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Vıe ~ide Teyid 00lund~ 
eP'.d~e-:n,~;,lQ;;ıA~,mmu,,;;, Dün A11karada Resmi bir -ın-g--'il11111111le-re_n ... İn-
,.Q Zigor t · bl • "' d • ld • Sofya Elçisi ine 
deıı son:a m- te .. ıg '!-eşre ltı l .. soıy:irso~'?A.- ın· 
i 17 Şubatta A k da Dost ve muttefık devle adamları Hun giliz. A.mP.~i~an ve Bulgar 
ınıaı._n~n T·· n ara gazetecılerım kabul eden 

·~1·~rna11 bü~~k-.. Bulgar aıkşam Ankaradan ayrıldılar logilerenin Sofya Elç~si_be. 
Roıı~'İni n dunyanın •• • •• •. L • l yanatta bulunara demıştırkı: 
kanı,,, ~a~ya ye Bal· Eden Turkir.ed:.., !ur~ eh~lkıodan ve 11'ur~ D~v~~t ~~m .a· •Eter BulSı'aristan bita 
nıe01ı le Çevırınış ve her rından gordugu husn'lt kabule ' teşekkürle"'lnı bıldıNı rafhlc vazifetini terkede· 
8Yrı e ette bir\ birine zıd Ankara 28 A.A.- Res ıki hültümet t>ütün bu me netdar dUitıttimd!u 1 Türk cek olarsa bu, tamamen 
'Çrrı'4tı ~rı tefsirlere yol mi tebJiğ: seleJer hakkmdaki siyaset· 1 milletine iöliğ etmeitizi ri· Almanyanm liatası yüzin• 
~İlİrı\iı · ~~t ~ariciye ~ e· An~arayft 26 şubat 941 lerin~e tam mut~baka!ları ca ederim. _ "~.. den olacaktır. lngilte.re 
u Yllrtf ru SaraC6glu tarihinde reami ziyaretle nı muşahade etmışterthr. Her tai-aha föril•gum Bulgariıtanın harbe y,ır· 

tetJ.:. 
11 t"fııirleri kati su· 1 B" "k B •t H Ankara 28 A.A .~Res faaliy~t cidd..,n çok büyük· d'ğ' · · t · · Fakat vu"ı ·: Ortada ge en uyu rı an ya a· .. .. . • • . 1 mı 11 eroıyor. ' · . 

butiin tere n .kal~ırırn. ve 1 riciye Nazıra Ekselans An· mi tebliğin neşrina'"n son· tu~: T~.rlnye c:Goı~u~reısı lerce hatta binlerce : ıivıl 
~elen d" . ddiitterı ıı.ale t . Ed l t • ra ln~iıiz büyük Etçili~iu· 1 Turk huko.tıet e~anıle ve Alman bugün Bulaaristan 

lltüıt · · om en ve mpal'a OT d T .. k ·ı · · ı.:_ Türk mı'l'--tı' 1'le ....ı..tıJC.ım e Yanİtta b ' kesın, tıarıh be. 1 Iuk lJenel Kurmay ~isi e ur gazetecı ermı Ka- ·-'-' _..J':: -L ·.1~-t"·5 da bulunmaltl:ildır. B'en ıof 
b • Olu L T" k bul eden lngiliz Hariciye ttı111 ... ann10 "''"' ' U• •- d ı k s~'"' . arıci ~ı· . nara" ur Ueneral SuConDill, Türki· 

9 
... . d "lk yayı ter"e er eo uıganı 

la nı •hk h t .. r" h f Nazm Eden beyanatta bu- num. 21 . tenenn e ı b --1<: h . , 
1 

