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buatına göre 

Ankara 17 A. A. - Bugün saat 13 te Hariciye vekaletinde Hariciye Vekili· 
miz Şükrü Saracoğlu ile Bulgaristanm Sofya Eıçisi Kirof arasında aşağıdaki be· 
yanname imzalanmıştır. 

" Türk ve Bulgar hükumetleri mütekabil menfaatleri ve ilci m~mleket arasın· 
daki itimad ve dostluğun tam olarftk muhafazası bakımlarından harici siyasetle· 
rmm ve-çhesini tayin ve ifade için müteaddit defalar yapmış oldu~ ları fikir 
taatilerinden elde edilen mesud neticeleri müşahede etmiş oldukları cihetle; Tür
kiye cümhuriyeti ile Bul2aristan krallığı arasında bozulmaz sulh ve samimi ve 
ebedi dostluk cari olacağını tespit eden dostluk misaklarına sadık olarak: Y"'kdi
gerinin emniyet ve masuniyetine mütekabilen riayet ne~1cesinde en müşkül 
zamanlarda sulh ve süktlnu temine yaramış olan bu itlmadkar siyasete biribirine 
karşı devam arzusile; hadiseı~rin ışığında yeni bir fikir taatisinde bulunmağa 
karar vermişler ve başka memlek~tlerle münakit taahhütleri haleldar olmamak 
üzere, aşağıdaki müşahedeler üzerine mutabık kalmışlardır : 

1 - Türkiye ve Bulgaristan her türlü tasrruzdan içtinabı harici siyasetlerinin 
değişmez bir esası olarak telakki ederler. 

2 - lki hükum~t biribirine karşı en dostane niyetlerle mütehassis olup iyi 
komşuluk münaaebetlerinde mütekabil itimadı muhafaza etn:ek ve daha ziyade 
inkişaf ettirmek azmindedirler. 

3 - iki hükumet memleketleri arasındaki ticari mübadelt~lere ... iktisadi bün· 
yelerine uygun olan azami inkişafı temin edecek vasıtaları taharriye amade olduk 
larım beyan ederler. 

4 - lki hükümet, tarafeyn matbuatının yazılarında, yeniden müşahedesi iş >u 
beyannamenin m~vzuunu teşkil eden .Jostıuk ve mütekabil itimattan mülhem ola· 
cağını ümit etmek isterler. 

Ankarada 17 şubat 941 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Anknra 17 A. A. - Türk, Bulgar miişkrek beyannamesinin imtasını mutea· 
akip Hariciye Vekili Şiikrü Sararc.~iu Anadolu Ajansına şu b ... yanıatta bulun
muşlard1r:' 

.. Bazı za .. ebe-pler büyük •ş.• 
zaladığımı:ı: mütevazi eser de Balkanlarda ye ': 
caktır . ., 

ıkler yaratmıştır. Bugün İm· 
.ıklıklara belki do: mani ola· 

Bulgar sefiri Kirof şöyle demiştir : " Hukiimetım n mııı~ Bulgaristan ve Tur 
kiye arasındaki mütekabil itimad ve dostluğun bir de!ıli olan bu beyannameyi 
imza ettiğimden dolayı ~absen pek bahtiyarım. ,. 
Hariciye Umumi katibi Numan Menemencioğlu beynıınameyi:"yakıcı bir yangın h • 
vası arasında esen hafif ve serin bir rüzgar " kelimelerile tavsif etmiştir. 

neticesini, Balkanlarda 
ıulb, cm11iyet ve itimad ha 
vasının kati bir temel ta· 
şını teşkil etmektedir. 

Yeni Türle cümhuriye· 
~i, büyük Banisi Ebedi Şef 
ın çizdiği ve onun kudret 
li halefi Milli Şef İnönü • 
nün yürüttügü, " yurtta 
ıulb, cihanda sulh " pren 
ıibine bugün her zaunan • 
dan çok ve artan bir kıa
kançbkla batlı bulunmak·. 

tadır. Ateş saçağımızı sa -
rın0tya kadar bu prensibe 
devam ed~ceğiz. 

