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ııcu toplantısı11z lJUJ>a- ~ 
rak m. · · · b. . d. >+ Aııkaratı ( eSQlSlnl zf ır 1 )t 

Yüksek M-~a.) - Başvekaletten tebliğ edilmiştir: >+ 
Cüınhur \sm ~ 1af.~a Meclısi 7 ,8 ve 11 martta Reisi >+ 
I" b e, no .. .. )t 
ıs tı toplan'ıl nunun. riyasetinde toplanmıştır. Mec- )+ 
hazırlıkları arında bılhassa memleketin müdafaa ! 

111111 d . . 
mı>mııuniyeti ~e t~ bırlerı tetkik etmiş, bunların 
ViJ A ınucıp hır halde olduğunu görmüştür. l 

lVJ, agl~r lskenderun 
• o·· ec lşi inhisarlar idaresinin 

un ·· 
ne drnu:1.akereleri transit merkezi oluyor 

. ~ evam ett·ı B c ş VT , Vılayet u . azı enup ve ark ı a· 
dıiıı Öğlede muını meclisi yetle:rimiziıı transit merkezi 

S lcil' y . n sonra R · bulunan Mersin lnhisarldrVe 
ı edı M" .. eıs ve 

R' unur K b kalelinin emri!e lskenderuı.1 
\ 1Yasetind t ara ayın 
zakerele . 0 Planarc1k mü nakledilecektir . 
Geçen ;~~: ~evam etnıişti; inhisarlar vekaletinin bu 
tan sonra D~ın zaptı okuııd~k kararının ~atayın bilhassa ls 
d' • k ' ortyo! E. · kenderunun iktisadi haya 
kıger aza ve n' b.rzın ve 

21 · d a l\'e tınJa mühim ve feyyaz bir 
. erın en el . ' mer-

. rıtleri .1 g en dılek tak. rol oyıııyacağ!na şüphe yok 
ı ı e nza t 

hluhtelif me \ tarafından ur . 
" ' · ı vzu ~r .. V k k k d b it crı en takrit UZerindt:- e alet pe ya ın a U 

"'en<•" er aıt 1 . l • d . k 1 
il' • ·Umenlere h o duğ' 1 ış erı le vır etme üzere s 
~ hr. avale edil · . kenderuııa iki transit memu m.ş. 

1 Takrirlt:rin h ru tayin Jecektir . 

'f' ~lt>.kte11.ınuaııinı ::en, hE>psi Bisiklet ve 
f"Sı leşkil et k yo nıese 

. M ıne le id' k k [ 
ıf toplaı~:~isk Pl·rşemb~ lr OŞU llYl 

İttır. güııu 1 Paz.ır günü yapı-
lzınir :ıtay lacak 

J Uarın · . 1 Beden terbiyesi bölge As 
r ak~ h ıştı-20 Av · azırlanı başkanlığı tarafrndan tt-rtip 

e b &ustost Yor e.dileıı bisiklet ve kır koşu -
ı~ t"Ynelmilel l a .açılacak olan 1 larımr', hazırlığı bitmek üze 

sene H zmır fu 
,~ iştir ~ k alay büyük a~ına bu re: dir. Ko~ulara iştirak etmek 
~ G a e hazırlanm k nııkyasta üzere birçok sporcular müra 

~Çen sene 1 a tadır. edat etmiştir . Düne kadar 
• mır fu 1 stanL>uı 

"ok ar arındn Hat ve ~z· bisiklet ko.şu,arı için murnca 
"' sanat ayın bır 1 d l siılle · b" eserleri · ı at ederek adlarım yaz ıran a 

rı uy"k b ı e mah l ı• nıüştü B u İr rağb t .. · rın sayısı 12, yaya koşu arı-
s · tında e gor na iştirak etmek istiyenle-

l a~ıdıatkarlarımız bcesaret alan 
a Hatay L .. . tı sene fu. rin sayısıda sekiz olmuştur.-

taıntnıak . . 1 >ulun düny Mü:-acutlar tevali etmektedir. 
ıçın · aya 

Zırlıkıara b , şımdidecı h . Bisiklet koşusu önümüz-
m .. d ·· . v aşıanuş 1 . a <l k' .. .. b hl . u urllıgüııe .. ve ktısat e ı pazar gunu s& a eyın 

