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Antakya Halkevi yıllık 
kongresi dün akşam Halkc· 
vi salonunda toplanarak kol 
l;.ır İntihabıııı yapım~. açılı:;; 
ta Ebedi Şefın aziz lıalırası 
amlıp Büyük Milli Şei'e ve 
siz büyüklerımize sarsılmaz 
bağlılığımızın ve tazim· 
lerimizin sunulmasına beni 
me.nur eylemiştir .Arze<ler ve 
hiirmetlerle elleriııizden ö,>c· 
rinı. Antakya 

Halkevi Reisi 
Samih Azmi 

Okullarda 
İlkbahar tatili 

Ankara 5 (a a.) Maarif 
vekalt!li ckullarda talebeye 
bir dinlenme fırsatı vernı"k 
için ilkbahar tatili yapmağa 
karar vermiş ve bu kararını 
bütün okul idarelerıne b"ıl 
dirmiştir. Bu karara göre, 
tatil Ortaokullarla Liselerde 
21 mar perşembe sabahın 
dan başlıyarak 26 mart salı 
akşamıııa kadar devam ede· 
cektir. llk Vf' öğrdmen o· 
kultarınc.la tatil 2 nisandan 
7 ııi··aıı-... k· d .. k . '' " a ar surece tır. 

Zeytinyağı Fiatları 
tesbit edildi 

~nkara - Ticaret V eka· 
letı . zeytin yağa fiyatlarını 
tesbıte karar vermi~: alaka
darlara muvaKkat bir zaman 
için harit:e mal gönderilme
mesini bil :iirmi~tir. 

Vekalet bu günlerde Yı! 
ni fiyatları kararlaştıracak, 
hundan sonra zeytin yağı 
ihracatına derhal müsaade 
olunacaktır. 

Almanya 
Belçikaya tazrninat 

verec<'"k 
Brüksel 5 A.A - Al · 

man Elçisi bugün Belçika 
Hariciye Nazırını ziyaret 
ederek I3elçikanın prot~ sto
sunıı hükumetinin cevabını 
vermiştir. Sefir, Bir Alman 
bombaı dıman tayyaresi tara 
fırıdan Belçika toprakları Ü· 

zerinde iki Belçika tayyare· 
sinin tahrip ed\lmesinden 
dolayı teessüflerini bildirmiş 
ve Almanyanın bu husustaki 
bütün zararları t~zmine ve 
Belçikanın bütün taleplerini 
isafa amade olduğunu :;öyle 
!emiştir. Sefir Alman tayya
recilerinin l..undan böyle B 1 
ç•ka topraklarından geçme
mek üzere sıkı emirler aldı
ğını da ilave etmiştir. 

Kömür //Üklü 
iki ltalyan gemisi 
müs dere edild 

Londra 5 (A. a.) - Ro:· 
terdamdan Alman kömürü 
yüklü o!arak ital}a) a git: 
mekte olan iki ııalyan gemı· 
si ilk defa olarak bugtin Iıı· 
giliz donanması ta ·alından 
tevkif ediierek müsadere 
olunmuştur. 

Fransız matbuatırııo 
mutaleaları 

Paris 5 (a.a .) - Fransız 
gazeteleri ıngiliz doııan~ası 
tarafından müsadere edılen 
köıniir yüklü tıalyan vapur 
lan me->elesiyle ciddi surette 
meşgul olmaktadır. ~azele_
lerin bu mevzu üzerın<lekı 
mlıtakalarının hülasası şudur. 

Şimdiki lngıliz ve Fran· 
sız kontrolü 1914 1 ~18 h_ar· 
binde tatbi < edilen sıstemın 
devamdır ve o zam.rn bizım 
le müttefik olan ıtalya ~a bu 
şekle iştirak etmişti. Oyle 
görülüyor ki, ııalyan do~tla
rımız bugünkü duı umlarıyle 
Almanların bitaraf g ~milere 
olan tecavüzlerini kolayıaş•ır· 
mışlardır. Müteca\•İz Almanya 
ltalyanm bu Jurunıuııd~n ıs· 
teJıği gibi istifade etth. 

