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Ş .. ikrü BALCIOCLl 
· Salıibi ve Ba~'.muharri/i ---

(Sayısı her yerde2 kuruş:] Cumartesi 

ku 

.... .')elim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

Hatagda zrai kal
kınmaya doğr:ı 

Zeyf İn f İdanlığz, İpek :kozas1. 
tohum.istasyonu kuruluyor~ 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre, zira·.ıt vekaleti 
Ha•ayda zıraı kalkınmaya 

doğru mühim kararlar c.almış 
ve bu kararları tatbik sahası
na koymak için harekete 
geçmek üzere mu:ahas·;ısla· 
rıııdan birini Hataya 
gönder nıi~tir. 

ilk iş olarak Hatayın en 
mühim istih-;al maddelerin-
den biri olan zeytinciliğin 
islah, için tedbirler alınacak 
ve Orta Kuseyrd~ fenni bir 
zeytin fidanlığı vücude ge
t;rileceictir. Bundan başka 
bugün iptidai bir halde bu 
lunan zeytin yağı istihsalatı· 
mızı fenııi bir şekle ifrag 
için Ziraat Bttnkası tarafın· 

dm fenni bir tamirhane )esis 
!edilecektir. 

Diğer taraftan Sbugün çok 
gerilemiş bulunan :ipek 
kozacılığını ihya için de mü· 
him tedbirler alınması karar· 
J.,şmıştır. Bunun ıçın ilk 
iş olarak fenni bir koza to
hum istasyonu kurulacak ve 
bu istasyonda istihsal oluna· 
cak en iyi ipek tohl'mu, ipek 
kozası müstahsillerine dağı· 
tılacllktır. 

Hassa yolu yap•lacak 
Haber aldığımıza göre, 

Aktepe ile Hassa arasındaki 
yolun miıkemmel bir şosa 
haline ifrağı işini nafıa veka
leti üzerine almıştır. Bu yo· 
lun pek yakında inşasına baş· 
!anacaktır. 

B. T. Dire/,förü Felaketzede 
Koşular hakkında /er İçİıl 
gazeteınize beye- Yardım devam ediyor 

natta bulundu Ankara 1 AA.- Zl'lze-
Vilayeıimizde ilk defa ola- l~ felaketzedeleri ıçın ıçe 

rak resmi mahiyette iki ko- riden ve dışarıdan yardım-
şu hazırlandığını evvel gün· lar devam etmektedir. 
kü sayımızda haber vermiş- Son defa ı•vvelki lere iln 
'k vde:ı Mısırdan 1B700 lira. tı . 

Bu hususta daha esaslı ma Kanadadarı 11 bin lira gel· 
lumat cılarak bu koşulara İş· ıniştir. Teberrü Iistt>si dün 
tirak edecek sporcularımıza akşama kadar 4 milyon 263 
faydalı olmak maksadile dü,1 bin 453 lira 95 kuruşa baliğ 
beden terbiyesi bölge direk· olmuş bulunmakta idi 
törünü Halkevindeki bürosun Hindistand •n yardun 
dı:. bulduk v1~ k~ndisinden Londra 1 A A. Röy-

şu izahatı aldık. ter Ajansı HiPdıstarı<laıı bil· 
Direktör dedi ki: dit"iyor: 

Sayın Valiın!z ve bölge Türkiyedeki zelzele fela · 
Başkanımız Sükrü Sökmen- keti dolayısile HiııJistaııda· 
süerin yüksek direktiflerile ki kabileı~r Türkiyeye karşı 
bölgemizde tertip edilen bu bir sempati eseri olarak ara 
ilk resmi koşular, gazeteniz larında yardım tilµlıyarak 
de de yazdığımız gibi şimdi- Türkiyeye göndermektedir-
Jik teşvik mahiyt!tinded:r ve ler. Şimdiye kadar üç kabi· 
ih·ride yapılacak olan seri lenin topladığı mühim ınik-
koşulara hazırlık sayılabılir. tarda yardım Ankaraya yol· 