~ rek adlarını yrna udracaat ede- saat 9 da Kırıklrnndaıı başlı· 
S Z lr k 1 k L anat eserle . . ?Hşlardır. yaca ve ınus:ır>a a şe nrirniz 

d f. rııııızııı b G·· d .. · ·· ·· d r a ne ıs möbli e aşın- un uz sıneması onun !:" so 
&elınektt•d " ~ saııayıimiz na necektir. 
ti,brodöri ~· U arada elişle Kır koşusu da ayni gün 
bu>lik b' e daııtclalarııı daha saat 15 te Çiftekastal<lan 
r.· ır rag· b .. b ~•ııe ŞÜpl et gorebilece aşlıyarak Köprii polis ka-
le h ıe Yokt u· k 1 .. ··d k "i &etek ur. uınaena- ra o u onu e sona erecc . 

ı Ve gerek eli saı~atkfirlarımız tir. 
kızlarını şlerı yapan genç Belediy ~Reis 

Muavinligi rı dikk ızlııı bu noktaya naza 
&teri · k Yerli nı çe eriz. 

Yon nıüşvtee .>'~hancı bir mil-
b rıııın ~ 

u büyük s .dugrağı olan 
tıefis s ergı e Hatayın 

anat 1 • . 
etmek!e h eser erını lt!şhir 
cak v h enı Hatayı tanıta-
f e em d cld' aat t . e ıııa ı men· 

enıııı edecekle d" r u. 

Belediyt" Reis muavinliği 
ne genç ve değerli arkadaş 
larımızdan Memduh Halef 
tayin edilmiştir. 

Değerli arkadaşımızı tt-b· 
rik eder ve yeni vazifesinde 
kendisine n1uvaffakiyet dile· 
rız. 

Finlandiya için şeref siz bir 
sulh tamamen yersiz olacak 
Sovyetlerin sulh teklifi ııasıl ve haııgi 

yollarla yaµılmzşfı? 
Finlandiyalılar şerefstz b\r sulhu kabul etmektendse, sonuna 
kadar ınuh~rebeye devam ed~ceklerini söylüyorlar -Fransız 
matbuatı müttefiklerin Fiolandiyaya kaytsız şartsız yardıma 

hazır olduklarını yazıyor 
Londra 11 A.A.- Röy· 

ter aj.msı bildiriyor: 
Sovyetler birliğinin L on 

dra Büyük Elçisi geçen şu
bat ayının sonuna doğru in 
giliz Hariciye Müsteşarı Bet
leri ziyaret ederek, Finlan 
diyaya bildiri!ec k suıh şart 

)arını bildirm iş ve bunlarırı 
FiıılanJiyaya iblağıı.ı isıenıiş 
ti. Fakat lngilt~re hüküme
ti Sovyet!er Birliğinin bu 
sulh şartlarını okadar ağır 

bulıııuştu ki, bunu Finları · 
diyaya e bliğe lüzum görm ı.> 

mişti. Fakitt Sovye tler bi ı
liğinin bu tekliflerini İsveç 
hükumeti biitün teferrüatıle 
Finlandiyaya bildirmiş ve 
gorunuşe göre, buıılar:n ka 
bulü için ısrarda bulıınınuş-

tur. 

lstokholm 11 A . A . -
Moskovadaki müzakerelere 
Ktzılo .-dular Başkumandanı 
Voroşilof ta iştirak etmeklt'
dir. 
Finlandiya Murahhasınaheyeti 
eski Fınlandiya Hariciye Na· 
zarı Riyaset etmektedir. ls· 
veç gaıeteleri, Moskova mü 
zakerelerinden çok az bah 
sediyorlar. Yalnız bu gaze
te şunları yazıyor. 

" - Şerefsiz bir sullı her 
zanıa ı yersiz bir şey olacak 
tır. Finlandiya ıneğlub olur 
sa, sıra bize gelec~ktir.,, 

Helsi.ıki 11 A. A. - Fin 
landiya rnehafili, Finlandiya 
nın istiklaline dokunmıyacak 
bir sulhu kabule daima ha· 
zır olduğunu, Fakat şerefsiz 
bir sulhu kabul etmt:ktense, 
sonuna kadar harbe J~vam 
edeceğini beyan etınt!ktedir
ler. Moskova müza'<erelNi 
kısa bir zamnnıJa bitiriı rcek 

tir. Eğer hadisenin ınüthiş 

tazyiki altında isteni len bi ~ 
su\hu yapmak imkanı gö
rülmezse, Finlandiya ıçın 
muhareb .. ye devam<lan başka 
çare yoktur. 