Milletler biribirini bo -
ğa~lar, dünya ateşler 
içinde yanarken Türkiye 
ve Bulgaristan hu ceht-nne 
min ortasında yeni bircennet 
yaratmıı.;lardır. Temenni e• 
delım ki bu eser, başka 
milletlere de bir örnek ol· 
ıun. 

Selim ÇELENK 

Yl}'[. 

A ıluşma 
Sofyada nasıl tefsir 

edil yor 
Sofya 18 A. A. - Si 

yasi Buıgar!mebafiH Tiirk 
Bulgu anlaşmasını şöyle. 
tefsır etmektedır. 

Turkiye Bulgaristanda 
cereyan edecek ve kendi 
emniyetini haleldar etmi
yf"cc:-k hadiseler kar%-1s111da 
bituraf kalacakur. 

Bulgar istanın is 
tilası yakın 

Londra 17 A.A - Bü 
günkü İngiliz gazeteleri 
Balkanlar vaziyeti baklun 
da şu mütaleada bulunmak 
ta dırlar: 

Gelecek onbeş gün zt.r 
frnda Bul;{aristamn Alman 
ya tarafından işgali kuvvet 
le muhtemeldir. Bu istila· 
nın daha evvel olması da 
mümkündür. 

Alman gazeteleri 
Bulgaristanın istilasında Yu 
goslavyanm muvafaicatine 
açıkça güvenmeğe başla· 
mışlardır. BeJgratta ise 
bütün ihtimaller ciddi bir 
tarzda tedkik olunmakta· 
dır. Yugoslavya ordusu ve 
milleti doğrudan : doğruya 
yapılacalc bir taarruza kar 
~· koymağa azmetmiş bu
lunuyor. işte bunun için-
dir ki Hitler böyle bir taar 
ruza teşebbüs etmiyecek· 
tir. 

Taymis bu münasebc-t· 
l" Türkiyenin vaziyetini 
de tedkik ediyor ,ve diyor 
ki: 

"Türkiye Almanlkıtaa 
tının Bulgaristana girmesi 
suretilft emniyet mıntakası 
nın ihlaline lakayt kalamaz 
hazır buhrnmalıyJz. Türki 
ye hazırdır ve Türkiyeuin 
arkasındada Büyük Britan 
yanın Doğu Akdenizdeki 
muazzam kudreti var 
ltalya tarafından Türkiye· 
ye her türlü müdahele im· 
kan vt"" İhtimali ise artık 
orbıdan kaldırılmıştır. 

ltalganlar 
Yine hezinıete 

uğradılar 

Atina 18 A.A.- Cep· 
henin merkez iusmında Yu 
nan ilt!rİ hareketi büyük 
bir şiddetle devam ctmek
tedır. Ağ1r zayıata uğn· 
ya İtalyanlar rücat ediyor. 
Şimalda hüc"umlar devam 
etmektedir. 

İt!ll}'nn mukabil hücumları 
akamete uğramış, 333 e
sir Yunanlıların eline düş 
müştür. Çok mühim mik
tarda harp malzemesi de 
Yunanlılar tarafından z•p 
tohmmu~tur. 



•• 
Istanbul Un ive, sitesi 
Edebiyat.Fakültesinden bir grup 

düu şegrimize geldi 
İstanbul üniversitesi E· l h""k~ ·· M -ar, u um et ve aarif Er 

debiyat FakültesiArkeolo· kanı İlr. diğer davetliler ha 
ii kısın ndan bir talebe zır bulunmakta idi. 
Grupu evvelki gün öğle· Ziyafet geç vakta kadar 
den sonra şt>brimize g<H- çok samimi bir hava için· 
miştir.Doçent Arifin Riyll de ve faydalı hasbi\ıalit"rle 
setinde olan Grupta Asis· devam etmiştir. 
tan Ba}an münire Karaca· 
lı ilt: Afif va?"dır. 6 sı kız Misafirler dün müzeyi 

ziyaret ederek tedkiklerde 
ve üçü erkeic ol~m talebe 
grupu Beıedi)·e tarafından bulunmuşlardır. Bugün bar 
misafir ediımiş ve dün biyedeki Defne! şellaleleri· 
akşam yin11 Belediye tara ni, Demirkapıyı ve diğer 
fından Tarizm otdirıde şe· tarihi yı~rleri görecekler· 
refıerine bir ziyafet veril- dir · Kafile yarm Süveydi· 
miştir. Ziyafette Vslimiz Y~ Nahiy~siııe giderek ka· 

'le şehrimizde misafir l>u· pusuyu ve mağaracıktaki 
lunan Parti Mecli:t Grupu • eski ~serlari tedkik ve p~r 
Reis Vekil\ Hilmı Uran şembe :günı.i de diğer ka· 
şehrimizde bulunan mebus zaları ziyaret eyliyeı:ek:tir. 