ı ,_ 
rını b· aıınm ana a ı ye Reısı \.:;mn uru t'ara ın def . b 

1 
....._. tan arp aa ne11 o ma" 

liiıı dü it kere daha bü· d.n, kabul buyurulm1 ı ş ve lunsr.ak demiştir ki: 8 ,.ıt .. n u .• K"'""'u.•I te eh'it~Sine mltruz lcalatllctır. 
li hir ~Yay, en salahiyet· Başv~kil Doktor Refik M - Gerek ben rve ge· o. ıaın:m lmın:le. Mtanltul u . 8en. Bulgtrları böyle 
lllijb· lııarııa ilan ,,.tti Bu S { H . . V kT rek General Str Con Dill, zıyaret eylellUlftam.• U za· Uir altıöetten korumlk 
soıı,'111 

... ~idiseden i~ki ·gün Ş~Yk' ~m5, ar•:1ıye Ge 
1 1

1 
Türk miHetinin h~r züın- maiidtaber.i yaptlğttitz bü· fÇin '~Iimd~o"g~ni"yapa· 

. •·UQat 'i .. . u ru araco5 u ve ene resinden gürdüğümüz ha· yük terakki hamleleri -her ım 
&ılteren· ıe muttefıie in· Kurmay Başkanı M~rf'şal raretli kabul k•rşl'ında tü 1 .. 't · · .. t"nd d' cat · 
h\ın .-. 'il tanınmış iki mü Fevzi Çakmak ile g. oruş· r Mu ~1 ?Lfl1 n ~·k u e dır';; ' Bütga\istal'la jon 
ile .. .._'&&; ıE .. . . .. _ çok mütehassis olduk. A· ıaanr er a ,ama o5 ~ •• 

rıı Dih M!n ve G~- ı muşler ve h~r ıkı buku· danada, Şöınendöfer gii· ru Ankara Halkevine· ge· ılıtar yapıldı 
ray, leld'i dan Anka met rürk lngiliz ittifaic.ma Zt!rgahında ve nihayet An lerek burada Anadolunun Londra 28 A;A.-Sof 

l'lirk 
1 

er· tam bağhlıklaram müşahe· karada gördüğümüz sem- muhtelif taraflarında oyna• yadaki İngiliz Sefirinin be· 
~~-rı imza; .. llu~gar paktı· ı de etmiş.terdir .. Bu güıık~ pati bur.dan daha hararet· nan ba~k oy~nlah?ı ta~a· yan~tma condrada .. f>a,ük 
lUı 0 11 1 .. tazerınden be · beynelmılel van> ~t her c-ı· li ve ııazikane olemaz. şa !trn ı ş, Hitlkevıne ~rrer bir ehemmiyet verilmekte 
P•lın b un ~eçmeden ya· b~tten mütalea edilmiş Tür Bu dostluk tezahürleri kar ken ve çıkarkf!n halk ta· dir. Siyasi mebafil bu be• 
b&türı d~ ~'Y&rct tekrar kiy~ ve Büyük Britaı1yamn şısınc.la müteşekkir ve min (sonu 2 inci sayfada) fınah vaktinde rapılan bir 
~l~lıtib~tl&:nın alaka ve müşterek menfaatlerini ya ihtar telakki etmektedir . 

~·adi bir lf sefer dı.ha krndan alakad r ıed""n Bal- 941 b ••tnesı· B M. Bulgar'•hükumeti Aıman• 
Yt Çelen ~e •lde Ankara· kan meselelf!ri husisusi bir U y • • larla iş birliği•yaparak ken 

·iı.ı.... lrıgilter . dikkıtt mevzuu olmuı;;tur · l l • •l • di iıteğite -cürüm oırtağı ol· 
k'\hli d~~~ın bu ilci sala ,,. "'"' ~ .. p • mec ı·sıne verı l' 110• •k•stedtği tnuhlilcka!<ttr. 

