
' misali olamk yaşamaktadır 
ve yaşıyacaktır. 

işte o günden beri Hata· 
ya ve Hataylılara yü.rekten 
ge1en bir sevgi taşımaktayım 
Hatayın büyük harp sonun· 
dan itibaren goçirm~ş oldu· 
~u acı ve tatlı olayların b r 
birinde tali eseri olarak ö· 
devlenmiş, ve yine bir tali 
eseri olarak Halayın ilk Va· 
lisi oldum. 18 temmuz 939 
da Belen şehitler anıtı önün 
de işe başladım ve Hataylıla 
ra susadıkları Cümhuriyet re 
j~T!!ini, adaleti· ve Cümhuriye· 
tin altı umdesini gıtirdığimi 

söyledim. 
30 t:ıyı geçen Valilik haya 

tınıda bu allı umdeni l tntbi 
kinde titiz olarak davrandım. 
Vazifemin ifasında Hatay hal 
kından görmüş olduğum yar 
dımı blitilu ömrümce en kıy 
metli bir batıra olarak saklıya 
cağım. Bu arada Hatay halkı· 
nın efkf\rmı temsil eden biri 
cik "Yenigüıı,, gazete~inden 

Iimmnnın canlanması mevzu 

u da tahakkuk safhasına gir 
miş bulunuyor. Bu surerle 
Cümhuriyet hüktlmetinin Ha· 
t ıy için çizdiği refahlı ve sa 
adetli istikbalin temelleri abl 
mış bulunuyor. Az z:ımanda 
bu güzel yurt parçasmııı çok 
bahtiyar bir duruma girece· 
ğinden hiç şüphem yoktur. 

Hatayın lemiz ve kahra 
ınnn haJk kütlelerinin l:iimhu 
riyet rejimine intiba1•ta gös· 
termiş olduğu olgunluğu tak· 
dirle anm:lyt bir borç bilirim. 

Hatrıydaki vazifdmden ay· 
rılırken, Hatay çocuklarının 
herbirini saygı ve sevgi ila 
selAmladığımı bildirmenizi bil· 
hassa rica ederim. 

Cumartesi 
Abor-a şartları 

Dahilde yıllığı 5 
liraYabaRcı mem 
leketlere 8 lira 

ilanların her ke
limesinden 5ku· 
ruş alınır. Ocret 

peşindir 
Günü geçen sayı 
lar 10 kuruştur . 
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Singapur kalesi 
Japon toçpusu tarafın 

dan bombardıman 
ediliyor 

Tokyo 6 A.A- Japon 
topçusu Singapur kalesini 
bir gün iki gece düvdükten 
sonra Jngiliz hatlarında yor· 
gunluk belirmişti. ŞehirdP.,de 
ara vemeden infilak sesleri 
duyulmaktadır. 

Fransa 
Libyadaki Almar.lara 
yardım ediyormuş 
Kııhire 6 A.A.- Libyada 

taarruza geçmiş olan Alman 
ve Italyan kuvvetforine mih 
verin suç ortağt v·şi hüka· 
metinin Tunus yo ı . e yiyecek 
tcışıdığı hak kında Amerika 
dım geleıı haberler burada 
dikkatle takib edilmektedi.r. 

Ş!mdi savaş Ak 1 anların 

lehine olarak devam ediyor 
ve lngiliz; askerleri geri çe· 
kiliyor. ıngilizlerin ne zaman 
ve nereye kadar geri (çekil~· ı 
ceği hen üt: belli değildir. 

Nahas .paşa 
Parlamentonun dağıtı · 

ıacağını söylüyor 
Kahire 6 A.A- ıKabine· 

neyi teşkile memur edilen , 
Nahas Paşa gı;rzatecilere-şu be· 
Yjllalta bulunmuştur. -

"Parlame:ıto dağıtılae&ktır. 
Biz memleketi diktatörlükle 
değil, s9rbestçe S'3ÇiJmiş par· 
lamento yolile idfJ.ra edeceğiz 

lngiliz basını memnun 
Londra 6 A.A- Nahas 

Paşanın Mısır kabinesini tt f ki· 
le memur edilmesi lngiliz 
basım tarafından melllnuni· 
yetle knrşılanmı;tır. Mısır 
halk~ tarufmdan sevilmiş 
olan Nahas paşanın lngiliz 
dostu olduğunu gazateler yaz 

rnak:tadır. 