Gerek 40 kilometrelik bi· lanmıştır. 
sikıet koşusuna gerek 2500 t-o-rl_a_r_ıı-1d_a_ıı_v_e-ri-lı-11-iş-· _r_a_p-oı la-

ve 500.) metrelik kır ko,u · rıııt ib raz edecek, numaraları 
)arına iştirak edect:k klüpl .. ri nı alacaklardır. 
miz,Halkevlilerim;ziıı ve ser· 1 Vilayet m·~rkezinden Vt> ka 
best amatörleri miziıı en geçJ 12 zalardaıı koşulara i~tirfık ede 
mart akşamına kadar yazı ile cek sporcular, İJu sur,..tle şeh 
veya şahs~a bize müracaat 1 r\mizde topian<lıktan soııra 
ederek girecekleri koşuyu bisiklet koşusuna girtc klerl 7 
haber verecek, isimlerini kay mart sab;ıhı hususi otobüs

dettireceklerdir. 
1 lerl~ Ku ıkhana götürülerek 

Bundan sonra yine en geç koşuya oradan başlanaoak, 
16 mart akşamına kadar bu kır koş!Jlarına gir e c~kler ise 
defa bizzat direktörlüğe ge ayni gün koşu rnahalli11de 
lerek girecekleri koşulara iş toplu bulunmuş olacaklardır. 
tiraklıuma mani sıh~ıi üzür- İlk olmakla beraber, bu 
leri olmadığına dair mahalli koşuların büyük rağbet göre 
Beledıye veya hükumet Dok ceğini ümid edi)·oruz. 
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B<ışvekilimizin utku "Hitlerin yzkz masz lazım,, Almanyag~ (j, 
B..ışı 1 inc=Je dır Sulh için her şeyden evvel küçük mil- 100 bin liralık tüt~"1iiJ 

propagandalara, giiln yuı\.. 
1 
Bır aydab~~eri iı1znin1dt• lE:tl rin ve ilk kurban olan Çekoslovak- S2ı.thk IH 

söylenen v" ıl ı t 1.ı g zlı ça ı~tıgımız utçt> rnzır ıgı • • • ,. • 5 1 
maksatlar bulur.an dPdıko· bugün bitmiş bulunuyor. Teş ya ıle Poıonya ıstıklaflenne kavuşmalıdırlar• İstanbul Almao)'I 

d r · k"IA ı · k 100 bin liralık tu··.·u· n 5' u ara ınanınuyınıı ·ı a ı C'SaSJ}C' anuııunun em- Paris l A. A. Fnrnsız dır . Çünku Almaııyanın uzun 
Hüküm t yapacağı her rint• uydrok bı.itçeyi bugün matbuatı Aın,.rikaıı hariciye bir h.ırbe iktisi:ldi vuziyeti yapılmıştır. Bu tütünler 

işi kendi lisanile size her Bliyük Mıll,.t ,\1eclisiııe tak- müsteşarıma Avrupa ziyareti müsait degil<lir. manlar tarafından lstaobll 
d. t k B teslim alınacaktır. 

vakit arzt'der. ıın e tı' müııasebetılt' Alınan gazete· inaeııal~yh bu üçüncü sulh 
l) · · 1 l d AMERl.KADAN FELA"t Bu~iinku millı b"ı lıği b ·h i:ınyanrn ıçml t' IJtı un u- lı:-ı ınin tafrafııruşhığundan bah taarruzu da buııdan evvelki - "' 

ınehal sarsmak için orta- gu hLiyuk buhran bizım Je St>tnıektedırler. Fransız g.ul' iki taarruz gibı c kamete mah ZEDELER 1ÇlN EŞY~ rıı 
ya at>lan propagandalar.ı kapım:za gP!mıştır. Gumnik- t<>lerinın bu hum ·t ıki mu- kumJur GELDi di 
k J ·1 10 ·ı H d ı k k Jstanbul - EksforP' ha ·ıyınet v rmemc-k 'azımdır r varı ıtınu<1 mı yon tdt>ası şoylt> hulasa edile-hı· eı şey en t'VVe üçü' 

