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1 
R ES: YENİ GÜN ANTAKYA 

~ ! -~ 
;ef/alkevlerinin Ş • /AF• l d d 
1 ~sekizinci l zma l ın an a a 
~ Yi ı S . .. . h .. 

ehi •• Partim'· H . OVgef /erln VQZlgefı 'lJQ lm t ~. ızın alkevlerı 
en .ıle uütün )'Urldaşlara kucağı İngiliz donan ınasının Fin sularına ge)m esi 
ait n~. a.~ması vatanda sosyal ve _üzerine haşlıyan endişe devam ediyor-
• lculturel bir devrim yaptı. ,, 

k:ı lngiltt:re Finlandiyayı kurtarmak için fay-
iis' Kemal ATATÜRK dalı bir şekiJde hareket edecek 

.. Cümhuriyet Halk Parr Helsinki 27 (a.a ) _ Kd· vetleri çok ağır zayiatla tar· 
• 

111111 
üçüncü bu··yu"k k 1 

1 
ı· h d d.[ · d.. b. · t' ı uru ta . re ı cep t-siııde Sovyetlerin · e ı mış uşm1nın tr ıs ı 

i111>'11ıda birçok memleket dava t<tarruzu devam etmektedir. n:\t nokt sı zaptolunmuştur. 
eıJ:•rı h_alledilirken, klasik ınek insan dalgaları ınütemadiy~n L~dog_:ı _gölü mıntaka.~n· 
e~:~ shıstcmleri haricinde bii- Fın hatları üzerine sevkedil· da dun sukunetle geçmış, 
u,-, u alk kütlesinin de y r mekte ve bunlar ağır zayiatla c~ph_enin diğer. yerleri!ıde F~n · 
. a~lirilmesi en başta gelen :~. püskürtülmektedir. landıyahlar lehıne keşıf faalı 
ır ielel rdendi. Cepheden gelen haberler y~ti olmuştur. Dün m.ütead· 
nı'"' · Memlekette yapılan sa ·ı- Şimal" F. 1 d' d k. S 1 dıd hava muharebelerı vu· 

ır k } ordu( 
1 ın an kıya ha. 

1 
b?vye kua gelmiş ve bu muharebe· 

1

1•~z ın ılapları tesbit v t arının ÇI) va ını ır va· .. 
ı 1l 11

• olunan istikametle e da : ziy 1 d·· "ki .. b" d' k lerde duşmanın 5 bombardı-eoıru h 1 .1 re og e e uştu erını ıl ırnıe · . d- .... 
1 

.. 
ız a ı crletnıek ve .. k tt>dı"r R t I . h man tayyaresı uşuru muş, 1 yu . us ayyan: erı cep e . d 

ae tmek m'ıll t" h aer"ıs· d k' h" I . b b dicrerlerı tar olunmuştur ~ • e ı er ı·· ı·· 6 ın e ı şe ır erı om ,. • f-. d w • dd• zovrluğa göğiis Verecek u~_u yağmuruna tutmakta devam Vıburg a vazıyet cı 1 

o gkuı~l~ğ,ı süratle eriştireb;~ ediyorlar. Viborg şehri sivil lstokhoım 27 (a.a.) - ls-
gi~ıe ıçırı genç nesillerin ta . halktan tamamen tahliye edıl· veç ga.zetel~rinin Fi_nlan?i~a 
a ıın ve terbiyesile meşgul miş ve bu şehir artık bir ha· cephesındckı muhabırlnı bıl· 

ek_tepl~rden başka halk rabeye dönmüştür. Yıkılmayaı diriyor: . 
:.rbıyesıne hadim milli kül • yalıuız bir iki tarihi abide Viburg mıntakasmdsı, Fın 
Ur m ·· 1 kaim t landiy.tlılar:rı !evk~lbeşer w~ . uessesr- erinin nıevc d" ış ır. k · 
Yctıne de ihtiyaç vardı. u ı Di~er taraftan lngiliz do kahramanca. mu ave~elıt~{; 