Şehir Meclisi\ llilmi Uran 
Yeni e.sim tari· Dün şehrimize geldi 
fesini müzakere Seyhan Mt"busu ve 

ve kabul etti Cumhuriyet Halk Pa?"tisi 

Şehir Meclisi dün saat 
16 da ikinci toplRntısını 
BeJediye salonunda yapmış 
yeni resim tarifesini müza 

hkare ve kabul etmiştir. 
Yeni resim tarifosi. Be 

ledıye resimleri kanunu çer 
çevesi dahilinde iBelediye 
hizm~tlerinin İcab ettirdi· 
ği şekilde tanzim olunmuş 
tur. 

Meclis bundan sonta 
·~Belediye memurlarının ta 

yinleri nin tasdiki h11kkın· 
da verilen bir takriri din· 
liyerelc kabul etmis, fakat 
Bel~diye Reisinin 1941 

bütçesinin alacaiı şekle 
göre yeni bir kadro vÜ· 

cude getirilme:d ihtimali 

1 
karşısında şimdilik bu nıc· 
selenin tehirini istemesi 
üzerine keyfiyet tecil olun 
muştur. Meclis perşembe 
gunu tekrar toplanarak 
mevcut işleri müzakereye 
devam edecektir. 

Vilayet Meclisi 

Meclis Grupu Reis Vekili 
Hilmi Uran dün Adana· 
dan ş~hrimize g~lmiş ve 

Valimizin nıisafiri .olmuş· 
tur. 

Hilmi Uran bugÜn şeb 
rimizden ayrılarak Anka· 
raya dönecektir .Hoş geldi 

lt:r der, uğurlu yolculuk 

dileriz. 

Zekai Apaydın 
Sabık Milli Müdafaa 

Vekili ve Moskova Sefiri· 
mi: Zekai Apaydın dün 
Ankaradan şehrimi:ıe gel· 
milltir. 

Kaba bir şa-
ka qüzünden 

Genç bir vatan· 
daş öldü 

Sabunluk "Sububiye,, 
köyünde evelki ·gün şaka 
yüzünden feci bir kaza ol· 
muş ve bu kaza genç bir 

köylü vatanda~ın hayatına 
mal olmuştur. 

Ayni köyden aziz ve 
Ali adlı 20 -23 yaşların 
da iLd arkadaş evl~rinde 
balık yemiş ve akşamın a· 
laca .karaı1lığmda ellerini 
yıkamak üzere dereye in· 
mişlerdir. Ellerini Aliden 
evvel yıkayan Aziz dere· 
nin kenarındaki bir çalılı
ğın ° l'rkasana gizlenerek Ali 
yi l.:orkutmak için bır taş 
atmış, Fakat kararlıkta a· 

Belende 
J)okuma tezgah 
larına büyük bir 

rağbet var 
Bdenden yazılıyor : 
lktis~d Vekaleti tara · 

fından köylüye tevzi edil· 
mek üzere buraya gönde 
rilt!n dokuma tezgahları 
gelmiş ve dokumacıhk 
kursu da faaliyete geçmiş 
tir. Kur.:...ı lktisad vekile· 
tinin gönderdiği dokuma
cı uıtası tarafından idcıre 
edilmektedir. 

Dokumıtcılık kursuna 
iştirak etmek üzere bir 
günde 30 kadm müracaat 
etmiş ve bunların hep~i 
kursa devama başlamıştır. 
Ayrıca müracaat eden P.r· 
kekler de vcrdı:-. Kurs 
bittikten sorıra dokumacıh .. 
ği öğrenenlere el tezgah· 
ları pıu asız olarak verile· 
ceği gibi, fakir ve bHhas· 
sa kimsesiz kadınlara kü· 
çük bir ilk sermaye olmak 
üzere iki paket te doku · 
ma ipliği verilecektir. 
Koylü, cumhuriyet idare· 
sinin gösterdiği bu yük · 
-ek alakadan çok mem • 
nundur. 

