad 
edPf1 VC birçok amme !-ı\z. 
metlerinin iyi ) ürı.itülmesi 

gibi güzel niyetlf'rinizin e· 
sr>ri olan 1940 vilat biitçe 
~inin tatbikatında şirnoiye 
kttdar er küçük bi,. sarsm 

tı geçirmedi~imizi bu büt
çenin yürürlü~ü i:e il!l'ili 
teşkilat arkadaşlarımla. büt 
ÇE>nin tahakkukunda kaou 
ni miikellefiy..-tlerini .seve 
seve yerine getiren ve şu 
suretle Cümha riyet kanun 
larına intibakta hayret~ 
şayan derecedt> kabiliyet 
.. östeı·en kahr.amım Vt>. ıız;T. 
Hatay halkım da huzuru · 
nuzda takdirle anmağ'ı en 

başta gf'lt>n bi,. borç bili • 
rım· 

1940 bütçesinin 9 ne~ 
tatbikat ayı içir.deyiz. Mn· 
aş ve ücretler ve muhtc-!if 

am:ne hizmetlerin;n icap 
e•ti:-diği .masraflıır sıkmh 
çekawksizin tı-: iiy~ edil
miş ve şu suretle hususi 
muhasebenin tediy~ kudret 
ve kabiliyeti hakkında mu· 
hitte ve iş alanlar aras1ı1da 
e.1 küçük bir şüphenin doğ 

masu;a m~ydan verilmiyc· 
rek Vılayet bütç~sirıe kar· 
şı tam bir itimad ve emni· 

yt"c bavası yaratılmıştır · 

Bu havanrn yaratılışın· 
dn vszifeli h~r arkadnşm 
göstt":rdiği dikkat ve hııssa 
siyet başlıca amil olmakhı 
berabar böylt! denk ve ttt· 
hakkuku ~abil ve verimli 

bir bütç niıı tenzimind"! siı· 
terin isab~tli ve dogru gÖ· 
rüşünüzü t:obartiz ettirmek 
de kadirşinushk olur. 

Kıymetli arkad!l~lar; 

1940 Bütçe ~inin tanzimin 
de nekadar çok çahştığınız:1 
ve nekadar fıtzis yoruldu· 
~unuzu hilıyoruın. Eiier 
1041 bütçesinin kuruluşuıı 
da ayni hassasiyet w•·. iht:ma 
mı gösterir iseniz Hatay 
Vilay~ti için bu gün de,ya
rm da faydalar doğurmak· 
tan hali kalmıyacdk bir e· 

sf"r yuatacağınıza hiç şı;phe 
t-tmeyinİ7.. Böyle bir büt
çenin vücutlanınası için ise 
sarf edilecek gayret:geçe.1 se 
n"'"e nisbetle çok daha ağır 1 

Sonu 2 incid.; 1 

H11tayda mahsul zamanı· 
nakadar bir ekmek buhra· 
nına m"'ydan vermemek 
icir Va!imizŞiikrüSökm .. n· 
sünin y:tphğı kşebbüs 
üzerine Zıraat V ~kal eti 
Val~miz; n emrlr.e 600 ton 

~ 

buğday sütoku tahsis eyle 
miştir. Haziramn sonuna 
kadar kafi ~elecek olaıı 
bu 600 top dul{riay toprak 
ofisin!nİ<:kt>dt"rıındaki anbar 
!Arından alıneıcıııktır. 

•• ·:.... ~ ~~~~~ .~.~ '"[:'1' _, - w... .. '.l"'. •• .J • 

Nihayet Bin- Tepede/en 
• J J•• f ·· ALEVLER IÇlNDE gazt ue UŞ U Manastır 7 A.A.- R~y 

B ··~ r :ıotl ""' 1"'rab t .. rin Amavuthık ceı>besm 
U Su C ~.. . h b" . b"J.J" . d~kı mu a ırı 1 nırıyor: 

!usl ti ki ltalyan TepectelP.nin alevl"r içinde 

kuvvetleri tam .:ı yanınukta cluğu v~ Yuııaıı 
lııarın ~ehri muhasara ede 
r~k ilerliy~c~l.Ieri iki 
gündı>ııberi ltalya'\İarııı rn i.i 
Jafaaya ç-::kildikleri ı anla· 

şıtmr.ktadır. 

rn.:u lınha edi!tniştir 
Kahire 7 A.A - Bugün 

İngiliz umumi karargahı 
tarafından neş· 

redilen fevkalade bir teb· 
li ğd "" Bingazi şehrini n zap 
tedildiği bildirilmektedir. 