ııanmasınııı Fiıı sularında ve rağrr.en, vaııy~t fevkalade cıd 
b Bu mü:sseseler bugünkü bilhassa Mıırmaıısık civ~rın· didir. Sovyetler ye ı ıiden mü· 
~esutğve ıleri varlığımızın da görünmesi Sovyet Rusya him mikdarda takviye kıtaatı 

-t ay"a ı olan cü h . d ' h .. 
1' Halk Partisinin mw urıyet ve Almırnyada endişe doğur· alarak mütema iyen ucum 
t doğdu Bu .. bagrından makta devam ediyor. etmektedirler. Finl:r de mü-
jtl di Ve .Milli ş111ısseseye Ebe- Londradan Helsinkiye <lö· riın mikdarda takvıye kıtaatı 
'' adını verere: er ~alk_evi nen lııgilterenin Helsinki SP· almışlardır. 
J i cismi le halk ~nu . ısnıııt:, tiri, İngiliz hükumetinin Fın Bir in giliz fırkası · ın 
e S k' a ma ettıler Iandiyayı kurtarmt.k için fay· Finland iyay 

1 
git. 

de ~ skenegibi kısa bir z~ma dctlı bir şekilde har~kete ka- • • t 
, a al evleri kültu·· 1 d"w• . b . . mesı ıs enyor f ı · d re V&z rar ver ıgını eyan etmıştır. 
I ~.erııı e en büyük Laşar • İngiliz lıarp gemilerinin Fiıı Londra 27 A.A.- Avam 

goster~iler. Türk milletin~~· sularına gelmesi Finlaııdi, a Kamarasının dür:l<ü toplantı 
:a~evı Vhıtrlıjınnın yükselm·e- da memnu:ıiyt>tle karştlan· sında ınulıafazdkar mebusl~r 

•• n e, ru larım12ın e 1 • . mışt dan biri bir takrir verınış· 
" v ·1 · ' 1

Y1 ır. k · d F' 1 d' e 
1 erı icaplar(\ g·· b ti ... Bu ta rır e, ın an ıya 

nip t h' ore esle- Sovyet teolig" İ ne ya gönüllü olarak gitmek H lk ec ız olunmasınd 
a evleri parlak h' a diyor? istiyen bir İngiliz Fırkas-rıın 

' ifa ettiler v~ h ~ I d ızmetler derhal terliis edilerek 
tedirJer. a en e etnıek Moskova 27 (a a) Bu Finlandiyaya gitmelerine ıt'Ü 

Bu küJıu·· r 
ocaklarında 

Hrnillet biribiriııi yeti~tirdi. 
er vatanda h h . . 

iht" ş er angı bır ır as ve ş h • 
k a sı menfaatt j uza olarak b·ld"w• . . en 

yeıı ı ıgını bılmi . 
- k vatandnşlaruıa göst 

me ve Öğretmekte eı. 
kalmadı. n gerı 

Bütün çalışma! d 
d . arın a 
evletın her nevi müzahere 

tini fazlasile gören ve içinde 
bütün Türk mÜnt!vver!erinin 
azimli çalışmalarını bulan 
Halkevlerimiz uundaıı sonra 
da k··ı .. u turel kalkınma ve iler 
:ey_iş~roize en büyük hizmet· 

tı ıfa edecektir. 
. l3u hiznıetlerin ifasında 

şınıdiye k d w 
b _1 a ar oldugu gibi 
unuaıı s 

oııra da giivenilen 
unsur Türk .. 
H ık . muııevveridir. 

a e.vıne h' 
T .. k •zmet vatana 
~r ~nilletinin parl~k v: 