Hükumeı 
Hububat ve un 
stoku yapacak 
Ankara - Hükumet 

bugünkü durumun zaruri 
kıldığı ihtiyat tedbirleri 
cümlesinden olarak büyük 
mikyasta un stoku vücude 
getirmeğe karar vermiş 
ve kaarrf\ame dün neşre · 
dilmiştir. 

Kararname, müstahsil 
lehine iki esaslı prensip 
ibti .. a etmektedir : 

1 - Buğdaya Ofis 
merkezlerinde ve istasyon 
IH!'da peşin para · ile 8 
8,5 kuruş liat konmuştur. 
Bu fiatın uzun ydlardan -
beri görülm~dik derecede 
köylü ve müstahsillerimiz 
lehine olduğu münakaşa 
kabul etme:ı bir hakattir. 
Geçen seneler için hima· 
ye fiatı 5 - 5,5 kuruş 

olduğu halde yine müstah 
silieri miz.i tatmin etmekte 
idi. Diğer hububat ıçm 
fiat ayni mikyasta tesbit 
edilmiştir. 

Vilayc.-t Meclisi dün öğ 
leden sonra Reis Vekili 
Ve :li Karabaym riyasetin· 
de toplanmıştı:-. Cel.ie 
açıhr açılmaz Başvekili· 
miz Doktor Refik Saydam 
ile Dahiliye .Vekih Faik 
Ôztraktan Meclisin tazim 
duygularına gelen cevap
hır alkışlar arasında okun 
duktan sonra rüznameye 
geçerek. geçen cel 
benin zaı ıh okunup kabul 
edilmiş ve Hus~si mubase 
be tarafından hazırlanan 

, 940 senesine ait kafi h,.. 
sap raporu meclise veril 
miştir. Meclis bu raporu 
tedkik etmek üz.ere bütçe 
Encümenine havale etmiş 

ve çarşamba günü toplan• 
mak üzere dağılmıştır. 

tılım bu taş Alinin fena bir . 
yerine rastlıyarak derhal 
Ölmesine sebep olmuştur. 

2 ~ Kararname müstahsile 
kendisine lazım olan toi,um 
luktırn l vk.. h&Asad mevsi
min,. ka<lar her yaşta ço • 
cuklarda dahil olmak üze 
re beher nüfus için avıia 
30 kilo ekmek ve yemlik 
btntkıyor. Zaten bir aile· 
nin günde beş kilo f'kmek 
yemesı maddeten mümkün 
değildir. Bu sebeple karar 
name mlistahsil hukı:kunu 
geniş ölçüde teminat alh
na almış bulunuyer. 

Hadiseye el koyan müd 
deiumumiiik hadise mahal 
line Müddeiumumi musvin 
!erinden birini göndererek 
tahkıkat pptırnııştır. tah
kikata dt-vam edilmekte· 
dir. 

TÜRKÜM 
Ben ne Kayser neı Kral,ne Hükümdar tamrınt 
Kendi adım ör.üne, diz çöker kapanırım. 
Nice dostlar bilirim sözünde duramad•: 
Beni, sözle silahla Sultaular ,vuramadı. 

Y uphk~arım tarihe ,şeref oldu şan oldu, 
Yer yüzü zaferiınle boşahp tekrar doldu. 

Adım, tarihler için bir.er şeref tacıdır. 
Hakiki şerf'f benim; kalanı yalancıdır 
Türküm: şeref duyarım adımın gür sesinden, 
Dağlar erir, deryalar 3algalamr sesimden. 
J)ünyuyt1 ~eref olmak ~an olmakt r amacım . 
İnsanlığa şerefim tarihlere beıı tacım. 