Ankara 7 (Rucl~o ga· 
zete5\ndeıı) - Bingııazi düş 

mtiştlir. Biııguzi niu lngil iz· 
in tarafından işgali, Şima 
li Afrıkrıdaki h ırekaltn 
SO'la ermiş ve Trilb\u:ıgup 

teki lo rıliz kıvvetle ı ini 
serl.;t'st bırakmıı.;hr. Artık 
ltalyanlıırd an hiçbir tehli· 
ke kalmamıştır 

l ı _ıi liz Bijşlumandam 
General Veyvil.Ordusunu:ı 
~ ir kısmını başka taratla· 
ra gönderebilecektir. 

Harbin iptidasınd i 14 
f1rkadan ibaret olan ltal· 

yan crdusu artık tamamen 
imha edilmiş bulunuyor· 
Şimdi İtaly.111 Caşlrnman· 
dant :\1areşal 'grazyaninin 
dind:!, Tunuı; bududu:;dn 
bulunan zayıf 40 bi•1 ka· 
dar İtalyan askeri kala.ı;· 
tır J.i, bunlttr bu giinkii 
cephedt."n iOOO kilometre 
uzeıktadır ve buıılnrdan 
h ıçbir fayda yoktur. 

Esirler 100 nini geç•i 
9 kaııuııur:vveld~ b.ış· 

hy;, ı, İngi liz taRrruzu iki 
aydan daha az bi zamıt·~da 
tarihin kaydettiği en pnr· 
lak zafor!erde.\ bi ·ıııi kn· 
za ıım~. ve yüıbu.J~n taz
la İt411yan askerim f"Sir et 
nıiştir. 

Oiğ-: r tııraftan !3ing 1zi 
Umanı, Trablusgarbin ~n· 
nıükemıneı ve modern bir 
lim;tr.ıdır ve lngiliz donan· 
mac;ı bu Limandan istitad~ 
edecektir. 

Yunan kuvvet!e• İ Hal· 
yan t uvvetlerini şiddett,. 
takib eyl~·ıwktedir. 

Kral Zooo Yunanista 
o d. n'l h izmet arze ıyor 

Bern 6 A. ~. - .. Ga 
zet dö Loz rn., gazetesi mu 
hııhirinin Yunan meha· 
fillerinden aldığı bir ha· 
bere göre Esk\ Arnavut 
Krah. A!ııne-t Zog > Yu
nan ordusuna yazılmak ar 
zusunu gösk:-ıniştir. 

Bingaz ı şehr , 
Bingui ~~hri 65000 

nüfuslu bir ~~hirdir. Bu 
nüfusun 79Ji) ü İt'tlvarı,40 
bini müslüman a!'ap . ~ bi· 
ni Yahudi ve mütebakisi 
diğer ırklııo m-:nsuptur . 
Liman snn ? 'lmanlarda fev 

'kal:.\de miikemtııei bir ha· 
le getiriln:\ştir . 

-s·oNOAKIKA0 

__ _ 

Küme Ji"alinde 
esir oluyorlar 

Bir ordu ve bir 
Kolorda Ko ııulanı 

esirle r arasıoda 
Klthire 8 A ./\. Bu ~:ı 

bab neşrolunan tc·1>l•9,' ı,. 

denilyor ki: 
'" - Biııgaz' dt>ıı k•\Ç· 

mağa teşebbür. f""cit."n duş· 
man ordusuııuıı riicat lrnt· 
tı ıno~öriü kıtal. rınm: uı· 
raf mdan kesilmiş ve hu 
c;emberJt-ıı çıkın ı k i-.;tıye ı 
1taiyan kıtalltrı 60 tank 
kıt)•bettikten sonra muhrs· 
rebeden vazPeçP•ekt~~im 
olnrnşhırdır. İta ıyau kı•ıla ı 
kuıue halinde tesl;m olm ık 
tadır!dr. Esirler arasıııd \ 
bir o:-<lu, bir Kolordı- ku· 
Jaııı vardır . 