Bulgar 
komitecileri 
Bir Romen köyünü 

bastılar 
Bükreş S A. A. Bul 

gar komitecileri dün Roınaıı 
ya hududunda~i bir köyü 
basmlşlardır. iki komiteci 
ile iki köy bekçisi ölmüş ve 
l3ulgar komite-;ileri Bulgar 
topraklarına dönmüşlerdir. 

,, 
: Nutki Mi..,ki 
: Samih Bilal 
: Nuri Aydın lhrac.a\ın muvakkat da okaj zeyıinya~ı ~~at!.arı 60 

bu şekıke durması üzerine kadar duşmuştur. 
para 

... Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdiirü 

Viip:ı.rinin harabe .. 
üstünde 

Kaıllı boğuşma' devamedlyor 
Bir Sovy et kıtası daha imha edildi - Fin 
kıtaları yeni hatlara yerleştiler - Müte
madiyen takviyE- kıtaatı alan Sovyetlerin 

yeni bi" hücumu bekleniyor 
Helsinki 5 (a a) - Röy- Finlandiya erkanıharbiye i 

ter Ajansı bildıriyor: Vıipurinin ~imalinde lıazır-
Finlandiyahlar Viipurinin lana•ı miistahkem mevkileri 

harabeleri üzerindf' tutunmak· tutmak için vakıt kazanmak 
ta ve Finlandiya bayrakları üzere yaptıS!ı Viipuri ınüda
şehrin üzerinde dalgalanmak· faasında tamamile muvaffak 
tadır. Fin kuvve-tleri henüz şi- olmuştur. 
maide hazırlanan çok kuvvet· istokholm 5 (a a ) Fiıı-
mevzilere çekilmek mecb'iı· Jandiya ceplır!sinden gelf'n 
riyetinde kalmamışlardır. Sov haberlere göre, Fin kuvvet
yetlerin, çok ağır zayiat ver· !eri ile Sovyet kuvvetleri 
melerine rağmen mütemadi· arasrnda ~imdi yegane tamas 
yen takviye kıtaah aldıkla· noktası Viipuridir. Diğer kı-
r.ııdan yakında mühim bir sımlarda Fin müfrezeleri, 
taarruza hazırlandıkları arıla· kuvayıküHiyenin yeni mev· 
şılıyor. z.ilere çekılmesi işini temin 

Şimalde büyük bir hezi· edecek şekilde çarpışmak-
mete uğrayan Şovyet ordu ~ tadır. Yeni hdlara çe~ilmek
sunun 31 nci fırka temamen te olaH Fın kuvvetlen, Rus· 

imha edilmiştir. \arı yandan vurmaktadırlar. 

EN SON DAK!ı< A 

--~imat memleket
lerinden 

FinJa,, ... digaga yeniden 204 
bin gön!illü asker gidiyor 
Müthiş zayi~ta rağm~n Sovyet hücum

ları devam ediyor - Fakat bu hücumlar 
püskü• tüldü 

Helsinki 6 A. A. - Dün öğleden sonra Sovyet kuv
vetleri Viipurinin garp sahilind~ yerleşmek için mütem ı 
diyen hücum etmiş, fakat bu gayretler akim k almıştır. 
SovvP.llerin müthiş zayiatına rağmen vaziyet c;ddidir. 

Bir Rus kayakçı taburu Fin tu.yy:ıreleri l nıalından 
dağıtılmıştır. Sovyet tayyare'eri hastane:eri de bomba· 
Iamış ve 14 hastanın ölümüne sebep olmuş1'ırdtr . 

lstokholm 6 (c\.a.) - l~kandinavyadan Finlanliiyaya 
gönüllü akını devam eımekt ~dir. Fınlandiyaya gitmek 
iizere yeniden isveçtcn 150 bin, Norvcç!en 50 bın vt• 
Daııimarkadaıı 4 bin gönüllü hdzırlanımştır. 