Harici vaziyetı· g"f'lince : lıra kaddr bır a1lık vardır. lir: mill~tlerın .. mniyet ve hü ı- rıle Amerikadan felfıketıf ziy 
Son Zdrnanl"'rcJ, ... b•zı -'J."ıı'" Ruıı:ı mukabil b r St>ııedeıı b yete kavuşması şurttır İlk kur lt-r için mühim miktarda t mi 

u .. " ... " ., Alnıaıı}<tllln, u uçımcü · h 
lar indi, tahminlrrlt', bugün b rı vatanııııızm müdufcti.lsı sulh taarruzudur. Bundan ev baı lar olan Çekoslovakya ile gı:-lmiştir. Bunlar bil f mi 
kü,gidişi y..ırınııı sinirleriı i için alınan' c alınmakta devdm veldi ikı tanrruz akim kal- Polonya ;stiklaline sahip ol- · yiy .. cek ve giyecek ma içi 
bozacak esassız haberlf'r edıl,.rı tedbirlt"r :>ona ermiş mıştır. Almaııyd bir sıılh ?k- ması vr Hitlt>r n her ııe pa· !eridir. ka 

verdiler. Bu dedıkodular içt• degildır. Bu hnl bıitçeyı denk dt•d,,bilnwk ıç\n el altından hasına olurs' olsun yıkılması 3 bin ton kah\'e la 
riJe ve dı~arıda yazıldı ve le"tirııı ·k için l izi çok yor· heı vusıtnya baş vurmakta- lazımdır. 

: 8 öylendr. du. Acı tatlı birçok tt>crubelı geldi ku 
Bu arada komşumuz Sov günler görınuş ol.!n bir ıniı- Fin/andig<l Fin/er İzmir 1 A.A.- Zi~ ku 

lele meıısubuz Bankası tarafından getir du 
yet Rusya ile ol ın münase- k 

Milletimizden feddkarlık g gı·den go··-, Ladogada Sovyet ·ahvelerden üç bin to11
11 

zu betimizi bir hurbt- götlirecek 
kadar muhakemeler ilen sü- istemek mecburi) etiııdeyiz. leri sıkış hı dılar mır Limanına çıkarılmıştı de 

rüldu. Milli Korunma kanu- Türk ınılleti bö)le fed.ıkar üllül er Heısinkı l A. A. La fo Bir Alman geıtıi§ lar 
nunun tatbik mevl(İ.ne koııu lıkları, asırl..trc 5 ·r ·n cdalt. ga gölu cı:-plı,.siııde Fınldn· battı ·v 

d 1 k k d B;1'tu·· n masrafları B l" ı · O ma ı bu yalan zıncirinin bır _eayatın a sayııaını)aca a ar ' diyalı\ar, Sovyetİ<>rin en mlİ· er 111 1-\.. A. -
halkası olarak eklendi. çok parlak misallerle gos Finlundiya hi!kfıme· lıim mukavemet ocaö-ını tah- d evv .. J ı.ı ı eJılerı 7 11 o 

Komşumuz Sovyet Rus - termiştir. ti temin ediyor rip etmiş ve içinde o bulunan toıı.uk bir Alman gemiJI sil 
ya ile münasebetimizde altı Devlet dairderindeki 2500 Rus askt'rini muhasara kayaya Çarparak batmıştı' adi 

Londra l A.A Finlaıı , 
aydanberi değişmiş bir ~ey masrafı mümkiin olJ11ğu ka· eylemiştir. Bunların h:ıriçle Belçika - Alrtı•' nıu diyanın Londra <"lçisi, Fin-
yoktur. Herkesın niyetlerini dar azalttık ve bazı muvak· olan bütün muvasaleleri de hııdudu kapand k., landiyaya giden gönüllüler k , 
içinde sakladığı bir devirde kat vergiler koyduk \Hlli h kk _1 b t b 1 ·eailmiştir. Bru··ks .. I 1 A . A. _ A h ... a • ınua eyuna ta u una- V 1 B · • · "" /1 ... 