Spor: 

GÜREŞ 
Bölg· b ·~incilik· 
eri 23 şobatt~ 

yapılaca·· 
Bölge güreş bir.incilik 

leri D>iiaabalıcalanmn 23 
şubat 9'1 pazar. günü şeh 
rimizde gençlllıc kJşİasında 
yapalması takarrür etmiş, 
keyfiyet güreş aianı tara • 
hndan.. Gençlik ldüplerine 
ve Bölgece nahiyelere bil 
dirilmif tir. 

Bu güreşler serbest 
güreş olarak yapllacak, 
,1erelc münleriden gerek 
takım halinde yMpılacak 
tasnifler neticeıinde Böl • 
ge birincilt-ri s"'çilmiş ola 
aktır. Blr~ncilere madal· 
ya ve birinci takıma da 
bir kupa verilecektir. 

Bölge birincilerinden 
tetkıl oluııacak talnoun 
f urkiye: bimncilWrJerine ış 
tirak ettiririlıoesi mukar· 
ı:erdir. 

Kiüp idare Heye
tinde değişiklik 
Şehrimiz birinci Genç 

lik klübü idare heyetinde 
IBölıe Baıkanhğınca deği· 

tiklik yapdmıı resmi ve 
busuli itlerinin çokluğu 
dolar.sil~ klüple meşgul 
olabilecek vakit bulama • 
dddarı . anlafll•n üç aza · 
nm yerine yenileri ahnmış 
br. Y eui İdare;. Heyeti 
Rt!ialiğin~ eaki ve kıymet 
li klüpçülerimizden Sı~kı 

Yurdal, Umumi katipliğine 
Akif Ezer, veınedarlığına 
.Kem~! Mıstak ve klüp ida 
r~ amirli~ine de ;.Mazlum 
J<eser getirilmiflerdir. 
Beden T-erbiyeıi ve spor 
amiri Latif Günal, yurd 
müdafaaaaa banrbk amiri 
,a.başı Nizhet ve hekim 
aza Doktor Vedi Bilgin 
dare heyeyindekt verleri 

ni mahaf aza etmektedir· 

Yeni İdare H ·yeline 
ba~udar dileriz. 

Şild maçları 
Bölge futbol liS? maç

ları sona er~i~in~ .ı, bu 

:.yoldaki f \f tıSl 
W:ratmamak mdh-ıiöuı . böl· 

ge futbol Bjanlıgm u hir 
şild maçı .haurıan.oıaktıı ol 
duğu baber alınmıştır 

, Şild maçlarımı daha 
geniJ bir program.a yapılu 
cağı ve daha çok takımın 
ittiraki temin oıunecağı 

aalı..şılmatktadır. 

Petrol fiaU.arı 
Belediye Riyaaetinden: 
Perakende olar~ sahi 

makta olan petrole vaze· 
dilmif bulunan fiat yeniden 
tetkik edildi. 

Y apalan musradlara kar· 
şı 28 ıayıb. kararla. dökoıe 
kilomoa .konmuş olan 22 

ktlnf fiatm mu- 1af ılc: bulun· 
uıadıAı vt- sahcı!ara kir 
buUmad&il &ÖfÜlmÜf Ye 

Milli pigı2ngol1 

Dün kazanan nu· 
maralar 

Milli piyangonvn bi • 
rinci kefid ,:si dün akşam 
İsanbulda Eminönü halice· 
vinde çekilmi~tir. Dünkü 
keşidede kazanan r.umııra 
Jar -şunludır : 

Oo bio lira k a.-
zananlar 

106383, 196439, 2000 ... 9 
240278 

5 bin lira kc.zananlar 
207.62, 21499, 23946, 

74799 

2bin lira k zan l ~ r 
4489, 80576, 9~824, 

224866, 226418, 296292 
Binlira kuzaon. ıaı-

11646, 15928, 25694, 
42709,55775,85350, 101976 

107157, 121780, 125027 
125759, l.:>1972, J37629 
1.~i586, 154551, 17 212 
177948, 179~27, 186589 
-210082, 1220-149, _31448 
231998, 239723, 261293 
276942, 28 H81, 292389 
295155, 297718 

Son dört .. nkamı 2892v~ 
6233.te nihayetienen bilet 

ler SOO lira ve son dört ra: 
k•mlan 2634, 3916 ve4710 
la nihaydlenenler: 200..Jira 
son üçrukamlan 913 lr niba 
yetlenenler 100 liril . Son 
üç rakamlan 268 le bitenler 

501ira .Son üç rakamı 77Je 
bitenler 10 lir& . Son ra· 
kamları 1 ve Z olanl ır 2 
~er hra kazanmışlardır. 

