
Bu akşam 
Halkevinde kon 

fe ans var 
HaHcevimizin tertip et 

tiği s~ri konf eraoılardan 
11 incis\ bu akşam saat21 
de halkevınde VPrilccek· 
tir. 

KonferAnsm mevzuu 
Türk Cemiyt"tirıde kad•· 
nan mevkii ve ~v hukuku· 
dur.:K•z lisesi Tarih ve 
Yurt bilıisi öğretmeni 
Bayan" SKbriy~ Altay hl· 

tarafından verilecektir. 

Yugoslavya hükumeti 
Berlind~ 27 eylul 940 ta· 
rihinde im:zalanc1n mihver 

paktına jJtihak etmekkdir 
Yugoslavya ı 1ihver paktı · 

nın 4 üncü maddesini t~s 
kil ed~ıı tekııik komisyo· 
nanda aza olac&khr. öu 
prorokol imza!'.ı gününden 
itibareh m~ri olacakhr. 

Bu protokolun imzası 
münasebetile Almanya 
Yugoslavyaya ayrı bir no· 
ta vE>rmiştir. Bu not ·da 
Almanyamn harp esnasın 

da Yugoslavya topraklıı
rmJau Alman harp malze 
m~sinin geçmesini istemi· 
yeceği beyan edilmektedir 

Pnktın imza nıerasimi· 

ni nJÜt"akip tükümett rıa· 
mıııa beyan.ltta bulunan 
Yugoıı;lav Başvekili, Yu
goslavyanın sulhu mubafa 
za ve emniyf"ti tarsin et· 
mek niyetinde bulunduğu· 
nu tt•bar üz ettirmiş ve Yu 
goslavya um komşularilr" 

.lostluk ~ münaseh~ılerini 
idame ettireceğini söyl~· 

mi~tir. 

lmz~ merasim in-
den sonra 

Viyana 25 A.A. - Yu 
gos!avyanan üçlü pakta 
iltihakı rnerasimi Alman 
A iman rlaricİ) e Nazııı 

(sonu 2 i!1ci sayfada) 

begl?nnanıesi 
Hea· tarafta çok 
ıyı k8.rşılandı 
Londra 25 A.A.-Dün 

Moskova ve Ankarada 
Sovyat Rusy" il'.! Turki~·e 
arasında n~şredilen tebli~ 
Londra siyasi mehafilinde 
çok iyi karşıl:l .. mtşbr. ln 
giliz siyasi mehafilinde ıu 

( Sayfeyi çeviriniz) 
-~~ ....... ~~ 

SONO~K1K~ 

Denizlerde 
Bir Alman gemisi 

:yakalandı 

Londra 26 A.A.- Jn· 
iİIİZ Amirallağınm neşret 

ti~i bir teblige göre Mu· 
savva Liınanmda kaçmak 

istiyen 8516 tonluk bir 
Almaıı gemisi lngiliz do· 
nanması tarafından yalca· 
lanmıştır 

Bir ltalyan gemi
si batınldı 

Atina 26 A.A.- Yu· 
, nan Bahriye Nezareti bil 

diriyor: 

Bir torpicl,omuı Akde· 
nizJe iken bir ltalyan de
nizalbsınm hücumuna uğ
ramış, fakat atbğı l tor • 
pil h :defc' isabet eylememiş 

tir. Torpidomuz Italyan 
denizalnsma şiddeti" hü
cum ederek gemiye '>İr 
torpi) isabet ettirnıiıtir. 