H •lsinl<i 6 (a a) ~ Fin tebliği şuiur: Dün biitün 
gürı Vıipuri ilt- körfezdeki adaları işgdl etmek için düş· 
manın yaptığ~ hücumlar lnzı ınııı takal.ırcLt püskürtı.ilınüştür. 
Diğt'r ınıntakalarda muharebl'it>r dev,ım ctmektedi ı· . Fin 
kuvv •lteri m !vt. ı l . rin ~ s tlıip bulunmakta<lırlar. Diğer 
mıntakalarda <lü"manın taarruzu püskürtülmüş ve muka· 
bil taarruzla bir çok Rus istinad mıntakaları zaptl)lunmuş 
3 düşm.ın tayyaresi düşürülmtiştür Dünkü muh.treh ıİerJe 
düşman 500 ölü vermiştir . 
Moskova 6 A. A. - Sovyt>t teb.iğin"' göre, Rus as· 

kerleri Kareli berzahında bir kasaba ile iki adayı i~g ıl 
etmiş, Vıipurinin Şımali Şarkisinde bir köyü z tp• ·ylem ş 
tir. Finlaııdiyalıların 21 tayyaresi düşiirülmüştür. 

(ııgiliz hükumeti 
300 milyonluk İs'ikraz yapıyor 

Londra 6 A A. Avam Kamarasında Mali} e Nazırı 
Con Simou bir nutuk söyliyerek, harp masrafıc1rını karşı 
ıamak için 300 milyon logiliz liralık bir istikraz akdine 
karar verildiğini bildirmi~tir. Bu istikraz lOve 19 senede 
ödenecek ve faiz nisbeti yüzde üç olacaktır. 
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Gelenler Vels 1 Taymisin heyecanlı kir makale~i 

Finlandiya, lngiliz toprak
larını müdajaa için 

ha~bediyor 

Hıg~r hakk1,zf>ı 
Hava Kuruınu Mü
fettişi şehrimizde 

Türk Hava Kurumu Mü· 
fettişlerinden Emin Ali Ya· 
şm dün Ankaradan şehrimi
ze gelmiş ve Turizm oteli
ne inmiştir 

Emin Ali Yaşm Hatayda 
ku~ulan Hava Kurumu işle· 
rini organize edecektir. 

Ziraat Bankası 
Avukatı 

Ziraat Bankası umumi 
merkezi avukatı Fehmi Ku· 
ral dün şehrimize gelmiş ve 
Turizm oteline inmiştir. 

Turizm işleri ınüdürôl 
T.urizm komitesi reisi Süreyya 
Elgün dün Ankaradan şeh· 
rimize gelmiştir. Süreyya El· 
gün Harbiye şellalelerini 
Vt" diğer yerleri gezerek tet
kikatta bulunmuş ve Harbi
ye otelinin vaziyetini tetkik 

eylemiş Reyhaniye giderek.Yeni 
şehir gölünde ve Hamam 

kablıcalarında tetkikat yapmış, 
oradan Kırikhana giderek 
içme sularını görmüştür. 

Süreyya Elgün Hatay 
yolları hakhında da umumi 
malumat toplamıştır. Yarın. 
Şe~ köy ve Y ayladağmda tet
kikat yapacaktır. 

Irana doğru 
Yapılacak tren 

hattı 
Ankara - Nafıa Vekaleti 

,Diyarbakır - İran hattını 
. başka bir yoldan inşa el tir

mek için etütler yapllr mak 
tadır. Bu yeni bat, Elazığ-

. dan ,başlıyarak, Paıo, Muş, 
şehviran yoluyla Tatvana ge
c,;ecd., oradan feribotlarla 
Vana ve daha sonrada lrana 

· vasıl olacaktır. Bu yeni hat-
tın Tatvana kadar olan ulur 

{~luğu takriben 300 .. kilometre: 
lkadardır. Diyarbakır üzerin· 
~den transit olarak geçen yo· 
t.la nazaran 100 kilometre da 

Bu akşam Parise 
gidiyor 

Londra 5 A. A. - Dün 
akşam Berliııden buraya ge· 
len Amerika Har.iciye Nazı· : 
rı Vels, doğruca · bir ote-le · 
giderek istirahata çekilmiştir. 
Müst~şar yorgun görünmek· 
te idi, Mümaileyh yarın ak· 

şam buradan Parise hare · 
ket edecek ve hafta sonun • 
da da Paristen Londray '1 

gidecektir. Vels. bugün, Ro
ma ve Berlin ziyaretleri hak 
kındaki intıbalarıııa ait rapo 
runu yctzarak Roıvelt~ gön 
dererektir. 

Amerikada müth;ş 
bir fırtına 

Nevyork 5 (a.a) - Dün 
başlıyan müthiş bir fırtına 
yı, çok şiddt-tli bir soğuk 
takip eylemiş ve her taraf 
buz tutmuştur. Fırtrnadarı 
telgraf, telefon ve elektrik 
~lleri kırılmış, bir çok şehir 
ler ışıksız kalmış ve müna
kalat ile muhabere durmuş 

tur. 