Yuce ısrkı 1. 1 ua •ne hizmettir. 
Ha san FaL . ÔZK 

r.rı AYNAK 

günkü Sovyt-t tebliğine gö:-e ::a.ıde: olunması ist~nmekte· 
Finl ırndiya cephesinde vaıiyet dir. Takrir müzakere edile 
şudur: 26 şubatta Kareli cep· cektir 
hesi ndeki Fin istihkam la rıın ıı 6:•İıiıl!!!l---1P.•d-r-• 
tahribine devam edilmiş şid- Develi e 
dctli bir mukabil taarru;a kal· Felaketzedeler yer 
kan Finlandiyalılcir ağır zayi-
a~la tardolunn:u~. 5 tank tab leş 1 İriliyor 
r~p. e~ilerek üç tank ele gt!· Kayseri 27 A.A.- Deve 
Çırılm ı· 24 b li mıntakasmda vukua gelen ışır. şu atta alınan 
ganairn arasında 4 silah ve yer sarsıntısından açıkta ka 
zahire deposu ile 2 b" . lan felaketzede vurtdaşların 
mi 5 ·ı ın ıner iskanı devam etmektedir. Va 
C ' mı Yon kartuş da vardır S p · M'·f epheniıı d' ~ Ji Şefik oyer, artı u et· 
k ·r ıger yerlerinde t'ış·ı Hilmi Çoruhla b("raber eşı faaliy ti · 
k e erınden başka fela~k~t ınıntakası!'lt dolaşarak ayde değer b" 
Dünk·· h ırşey yoktur <:çıkta kalanların iskan, iaşe 
S u ava muharebelerinde Vf> ibatelerin:a nezaret etmek 

OVjet !ayyareleri 19 Fin lt>dir. Şimdiye kaaar475 çatayyaresı diişür .. ·I d' 
F nıuş er ır dıra 475 aile yerleştirilmiş· 

in la~diya tebliğine tir. Her çadıra bir aile yer· 
gore vaziyet leştirilmekte ve bunlara yiye-

Helsinki 27 (et a.) _ Bu- celr, örtünecek ve giyecek 
güo kü Finlandiya resmi lt:b· eşyaldrı dağıtılına ktadır 
l. v · d K ı· b Develi mülhakatında zel-ıgı şu ur: are ı erzahınd... 

1 
d 

ze e en tamamen yıkılan ev bir küçük ada kuvvetlerimiz 1 · 
347 erııı sayısı 'hasara uO.rı tarafmdaıı tahliye edilmiştir. ı <l ~ 

Y"in ev er e 100 kadardır. 
Cephede mevzilerimize hü· Hiçbir nile açıkta bırakılma 
cuma kalkan düşrnan kuv· mıştır. 

Amerikanın Maarif Gemiye 
sullı tavassutu tininPunsigonu 

Bir netice vere· 
cek mi? 

Roma 27 A. A. ·- Ame 
rika Haridye müsteşarı Vels 
dün İtalyan Hariciye Nazırı 
Kont ciyaoo ilt- iki saat sü· 
ren bir konuşma yaptıktan 
sonra Mmolini ile görüşmüş 
tür. Bu mülakatın mahiyeti 
gizli tu tulm ;lktadır. Vels, 
nıülakattan sonra kendisint
müracaat eden gaz~tecilere 
beyanatta bulunmaktan istin 
kaf etmiş, ancak görüşmele· 
rinden memnun olduğunu 

söyle.nekle iktifa eylemiştir. 
iyi hc'l~er alan mehafile 

göre, Vels, Avrupadaki tet· 
kikatım süratle ikmal edecek 
ve nisanın ilk hafcasmdara · 
porunu hazırlıyarak Rozvel · 
te vermek üzere Amerika · 
ya dönmüş olacaktır. Yeis, 
bugün Kral tarafından kabul 
edildikten sonra Papa ile 
görüşecek ve bunu mütea • 
kip Fransız, İngiliz ve Alman 
sefirlf>ri1e t~mas ~yliyecek, 
yarın akşam buradarı Berli· 
ne hareket edt•cektir. 

