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Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki' ve teknik 
tedrisat 

Hatıy:gf'nçliği ! 

S.yfa 2-

Yurddaş! 
Tasarrufla yaşa! 

Yurddaş: Türkiye, bu 
harp içinde en az harp sı
krntlSI çeken memleket•ir. 
Bunun kıymıttini bil. s,krn· 
hya düşmemek istiyorsan, 
bir harp dünyası içinde 
yaşadığlmm, daima düş~n: 
Tas.ırruflu yttşa. :Nereler· 
den, nasıl ve nekadar tasar· 
ruf edebilece~ini daima 
hesapla, 

YEN1GON 

Yııgoslavga 
Kati kara . ını ver 

mek Üzere 
Belgrat 1 'l A..A. -

Kral Nllibi Prens Pol,.Yu 
goslavya Saltanat Meclisini 
içtima• davet etm~ğe ka-
rar vermiştir. 

: 

Ortaşorka 
Mühim lng·Hiz kuv

vetleri geldi 
Londra 12 A. A -

Birkaç gün evve.l ortaşar· 

ka yeni ve mühim miktar• 
da Avustralya ve Yenize 
landa kttalltı gelmiştir. 
Bu kıtaat yolda ~e\irken 
hiç bir hadise olmısımştır. 

.. .o 
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j Gigab kar"'
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1 llaoen:tebliğa~ 
1 Antakyanrn V• 
\ Köyünden Ohaniı o~l• 

1 
yus vekili avukat ~ 

Hanzad ara1arındaki ıJ v~ 
davısmda Müddei A ,.., U 

Ohanis Kıhçyana 3-,bk' 
941 ta&ibli celsede 111 b' 
medl': hazır bulunması ti 
susunda Yeni gün gı~ 
sile ilanen tebli~at '/ ·;_ 
dığı halde duruşma)'• ~ t~ 
mediği v~ tasdikli . . "d' hadi 1~ 
dahi scondermedı~111 bit ~ . 

Koca bir tarihi11 sey
rinı değiştirt-n, hüyiik 
Türk in\olibı sana mukad 
df's ve şerefli bir ödev ve 
riyor. Bu öJovini bu kur 
tarıcıhmn uyandıran, inan 
dınrn sözlerinden bir kere 
daha duy, tekrarla ! 

.. Bugün vasıl olduğu· 
muz ııtticeler a ırlardan · 
heri Çt'kilt!n musibetlt>rin 
intibahı Vf'. hu aıiz vata· 
nan h~r köşesini sulayan 
kaııların h,.<.Jdidir. Bu ne· 
ticeyi Türk gençliğine e· 
ma:ı~t ediyor um. ,, 

Me-ıeli: -Ônüo~ yiy~
bileceğinder. fazla ekmek 
alma. Kuruyan ve atılan 
bi.r l .>kma !':km !ğİn bile, bu· 
gün her zamandRn daha hü 
yük bir haranı olduğuna 

inan. 

Bu toplanhlla Yugos· 
lavyanm mihvere iltihak 
,~dip etmiyeceği hakkında 
karar verilecektir. lyi ha· 
her alan mehafi l Yul(OS• 

lavyamn mihvere iltihak· 

tan başka birşey yapmıya· 

cağı kanaatin<ledi r. 

Almanya ültinı~L 

Habeşistan da 
Kahire 13 A.A.- lngi 

tiz tebliği: Libya ve Erit 
rede vaziyette değişiklik 
yoktur. Habeşistanda Ha· 
beş vatl\nperverleririn ha· 
rekatı muvaftaki yetle inki 
şaf etm~lctedir. Kıtaları· 
mız Mogadiçyo Limanınrn 
h60 kilometrn şimalinde· 

devacı vekililinin tale 'tttleb.i 
hakkında giyab kararı 1~~ 
karılmasma ve bu k•', ~ild 
~~ yine mı.halli gaıete"" s-~~1 . 

tom vermemış 

Lokantalarda önüne 
yiy ... b\lecek'iN 1en ~faıla ek· 
ınek korlaı·sıı - lci daima 
korlar - h .. nıen 1~arsonu 
çağar, daha küçük bir por• 
siyon iste. 