Türkiye ile Irak arasında 1 

ue iş ·:n a!~ mub d l~si 'e başlan aklüzere \ 
Ankara : - Komşu Bu günkii vaziyette Irak 

_.lraklıı tic< retimizde,eBasrft b ı maddelerin el<s~risini \ 
Transit yolunun "Çtlışrn · hariçten Almamakta veya 
daQbt>rı inkişafa ba~l ~mış tedarikte müşküıat bulun· 
ve iki mt mlekC't iLraç f!Ş• maktadır Bunun için başta 
yası için karşılıklı talepler üzüm, incir, fmdık, elma 
ve bu arada tetkiklP.r art ve zeytinyağı olmak üze· 
mağa başlamıştır. re daha bir çok maddel~r.;n 

Yapılan tetkiklere gö· fraka geniş mikyasta ihracı 
re, kom u ırak, ıY~nıb a· mümkün güni1nıektedir. 
şında Türkiyenin mebzul . lu .kta sıc:ılktar ?ol ayı 

t
. t' ·ğ· · · k dd sıle hıra sarfıyatı bılhus;ı 

ye ı'i' ır ı l uır ço ma e· 
l k k 1 d 

çok olmata vt• seneden se 
erı ço uza yer er en [ . 

al kt d M l ~ I k neye artmaktadır. n hısar· 
nıa a \r, ese a, ra . . . . 'k 

elrr.ayı Kaıiforniyad n, ynş lar. ı~ehreslını gebn.~ş m 1 ykas 
. ta ıstı sa yap'I ııse lrı<t a 

mayvaların b\r ~ısmını ve ı b' k' · b" ··k b" • • • 
1 

\ ıra St;V ımn uy.u 1r 
zeytınyagı tle şabuntu,{ ı· ı. ~ t ı l .J . . ge ır ~aynagı ~şıcı e11~ce· 
ze)'tm ya~ını Ypnırnıstan· ği kilnaalı vardır . 
d~n fm?ıgı l~pauyadao ve \ Alabileceğimiz ma·M~· 
bırayı ta lngıltereden al ler de büyük bir yekune 
rnaktşdır. balir: olmaktttdır. · 

Bir yılda ne kada.
nıa l sattık 

Antakya Ticöret ve 
Sanayi odaıınm bazırlad1· 
ğı bir istatistik'e nazaran 
1940 yılında Hataydan ya· 
hancı memleketler 899.706 
lira kiyn1etinde 6 676.557 
kil9 mu. ~e! ıf maddelerle 
9296 baş hayvan ihraç edil
miş ir. Bu miktarın 784. 
264 lira kıymetiııdft olan 
5 476. 525 kılosu denizden 

YardımSe.ven 
ler ce"tiqeti 
faaliy e tint" hızla 

d e vam ediyor~ 
Yardım sevenler cemi· 

yeti fttkir 'ı/e muhtaçlara yar· 
d ıma dt!'ıl&m~ediy~r. Pazar· 
te-si günü 16 fakire üçer ki· 
lo un ve bir fakire bir kilo 
pirinçle yarım kilo ş~ker 
verilmiştirf 

Bu çok faydalı cemiye• 
te yapıltpalcta olan yardım 
larda ilerlelllektedir. Aşa· 
ğıde bir haft&hk teberrü 
listesini nP-şrediyoruz . 

Sayan Nadime Süzen 300 
Hadice Karaman250 
Ally hoca oğlu 250 m 'ıtebaki 115. 442 liralık " 

l .200.032 kilosu karadan " 
ilırac; ediimiştir. 19ıı0 yıhn· " 
da İskenderun limtmına 88 " 
550 tonajlık 4t Turk ve " 
127 .480 tonajlık 42 yaban· ., 
cı olmak üzere muhtel ı f • 

Şevkiye Adah 250 
Dudu Öcal 100 
Meyli Ezer 100 
Nuri ye- Yahya l PO 
Faika Bucak 100 