Y.1şayorıız lns.rn bu cııılarda müdaf ıa faslını 150 milyon e. s• riıne gıttı ') ., rak demiştir ki: ya ı e Belçika ve Hol" lı>n 
kendisinden başlrnsı için te- liraya çık irdık. Bunun bir Bir kısım lngiliz gö· Berıı 1 (a a.) Ame· ile Almanya arasındaki us 
minat veremez. fakat beıı kısmı adi bütçe<leıı, diğer nüllüleri ile 300 kişilik bir rik Haricıye ~lüsteşarı dutlar bu glındeıı itilıart içi 
ı;esaretle söyliyeceğim : Bi bir kısım fevkala<le bulçedeı Macur gönüllü kafilec;i Fin· "V1 t-I~, ddün lt~l1a8dan bur

1
aya panmıştır. İki güııdenbeı1 nıu 

zim Sovyetler aleyhine asla temin edilecektir. Büyük i· ge ınış. ogrucd eı \ine rn- d L lk k ı..J landiynya gitmiş diğt-r gc k ut na ına vesi a veri pr v,t 
birharekete geçmege asla te- mar işlerimizin duı ınamasın.ı re ,.t etmiştir. M •eş.ır, ga· t·-- •1,11•• ft··ı nüllü guruplclrındnn bir ktsmı ·ı h h b " 

"mayulunıüz yoktur. Esasen hir dikk.ıt dmekle beraber d zetecı re er nngi bir e " da yolda, bir kısmı a s ·v- b Ro B 1 t y 
kimse de bızden böyle bir bazı inşa ve nafıa program- kediımek üzeredir. yaııatta ulunınakt ıı istinkaf ınen - U ga i<l 
hareket istemiyor larıııı biraz kıstık Z lzele Btı 0'0·• 11 u··ııu"ler, Finlandi etmiş Vf' alınız :l\'Jetiııde yakınlıgv ı b:

1 

b tekra lsvıç cl~ıı geçeceğiui - ~ 
Sovyetlerin bizim aleyhimi mıntaka~ının iı şasıııı eh göz ya dav .. sına sadakatle hiz· Bükreş 1 A. A. · ~ dıl 

k l .ı k V d söylemiştir. I"' 
ze bır hare de geçeceklerı önliııe a rJI • ulcın ..ışı ı ı e met Vf' Frn Subayl.rrınııı e- B k Al f Hariciye Nazırının Bu 1: Y<' 
ili faı Z t'itirt>cek şiınJıJik b:r fnhıııa engel olac<1k her han ınır(erını> kd)'ılSlZ ~.ırlsız ita· j ÇO man a bri- tana yaptığı seyahattell Şe 
delil göriiııınıjyor. Görü,yor - ~i kayıJ v ş.ı .. tı k bul et- at dme\c ıçiıı gidıyorlar. kalan kapandı sedeıı gazeteler, bu sef kal 
sunuz ki bu şayialttr es.ıssız mek istemedık. Y.ılnız i:;tik Fııılaııdiyada barbedecek Berıı 1 (a a.) BerlinJeıı tin iki memleket arası tiıı 
hususı ınaksatlarld ışaa edı- ~fı~ ve. V.tlanımızırı s·:lam ·ti 1 lngiliz'erle clıg r 111 ~mteketleı Gbildirildiğin~ göre,d Mareşal iktisadi münasebatın i11~ rnı 
lt·ıı y1.1lanl.lrJır. 1 d l f deye öriııgin riyasetin e topla- ile kalmıyarak ..Jı·gver ... 1 .. r 

ıçın wr v 1 1 cı • 11 1 ~ 1 a 1 dı=>n gdeıı hl'r gönüllu Fın- nan Alman miidafaa ınecli.;i d u ::r- " 