Parisl lA.A.-Fransız ma:huatı 

vaziyeti, sulh tavassutu hak 
kındaki haberler Üz !:"rinde' du 
rarak ınutalealar yiirütmek· 
tedirler. 

bahsederek şu mutalı!ayı ile
ri sürmektedirler. 

"Eğer Moskovadaki sulh 
müzakereleri akim kalır, Fin· 
landiya müttdiklerden yar 
dım talel>inde bulunur ve 

bu talebe cevap verilerek 
yardım kurtarış için vaktin
de yapılırsa vaziyet kurtula· 
cakhr. Finlandiyamn istik · 
lalini korumıyan sakat b,ir 

Sonu 2 incide 
................... ~ ........ &-..~ .......... liim .. 111111 ...... sı:ı 

lngiltere ile ita/ya 
anlaştılar 

Çember/ayn, bu anlaşmadan 
du,yduğu memnuni9etiaç1kladı 

Kömür vapurları m ;>selesinin haılinden 
sonra [ogiltere ile Itatya arası,-,,da yeni 
n1Üzakerel t' re başlanıyor-Anlaşma ıtal-

y ada da büyük bir me nnuniyetıe karşılandı 
Londr<i 11 (a a) - Avam 

Kamara~ının bugünkü toplan
tısında İtalyan kömür vupur· 
!arı meselesine dair sorulan 
suallere c ı~vc!p veren Baş 
vekil Çemberlayn demi~dirki: 

': ~ Bu hususta ':J mart· 
ta İtaly<ı ile bir anlaşma ak· 
detti2"imizi Kamaraya bildir· 
mekle bahtiyarım. Alman 
kömürü yüklü ltalyan vapur· 
!arının tevkif ve müsadere 
edilec e ğini 1 martta ilan et· 

EN SON DAKiKA 

miş olmamızı rdkınen , ltal· 
yan vapurlannm lıar e ket em· 
rini alma ları, şimdi anluşılıyor 
ki, bir sui tefehhGm netices!
dir. Bu suitefeühum izaıe ed ı l· 
miş vr; ltalyaıı kömür v.\pur
ları serbest bırakılmıştır . Bu· 
na mukabil ltalya hükumeti 
bundan sonra ltalyan vapur·t 
!arının Almaııyadan kömür 
:ıakletmiyeceklerini bize te
mın eyl~miştir. 

Sonu 2 ik ; ııci d e 

Suriye ile aramızda hudut 
meseleleri İçin 

Bir Fransız Heyeti buJÜn Ank~ray a g eldi 
Ankara 12 A.A. Suriye ile aramızda hudut meı, ele 

lerint! ait olup, munkazi olm ık üzere bulunan anlaşma 
yı yenilemek üzere, Fransanın Halep Del~gesi Bay Da 
vidin Riyasl!lindc bir heyet bugün Ankdrnya ge imiş ve 
Hariciye Vekaletinde ınüz,ıkerı• başlamı~tır. uu ın iizake 
relerde hudutlar, nıücrimleriıı iad t>si,demir yolu v , güm 
rük mesele-feri konuşularak halledilecektir. 

Moskoııadaki mÜza,kereler 
Deva,n ediyor, fakat sulh ümidi zaif 

Moskovadan Romaya ve 
Helsinkiden Londraya kadar 
olan sahada fevkalade hum· 
mah diploındtik faaliyetten t 

Helsinki 12 (a.a.) - Fin hey,.ti ile Sovye t hükumeti 
aı asında Moskovada müzakereler devam e tmektedi r. Fin 
heyeti dün akşam saat 18 e kadar Moskovada bulu r. 
makta idi. Finlandiya mehafilinin kanaatine göre, Sovyet 
teklifleri hakkıııdaki haberler hiç bir ciddi esasa dayan
mamaktadır. Ruslar, bugünkü vaziyette mütarC>kc teklifi
ni kabul etmediklerindeıı sulh ümitleri hafıftir . Mosko· 
vadaki Fin heyeti, Helsinkideıı miitemaditeıı talimat al
maktadır. 