Yugoslavya 
( rB•şı 1 · ci·:le) 

ibb"ı tr.opun u.un bir ut 
ku ile sona er i::, ve e· 
r.asimden sonrr H\tler ta· 
rafından bir kabul resmi 
yapılmışbr. J-litler bi!ha • 
sa Yugoslav Başv kili 
hariciye nazır 

müddet gürüşn ı 
safirler şerefin"' ıir öğl~ 
z\yafoti veri\mistir 

istifalar başladı 
Moskova 26 A.A. -

Yuioslavyanın Moskova 
Elçisi ve Yugoslıvyada 
tanınmış eski bir gazeteci 
olanGabriloviç hükumetinin 
üçlü pakta iltihakı üzerine 

istifa eylemiştir. 
Amerikedaki Yu 

g<1slav alacakları 
Nevyork 26 AA. -

Yugoslavy.an.ln mihv~r P"k 
tına iltihakı üze,rine Ame· 
rika Cümhurreisi Ruıvelt, 
Amerikedald Yugoslav a· 
lacaklarrnın gloke ...otlıhne· 
mesini emreylemiştir. ,,Bu 
alaraklar 37 milyon dolar 
kadar tutmaktadır. -· 

Paktın irnzası na· 
s1l ilan edildi ? 

Belgrad 26 A. A . -
Yugoslavyunn üçlü pakta 
iltihJkı ga~ete\erin husu· 
si nüshal•rile VP. büyük 
manş~tlerle ilan ecl,ilmistir. 
Bu ilanlar arıts\nda Alman 
ya ve ıtalyanıo, Yug oslav 
yanın hükümraolığma ria· 
y~t edeceklerine dair ver 
dikl~ri not&lar da neşredil 
mektedir. 

Bir kazan gibi 
kayo yor 

Belgrad 25 A. A. 
Röyterden : 

Y~oslav ba.lkı ha~· se 

bandrallı 84 ticarat gemisi " . " 
gelmiş ve bu geuliler isken· 

" 
derun limanına 29.684.000 ,, 

kilo mal getirmi~l~rdir. ,, 

)' aigar Civelek 100 
LUtfiye Tü:rkmenlOO 
LUtfiye Hubbez 100 
Kadriye TürkmeıılOO 
liiday~t Uça~ 100 

lerin inkişJfından bibahea 
tutuhn~k \st~~lo,tcdir. 
Fakat tereşşüh edt-n ha • 
terler k:tıırştsında badi~e · 
lerio l\kslllam ti çok şıd 
Jt'lli olmttktadır. Kabine· 

l9,50 

Afrikad 
taly 

flj uk \ V 

Kah\r e 25 

-r rı r 
tı ku· ıldt 
~.A -Ci-

ciganın garbi 1d k \ ltalyan 
J11Üstahkem ,bat.l.ır,ı r.ıa bıi · 
cum Pde ı ln~iliz kuvvet 
teri bu müstahkem cephe 
y\ yar~ra1c t:l~ar ş hrine 
doğru ilerlemt-ktecıir . 

ıtaiyanlar Aci\sababa· 
mn 160 kllometre gerbin 
deki müstahkem m~vziler 
de toplanmaktadırlar. Hura 
da aon bir dafa daha ta· 
lilerini tecrübe etmel~ri 
mümkündür . 

Motörlü lngiliz kuvyet 
ler\ 320 kilomeh P-lık me 
safeyi 30 saatta l:alederek 
Cicigaya gelmişlerdir . in 
giliz Somalisindeki ıtalyan 
garnizonları teslim olmak 
tadırlar . l3urada ltalyaıı · 
larm harp muka'ılemeti ta 
mamile kmlmışttr. 

A t nan Hariciye 
Nazırı Viya nada 

Viyana 25 .4.,.A. Al· 
mao Hariciye Nazırı Fon 
Kibbentrop beraberinde 
jllpooyanm :Bt'lrlin Büyük 
Elçisi olduğu halde bu 
sabah burnya ge\ıniştir. 
Burada Yugoslıv Nnzı:-la · 
rile üçlü paktı imzalıtacak 

Yunanist~nda 
Atina 25 A. A. -

Yugosla·ıyanın üçlü pak ta 
i!tihak etmeı:ti hakkında.
ki h ıb~rle.r Yunımistanda 
infialle karş,lanmıştır. 