Yayılan bu h 1berler Tür çnlıştık. . . . . . landıya hükumetine 200 lıı- Almanyada kapanan fabrika- ada inkişaf etmesine ' 
kiye.J. çok guç rt>vaç ve :\lt>sut ve buyuk ful'kıye- 1 .1. 1. 1 1 nakta l d I k verect>ğini ve bunun ilcİ fık . . ~ . . . gı ız ırasına ma o ı · anı yar ım yapı m ısına a-
makes bulur. Bizim siyaseti· nın şerdı ve sel~met.ı ıçın v~ bund..ı-ı b ŞKll bütlİ:-ı mas rdr verıniştır. Al ınanyad.ı tin refahı bakımından lan 
nıiziıı n,. ivir.aç'ı, rı"' gizli ne her vataııd ışırı lııss,.sınf" du rafları Fın lıüku netiııc ödı·n birçok fabrika! r iptidai faydalı neticelftr doğoıl na 
ve mübhem bir tarafl var - ~en vazı{ v fedakarlığı ya kt d" madde fikdanındaıı dolayı nı yazmaktadırlar. me 

d 1, hl 1 . . .h d . ld • me e ır. ır .a a ıüt erımız sarı , pacagın arı eının o u~umu kapılarını kapaındk ınecbu- ..ı dü 
k l 1 • . b"ır k""r ı·e daha l"kraı· ,.J ·r Her uöııiıılu. Fiıılandıy.ı 1 b l Kayıp şaha de•~" k ına sa Vf' gaye erımız mu - ... , u 6 rıyetincle kamış u llllU· ı• er: 

~ ıskı>ri g bi glinJ · ikı ştliıı H b"b J ayyt>ndır. Emniyet sahamızı ve hepinizi hürmetle selam- yorlar. a ı inneccar ilk J, 
açık ittilak muaht-d 1 ·rıle tarım alacak ve h.ırpta yarnlarıır ALMANYADA 100 KIŞi dan aldığım şa1'adet.J bi l 

· · 1 k 1 ve ölürse k.endısiıı \ • yahut · HKU ,,, EI)İ · k · y I çızmiş, emmyetsız . rnvJsı- iDAMA MA ,vı • LDl aybetttıın. enisiııi rüz 
11111 bızd. ııe va kıt d ğac ~. Hat a,q Beledi.. aılesin tt1zmiııat Vt'rıkcek- Kopenhag Nalional Ti· ğımdarı eskisinin hi'kl'I 
ğını açıkç t ylemış v • go tir.

1 
I . dende gazetesinin Uerlin ~u tur. 

termiş buluuuyoruz yek adl"O farı F Nl AND YA tN M:t. .. LI lıdbirine göre, yeni Ahnan 
mit 

Suphi Hazl1 tun 
bir 

llan re 
Antakyada Hatay gol bu 

muhafaza taburu satıl yar 
komisyonundan: .J ıçiı 

Muhareb } i eseHe t..ıkıp 
HA YRAMt kanununun tatbikındaııberi 

t·dıyoruz. lfo muh.ırebcııiıı lstokholm 1 f\.A. Fın Alman yada kar..ınlıkta hırsız 
k l<l k 

' 
Vekiller heyetinde 1 d" M·ıı· b d lı'<, kasten \;angııı çıkarma 

şu v,.ya u ş ı t' iıı ·ı..,a.ııı- an ıyanın ı ı ı yramı uıı ,, 
d· il l'urkıy ·miz !Çlll bir hı5· ket ÖUI edildi biıtÜn şimal mt:mlt>ketlerinJ(• Vf' sabot.ıj su.,;larmdan dolayı 
~e çıkarıu tk c..ok hafıf b ı kutlulanmış ve FııılanJıya i IOO kiş' idama mahkum edil 

An~ ara Yeııı Bar~uı mi tir. 
hurt>ket olur çııı bu muııase':ıetlt> ınr.:ı ve Yugosl vyad..,. ya· kanununa g:öre lıdzırlanmış .. 