Ankara da 
Müttefik kumandan
lar şerefine verilen 

ziyafetler 
Ankara 11 (a.a ) - lngi· 

liz ve Frans1z Ortaş,ı,rk ha-
va kumc.ndanları şerefine 

diin akşam Fı ansız büyük 
elçisi tarafından bir Zİ) afet 
verilmiştir. Bu ziyafette bü· 
yük erkan harbiye ikinci reisi 
Orgencr" I Asım Gündüz, 
Milli Müdafaa Vekili Geneı al 
Naci Tınaz, İngiliz büyük P-1-
çisi , ataşe militerlerle Genel 
Kurmay Milli Müdafaa ve se· 
faretler erkanı hazır bulun
muşlardır. 

Türk- Yunan Kle
ring anlaşması 
Ankara 11 (a.a .) - Tiir· ı 

kiye ile Yunanistan arasında. 
Klering anlaşmıısı bugün Me 
nemencioğlu ile Y \\ilan bü
yük elçisi arasında imzalan
mıştır. Mukavrlt.> 20 martta 
meriyete girecek ve bir se
ne için muteber olacaktır . 

- ihracat Ta-
cir/erimiz 

Yugoslavya dan 
döndü 

İstanbul - Balkan memle 
ketleri arasında ticari mürıa 
sebetıeri arttırmak yolunda 
ki teşebbüsler t<ıcirlerimiz a
rasında büyük b:r alaka u· 
yandırmıştır. 

L 

Bu maks.ıtla Yugoslavyaya 
giden ihracat tacirlerimiz· 
den bir kısım dönmüşlerdir. 
Tacirler, Yuyoslavya<laki te
maslardan çok memnun ol
muşlar ve daha iktisadi va· 
ziyeti iş yapmağa müsait bu 
lunmuşlardır. 

Yugoslav müesseseleri, Tüd 
tacirlerinin teşebbüslerini f e) 
kalade iyi karşılamışlardır. 

Bu gün Yugoslavyada ih· 
tiyaca kafi olmayan no~ıut 
ve diğer bazı malısüller men 
leketimizde fazla miktar ~a 
mevcut olduğundan bunların 
ihracı hususunda alakalılar 
mutabık kalmışlardır. Harr 
vaziyeti dolayısilc Almanya 
ile tic.tretini arttırarak zc> n 
g1nleşen bitaraf memleketle r 
arasında Yugoslavya mühim 
bir mevki almıştır. . 

l3u memleket Alınırnyaya 
yakın olmasından istifade e· 
derek bir çok ecnebi piya· 
salarla Alman ınuessesel t:: ri 

ı "arasındd bir k0prü vazif~s\· 
· ni götmekte ;ve bundaıı bü

yük kazançiar elde etmekte 

dir. 
Yugoslav tacirleri, Alman 

yadan satın aldıklerı malla
n'l bir kısmını memlekdimi 
ze göndermek yolundaki 

f aa\iyetlerine devam etmek· 
tedirler. 
Kayseride deri fab

rikası 

Müttefikler 
ve Türkiye 

Ribbentrop 
Dün akşam Ro" 
madan ayrıldı 

Fin landf yaJiçin "VeJs,, ~?az 
- '1ııJü 

Bu sabah Londt llaı Başı 1 incid 

sulh 

Bir Alm~n gazete 
sinin şayanı dikkat 

yaz1sı 

Berlin D . N. B. aj;ınsı 
bildiriliyor: 

Correspondarız diplomatik 
garp d~vletlerinin. harp sa· 
hasını lskandinavyaya ve Bal 
kanlara teşmil etmek husu· 
sundaki gclyretlerini hatırla· 

tarak Türkiyenin vaziyetin· 
den bahsediyor ve diyor ki: 