Bir haftalık bilanço 
Londra 5 A. A. - Ge· 

~ çen höfta lngili z bahriyesi 
için, harbin en iyi ve mu · 
v.,ffakiyetli haftası olmuştur 
Bu hafta içinde ancak iki 
küçük lngiliz gemisi batmış, 
buna mukabil . dört büyük 
Alman ticaret gemisi inti · 
har eylemiştir. Batan Alman 
gemilerinde kıymetli hamu· 

ler vardı. 

Romanyanın satın 

aldığı ganbcıflar 
Paris 5 A. A. Romanya 

mı1 lngiltereden satın al\lığı 
ganbotlar buraya getirilmiş· 
tir. BuraJan Akdeni~e götü· 
rülerek oradan dt"nize indi
rilecek ve Romanyaya gide· 
cektir. 

İngiliz Nazırları 
nutuk söyliyecek 

! ; Londra 5 A. A. - ln · 
giliz Nazırl<\rı bir; hafta için 

ha kısadır. Etüt ve aplihas· 
yon işleri öııümuzdeki eylU
le kadar ikmal edilecek ve 
müsbet bir netice elde edil ı de seri nutuklarına başlıya • 

: dikten sonra faaliyete başla- caklardır. Bu nutuklardcı har 
~ naca_ktır. . bin seyri ve İııgiıt erenin 

Diyarbakır ~ Irak hattının harp hedefleri İngiliz mille· 
da Kartalaııa kadar olan kıs tine bir kerre daha bildıri· 
mında ray ferşiyatına de· lecektir. 
vam olunmaktadır. 

Dig" er taraftan Adapazarı d 
cuğa da 23(. lira para yar ı 

üzerinden inşası mukarrer 
mı yapılmıştır. 7750 

<'lan şimal hattınında etütlt:· 
Çocuk kurumun bah 

rine başlanacaktır. Bu hat, 
Arifiyeden başlıyacak , Gere çesinden istifade eylediği 

ı cribi 2561 çocuk ve anne· 
d~, Bolu üzerinderı ınik 0 

Filyos hattını Bmetpaşa si de Kurumun sıcak 
1

)anyo 
~.istasyonunda kC'tedecektir. sunda banyo almışlardır. bu 

E suretle bir ay içinde kurum 
Çocuk sirge me dan faydalanan çocukların 
kurumunun bir ay sayısı lt~02 ye baliğ olmuş 

lık faaliyeti tur. 

Ankara S A.A.- Geçen Ro.ma Büyük El-
şubat ayı içipde Çocuk E· çimiz Ankarada 
sirgeme kurumunun çocuk. Ankara - Roma BüyükElçimiz 
~arayına müracaat e:len 816 Hasan Rağıp bir hafta mezu 
çocuk ile 33 annenin mua· niyeti~ buraya gelmiştir~ Ha· 

;yene ve tedavileri yapılmış, san Rağıp hükumetle temas· 
814 çocuğun dişleri muayene ta bulunacak ve bir hafta 
edilmiş. 128 { çocuğa 2050 son a tekrar vazifesi ba~ı
kilo temiz süt verilmiş 52ço na dönecektir. 

Kullananların r ürü 

d .kk . e in\ 
zarı ı ~ tın Juıı 

Türk Fransız aolli 
sının 3 üncü maddesi ' 
hince hiyar hukkını S 

Bunun manasını aniamamak cinnettir ve 
boş münakaşt;f !arla vakit geçirmeğe 

Jiizum ve: mana yoktur 

ve Lübnan lehine kı.ıl ?' 
ta halenHatayı terketrnetıl e . ' lanlar, beyannaıneleriııı B 
lan günden itibaren ,ı d 
haklarını kullandıkları d • s 
tabiiyetini iktisap etoıİŞ ınıa 
lunacaklarmddn ıJU gı~ ecej 
t:n çok 13,6,941 tarih1' • d ~ 
dar memleketimizi te~ stirı 
meleri ve kaldıklart 01 ~ 
çe ecnebilerin Türki)'ıt ırp, 
met ve seyahatları bak 1, f 
ki kanuna riayf!t etmek ci 
buriyetinde bulundukl•t1.ınç 
betle bey<.ıınameleriııİ •ıe k 
bir müddet yurdumuzda ulu ı 
mak isteyenlerin 3529 B 
lı kanun mucib:nce b >k 