Belgnt 12 A.A.-Yu· 
goslavyar m resmi' Ajırnsı 
olan Avala Ajansı şu t~k· 

Büyük sözl .. r; daima 
k1tlplere h,.yecarı ve en~r 
ji kııtaı . Bunuı için genç 
lığimizın miıhim bir nok· 
taya dikkatiııl ı.;ekmeyi 
faydalı buluyorum. 

Büyük inkılabumzın biri 
cik mirasçısı g~nçliktir. 
lıtikbal yine bu gençliğe 
mal olmuştur. G~nçlik la· 
'yakatini bu i~te her usman 
iıbat ~tmiştir. Her anda 
bunun e~itlerini yaratma· 

,.. Yll hazırdır. Yarımn genç 
liktf"n bekJ ... digi budur. 

:Ş~refli hedefine varmaaya 
· ~lıftrkel\ daha dün, yad • 
~nı~ gl'\nçli~i VI" oııuıı mu · 

~ addt"aatım kurtarmak 
için varhkım, ha.yatını fe • 
Ja eJeıı binlerce Türk 
kahramanlarını hayalinizde 
canlandırmak öd~vinin bü 
yü\clüğünü ve kud»allı~mt 
elbette anhyor ve :takdir 
ediyorsunuz. 

• •• 
Genç Hatayh 
s~. :ıöılerini hayata 

karanlık bir günde açtın. 
~Fakat; biç bir devrin gt·nç 
lıgin,. nasib olm•yan böy 

· l~ aziz ve nurlu bir günde 
ytışayorsun; yarın larihin 
aHyf11lar1111 birer birer ka· 
rıştınrken seni bu günlere 
kavuşturanlara kar~ı şiık • 
raıı borçlıtrım hiçbir zaman 
ödemiyec~aini daha iyi an· 

~lıvac1tksın . 
Bugünkü Türk gençli· 

gı medeniyet mdbumu içi 
· ndeltıer ş .. y: bilmek, bunun 
i çirı de kız ve erkt-k her 
genç kendim hakiki bir 
t.ııJgi kaf tıtnile ıüıleyip, 

Çayına üç $ek~r yerine 
iki şelr.er at. 

- Fazla ya~lı yem,.kler· 
den aakm Mide, Karaci~er, 
bağırsak, şişmanlık hasta· 
hkları hep, bu fazla yağlı· 
yemeklerimizden ileri ge· 
Iiyor. inanmazsa doktora 
da bir ıor. 

- Uoş yere ve lüı.um•ından 
fazla elektirik yakma. 
- Papucuu delinirse, pen· 
çelet; sıkılına. 
- Elbisen lekelenira~ te· 

miılet utanma. 
Yurddaş: : uıılar ve bun· 

lar gibi tasarruf imkinlart· 
nı her gün, dü~ünerek ve 

tatbik ederek yaşarsan, ne· 
ticede ~ilyonluk kıymetler 
ziyan olmaktan kurtuluı: 
l.iç ııkrntıya düşmeyiz. 

Bir dilim ekmekten _ ne 
çıkar, bir tekerin, bir kaşık 
yağın ıöz:imü olur, diyt.' 
hovardalık etme: 
" Damlaya, dHmıaya 
olur,, Unutma! 

dır. 

göl 

Buna muvaffak olabil· 
mek için damarlarınızda 
ecdadımım aail ,ı;.ka ' >iliyet 
kanlan mevcuttur. 