V&t~dıı ~ill"ı t tı~anı.t An. etmek iste?İz ki, Tud· ha· ~ 1 ' Almanların yara a <fi:ttı 
ek I Şef rici politikasının tt>k ht"de 977 b • l • nıiz~ ~e liaritiy~nııt ~~·ş fi sulh esurna d uyanmak· 304 milyon lR ıra 0- mit kiyafetl~e . Butgtriı· 

lele ~ 2Ötti~etek 'k" e ı ı· ta, bu .!eğişmez prensip / b •• )4 •tana aak~'r ve iD\ltahaillll 
tun''~ •likadar e1d~ nıeb~ dün oiduğu gibi bugün d e 0 ll Uf Çe geçen Se'tlçge 1i'U- findtntıel~rine Bulgliiı· 
~İirıya ~~;ıer.i, bu;ünku~ 1 ayni yolu takip etm~kte . zaran36 mily<Jnf.irtt· "azladı'r üanımuvahtkatijtmiş bulu· 
'1-ır1 dur lYeh ve BalkRn· dir. Başkaları tarafıııdan J 1 

nuyor. 
d.•b11 ba ~~Unu bir kerr~ ihlal edilmezse yarm da Ankara 28 A. A. -- Uzun lam and•nberi Bir lngHiz ln'!in\ı 
çı,diler ~~~a IÖ'&den ge· bu yolda yürüyecektir. Çün Maliye Vekili Fuad Ağra· devam eden • ı\':ru?a h~r: ruÖU kaçırdılar 
''dııar. Yeni lc:ttrarlar 1 kü hiç kimsenin toprağın lı hazırlanan yeni ·bü«Je bioin m~mleketımııJe ılıcı Sofya 28 A.Ai~ Sof· 

-'l da göıümüz yoktur, Baş · müııasebetile Anadolu A· türlü teıiri ohnu1Jtllr : İt· ( Sayfeyi çevi'tiniz) 
~~tice •::n ~~ kararların kaıarmm iııtiklal ve bürri jansına şu beyar atta bu • balittüakte~ıakdulı d"dl.~yıs~.le 86iaikilta , -
"ııtıa111 A'tııc, nullaaaı01 d'· yetine riayet etmek başlı· lunmu~tur : gümr· ıra arı UJ~U,, 
ide~ kıaa bi:t•da neşred~- ca şiarımızd1r. .. 941 bütçesi 304 mil diğe! ' t~ı~f~n .m~~le eltın nBu.l~arislrın 

Unyay, •1.. tcblit biit" Mart ayını meş\tm bir yon 971 bin lira olarak emmy~.tını emı~ ~~ın a 10 6 \ 
l~M 'an d un tevzin edilmiştir. Bu mik· ması luzumlu gorulen mas OÇlü pakta ilbhak 
21"•h'erıberi d_:ıerlcen, &Ün ay sıtyan ve bu ay içinde •-· b"t raflar artmışttr. Gf'çen se 

... ııe '""et rne k Balkanlıarm yeni bir kan tar geçen seneA~ u çeye \{ ı k m -~~ ğ·ı~t %ahı 1.ediyor mu? 
göıı 1 Oe"rilen r ~ . ve 'ıtteş deTyası haliile ge· nazaran 36 mılyon hra fte ır ısı r ı le k ~ l 1 A A Al 
ıü'- .. er~ ktııltu1 .. '- elldifeli J • • d f ıla .,.öıtermektedir Her yapılmıştı. Bu, meme et '· r in • • ..,._ 
,. "Un .,!'.! h .. 1tlllakların eceğını en işe ile bekli a eı • müdiihıası bikımtndan za· man Aiansı bildiriyor : 
gUrıa , .. u .. h lll\lr, le yen bütün dünya, hiç şÜp• şeyden evvel Şurasını ha· "' 4 d' B.. "k M'llet vlec ı•-lya Hariciye. Nazırı Ko. ut 