Sökmensüerin Hataylılardan dilegi 
Yoksul ve Kimsesizlere Yardım Cemiyetini bir 

anıt olarak yaşatınız 
Valim'z Sökmensüerin 

laşe müsteşarlığına tayini ve 
Hat aydan ayrılması münaşehe 
tile Clımhuriyet Halk Partisi 
V fül vet ve kaza IJarc lfoyeti 

azaları tarafındım dün ak • 
şanı Halkevi salonlarında 

500 kişilik büyük bir veda 

Sonu ikincide 
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Sökmensüer 
Terakkinin tarihi bir bi · 

zogr;ıfya meselesidir. Bir ulu 
sun değeri malik olduğu 

hiiylik adam)ari le ölçiilür. 
f ski Yunanistanm bütiin 

memleketlerin üstiincfo görlin 
mcsi d~ bundı n ih!ri gelmiş 
tir 

Rir ,ulusun başında bulu· 
nanlnrın ölçiisünii Bizogrnfya 
cılar şöyle tarif ednler : 

( Kahıliyet, h'criibe, irade 
seci}'(', nıu\·affakiyet) 

Böyle şahsiyetlt~r UPc1k 
memleketlerine hizrn~l eder 
)er Çlinkli; bunlar, talimall<t 
rını çev. eıerindt•n almtızlur 
ve o çevreye kendi istedikle 
rini vcrmnder. Ancak; o böl 
gede yaşıyım vataııdaşlarH, lü 
zumlu ve faydalı o!amnı seçer 
ve verirh·ı·. 

Şu m z• riyt: b~ş olmanın 
ne kadar mühmı ve bir 1şin 
br.~mdu bulunmanııı nekt.oar 
~Uç oldu~twu anlatn.ıya yeter 
s.uıırım. 

Bugün bizi idare edenlerin 
gerçin n uvaffukirntlt>ri, yıl'ur 
danberi )şlerimizdeki baş~rı 

lıkları ilstlin z, ka, uzun tecrü 
Cbe, sıığlam irııd<> vo yi~ksek 

kabiliyetlerin me~velerıdır · 
llu buşnıcılık bukadar kısa 

bir zamanda ynz yıllara sığ 
nuyncak kadar büyük eserler 
de R'ıuvaffak;yet yer ~ Uzünde 
an!!Bk Tiirk ulusunun yet' ştir 
,diği sağhını seciyeli bü} ükl~r 
d"':görüh biımiştir. 

• * • 
Hata}; Anavalı na kavu 

şup tn Cumhuriyetin iduri ni
metleriiıdenl faydc1lanmaya 
başlıu ken ilk armağanırıı de 

: ğerJi Valisi Şükri; Sökmonsü 
erin yükse~ şahsiyf.l, üstün 
kabiliyet, •temiz yürek, sağ 
lem scci}e, kuvvetli irade ve 
ak a'ındı nalmış ır. 

Hatay yıllarca silı t:n :ızlı 
raplı. rile iç ) a ·ı lanm onun 
sınıf ve imtiy;ız taı m ıyan 

' halkçı alile sarmış ve onalt 
rr ıştır, 

Bugür•: bu yüksek idare 
ud8 mmm, hu müşfık babası 
nııı llataydan ayrılması, yü· 
rt'klerimizde derin bir sızı, 

içimizde engin bir acı doğur 
makta ise de; dünyanın bu · 
günkü çok kuranhk istik~a • 
lin1e ıııızik bir durumda ol· 
duğumuza şüphe yok~~r ... 
Bunu daha bir kaç gun on· l 
, e Sayın Başvekilim izin ağ r' 
zımhın biıut dinledik. 

Jşte; bu nazik daruml~r 

karşısmda yine mem~ekelın 
çok önemli ve t.ereklı olan 

. -··-=· •• su 

Refah hadise-
sinde 

İki vekil de suçsuz 
görüldü 

Ankara A.A.-- Büyiik 
Millet l\J~clisind~ Hefah ha 
disesi ile alftkodar vekiller hak 
kındaki beş kişilik tedkık 

komisyonunuıı noktai naza;. 
ları dinlenmiştir. 

Neticede komisyon reisi 
Hecep Pekerin kanaatına uyu 
larak Saffet Arıknn ve Crv 
det Kerim Iııcedııyının hare 
kellPrinin tahkıkatı mucib 
bir haldp bulunmadıj!'ı ve her 
ikisinin de masum •)lduğu 

hakkmdaki takrir reyt! ko· 
nulmuş ve alkışlarla kabul 
edilmiştir. 

Hususi mahke-
meler 

Nerelerde l<urulacak 
Anküra :- Milli Korun· 

ma Kanununun son şekline 

göre Adliye Vekalet.i bu 
kanunlıı hükumete verılen sa 
lahivete d ıyanarak bu k·ınu· 
mm hiikilmlerine giren suç· 
lara dair dııvalara haknwk 

h ~ ' üzere nerelerde ususı maıı 

keıneler ku•mak icap eltiğ"nı 
incelemektedir Bu mahke· 
1 .. r kuruluncaya kadar her 
merkezd,,. bir mııhkeme yal 
nız bu davalara bakacaktır. 