• • 
* 

Bugü ıkü cih•n mede· 
rıiyetinın ter ak ki ve inki· 
tafta göıterdiği hctşdöııdü 
rücü sürati takipte musir 
ve itinalı bir çalışm• gös
termek, bütün kabiliyeti • 
mizıe, bütün kuvvet ve 
kudretimizle nura jlmt- ka 
vuşmak, " fikir hayatının 
başlangıcı okumaktır " 

kafasını çeşitli bilii ışıkt.ı 
rlle aydınlatmak mecburi
yetindedir. Çünku; 

yaşadığımız asır \tültü 
rel dünyama bayat yamaç 
ıarma ılmi, içtimai iktis a• 
dı ve suıui yon.ardan yü• 

prensiplerine: bağlanmak 
ve bunun için de terakki 
ve inkişafa hizmet ~debilcn 
her şeyi öirenip o~ uınak 
ve .. okumak asil ve yük· 
sek bir ihtirastır ... Şiarı 
nı kazanma~ bugünkü genç 
ıiğin ana b<. cudur. 

rumek ve zirvesine ulaşa· 
bilmek •ıçin mesleki ve tek 
nik bilgiler le mücehhez 

olarak tırmanmak ile Yll • 
şamak_ kabil olan bir asır-

( Sonu var ) 
Şükru OGUZ 

zibi n"!şre mezundur: 
Almarvanın Belgrat 

Elçisi dun sabah Yugos 
Javya H ariciye Nazarrna 
bir ültimatom verdiğine 
dair ecnebi kaynakıardan 
sızan habl:!rler baştanbaşa 
uydurma v~ f("na maksat· 

tarla çtkarılm,şhr · 
Alman suvarile"i 

Solya 12 A.A - Bul· 

garistandaki Alman suva· 
ri teşekküllerinin Yugos· 
l.ıvya topraklarme. girdiği· 
ne dair yabancı kaynaklar 
dan ın:an hab!!rler, Bul· 
gar mebafilinde gü1ünç sa· 

y•lmaktadar . 

Alman talep 
leri gittikçe 

artı9or 
Yugoslavyaya da 

itimad kalm-=lmış 
L'.lndra 12 A.A.- Bal 

k.ınlardaıı gelen haberlere 

göre, Yugoılavya ile Al: 
manya arasmdaki adem1 
tecavüz paleti, artan Alman 
talepleri üzerine tehir ~
dilmiıtir. Almanlar son 
günlerde Yugos\avyaya iti 
matsızlık ıcöstermeğe baş 
lamışlardır. Diğer tarafüm 
Bulgarlar da Yugoslavya 
dan toprak iıtemeğe ko· 
yulmuş bulunuyorlar. Al· 
manlarıa da Yunanistandan 
talepleri artmış bulunm-ı~ 
tedtr. Almanya Yunanıs 
tandan Selinik ile diğer 
baıı strat~jik noktaların 
kendi emrine verilmesini 

istem~kteJir. 
Alman tayy arele· 
ri Bukingam s~ra 

y1.nı bombalamışlar 
Lot.clra 12 A.A.- Al· 

mttıı tayyareleri son gün· 
lt"rde lngiltcreye yaptakla• 
ra hücumlarda İngiliz Kra 
bnm ikamet etmekte oldu· 
ğu Bukingem aarayma da 
bombalar utmışlardu. 

\leşriyat Müdürü 
Sef m ÇE.LENK 

C.H.P .ın .tbnsaANT AKY A 

ılanen tebhğıne karar r~ 1 

rilmekle usulun. 398 ~49 lb il& 

ki bir şehri h;gal ederek 

rt>k Hzirara 200 ~ilometre 
yaklaşmışlardır. Şarki Af-

üncü Maddelerı ahka d lf, b 
tevfikan bet gün z•rfı e. i\~ 
istida ile itiraz edilme~ ~'" 

rikadaki ltaiyan zayıah 101 
bine baliğ olduğu tahmin 
edilmektedir. frablusgarp 
taki tayyare meydanına 
yapılar. hücumda beş . Hal· 
yan tayyaresinin t~hrı? -~· 
dıldiği öğrenilmiştır · Duş 
,nan Malta adasıoa hücum 
etmiş ve bazı maddi ha
sarlara sebebiyet vermiş· 

retile duruıma günü ~ r ·7 
4- 4-941 tarihine , v.ı 
yan Cuma ıünü aat ~ 

tir. 