" Almanya ile Rusya arasın 
daki temas şıklaştıkça, İngi
lizlerin bu elbirliğini, kuv· 
vet istimalile bozmak husu 
sundaki niyetleri daha açık 
olarak görülüyor. Bu niyet· 
\eri tahakkuk ettirmek ıçı n 
üçüncü devletlerin yardı'llı 
lazımdır. lngiltere ve Fransa 
Ankara pısktını, Türkiyenin 
kendi hayati menfaatleri alcy 
hine olarak, Franqz lngilız 

arzusuna tabikılınması için 
ileride yapılacak teşebbüsler 
de bir hareket mebdei ola· 
rak görüyorlar. Almanya ile 
doğrudan doğruya temas nok 
taları bulunmadığından, Sov
yetler Birliği vasıtasilt~ tamas 
çaresi aranmaktadır. Boğaz
lar garp devlP..tleri donanma 
sı için müsait bir istino.tgah 
telakki edilmektedir ve şarki 
Anadolu tarikile Alınanyaya 
Rus petrolü sevkine manı 

olunman isteniliyor. Bütün 
bunlar Türkiye tarafından 
Sovket Rusyaya karşı bir ta 
arruz yapılmadıkça tahakkuk 
ettinlmesi imkanı olmıyan 

planlardır. 

Romcl 11 A. A . - Al· 
man Hariciye Nazırı Fon 
Ribbeııtrop dün akşam Kont 
Ciyanoııun misafiri olmuştur 
Nazır, bu sabah saat 11 de 

Papa tarafından kabul edil • 
miş ve öğleden sorıra Muso
lini ile tekrar görüşmüştür . 
Musolini ile yapılan ilk mü 
lakattan sonra ne~redilen 
kısa bir resmi tebliğde. ğö· 
rüşmenin samımı bir hava 
içinde 1 saııt 15 dc\kika sür· 
düğü bildirilmektedir. 

yarın 

bilir. 

iki memleket arasında 
yeni ihtilaflar doğura· 

Finlandiya belki yarın biz· 
den yardım istiyecektir Artık 
tereddütlerin:zamanı değilıfir. 
Fraı1sa ve lngiltere, Finlan 
diyaya bütün kuvvetl erile 

kayıtsız şarts1z yardım ede
ceklerini ilan etmelidirler. 
Finlandiyanııı askeri muka· 

vemeti dünyayı hayranlıklar 
içirıde bırakmıştır-. 

Siyasi mukavemeti de bir 
çok devletlere imtisal nüınu 
nesi':olacaktır.,, 

dan ayrıtdı A 5 k 
Londra 11 A.A.- \ ~ 

rika Hariciye Müşteşarı ~ 
lngiliz devlet adamlatile 
teaddit görüşmeler ysP 
ve Londrada büyük bir 
nü kabul görmüştür. G 
ler, Yeisin tam zams0 

Londraya geldiğini ve. 
manların bir sulh akdi ~ç; 
si istismar etmek istedı~ 
yazmakta ve şu satı Jafl 
v~ etmt-ktedirler: 

"Fak.ıt İngiltere v' 
sa,Alroanyanın bu sulh pi 

ralarır.ı akim bıra~~tırac' 

Gitgide lngiliz matbuatı sü 
tunlarında da daha fazla ıs· 
rarla akseden bu seslerin 
Türkiyeyi yavaş yavaş endişe 
ye düşürmesinee şaşılacak 
bir şey yoktur. 
Türkiye, garp devletlerinin 
gayri meşru abluka hardini 
Ka ra<lerıizede teşmil etmek 
üzere, Boğaziçinin ve Çanak 
kalenin kontrolünü ele geçir 
mek hususundaki kşebbüsle
rını anlamadı. Müttefikler 
ise, Türkiyenin sulh azmini 
anlamamış gorünüyorlar. Bu 
itioarla Türkiye Başvekili 
memleketinin Sovyetler b?r
liğine taarruz niyetinde ol
madığ11ıı, harice karşı aldığı 

taabhütlcrin sarih surette gös 
terilJiğini bir kerre daha 
beyan etti . 

T~rkiye mütteiikinin ye· 
ni harp sahaları aramaktaki 
gayretlerini ve Akdenizde de 
huzursuzluk yaratmak i~in 
hayayı tahrik ettiklerini gö· 
rerek düşünceye varmıştır. 
Eğer müttefikler Gelibolu 
siyasetini ihya başka şekil
de etmek n i y e t in 
de olmasalar Tıirkiye kor
kularıııın bt-yhude olduğunu 
ve İtalyayı tahrik ettiklerini 
görerek müte.selli olacaktır. 