V '!ıs Musoliııi ile mülakat 
yaparken yanmda A1Derika· 
nm Büyük Elçisi ve İtalyan 
Hariciye Nazırı Kont Ciya · 
no da hazır bulunmaktadır. 
Vels, Musoliniye . Rozveltin 
el yazısile yazılmış hususi 
bir mektubunu vermiştir. 

iyi haber alan k!\ynaklar, bu 
mektubun alelade bir 
dostluk mesajı olduğunu ve 
Rozveltin İtalyaya ka,rşı ame 
rikanın sempatisini bildirdi
ğini söylemektedirler. 

Vels, Fransaya gitmeden 
t>Vvel lsviçrede kal~raktır. 

Am ... rika Habeş 
İmpar~torlugunu 

tanıyacak mı? 
Londradan verilen bir 

habere göre, Amerika hüku 
meti, İtalya ile stkı bir teş· 
riki mesai yapmak ve sulh 
içindeki tavassutunu temin 
eylt-mek üzer~, ltalya kralı
nın Habeş İmparatorluğunu 
tanıyacaktır. 

Hitletin yeni bir 
sulh planı :varmış! 

Roma 27 A. A. - lyi 
haber alan mehafil Hitlerin 

' yeni bir sulh planı hazırla· 
dığı ve bu plam Yeisin Ber 
lini ziyareti esnasında ken · 
disine vereceğini beyan et • 
mektedirler. Bu plana göre 
~ üçük bir Polonya kur ula • 
cak, Bohemya ve Moravya • 
ya Almanya tarafından muh 
tariyet veril!!r.ek, teslihat 

l ıuhdit olunacaktır. Bu pla • 
nın şimal memleketlerinde 

Hazırlıklar ikmaledildi 
Maarif cemiyeti tarafından 

Şt!hrimizde kurulan 50 tale· 
belik pansiyonun bütün ha 
zırlıkları ikmal edilmiş ve 
mefruşa•ı da tamamlanmıştır 
Kışla civarında kiralanan 
evde kurulan pansiyon Ha· 
tayın diger kazalarından g~ 
lecek fakir ve kimsesiz tale· 
beler içindir v~ pek yakın 
da kapılarını bu talebele aça 
caktır. 

Zeki ve fak~r taıeb~Ier 
Bütün ilkokullarda oko-

maktıs of an zeki ve çalışkan fa 
kir talPbenin isim Vt! adres· 
leri maarif müdürlüğünce o · 
kui Başöğrelmenlerindt-n so· 
rulmuştur. Bu durumda olan 
çocukların tahsil ve terbiye· 
lerine hükumet azami yardtın 
da bulunacak ve bu gibile· 
rin iyi bir ş~kilde yeti~mele· 
rı te.nin oluı;acaktır. 

Vilayet Meclisi 
Vilayet Meclisi öğleden 

sonra Reis Vekili Vt!di Mü· 
nür Karabayın başkanlığında 
toplanmıştır.Aktepede bir mü 
diriyetevi inşası hakkında ge 
len takriri,., Ö1<kaş Göktepe 
nın çif içile re yardım; ziraat 
Bankası bon;larıoın faizinin 
indirilmesi hakkındaki temen
ni takriri ait olduğu encümen 
lere havale edilerek perşeın 
be günü toplanmak üzere 
toplantıya son verilmiştir. 

Bütçe ve Maliye encüme· 
ni ile diğer encümenler her 
gün toplanarak bütçenin 
tedkikine devanı etmektedir· 
ler. 

Faik Kurdoğlu 
Sabık Ziraat Vekili Faik 

Kurdoğlu dun Aııkaradan 
şehrimiz" gelmiştir. Dun va 

limizi ziyaret edt"n Faik 
Kurdoğlu şehrimizin temaşa 
ya değer yerlerini gezmiş -
tir. Hoş gP.ldilcr. 

ve Bilhassa Norv~ç ve lsveç 
te kabula şayan görülduğü 
zannolunuyor. 

Bununla beraber, İtalya, 
henüz bir sulh teş~bbüsü 
yapmak taraftan görünme· 
mekte-dir. Bu itıbarla, bu 
planın şimdilik müzakere 
edilemiyt-~Pği anla~ılmakta -
dır. 