A. AKSEVEN 
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Türkçe Kııt Romttll}Jada 
Almanların yap 
tığı hazar lık 1 ar 
Sofya 17 A.A.- Röy 

an Tefsit1 

ter Ajansı bildiriyor: Ro· 
manyada tahşid edilen 30 
Alman fırkasından üçü Yu 
goslavya hududuna n~klo 
lunmuş, Rus hududunda
ki Romen karakollanna 
da Alman askerleri yerleş 

J-lava Kurumt.l,: 
bemize geıdi 
Geçnlerde : neşred 

ği11i11ba.ber verdiğimiı9L1 
cilt (Kuranın . Tefsiri_j 
rifi)n den bir takını F 
miı Hava kurumu şub' 
ne gt!lmiştir.t 

tirilmiştir. 
Diğer kıtalar Bulgar 

hududu ile Köstenceye yı 
ğılmıştır. Köstenced~ Va· 
purlar harekete hazır bir 
vaziyette bulunmaktadır. 
Yakında bütün Romanya• 
daki mektepler, lıastane· 
h11line ifrağ edilmek üze· 
re Almanlar tarafmdaıi 
işgal edilecektir. 

Varna Limanına Rusya 
dan gelen benzinler Ro, 
manyaya sevkolunmaktu· 

dır. 

Diğer taraftan Ronıan 
ya ile Türkiye arasındaki 
münasebat bozulmağa ba~ 
lamıştır. Geçen hafta da 
Romanyedaki bütün Türk 
gazetecileri tevkif edilmiş· 
tir. Türkiye ilt Romanya 
arasındaki vapur seferleri 
tatil edilmiştir. 

Romen halkı lngiliz 

t&yyarelerinin yakında 
Petrol kuyularını bombalı 
yacağını kati surette b~k· 
[emektedir. 

Efkarıumumiye, lngilte 
renin mutlaka muzaffer 
olacağına kani bulunmak· 

t"dır· 

ilan 
inhisarlar Baş mü
dürlüğünden 
Yayladağ İnhisarlar an• 

barından İskenderun İn· 
hisar anbar ve depolrına 
nakledilecek 200 Ton yap· 
rak tütünün nakliyesi 15 
gün müddetle şısrtnamesine 
tevfika11 pazarlığa konul
muştur. Taliplerin lm müd~ 
det içinde Hatay İnhisar·· 
lar Başnıüc'ürlüğune mü· 
racaatln 

---:\Jeşriyat Müdürü 

1 

Selim ÇELENK 
C.H.P.mıatbaesıANTAKYA 

Bu çok kıymetli J 
den ~dinmek iste)'~ 
Hava Kurumuna rnürl 
ederek sipariş vet~ 
cekleri gibi görmek ' 
sunda olanlarda f 
kuruma giderek bu dtl 
li eseri R"Ör.ebilirler./, 

ilanen teblı 
Kıııkhan icra ıl 
murluğunda~ 
24-1-941 tarı~Jtlı 

numaralı ilamla çil 
hüyügü köyünden v-J 
oğlu haydere maa nı8". 
muhakeme(icra mast 
64lira 50 Kuruş borçl" 
di bagdadinin ika111' "J 
nm meçhul bulur>.,,,• 
mebni ilaoen teblig't 
sına karar verilmiş. '1 
ğundan muayyen ikt ~ 
de ıısulen icranın ·"j 
rulmasına bir karat~ 
mcdiğ. veya para ""' 
diği halde cebri icr'1• 
vam oiunacağı ilafl 

ilanen te 
Kırıkhan icra dair 

Mahalli ikamet: ~ 
obanr.es keşişyan o»', 
rosa ait karıkhan ~ .J 
smda 286 tapu p•" 
gayri menkul 11_...~ 
tarihinden itibareıı 

çuk sene mUddetl~J 
Osmanlı altunu be" f 
kabilinde nerses ~ 
agoba ipotekli olıll' 
paraye çevrilmesi 
edi!meklt! tebligat11~ 
ifasına kar.ar veril 
muayyen iki ay ~ / 
itiraz edilmedigi 
ödenmediği halde ,, 
satılacağı ilan olllıJ 

Bu at:şamdan iti~ 
şaheser film DEN 
ZETLERl oynı)'' 
Stevard Robert 
ve Doktor Şuod0 

kısmı) hrsah ksv1 