'Q_ " p e .,Okt lVUflll· tırlatmıık İBteriz ki arada· )~U~l 1 ti. d~yu!.l•fm~k Bla•. .,. 1 V I ""'~ w ur he yoktur ki şımdi deri ı f . . 
1 

h' l . ısıne ev 1 euı c Y Ciyano hususa trene ıya 
h~- bu re~ ~ ~ed· bir nef P.s a1ntıştır. ki .8 rlk 8•1vdı ı~m~t erınl v~lialete v~rile.ı 'büt~~t:!e naya arelmiıtir. Diter ta• 
'"kale ıc· 'ıni tebı· 1 

Dünkü tebliğin hakiki ~emş e.mesı~ en ._mutev~ : f rvkaıade masraflar i~ih raftan Bulıar Başvekili Fi· 

hl!l~lctnlar~a)'ı~.11cın l~~lct~Uve. manasını kısa bir cümle ile ht .değıl, ~unhasır~n mıllı 83 milyon lira VJıtdmıt lof il\JiyaAya t~it\ı't\tir. 
,. ııt I mticlafaa bızm,.tlerme ay ,. .., • lrtith SJltitin ko- o...:..li ALA· B l 

tali l)ı le&lla . c ektrilCli şöyle bülasa edebiliriz : nlan fazla tabsisırttan ileri uuıunma -hly. ei ~~ taflk· ~ ·a 1 ""~- u • 
h ,, bQ i'-·, L!°lle de)'.·, t' Yakııı ııoarkta Lurp ate- 1 L d' M''t·· -d f runoıası, eua .ıar Baıvelc.ilinin 'Viyanada ltp t h1t uoloed Ls 1 ır. w .ı... ge mede ır. u ı mu a a 1~11..:ızln .... uı.;.ıfaıi.1.1.ıı iııtn 
l e '°l • e ;o ı· • k 1 k .. f' b' B W uaUD• Ml .... Üc;IÜ pakta i\tibak edeceği •ıtır 11"eıinl c ıren ıme arşı a ınmış a 1 ır amız baktmtndan za'turi o· 

8
1
1 
.. .ı.0 •"'tıbirleti talttlir 

hıı .. L çok b lh ... ıeo söylenmektedir. Bulgar 
8~~· Uzak emniyet ted iri ve su fan bazı nafta işlerifttizle 6den dilll~bilzin ltMdi· parlatiUıktoaı yarin ~vkila 
- ~e daL bioaamtn temelıne konmuş aemiryölu y~ yollar gibi lifi~ tMM:ciihl '8ded vecibe dlf bir "11.:ıijifıaa . Hi•et olan-_ ........... ~.- .q• ya b& L ı · b' d k L L..-l. --1.-. l\n 

~dıii-_.~·.0 :a.:._ en liUVVet 1 ır taf. acil işler Örtümüz e i Se• fİ 1Me:t.-o &8.,_.. wuwCe• itfu~tair • 
--,.,, .._.. Selim ÇELENK ne zarfında yÇtlıtr:llkbr. tine ••li ıüpbem ~~ • 
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Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Türkiye Cümhuriyeti· 
nin maarif terbiyesindeki 
asli nizam: cümhuriyetçi, 
Miliyetçi, Halkçı, Laik, 
D!"vlp tçi ve İnkilapçı va· 
tandıışldr yetiştirmek tir. 

Cümhuriyet maarifi bu 
esaslar dairesinde ilk, or· 
ıa ve )'Uksek tahsilde ter· 
biyeciltrinı bu programa 
göre, techiz lınişti . 

Bu arada şük anla kay 
d~ <l~ğen b' r hu ,us a bil· 
lıussa m lek1 ve teknik 
tedrisat.ı umurni tahsil ya 
nında mümtaz bir yer ayı 
rılmış bu1unm .. sıdır. 

*. • 
Dikkatle gözbnhnde 

bulundurmak icab eden 
husu ·lardaı biri de; cüm· 
huriyet kultür müesseıele· 
rinin büHm tahsil seviye 
lerirıdt• kendilerini impa -
ratorluk maarif sistemle · 
rindeıı ayıran vaziyetler 
•lınış olınalarıdır. 