S'ln~p fıatl1ri ucuz-
1:\yor 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaldi, şarap siirüınünü ar 
arttırmak ve halkı ağır d(· 
receli içki !erden uzaklaştır 
mak için şarap fiatlarmı İn· 
dirmeğe karar vermiştir. Fı 
çı ile satılan şar:ıpların litre 
si 18 kuruşa kadar satılabi
lecektir. 
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Vi/ô.getimizde 
Yeni tayin ve nakiller 
~ Erzincanllk tedrisat Müfettişi 
~Fehmi Akıncı Hatay ilk ted 

Müttefikler 
ve Türkiye 

Romen Petrol 
leri gÜzÜılden 

İtalya, Almanya 
ile bozuşacak mı? 

I Hıyar hak 
Bitaraflık ~iyasetine Kullananların 

Japonya 

risıt Mi:fettişliğine. Hatay 
ilk tedrisat Müfe ttişi Müzaf 
for Bahçeci Erzincan ilk ted 
risat Müfettişliğine, Ecea 
bad ziraat mücadele teknisi
yeni Şinasi Gürkan Dörtyol 
mücadele teknisiyenliğine, 

Ceyhan Belediye Sıhhat me
muru Mehmet Nuri Özen 
lskenderun Belediye Sıhhat 
memurluğuna, lskenderun 
hastanesi Baş lı~mşiresi Fah 
riye Olgun Elazığ memleket 
hastanesi baş hemşireliğin~, 

Adana ziraat mektebi m~· 

zunlarından Halis Kutlu Ha~ 
sa Ziraat ve meyvecilik tek 
nisiy~niiğine: Hatay su işle 
ri 14 üncü şube mühendis· 
lıği am~ar memurluğuna Ah 
met Avni Altıok nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Maarif 
Vekilliği 

Her talebe için bir 
dosya hazırlıyor 
Ankara 27 A.A.- Maa· 

, rif Vekilliği orta meK. t~pler 

~ 
le Lisele,.de okuyan 
talebeler için oyrı bir dos· 
ya tutulması hakkında bütün 

•Lise ve orta mekteplere bi
a. rer tamim göndermiştir. Bu 
t.dosyalar, talebenin nakledt!-
ceği mektebe aynen gönderi 
l~cek ve yüksek tahsil için 
Üniversiteye girdiğinde dos· 

:· ya Üniversiteye gönderile· 
cektir. Dosyalara taleb~nir. 
tahsil hayatı müddetince 
hll.kkında idarece verilen ka 
rarlar, talebenin karakteri 
çalışkanlığı veya kabahatle· 
ri tamamen yazılacaktır. 

Bu suretle her talebe hak· 
kında mufassal ma\ümatı ha 
vi dosyalar mektep iJarele· 
rinde daimi surette hazır b'1 
ıunmuş olacaktır. 

Ziraat işlet-
mesi genişle .. 

tiliyor 
Ziraat Ve"' aleti, bazı 
mıntakalarda köylü
den toprak mübayaa 

ve isticar edecek 
AnkarR - Ziraat V ekaletı 

dc-vlet ziraat işletmesini tev· 

Çemberlayn n1ühim 
bir nutuk ~öyledi 
Londra - Çemberlayn söy 

!ediği bir nutukta Mütefikle· 
rin harp hedeflerini anlata· 
rak demiştir ki: 

"Biz Almanyanın dünyayı 
tahakkümü altına almasına 
mani olmak için harbediyo· 

devam edecek 
Tokyo 27 (a,a.) - Japon 

meclisinde beyanatta bulunan 
Bükreş - Havas: Siyasi 

Hariciye Nazırı, Japonyan ın müşahitler ltalyanlarla Alman 
Avrupa işlerine ademi müda· 

ların bu aralık Romanya pet hale siyasetine devam edece· 
rolünü yaplaşamadıklarını be 

;ğini, Japon harici 'iiyasetinin yan ~tmektedir. Faşist eksper 
memnuniyeti mucib bir şe · 

!erinden mürekkep bir heye kilde inkişaf eylemekte oldu· 
tin 24 şubatta Bükreşe gel· 

gunu söylemiştir. 
ruz. mesi beklenmektedir. 