Roma 11 A. A . - Kont 
Ciyanonun naşiri efkarı olan 
·• Telgraf ,, gazetesi, Rib -
beııtropuıı ziyareti münase · 
betile çıkan şayıa\ara cevap 

vererek diyor ki : 
" - Almanyanın, İtalya

nın bugünkü harp heır·ci va 
ziyetin\ degiştirmek için sarfı 
mesai ettiği hakkındaki ha
berler tamamen asılsızdır. 
İtalya, bugünkü hattı hare· 
kelini değiştirmiyerektir. ,, 

Anlaşamadılar nu? 
Rôma 11 (a.a.) - Ribben· 

tropla Ciyaoo, beklenildiğinin 
hilafına olarak öSıleden sonra 
buluşmamışlar, Ribbentrop 
öğleden soııra vaktini, Ronı•.
civarını gezmekle geçirmiştir . 

Ribbentrop, bu sabah İtal· 
ya kralı tarafından kabul edil· 
miş v~ bu mülakat 40 dakika 
sürmüştür. 

Alman nazırı, Vatikana 
giderek papa tarafından da 
kabul olunmuştur. Bu n:üla· 
kat Alman hükumetinin ısrarı 
üzerine vuku bulmuş ve papa 
Almanyamn hattı hareketin· 
den dolayı Ribbentropa açık 
muahazelerde bulunmuştur. 

Roma 11 (a.a.) -- Ribben· 
trop bu gece saat 22 de Ro 
madaıı ayrılarak Berline dön-1 
mek tasavurunJadır. Alman 
Hariciye Nazırı hareketind~n 
evvel Kont Ciyanoyu ve Muso 
liniyi ziyaretle veda edecek
tir. 

Ribbentrop muvaf-
fak olamadı 

Roma 12 A .A.- Ribbentrop 
dün gece yarısı Berline hare 
ket eylemiştir .Ribbentrop Ro 
mada bulunduğu müddetçe 
Hitlerle mütemadiyen telefon 
la konuşarak yeni talimat al 
makta idi. Fakat kati olarak 

Jır, Polonya ve Çek05 

yanın tam istiklalleri 1 

edilmeden bizim iç:ıı 
rei 
bu 
de 
Ha 
ve 
t 

Londra 11 A.A. - İngi· 
liz gazeteleri , Sovyetlerin 
ken,!i !eri ne hesapsız msan 
ve malzeme zayiatına mal 
olan ve.\cızılordunun prestijini 
hiçe indiren Finlandiya ma· 
cerasına nihayet vermek için 
sulh teklifinde buiuoduğunu 
yazurak:"Fakat Almanyanın ta 
vassutu ile yap1lan bu teklıfi 
kabul etmek Finlandiya için 
ancak hir mağlubiyet olur 
ve Sovyet boyunduruğu altı 
na girer ,, demektedirler. 

sulh imkanı yoktur.,, 
V el~ yarın sabah 

dradan ayrılarak Paris 
Romaya gidecek ve R ·ff il\ l 
Musoliııi ile tekrer. go bu 
ten sonra 19 martta ve 

liden Arnerikay.a hare bu 
d~cektir. Re 

Bir Alınan va~ re· 

daha intihar a- V 
zı 

Londra 11 A. A. 
f ngiJfere merikadan Almanyayı j 

lt ı mekte olan 5600 tool" 
Ü ya Alman vapuru, lngili• 

Başı 1 incide vazörü tarafından yak• 
Vahim neticeler doğur- ı fakat gemi dradı derb 

ması muhtemel o ı a n miyi ateşliyerek vaP 
bu hadisenin, her iki tarafın ayrılmışlardır. ,,,,,; 
gösterdiği idrak ve hüsnüni- • ~ 

yeue halledilmesini tugiliz Matırif Ce 
milletinin samimi bir surette yetı• nansı'" 
karşıhyacağın;ı eminim. Şim · rı ~ 
di iki memle .<et ara smda 
iktisadi müzakerelere başlan- n untl 
mıştır ,, Yatılı talebe ahı> 

Çemberlanııı nutku Avam p . b• 
d l 

ansıycınunıuza sa 
Kanıarasın a uzun uzun a • lt .. ~ l k ) va ı, og e ve a şaıll 
kı~lanınıştır. l · d h'l f 