Londra 5 A. A. - lar ve münakl'şalarla gt-çe • 
Taymis gazetesi bugün fev· cP.k b:r dakikamız bile yok· 
kalade heyecanlı bir başına· tur. 

kale neşretmiştir. Bu maka- Bütün f ngiitercde umumi 
lede şu c;ümleler vardır : hissiyat, Firılandiyanın düş · 

" - Sovyet - Fin har- mesine asla müsaade edilme 
binin manasını anlamamak cin 
nettir. Finlandiyalılar, kendi 
topraklarından daha ziyade 
lngiliz topraklarını müdafaa 
için muharebe etmektedir · 
ler. Muazzam miktarda Sov 
yet kuvvetleri karşısında 
kahramanca mukavemet e -
den Finlandiyalılara minnet
darlığımızı bildirmek ve on· 
lara bunun mükafatını ver
mek lazımdır. Fakat boş laf 

Hiiler J 

Lord Ha lif aksa su ıh 
teklifinde bulunmuş! 

Londra - Avam Kama
rasında Başvekil Çemberlayrı 

son zamanlarda Alman hü· 
kumetinin bilvasıta Lord 
Halifaksa gönderdiği sulh 
tekliflerinin mahiyeti hakkın 
da b~yanatta bulunmasını ve 
bu sulh tekliflerinin sıhhati
ne inanıp inanmadığını bil-
dirmesini talep e.len bir su
al sorulacaktır. 

Almanyada kahve 
yerine gül raprağı 
Kopenhag - Berlingoke 

Tende gazetesinin Berlin 
muhabirinin bildirdiğine gö
re Almanyada kahve istihsa 
li için kullanılan arpa ihti
yatlarından tasarruf yapmctk 
maksadile Alman makamları 
hakkı gelecek mP.vsimde çay 
yerine kullanılmak üzere ge 
niş mikyaıı.ta ihlamur ve gül 
yaprağı toplamaya davet 
etmektedir. 
Macaristanın istik-

lali 
Budapeşte - Macar Ajan 

sı bildiriyor: 
B. Hitlerin Amerikan ha· 

riciye müsteşarı VeJse, Al· 
manyanırı yalnız Çekler ve 
Polonyalılar üzerinde değil 
fakat ayni z&01aııda Macaris 
tan üzerinde de hegemonya 
sun icra t'tmek istediği hak 
kında beyenatta bulunduğu 
na dair Association Prensin 
Berlin muhabirinin verdiği 
haberi, tvmamiyle yalandır. 

Selahiyettar Macar mahfille
ri bu hususta tam bir kana 
' ata varmışlardır. Macarista· 

nın istiklali çok kuvvetli bir 
temele dayanmakta ve hiç 
bir şey bunu tehdit etme· 
mektedir. 

Romen - Japon 
anlaşması 

Bükreş 5 A. A. - Ro· 
manya ile Japonya arasında 
eşya mübadt-lesine dair tica
ri bir anlaşma imzalanmıştır. 

mesini istemektedir. ,, 
Avam kcımarasınııı dün· 

kü toplantısında Hariciye 
müsteşarı, sorulan suallere 
c~vaben, Fin - Sovyd mu· 
hasamahnın durdurulması 
için bir la vassutta bul un rna
dığını, fak at Fintandiyanın 

şerefli bir sullı miizakeresi -
ne amade olduğunu bildiği· 
ni söylemiştir. 