Biz küçük Avrupa devlet· İtalyan ekonomisinin zimam Yalanlanan bir 
terinin bundan böyle emni- darlariyle fikir teatisinde bu· haber 
yet içinde istiklallerine karşı lunan Clodius da Romadan Kopenhag 2 / A. A.-Da 
mütemadi taarruz tehditlerin gelmı·ştı'r. . k 1 d l ·ı· 

nımar a su arın a ngı ız ve 
den masun olarak yaşamala· V e:rilen bazı haberlere gö· Alman deniz kuvvetleri ara· 
rı ve bu milletlerin hir daha re Roma müzaker ... leri Al-

k sm<le şiddetli bir muharebe vu imha tehlikesine maruz al· mantarın bekledi1ri neticeyi 
b d 6 kua geldiğine dair yabanc• kay 

ma~alar~ için har e .iyoru~. vermemiştir .. Siya~.i müşahit· ııaklardan çıkan haberlerDa-
Bıze aıt olmayan hıç hır Ierin kanaatıne gore Alman . k d · h rı t 

toprak da ıstem yoruz Evvel· !arla İtalyanlar Romanyada nımar a a resmı mle al ı a~ -
h.. 1 ·ıı tl Al . \ rafından resmen ya an anmaK ce ur o an mı e ere ~ man i iktisadi bakımaan ortak de· . d h' 

w l t · . . d" ta veDanımarkaSuların a ıç yanın yaptıgı zarar arın amır gv il rakip vazıyetınde ırler. l b" b b 
1 

d w b 
. . d" s· k .. . . . . . . . 1 ır mu are .. oma ıgı e· ıçın harbe ıyoruz . ız anıız Çünkü her ıkısının de ıptıdaı 

1 
k d 

· d fi · · · b k ·1 "h . yan o unma ta ır. kı, he e erımızı .. -~ş a mı · 11ıaddelere ve petrole ı tıyaç I . . . 
Jetleri esarete suruklemede'l ları vardır. \ İngılterenın Fın-
tahakkuk ettirebiliri~ . . . "journalul" ismindeki Ro· ' landiyaya gÖnder 

Ferdin vicdan hürıyetı, dm men ga;.etesi, Romanya ile d""' • •t l ·· 1 
· · · · h ·· l" ·1· ıgı mı ra yoz er hürrıyetı _ıçı~ :r. tur u ~ı ı· İtalya arasında başlıyacak o· 

taristik zıhnıyetını ve bızzat lan ticari müzakereler müna Londra 27 A.A.- Avam 
Almanyada dahil olma~ üz: sebetile şunları yazmaktadır: j Kamarasında mebuslardan 
re bütün Avrupayı fakırleştı "İtalya,, Avrupanın cenubu biri Finlandiyaya gönderi· 
ren silah yarışını o~tadan kal şarki kısmını harp tehlikesi 1 len' 100 mitralyözün, lngiliz 
dırmak için h~rb~<lı~oru z. doğurabilecek olan her tür· ! ordusunda eksikliği hissolu· 

Ancak ?u zı.hnıy.etı kaldır lü hulUI teşebbüsüne karşı nup olunmadığını sormuştur. 
mak suretıyledır kı, .Avrup~ lorumc1ğa azm~tmiştir. Fakat Bu suale cevap veren harbi 
susamış olduğu emnı~ete ler~ bu siyasi aksiy<'n ancak Ro ye Müsteşarı Finlandiyaya 
şebilir. Ve Avrupa mıllet erı manyanın sonra da Türkiye ·· d ·1 •t I ·· l 
. l k . . . . . ya gon erı en mı ra yoz e· 
ıflastan ve harap 0 ma tan nin iktısadı bır aksıyonu ıle ) rin lngiliz ordusunda hiçbir 
kurtulur. .. . takviye edilebilir. İtalyanın noksanlık yagnıadığını söyle· 