Kereste satışı 
Orman Şefliğinden: 

18-2-942 Çıırşanba ve 
2)-2-942 cuma günlnin 
dA Orman Bölge Şefl•ği da· 
iresin<le müsııdere malı satı· 
şı yapdacnğından cins ve 
miktar ve şeraiti anlamak 
isteyenlerin Orman idctrasine 
mUracaatları. 

iaşe işleri gibi h11yati lıir öje 
vi iaerine almak zorund:ı 

kaldığını takdir ediyoruz. Ve 
bundan dolayıdır ki; Şükrü 
Sökmensüerin bu ayrılık acı 
smı onun keikin zeka, i\s · 

' . 
tün kabiliyet, sağlam secıye 
ve irades·ıe bu önemli işi ba 
şanp yurdu büyük hizmetler 
yapecağını da düşünert:k te 
selli buluyoruz. 

&yın büyüğilmUz sana 
açık bir yolculuk, kolayhkl:ı 
başarıcılık ve yurda daha 
üstün hizmetlerle ulusumu· 
zun istikbalinde kesin muvaf 
fakiyeller dileriz. 

Ş. OGUZ 

SölcmensüerinHa 
taylılardan dileğ İ 

Başı Bıriı,r.ide 
r çayı verilmiştir. 

Askeri w. mülki erkan 
ile Parti, Belediye, halk ve 
t-.inaf teşekkülleriniıı hı: zır 
bulundJğu bu çay çok sami 
ıoi bir hasbihal içinde geçmiş, 
Şükrü Sökmeıısüer heylcanlı 
bir nutuk söyliyerek halka 
veda eylemiştir. 

Hutay ve Hıtlaylılara gii 
nülden nasıl bağlandığını ve 
asıl bundıın sonra Hataylı 
olıiuğunu çok sıcak ve çok 
samimi bir dille aıtlatan Sök· 
men8üer i\lılıi Şefinin, Büyük 
Millet Meclisinin ve hüktlme
tiah! etrnfıada gran:t bir ka· 
le gibi duran kahraman Ha 
taylıların Mılıi Şef'm ö ·ü~d~ 
en büyük imtihanı verdığın; 
söylemiş ve nutuk sık sık 

alkışla ı kesilmiştir. 
Sö\..u ... r sözu e son 

verirken aı: tJ ..ı ~ 1 : 

.. Sizden t~k dileğım K.un· 
sesiz ve Yoksullara Y ardıı~ 
Kurumunu Habıyda bir ımıt 
olarak yaşatıoız. " 

1 utuktan soıırn Sökmen· 
süer davellilorle uyrı ayrı gö 
rüşruüş ve kendılerin~ v .. da 
ettikten sonra salonları ve 
koridorları dolduran kalaba 
hk kütleniu alkışları arasında 
Halkev.nden ayrılmıştır. 

Vahmiz lıugün saat 11,30 
da şehrimizden ıtyrılarak 

lsk~nderuna ı.cidecek ve öğle 
yemeğini 1\,~g ~neral Şiikril 

Kanatlıda yiyec~ktir. Akşam 

lskomlenm Halkevindc: Ş:!re 
fıne 3 JO kişilik biı ç 'Y veri 
Jecektir. 

Kayıp karne 
Ekmek karnemi kaybet· 

tim. Yenisinı çıkı1racağımdan 

eskisinin hUkm.: yvktur. 
ulu c~mi mııhallesinden 

Sabri l\Ieneş 

Kayıp ·ekmek karnf si 
Son kftnun ayma ait beş_ 

adet ekmek karnesini kaybet 
tim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskilerinin hükmü :yoktur. 

:3 tlih"ye m ıhııllesinden 
Razkallah Nasıh 

Kayıp ekmek karnesi 
Ekmek karnemi kaybet· 

tim. Y.Jni~iııi alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ulu cami mahallesinden 

Nuri Haci Gülüm 

Neşriyat ~lüdürü 
Selim Ç~:LENK 

c. H. P. Mslbaası Antakya 

sa 

alıncak 
Belediye Riyaeeti1' 
1- Antakya bel 

de münhal bulunaD ~ 
murluğuntt makin~ 
ve memuriyet şerai 

0 olanlar arasından Ol 
ile bir memur aııaaca 

2- MüsabLka t~ ;a.t 
10-2-942 salı g~~ ~ 
15 te Antakya beledıY • 
resin-?e yapılacaA'10~42 r. 
lilerin engeç 9-2 et( 
nü akşaımııa kadar btlt 
müsbiteleriylb birli~te ın 
diye riyasetine yaz• 1 10sııdl caatta bulunmaları 
ilan olunurıt 

Saflık e~. 
daO• 

Hatay Defterdarlığı~ 
Antakypnın Sarı e 

mahaU~inde 640 ~it 
parsel numarada k~~biJJd 
hin Cebbura oğlu -r ıO. 
metrQk hanenin 9ll~-1 
daha atılarak - tO a 
paza ı günü saat 
rakılmışlır. tJedeli 

Muhammen . 1 5 
liradır. Tsteklilerın3 yoı 
akçalariyle birlikte ;ac" 
de Defterdarh_ğa m e 
rı. DellAliye, ılAh. : ait' 
masraflar milşlerıy 

ilan . 1 Matmüdüt 