Ôfir:kü hAıva faali 
yetlerine dair 
Londra7 A.I\. - l~es· 

mi tebliğ: 
Dün gece yarısmoan 

soııra düşman tayyareleri 
ıngiiter""nin bazı mıntaka
lar-1 üzerinde uçmaşlaua-

da hi.çbir bomba atılm<>mış
hr. lngi:liz tayyard~ri dun 
ıgece Al.men ~şgal.i altınd•· 
ki istila limanlarım bom· 
bardımım etmişlerdir .. 
SeK best lrlandad a 
. ihtiyat tedbirleri 

Dublen 7 A.A.- Ser 
btst lrJamda hükumeti blh· 
min ~dilmez hadiselere kar 
şı tatbik olunmak üzere 
çocuklarla kadınlarm tal.li 
yesi için tedbirler almıştır 

lMttf: Halkta 
Bu aksamdan itiberen eh· 
r aalib oıuharebeleri Türk· 
çe aöylü ve tarihi filmi 

Gi.iı·zdüzde 
Bu ak;;amdan il1baren Za· 
rablandırm en güzel filmi 
Aıka t•pan kadın v~ şeref 
ıidarbe 
bu itibarla Antakya a. pet 
rolıin dökme kilosunun pe
rııkende olara~22,5 kuru· 
şa sHtılmaıma Vilayet Fiat 
Mur.~kebe komisyonunca 
29 s1yı ile karar ~e. aımiş 
olup umiman malumu ol· 
mak liz•re ilin ohanur. 

Son zafer 
hakkıılda 

Mütemminı ma· 
liima t ge idi 

coJ<ahi'e 7 A. /.\ . 
Bingazin1n znJ)tı hak~mda· 
geler ·mlitsmm· nı huberler 
şudur : 

İngiliz kıt&ları Derneyi 
~ldı~tan s ı.ra p~rlalc ha· 
ı:eketlerk- "ug: u~· J .. n ce· 
nuba dqğru giden yollan 
tutmuş rücitletmekle u an 
ltalyan kıtalarım11a ue!P.s 
aldu:nııunıştı r. M .. neviya· 

ti tctmamilf" bozulmuş olan 
llal)·an askerleri, :Singazi· 
nin müdafaası için tertip 
edüıniş obm pJiııı tulvik 
edea'miJeıe.la .-.iittı.ınadiyt ıı 
kaçmışlardı . 

Jıng.aıı)i zaptetmek 
için k"' ra kuyvetlerinıize, 
h.wa v,. d~uiz kuvvetlt-ri 
de f t""vkalaue vardımda bu 
lunınuş ve bu zaft•r duir· 
hğile kazamlınıştır. 

Loııdra 7 A. A, -
Butün Lonara gazeteleri 
Bingazir.in zaptından do!a 
yı uıemnuaiyetlc.rini izbar 
etmektedirleı. 7 gün için· 
de ve çok çetin çarpış -
aıalarla kazanılan bu zafer 
çok muhimdir. Esirlerin 
miktarı henüz kati suret• 
te malum değilse de Trab 
lutlbarbinin başladığından 
bu&üne kadar aho"a esir· 
ler 110 bini geçnıt<kteJir. 

Bingazinin düşmesil~ 
İtalya Akdenizde en mü· 
lıirn üslerd~n birini kay • 
betmi~ı!r. Bu liman İtalyan 
!arın Anavatunla Trablus 
arasında ,son münakale 
merkezini teşkil etmekte 
idi. İtalyanlar Lu kaleye 
dayanarak müdafaa edebi 
iirlerdi. Fakat döğü~üp e· 
sir oimaktanıa kaçmayı 
tercih eylemişlerdir. Rü • 
cat çok serı olmuş ve 
haıyaular takviye kıtaatı 
almağa vakit -bulamamış· 

lardır. 