Bu haberler ne suretle mus bu nııntakadaki siyasi faali · r 
bet olarak tahakkuk edebi· yeti birçok bakımlardan ınÜt· mış :r · • • 
lir. tefiklerle yaı1yana yürüdüğü- Şı mal Harıcıye · Na-

Evveıa Polonyalılar ve Çek nü g)sterınektedir. zırları konferansı 
ler istiklallerine ka vuşrnalı-
dır. Saniyen biz~ yapı ' a ~ak Romanya ve İngiltere 
vaitlerin ve. alınacak taahhüt 
\erin yerine getirileceğini te
min ed~rek ınü;bet gar an ti
ler verilmelidir ., 

Çemberlayn111, sözleri ara· 
sında bilhassa şöyle demiş· 
tir: · 

Fransa ve lngiltere bu 
gün tek bir devlet teşkil e· 
diyorlar ve tek bir devlet 
gibi düşünüyor ve hareket 
ediyorlar. 

lngiltere ve Fransa k~n· 
dilerini müttefikleri Türkiye 
ye bağlayan rabttalar husa· 
sunda da yine tek bir dev·· 
let gibi düşünüyorlar. Tür
kiye ile mhttefikler ara· 
sındaki sıkı teşriki mesai 
son ttcaret muahedeleri ile 
inkişaf etmiştir., 

tarafında hakim kılmak ve 
nümune çiftlikleri kurmak 
işine büyük bir hız verilmiş 
olacaktır. 

ZIRAA T MAKiNELERi VE 
MÜCADF.LE KURSU 

Londr1t 27 (a a.) - Avam 
Kamarasında. Romanyanm 
Almanyaya petrol vermesi 
hakkındaki suallere cevap 
veren hariciye müsteşan, 
Romanya hükumetinin lngil· 
tereye karşı da iyi har~ket 
ettiğini ve yakında iki hü· 
kiimet arasmda müzakerelerin 
başlıyacağmı bildirmiştir. 

Amerika ne kadar 
tayyare sattı? 
Nevyork 27 (a.a.) - Neş 

redil"n bir istatistiğe göre, 
11on üç ay içinde Amerikan 
tayyare fcabrikaları Fransa ve 
lngilt('reye 117 milyon dolar 
kıymetinde tayyare ve tayya
re malzemesi satmışlardır. 
Bu rakam Amerikan tayyare 
sanayiinde bir rekor teşkil 
etmektedir. 

İngiliz tayyarelerinin 
akını 

Londra 27 (a.a.) - - lngiliz 
tayyareleri dün tekrar Al· 
man şehirleri ve Helgiyoland 
adası üzerinde uçarak keşifler 
yapmış ve salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Asmalı bahçe 

Konpehag 27 A. A . -
Şimal memleketleri Hariciye 
Nazırları Konferansı bitmiş 
ve bir resmi tebliğ neşre -
dilmiştir. Bu tebliğde Finlan 
diyaya karşı şimal memle · 
ketlerinin sempatisi izhar 
edilmekte ve bu memleke
tin istiklalini muhafaza eden 
bir sulh temenni olunmak · 
tadır. 

~-----------------..ı-
Keçi kıh fiatları 

yükseliyor 

Son zamanlarda harice faz 
la miktarda keçi kılı gönde
rilmesi ylizünden memlP.ket· 
te çok az stok kalmıştır. Bil 
hassa İtalya çok mal çekmiş 
tır . 

Kalan stok miktarı 40- 50 
bin kilo kadar tahmin edil

;me' tedir· 
Yakrn bir zamanda mem-. 