Roma 11 (a .a .) - İtalyan erı a 1 olmak ve . 
"ğ . . tı 

kömür vapuları hakkındaki 0 retmeıııııın nezare.~ 
İn iliz kararı İtalya matbuatı da s<tbah ve a~şam 111 

g · · f d ları yapmak uzerp, >' 
ve efkarıumumıye tara ın an . ıO 
büyük bir memııuniy~tle be ayda ? lı~.a ve 8~ karşılanmıştır. ayda 10 lırd ucretle 

Efkarıumumiye esasen ln- tır. r 
giltereden dostane bir karar Cemiyetin tesis ett' 
bekliyordu. Gaıetd··r, bu ka· Pansiyona çocuklarıll.1 
rarın bir hüsııüııiyet eseri tirmek istiyen veliler~ 
olduğunu yazma.kta<lırlar. rif müdürlüğünden gv, 

Vapurlar ltalyaya ini tahriratla birlikte 
yonumuz:ı mürac"aıl• 

hareket ettiler olunur. 

ilan 
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tahmin edildiğine göre, Rıh 
bentrop, ltalyanın vaziyetini 
değiştirmeğe muvaffak olama 
mıştır.Çü11kü İngiltere ltalyan 

Londra 11 A. A. - ln· 
giliz kontrol limanına geti -
rilmiş olan kömür yüklü ita\ 
yan vapurlcırından beşi bu 
sabah ltalyaya gitmek üzere 
lngiliı limanlann<lan ayrılmış 
lardır . Holanc.la iimanlarında 
bulunan İtalyan vapurları 
kömür yüklemeJen bo~ ola-

Hatay Tarihi eseri 
ruma heyetinden: 

1 Hatay Mlii~eS' 
yon çatı tarasalarını". 
la tecridi ve d~rf'tet~ 
nilenmesiniıı 25,3-94 
tesi günü saat 15 de 
eksiltmesi yapılacaktı' 

g 
d 

vapurlarını serbest bırakmakla 
Ribbentropn en kuvvetli bir 
silahtan mahrum eylemiştir. 
Romada dün akşam neşredi· 
len resmi tebliğ çok kısadır 
ve hiç bir mana ifade etme 
mektedir. 

Hükuınet konağı 
avlusu 

rak ltalyaya döneceklerdir. • 

Almanya, Romanya· 
dan pet--ol mıntaka-
sı satın alacakmış 

2 - Keşif bedeli ı 
62 iki kuruş ve i"" 
185 liradır. 

3 - Umumi ve fetl 
nameleri Miizededirı 
bilir. ·ı~ 

4 - lste~lileriıt ı 

Kays~ri 11 {o.a) - Kay
.seride a:,ri bir d eri fabrika:;ı 
inşa etmek için yapılan le· 
mastar sona ermiş ve fabri
kanın kurulmaı,ı tekarrür ey
]emiştir. Kayseri yakında mo 
dern bir deri fal>rikasma ka-

İngiliz tayyareleri 
Viyana üzerinde 
Londra 11 A . A. - 9 

lııgiliz keşif tayyaresi, Viya 
na ve Prağ üzerinde dün 
akşam muvaffakiyetli bir 
uçuş yaptıktan sonra salimen 
üslerine dönmüşlerdir . 

Hükumet konağı avlusu · 
nuo tanzim ve teşcirine baş 
lanmıştır. Konağın a ~\usun -
da bulunan eski eserler müze 
ye nakledilmiş, avlunun les· 
viyesine başlanmıştır. Avlu -
nun iki tarafı muntazam bir 
park haline getirilecek ortası 
asfaltlau.tcaktır. 

Londra 11 (a a.) · l3ük
reşten verilen bir haber~ gÖ· 
re, Doktor Şaht, Almanya 
hesabına Romanyadaki petrol 
mıntakalarından iki milyon İn
giliz liralık arazi satııı almak 
için yakından Bükreşe gide
cektir. 

Gündüzde 
Ordunun Klzı 

Bu şaheser fılmi görünüz 

~na t mektupl.ırı ve ,,ı 
sikalilrile birlikte c1' 1 
alide · Vilayet muktııtl 
!anacak olan heye) 
atları 

I 

Neşriyat l\1udüru: 
Seliın ÇELENK~ 

.....H.P .Matbaasında . vuşacaktar. 