ımpa.r.1torluk nıaarili, 

mücerred ıve mefbumlarf\ 
istinad edudi. Türkiye 
l'iimhuriyeti kültür mües • 
csr·leri ise: ba)at ve mes· 

Jc esaslarmı kendisi için 
ıstirıadg&h yapınışhr. 

Vatanda~ları iktisadi 
hnyatta amil ve muvaffak 
kılacak bilgilerle techiz 
f'tmeyi bir vazife bilmiş -
tir. 

Hür bir ruhtan doğan 
inzibatı: genç vatandaşla· 
rm ruhuna aşılamak cüm
huriyet maarifinin esaslı 
s~cıyderindendir. Çünkii; 

ümburiyet kültür mü· 
essese inin ülkijsü; 

" 1 ürk cümhuriyetini 
medeniyet salında en ileri 
götürmek 'e yeni nesille· 
ri Türk olmak haysiyeti · 
nin istilzam ettiği bu ga • 
yey~ f!ll kısa bir zamanda 
varmnyı mümkün kılacak 
aşk. ırade- ve kudretle ye 
tiştirmektir. ,, 

( Sonu var ) 
Şükr OGUZ 

) adr n lstanbula gitmekte 
· olan h•gilterenin Sofya se 

fareli pasaport memu 
ru Bulgnr hududu civarın· 
da trenden kaybolmuş· 
tur. Memurun .kaçırıldıgı 
zanııNJilmektedir. Sofyada 
ki lrgiliz Elçisi Bulgar 
hükumetine müracaatla 

şiddetli teşebbüsatta bu
lunmu" ve memurun bu-
lunmashlı ıstemiştır 

bulga ıstanda 
teşebbüsler 

Sofya 1 A.A.- lngi· 
Uz Elçiıi dün akşam Bul· 
gar Başvekilini ziyaret e· 
dcr~k bazı Bulgar gaze. 
• .. cilerile lngilız gazete mu 

·-terinin l!!vkifini pro-

SPOR: 

JNÖNÜ 
koşuları 

bölgelerde ve Iz
ı irde yapııacak 
Beden Terbiyesi Genel 

direktörlüğu Atlefü;m Fe-
derasyonu tarafından bü· 
tün mP.mleket~ şamil ge
njş bir koşu tertip edilmiş 
ve hu koşuya " İnönü ko 
şuc;u .. adı verilmişlir. 

İnönü koo;ulan bölge · 
ı .. rde 23 mart 941 de ya· 
pıl:tca k. müteakiben Tür • 
kiye birinciliği mahiyetin
de olprak 30 martta İz • 
mirde tekrar olunac&kltr. 
Bu husustaki talimat Böl· 
gemize de gelmiş ve atle 
t' zm ııjunlı ğma tevdi l!di· 
f .. rek icab,.den hazırlıklara 
baŞ1an m1ştır . 

Yar!nki 
koşıılar 

bPŞ bölgeden at
letler şehr~mize 

geliyor 
Beden t~rbiyesi Genel 

direktör)üğüniin teşebbüsü 
ile 9 mart pazar gunu 
şehrimizde de büyük bir 
kır koşusu tertip ediımiş· 
tir. İçel, Seyhan, Gazi an· 
tep, Maraş ve Urfa bölge 
lerınden gelecek beşer ki· 
şilik atlet kafil ·!erile böl
gemizden bir ekipin de 
iştiraki ile o gün 6000 
metre üzeriııde bir kır 
koşusu ynpıJacaktır. Bu 
koşuyu idare etmek ve 
sporcu misafirlerimizi a· 
ğırlamak üzere bölgece 
şim-:li<len hazırlıklara bav· 
lanmıştır. 