· Jeket içinde hiç keçi kılı 
kalmıy.}cağı anlaşılmakta ve 
fiyatlar 40 kuruştan 120 ku
ruşa çıkmıştır. Bu sebepler· 
den alaicadarlar ihracatın ye 
ni kırkım zamanına kadar 
menedilmesi için tetkikler ya 
pılmaktadır. --& 

Gündüzde 

Türk - F1 ansız a 
sının 3 üncü maddesi 
hince hiyar hakkını 
ve Lübnan Lhine k 
ta halenHatayı terketme 
!anlar, beyannamel~n 
lan günden itibaren 
haklarını kuUandıkları 
tabiiyetini iktisap etoıif. 
lunacaklarından uu gi 
en çok 13,6,941 tari 
dar :memleketimizi 
meleri ve kaldıklart 
çe ecnebilerin Tür ki)' 
met ve seyahatları ha 
ki kanuna riayP.t etme 
buriyetinde bulundukl 
belle beymınamelerinİ 
bir müddet yurdumu 
mak isteyenlerin 35 
lı kanun mucib:nce 
e m n i y e t müd~ 

müracaatla birer ika 
keresi almaları lüz 
ttksi takdirde hakları 
nunun cez.a hükümler· 
hal tutbik edileceği i 
nur. 

ilan 
Hatay Sulh hakimr 
Salihiye mahallesin 

zef Düvek ile aynı 
de Y dkup Düveyik 
dullah Alber ve 
Muiz ve Aleksandır 
la ve BehiyP. v~ Ale 
ve Hilde ve Raşel 
haklarında icra kılın 
kemede müddeaaley 
yen giindP. mahkeme 
diklerinden gıyaplart 
hakeme icrası isten 
ğundan ve gayri 
malların keşfine kar 
rek yevmi keşif 2,3, 
yevmi muhakeme 1 
tarihine talik edilmİI 
la muı.yyen günlerdi 
bulunmaları veya bit 
göndermedikleri 
muamelenin gıyapla 
ra edileceği ilan olu 

ilan 
Toprak mahsulleri 

kenderun şubesinde 
Şubenin nakliye1 

aç\k eksiltme ile mü 
ihalesi için, ih&le ta 
26,2,940 la az talip 
etmesine binaeP ihal 
nün 8 mart 940 ta 
rakıldığı ilan olunur• 

Irak zabitleri 
ordusunu 

edecek 
Beyrut - lrah 

Yemen idaresini y 
sik etmek üzere 1 
mutahasnslar heyeti 
meyi kabul ettiği 
Y ah yaya bildirmiştir 
bazıları ordu emrin' 
olan 1 OOmütehassı• 
şekkil olacaktır. 

si ~tıneğe, bazı mıntakalard~ 
köylüden toprak mubayaa 
ve isticar ederek bunları biz· 
zat işletmek için hazırlıklara 

başlamıştır. İlk iş olarak 
polatlı ve haval!sirıde büyük 
toprak sahibi olan köylerden 
bazıları Ankaraya davet edil 
miş V<' bunlaı la müzakerele
re girişilmiştir. Vekalet, bu 
köylülerin vaziyetlerine göre 
beherinden 1000,2000 dönüm 
arazi kirahyacak ve bu mın 
takalara göndereceği ziraat 
ekip!eriyle derhal faaliyete 
gt"çecektir. Bu maksatia ma· 
kine ziraatini memleketio her 

Ziraat Vekalet:, Yüksek 
Ziraat Enstitüsünde bir bu· 
çuk ay kadar sür~cek olan 
bir " Ziraat makineleri ve 
müca'dele kursu,, açmıştır. 
Halen 60 kadar ziraat me· 
muru ve köy eğitmeni bu 
kursa devam etmektedir. 

lca--a verilecek 
Asmalı bah~e icara veri· 

lecelrtir. Sahibi Vedi Münür 
Karabaya mürac•at 

ŞlKAGO ateşler içinde Neşriyat Müdürü: 
Pek yakında Türkçe sözlü Selim ÇELENK 

ve ıarkılı Bir Kavuk derild C.H.P.Matbaasmda 