Almanların 
Kon1ünist 

propagandası 

e m n i y e t müdür! ıtun 
müracaatla birer ikaoıl' Klir. 
keresi almaları lüzıııJI tler 
ı.tksi takdirde haklarıll t~ 
ııuııun ceza hükümlerill~t ~ 

hal-tatbik edileceği iları ı:cı 

ilan 
1 

11 
.. rı an 

Ha•ay DeCterdarııgı el 
Mazlum paşa delyarı ele 

Brüksel 5 A.A. Belçika avlanacak balıklardal1 ıuhr 
polisi. "Parisuvar,, gazete!-i- nacak yüzde 12 saydı) ün 
nin dünkü nüshalarını top- mi ile berab~r yüzd urk 
!attırmıştır. Bu gazeteler zine hissesinin 1,2,94 oill 
P k 

. ., 
" arisu•ıarın ayni olma la hinden 'H,8,941 tarıh1 ıata ı 
beraber içinde komünist pro· dar 19 ay müddetle Ş ;aru 
pagandasını taşıyan yazılar mesi mucibince tabS1 orl 
vardı Bunlarm Almanlar yapılan açık arttırmad~ 
tarafından taklid edilı~rek lif edilen bedel hadd• neti 
Belçikaya sevkolunduğu anla görü!mediğinden a • ttıJ' ~nz 
şılmıştır. deti 14,3,940 perşrrnb ec 

General Gamlen ıı~ ~aat 16 ya kadar ~:a~ 
ınışlır. r t 

ltalyan hududunda Taliplerin bedeli f11 t 
Puris - Müttefik Frıın· men olan (3700) lira111 e 

sız ve İngiliz orduları Baş- de 75 nisbetide ilk ıe ~~~ı 
kuınandanı General Gamlen akç&sını yevmi meZ~ ~eti 
Fl'ansanın İtalya hududunda evvel mal s.mdığına i' ük 
ki Alp mınhkasını teftiş et· lan ve şartnameyi g~İra 
miştir. istiyenlerin var idat 01 ıçiıı 

Bir Alman denizal ğüne müracaat etmetet1 rın d 
ld olunur. ifu 

tısı hatırı 1 
. BELEDİYE il/ ı 

Londra 5 A.A:.--:. Şııuat 1 LARI ııııırı 
denizinde suyun yuzune çıkan . .. ıİ 1 ması 
b. Al d nizaltısı lngi ' Beledıye encumeı d ır man e ' . b .. l d .. teıı af a . . f d b dan ugurı er e sut . 
lız tayyarelerı tara ın an om- 1 h 1. t ·rı fovk ' an a ıs aze peyoı 
balanarak batırılmıştır. kilosuna 36 kuruş ~ inak 

lıaJll>n narh yüksek Vılfıyetiİfun 
h~yetinin 29 2 940 ts kan 

' ' 
Hatay Gümrük muhafaza 

taburu satınalma komisyonun 
dan: 

Tabur ihtiyacı ıçın 1400 
kilo zeytinyağı açık eksiltme 
usulü ile 21,1,940 perşembe 
•Yünü saat 14 te ihale oluna o 

cak tır. Beher kilo zeytinyağı 
için takdir olunan fiat (52) 
kuru~tur. Bu husllstaki şart· 
name komisyonumuzda her 
gün görulebilir. isteklilerin 
yüzde 7 .5 muvakkat teminat 
akçası olan 54 lira 60 kuruş 
İskenderun veya Antakya 
gümriik veznelerine veya mal~ 
sandıklarından birisine tes· 
linı etmiş olarak me;.'< ur gÜıı 
ve saatte komisyon ı mura· 
caatları ilan olunur. 

Neşriyut ı\1..ir.lüru: 

Selim ÇELENK 
C.H.P .Matbaasuıda baslmıştir 

44 sayılı kurarile bit met, 
kabul edilmiştir. cak 

liilafında h.areket ~mu .. 
rin cezai ndırılacağı yapı 

olınak.iizere ilanı keyliie mış 
Hatay grup ıner~e D 

lediye ayar ınemu~lıll lere 
münhal bulunan 80 lır~ lel • 
ayar memurluguna 1 ~e 1 
nizamnamesinin 46 rı~ •çiıı 
lediye memuru ve ıı11'ı borı 
leri nizamnamesinin .. icarı 
maddesinde yazılı e\15

1 
bir memur tayin t:~ 1 kur 
den taliplerin vesaikı vat; 
leriyle birlikle ve bir J meı 
zarfında Antakya Bele~ ı un 
müracaatları ilan olıJ~~ nıü~ 
Kayıp tasHk11" ten 

Adana .a Kız MuaUiılıJ tel t 
;' C I~ 

tebindeu 927 de ·~ 
:tastiknameyi kuybe}1~ 
... nisini alacuğınlllan d~tf 
hfikmü yoktur. Na 1 