Asker yüklü bir 
Italyan gemisı 

batırıldı 
Londra 12 A.A.- ln 

giliz Amiralhk eairesi tebı • 
ıiğ ediyor: Akdenizde as~ 
ker yüklü 9649 tonill'to-. 
luk bir ltalyım gemisi De· 
nizaltılanmıı tarafından 
torpillenerek batırılmıştır. 
~~ 

ilanen tebliğ 
Muhatap : Antakyanın 

Süve.Jiye nahiyesine bağlı 
Vakıf köyünden Mu~etl oğ· 
lu ohanis emlikyan 

12 Nisaan 937 tarihli ıe-
nct mucibince Antakaya· 

nm vakıf köyünden ohanis 
oğlu Tumasa borcunuz 
olan dokuz madeni ahun 
llra borcunuzu tediye et· 
mediğinizden dolttyı aıacak 
hnın dairemize vaki mura· 
caatı üzerine size tebliğ 
edilmek üzer~ namınıza çı· 
karılan ödeme emrinin ika· 
metgahmızın meçhuliyetin· 
den bahsile posta idaresin 
den bila tebliğ iade edilme· 
sine biaen icra ve iflas kil· 
nununnn 57 inci uıaddt:!ai 

delaletile hukuk uıuıu mab· 
kemeleri kanununun 141 
ve onu takip eden madde
lerine tevfikan bu babtaki 
tcbliğttlm üç ay müddetle 
hakki itirazınız mahfuz 
kalmak şartile ilanen ya· 

da Antakya Sulh t-1~ 
Mahkem~sinde ba11r ";; 
nız vt!ya tesdikli bir ·I 
göı ı dermeni: aksi hallA 
hakkınızdı kanuni 1110 • V 
ı~ yapılacağı ilinenl dü11 • 

olunur. , ~iıi11 
ilanen tebbğat.l.i ~-· 

Muhatab : Antak1 ~~aıı 
Süveydiye nahiyesine...-' ç .. .._ 

h Vakıf köyünd~n dl hııı 
oğlu Setrak emlikao . li r 

12 Nisan 937 taribh_:., ~ 
net mucibince AııtakyrJ , 
vakıf köyünden obanİI 1. ıtfllıi 
lu Tomasa borcunuJ • 
dokuz madeni altull 
borcunuzu tediye 
ğinizden dolaf' ataca 
dair~mize vaki mü~ 
üzerine size teblii e ~ 
üzere namınıza çı~ 
ödeme emrinin ika .~ 
hmızm mecbuliye~~ 
babıilfl posta idar.e••~ 
bila tebliğ iade edıl~~ 
binaen icra ve if:aı ~ 
nun 57 ci maddeıi d 
le hukuk usulu mub ./f 
leri kanununun ı41 

1 ... 
takibeden maddeleri. 
fikan bu babtaki t"bl' i 
üç ay müddetle bak~~ 
zınız mahfuz kal iP"" • 

tile ilanen yapdaaa•111 . J 
rar verilm\ıtir. ·~ 

lıin tarihinden 
1~. 

üç ay içinde dairedl,.,. 
racaatla ştfaben ,,,,- ~J 

ile itirazınızı bil~ir dl'~ 
niz ve yine bu mud ;'J 
de borcunuzu öde ..rJ 
niz takdirde cebri ~ 
devamla mallarull" '1 
konularak aatıııı.-k ,I' ~ 
le borcun kapatal~''OI"·~ 
liğ mc.kamına k•1111 

üzere ilan olunut• 
pılmasına karar verilmiştir· 

lıan taihinden itibarea 
üç ay içinde dairemize mu· 
racaatla şifahen veya yaza 
ile itirazınızı bUdirmediği· 
niz vt yine bu müddet 
içinde borcunuzu ödeme· 

R 
.. 