1500 ltalyan da 
ha esir düıtü 
Kahire 6 A.A. - Der .. 

oedera Bingaziye doğru 

kaçmakta olan ıtalyanlar 
lngiliz askeri taraftnddn 
takıb oluttmaktad•r. Bu 
mmteık-ada oimdiye k.adar 
1500 ıtalyan asker.i cıir e· 
dilmis hn cinsten çok kül 

liyetli apiktarda .harp mal· 
ae:neai U:tgilizlcrin eline 
gc-\9İttiı'. Meyin tnJ.tan 
na rağmen ileri hareket 
devam ~ktadır. 

· Veypndıo nutku 
Vifi 7 A.A. - General 

Veygand Cel8yir radyosun· 
dt:: Ct-zayifr baUcrna hitaben 
bir nutuk .&yley~rek eeu· 
yirin M"'anyaya t.erk edi
lec~51 bakkmdaki haberJe 
rin tema•en y•lan oldu~u
nu biWirmif&ir. 

Valimizin Nutka 
Bafl 1 incide 

ve yorucu olacaktır. 
Çok iyi takdir edersi · 

niz ve hatırlarsınız ki 1940 
bti~nin tanziminde he· 
nüz kur.ulm~ ve f•aliye• 
te~C91Diş bir hususi mu· 
hasebe teşkilitile karşılaş· 

mış idiniz Bu t eşkilat 
yenmoR'aıı bir gocuk gibi 
kımıldanınağa başladığı 
bir sırada 1940 ,Witçeainin 
tatbikat devresine girilmiş 
ti Bu Yaziyete göre 1939 
mUhkkat bütçes~ tamam .. r. 
tatbik: edil~m~miş, yani 

lalisilat yüzd" 45 derect>
sin~ hil~ Nmmmamıştı (şte 

bu mühim noktayı gö2 (i 

nune alan siz ınuht,.reııı 

heyf"l. 940 ıenesine111devrı· 
dılmes! muhnklcak olan ba 
kayayı da ele aictrak<- talı· 
minleı·e istirıad ~mesiııt~ 

rağmen 910 iç\n kabili ta 
haklcuk bir bütç~ lıa:r.ırla 
mıttınız 

940 senesinde is~ hµ
susj muhasebe teşkllih 

t.mamen ciba:danmış -ola. 
rak iş başına geçtigind,.ıı 
var,tif iyi j{Örülerek 941 
sem•sİnt' en az bir bn kaya 
ii<> gcçmeğe çalışm·ş Vf 

çuhşrnai<tadır. 940 ser.es ı 
tatbikatı bizl~re Hatay Vi 
liyet biitçeıinin ne olabı 

!ereğini ve ne kadar ve . 
rimli kaynaklarb d~yanabi
leceğini tesbit noktasmdaıı 
da bi!" çalışma senesi ol· 
ınuş ve halen de bu ma· 
hiy~tini muhafaza etme\c 
tedir. 940 ydının varıdat 
kaynaldarımn verim kabi· 
liyetleri v,öz önime almuı

ca, 941 yılına d. g~ııiş 
bakaya ile geçilemiyece
ği görülünce 941 bütçesi· 
niıı tanziminde 940 bütç•: 
sinde olduğu gibi genif dü· 
şünceler ile ve büyük ra· 
kamlarla baar,,ket edilemiye 
ceği tebarüz edecektir. 

Çok iyi biliıaiaiz ki 
Cümbunyet devri .bütteı~ 
rinin .mümeyyiz: vaslfları 
vardır. 