Brzi ml.!craya sı.irukliy ·- eş)'a toplanmıştır. 
olan H"tay 'ilayeti merkez k 1 Al 

cak her lrnngı bir koınbı· AVAM KAl\1ARASıNDA· a ana 1 ınan ca 
ve mülhakat lleleJiyrleri teş-

ııezoıı bizı aıak.ıd.ıı dnwz. kilal kadroları icra v kriteri Blt~ SuAL 
lı :ır•> h,·ıricı va ziydim z millı· I · k b d 1 · Londrn 1 A.A l3nşvt• 

' r ıeyetıııce d u e mış ve 
nwııfodta ddydnmaktıt ve her kadrolar Dahilıy. v kaietin· kil ç .. mı, .. rı yıı lJir nutuk 
hangı bır komhiııezoıı.ı alet den Hatay v·tay tin. gon- söyliy• rt>k in• lter Jeki lıu 
olmamaktadır v<' olmıyacaktır. dnilmiştır. tün f ıbrıkobrırı ınullzzam 
Siyasetimizin bu açıklığı kar- bi .. lP-slıhat [ııdü~trisi Şt>kh-
~ı:smJJ bizı mvazif lt rimizi ya· Mesut bir evlen ın e ııt> çevırildığıni söylrıniştir 
rnğımızddıı hiç kimse şüphe l~ayan Müvedd,.t Bere- Avam kaınar· sının du.ıkü 
etmem hdir. • ketle Vilayet Maiyc·t ıııemu toplantısında ınebusl.ırdaıı bı 

bm rıı :;izin J.. bildiği- ru Hulki Öcalın evl,..ıınıe ri lsveçiıı Fııılandiyuya mü 
niz bu hakıkatleri hükumet dii~üııleri evvrlki giiıı yapıl· hirn yardıml.ırda hulunduğu-
reısi s,f,ıtiyle sız,. bir kerre mıştır: na dl\ir çıkan şayiaların doğ 
daha trkrar ctmektPn mak- Değt>rli arkad ~ıınızı tel> ru olup olmadığını sormuş, 
saclım uknyesc ve ınuhake rik f•dt'r v~ uı fotlt'r dile- Hariciyf' müsteşarı bu suale 
nıenizı kol..ıylaştırmıık ıçın· rız. "evet,, cevabını vermiştir. 

susl l rı 
Br·lg-ra J 1 A A 

vaı; Aj ııısı bil<liriyor: 
Ha· 

H ıq•tt>n sonra Yugoslavya 
dn Alın ml.ır t ırtıfrndaıı llH'Y 

darın gf"tiril<'n bir ca~us şe· 
b<'kc·si Polis •arafından mey 
dana çıknrılmış ve şimdiye 
kadar 28 kişi tt'vkif olun· 
muştur. Ht>psi de Alman Na 
zi h•şkilfıtına mensup olan 
bu casuslar arasında, doğru
dan doğruya Almanyııdan ge 
len ve şebekt·nin şefi olduğu 
aıılc şılctn bir de Alman v r· 
dır. 

Reyhaııiye gümrük il" tur 
za bölüğünün altı a)'d~, e 
teceği 30 bin kilo e~ bir 
tabhiye:;i açık nrttırı111 nıu 
nulınuşhır I3 e h 1 

lo ekmeğin muhamoı~ 
iki kuruştur. l3una e1ıt 
ırnıne komisyoııda be' 
görülebilir. lsteklileriıı <lü 
7,5 ınuvak.<:at tenıi11a~ ık t 
lığı olan elli lirayı lf. p l 
run gümrükleri ve ,A k 

1 

yatırarak 4,3,940 P'.J e 
.. .. 14 <l ~ 1111 gunu stıal e d" 

komisyonuna nıür t 
1 

•ıA 1 J il 
ı an o unur. 4' -= _. 
Neşriyat l\1üdürü: 
Selim ÇELENK 
C.H.P.Matbausında b 