Matsuok.a Berlin 
yolunda 

Moskova 25 A.A.-
İki gi;ntl~nberi burad• hu 
lunmakta olan Japon. H h· 
riciye Nazırı Matsuoka 
Jün ııkşam saat 23 de 

Berlin~ h .ıreket eylemiş· 

tir. 

booıbard, nanla 

lWısı · 
f-I arp t c•hlikes•Je 
k :::r şı k~rşıya 
Kahire 25 A A - ~1 

sır 8aşveklli Hasl\n Sırf~ 
P. ~a bey_~nMta bul"oar• 
demıştir ki: t 

" - Beynelmilel vaı.ii.e. 
eneUHŞma pazarar Sli~ 
değildir . Y't1fli tebitlre~ 
başgöstermiştir. Bu \'Jı~· 
·et Mlsırm harbe girntesı· 
ne kadar gidebilir. Mısır 
şimdi harp tehlikesile k•' 
şı karşıyadır." 

._, . ~wv:~'r 

Pamuk çiğidi alı-
nacak 

Açık eksiltme ile ~5. 
ton Klevlant psmuk 9&ğalt 
ınübavaa olun~cakt·r . 
15,4,941 günü s(l•\t ıo;d• 
ihalesi Ziraat "1ÜdürlüğP~ 
de y tp1laca~ındaıı talip'(.' 
rin mezkur müdüriyete 
ınüracaatluı ilan oluno" 

istimlak kararı 
··• f " . • İ' ıvıena 11 umnmıye namıı1 

timlak edil<'c ek Harbiye rı." 
biyesinm Dermaştada ki111 

Mustafa kavlak ile MehıJ'I~: 
Kahabıyık oklu Yusufa 11 

1 
128 parsel numaralı rnilfft 
2ü5 metr~ murabbaı iıtitJI: 
lak kanununun dördürıeı' 
m ı ddesioe göre.ıteşkil edi' 
len komisy >' tuahoa-; 
12 lira 30 ~uruş k1yın 
t.~dir edilmiştir. 
• Ger.ek bedel, gerek ~ 

lak salıiplerin:n bir icir.•~ . 
,.n varsa müddeti kap&1

1111 

yede Harbiye bc:le-diyeıi1•;j müracaatları ılanen teb 
olunur. 
lıan ,."n tebhğat 

Antakya icra marna1'1" 
ğundan: ~ 

Muhatap : Antak)'•~~ 
mehsen biristiyan ıoab•~ 
sinden Bişara lbrahiıJJ 
1 u Rizlwlla , 

mütaleada bulurrulmaktadır. 
Bu deklarasyon iki 

memlı t arasındaki anlayış 
birliğini gfr•:termektedir . 
Türkiye topraklarını mü· 
dafaa için bir harbe gi· 
rerse So ıyet Rusyanrn 

Benzin ve f~otör 
fiatları 

Belediye Riyasetir:den: 
25-Mart 941 gunün· 

den istifa eden Ziraat na 
zırı seçim dairesine giltiği 
za~nan 10 bio ki~i ta ı·a· 
fından hararetle karşılan· 

faşkaran sular 
Kahire 24 A . A. -

L~l>byada ltalyan tayyare· 
Jer\nin atlığa bombaJar<laıı 
çölde yeni sular fışkırmı~ · 
tır. Bu sula:- hem içmek 

Antakyanın m•~ 
hiristiyan ınahellesiP .b' 
Mibail b~a oglu ~o~ 
ipotekli buiunım Ant• ~ 
nııı 3üncü mıntakas1nd• f.. 
in 407 parsel sayıh ~'f.. 
menkulun temamma ,, 
minli ehlin vukuf ın8 1," 

le (4500) lira kiymır 
dir edilmişt\r . t 

Buna karşı birdi~ 
ğiniz varsa ilan tarih•fl / 
it\baren bir ay içindeil'f 
iremize mrüacaatla i~ 

Türkiyeyi arkadan bıçaklı 
.,yacağt hakkındaki Alman 
propagandasının yaydı~ı 
haberlere karşı ağır bir 
zarbedir. Diğer taraftan 
lıu tebliğin ııeıri zamanı 

çok manidardır. 

den itibart-n şehrimi7.de ma0 

yi mahrukatın azami satış 
fiatları Gazyağı çift büyük 
teneke 720, heııı.in çift bü· 
yük teneke 960, Motorin 
çift büyüle teneke 520,Gaz 
yağa dökme kiloıu 21,35, 
motorin dükıne kilosu 13 -
95, gazy"ğı dökme litresi 
ı ·; ,50, benzin ~ükıne lit· 
resi 2~34 kuruş olarak 

o;ıışbr . 