Bunlar da denk,talukku· 
lcu kabil ve verimli olmalr· 
hri Bu iıe varidat k_,slak 
lan ve maınallar üzerO"ıdl'! 
tek aantimme .Udar eyi 
difinaaek Vtt hinbir !aİz· 
iDf:t ihtiyacı ıiçin de ~n 
töwmlularıın ve •ellillek~· 
te en byJah olanlarını 
ıen öne atmak, vücutları· 
m kafalarını vatan hiz~ı i 
ne b.sr··denleriu ıu~nıet 
br,şıkklarmı -tam zamo· 
nmda ve aoıt..nsız ve aa· 
la tedanıile buakmaka11m 
ödeme imkinmı veıecP-k 

niJbc:tte ma•rafı hbuJ et· 
mek, tahakkuk etmiyecek 
Vt': sis mamyelinde ala• 
cak hizmetlerin yaratdn.a 
smd~n vto büıc;e -f a11llar\· 
na g~çmesioden iç.tia.ıb 

_ e-toMk, kanunların c;iıdif 
hudutlar dabiHnde ,.akl 
ma dayanaralc tahmi.. \'e.,. 

ihtirnııll~re iltifat.:etmemek 
v bütç ... fn~ mtbik. meP 
H)'f'ltintJCmm:l~ınft ~)ar• 

dil h • tnud • '""i~i\ller "e 
lıay.allt-r 11~.şlJı5 sa.,ketm! • 
:nek ~e husı an kar.şııında 
Dınkmamağı ibizzat .. uun 
yerinr!ı- ;rniş gibi nesapl• 
wal.: ve unıbalc~ıne etmek 
il8 mümkündür. 

Bir hü~eniıı: iş Alan• 

Jara hizmet ka şUlğmı bil" 
icı.ç ay ödeyenııyecek bir 
duruma girmesiveyaQijtçed1 

t"sbit P.dılen bir h i tın tir• 
tahakkuk ~t ııı •mesi"in nı .. 
mur ve hatk iir.e·inde Y". 
pacağı menfi tesirieri şüp 
lıesiz k1 takdir buyuran 
sizler. aziz arkstlaşlar 
1940 bütçe5inde taııı11meıı 

bu esaslar üzerinde yürii· 
düğünüz gibi 1941 bütçe• 
11inin tanz1migde de ayni 
esaslar üzerinde yüri' 
yerek bir takım ,.i~e bi• 
metl~rinden tasarruf "' 
dııha ınütevazi ve dah• 
kijçük rakamla bir bütçe 
bazırl•uuş olsanız . fi>ile, P 1 
bijtçenin de t.lutklç.ukuııll 
ve o bütçeye .dahil hizmet 
lerio if:> edilmiş oldukl•r• 
nı gördüğünüz zaman baı 
günkü ~adar QJÜsterih oJ•· 
cak ve vazifeyi iyi gÖrJDdt 
olınaklaövüııeceluiniz.Tab 
nnniero ve hayallore isti• 
nad ederı bütçr:lerin vili• 
yet amme bizrnetlerinill 
tabii inkişafları üıerind' 
Yf'P•c;ağı menfi tesir o'* 
büyüktür. Herhangi bit 
bütçenin atk~10d& büyjj~' 
borçlar b1rakm•R1 İl•rit' 
için amme hizmetlerine \fi 

o mikyaata büyük h()lluk· 
lara yolAç,r. Ve muhitte 
itimırdsı~ıta ebep 'olur· 
Ne oluna olıHHt..:ııcİİlllhuri• 
yet 'Clevrinde Mrıiiz iki~ 
n~Jik nyatmt iaD1411DMllll" 

yan Hatay viliyew biilç~ 
leri 9itılerİD' dtkbt ve ib' 
timameınzla ytarab alılr•~ 
dojmıyacaktır. Denk, t•: 
lıakkuku abil Ye ,.,.eri-'1 

ve tDubite .emniyet ve iti• 
~ m..d tıeikin -eden bütçet ti' 
ta~ viliyetinia i4are btf' 
tıpda daima mümtu oe" 
~ iini ~aıa .edecektif• 
1941 bütçeıinin de si"'" 
dikkat ve ı.ihtimama-'11 
bizi .,iye, .;doğruya .,e ~ 
zeıe götVMcelc. maki,.tiııf 
muhafaza ederek gev~' 
bir senenİft Qal'flltala~ 
kında izahata ge;iyar.uıJI: 

(Uzun olan "nutkun dl 
v~mı ve son k:sım pa-'!tı 
si ıünü dört sayfa olıf9" 
intişar edec(·k olaır rtii.ta" 
•nnaladır .J 

Neşriyat Mlidürü 
Setim ÇELENK 

C. H .P.mıtbaw,..ANTA1' 
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