Belgratta birçok be · 
y-.ona ıneler da,ğıtılım~hr . 
(3u beyannıtmelerde 
c5mleler vardır 

~veahem ·de aruiyi sula. ,·~ 
ınalc iıwin çok fay dalı bir~ 
sekHde kullanılacaktır. 

.. 13 mHy \ 
m

ukadderl\tde > ' eşriyat üdürü 
·ı \ Selim ÇELENK 

nı isteıniy,,owı l::sir ol· C H.P qıpth.HS' NTAKYA 
mak istemiyoruz Mihver -----~-- __ ,. 
le a\akadar poliı1ler iste . li:1etinden bahseden .. Nev 
miyoruz. Hürriyet ıçın york Taymis ,. gaıetesi 
her şeye haımz. ,. diyor ki : 

.. veye ya!l ile bildir":/. 
lüzümü tebliğ ~ 
kaim okııak üzere 
olunur. 1 
Yiyecek aııı>•( 

Kırıkhan 'E~itrne"" 
su müdürlüğünden : 

tesbit edilmiş olduğu ticıt· 

ret Vekaleti yµ~sek maka 
mından telle'" ~ildirilıniş ol· 
01akla uuıiimun me,h11'llu 
olmalc üezere ilan olunur. 

Haber verildiğine ·• Almanya B.ılkanlar 
göre, Yugoslav Naın ları <le. dıplomtthk bir zafer 
nı Viyanaya göti\rt'c"k kazandığını idditt edebi • 

1 - Kursun ilı:,,J 
ihtiy 'et olan 39 iti , 
zak ( yiyecek) aç•" ~~ 
me He sahn ıal~Wı 

2 - Ek~·ım~ 4'to 
olan hususi trtme~ bir ma lir· Fakat 11unutnıamahdır. 
kinist bulmak için çok ki, Yugoshwya Almunya 
müşkülat çekil ttt\Ş.t;r . içiıı en tehlikeli bir düş Gündüzde 

sah 

cuma günii Hııat .QJI 

Ku 1~ harı bclediy~ j 
pılacaktır. f{J 

Moıkova Bulgaristanın 
Alm ırnlar tarafından işga· 
line muvafakat etmediğini 
i,~Iden .sonra bildirmişti 
Şimdi boğazların yakmı· 
ne gelen Almanların bura· 
ya tecavüz etm~l~r i ihti· 
maline karşı vaktinde va· 

~ziyet almış bulunmaktadır 
Nihayet Sovyet Rusya Al 
mantarın Balkan~rda .ge· 
nişlem~sine n uvafa~at el· 
miyecektir. 

Bu akşamdan itibaren 
hı kont ve Bay Tekin 

flolkto 
Alın an ya ınüthiş man olacaktır . Yugoslav. 
bir diişn1an ka· Yll ile imza e::cıilecek pakt 

ıe şelcilde olursa olsun 

3 - Bütün " f 
mubammen b~delİ j 

lira 90 .kuruştur· t ' 
4 - Muvak1'• 

iki film birden DENiZ 
KtZI MOVır ve Türkçe 
Aıi Generahn ıon emri 

zanıyor 

Nt-vyor k 25 ıA. A -
ilalkaıılaıdaki Almau faa 

Sırp milleti Almanya içirı 

en:rnüthiş hir diışman ha 
line iel~cektir. 

nat yüd~ 7 ~5 tut•~ 
5- Şartnınır. 

düdüğünde ıör&il' 

" 