Bu bölgeler arası ko~u 
ya hazırlık olmak üzere 
yarın saat 1 U da ayni me 
nfe üıermde bir St'çuıe 
koşusu yapılacekhr. · 

Dolandırıcılık 
Göztepe kövündeıı Mısto 

hayvan p :t z:ıruHı ge'tir<liği 
bir öküzü Fetikeden Hüsey· 
ne 80 liraya satımş ve-ucun 
dam 20 l\ra almı~hr. Bila
bere ayni öküzü Sıçanlı 
köyünden Selihe satarak 
yine 20 lirasını peşin al
mıştır. Fakat Mısto ile can· 

baz Hasan evelce Hüseyn 
den aldıkları 20 lirayı ia· 
de etmek istemediklerinden 
Htiseyn müracaat etmiş ve 
cürmü meşhud ypılarak 

• 
suçlular evrakile birlıkte 
adliyeye t~slim edilmiştir. 
~~~~~----~~-~ 

lesto eylemiş ve bu te"eb 
bns üzerine bütün mev· 
k.;flar serbes bırakılroıştır 
Sefir, Bulgar seferberliği· 
nin vusati hakkında Baş· 
vekil ele konuşmuş ve se
ferb<;rlik için h;çbir sabep 
olmadığıııı yabaııcı mem· 
leketlerle Bulgaristan ar&· 

aındaki telefon irtibatının 1 
lcesilm""ı»lnı e proteıto ey 
lemi§tır. 

, 

rado 
C Başı 1 'incide) 

rafından harardl~ selam· 
lar•ınışlardır. 

Ankıua 28 A.A.- Sa 

ym misafirlerimiz lııgilte· 

re Hariciye Nazıra Anloni 
Eden ile Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi General 
Dill ve refakatlarında bu, 
lııoan :ı ... vatıo müsafer~

maddetlt:ri ona ermiş ·ıe 
bu gün ~aat 19 da husu 
si b; r trenle şehri rrıizden 

ayr1lmışlardır. 
Dost ve mtitt,.fık Dev 

let a iamları istasyonda 
Gf"ru·l Kurmay As başka· 
na Orgeneral Asım Gün· 
düz, Hariciye Veki!imiz 
Şükrü saracoğlu, Genel 
Sekreter Menemencioğlu 
ile Hariciye. Milli Müdafaa 
ve Genel Kurmay Erkam, 
Elçiler, Elçilikler erkaııı, 
Merkez komlltam tarafın· 
dan ugurl. nmışlardır. Muh 
terem Misafırleriınizi Cüm
hurreisimiz tt.dına Başya 
ver Celal uğurlamıştır. 
Ttirk ve İngiliz bayrak! ~ri· 
le donanmış olan istasyon 
ve dvarmı dolduran kesif 
bir halk kütl side misafir· 
leri uğurlamak için toplan 
mış bulunuyorlardı. 

Mısefi:ler ihtiram kıta· 
sını tetiş etmiş ve türkçe 
olnrak «Merhaba asker» 
hitabına erlerimiz «Sağ ol» 
cevabını vermişlerdir. müt· 
tefik Devlet adamlarını 
hamil ol.ın tren istasyon· 
dan hareket ederken Hal · 
kın «Yaşa va rol» sesleri 
ve tezahurat ~on haddine 
varmış bu samimi tezahü · 
rat tan çok mütehassis olan 
dost Vr.! ınütdik Devlet a· 
damlaH bu samimi hava 
içinde Anlcaradan ayrıl
mışlardır. 

lsf,ınbulda 
Bir sığu1ak bulundu 

İstanbul: ~ Devlet 
Demiryolları dokuzuncu 
işletme müdürliiğü yeni 
bir sığmak keşfetmiştir. 
Bu sıgmak Topkapı sarayı
nın altına isabet etmekte 
ve bir çok geniş direleri 
muhtevi bulunmaktadır. 
Alakadarlar, böyle bir sı· 
ğm ğın yeniden yapılacak 
olursa onbeş yirmi bin lira 
dan aşaiıya mal olmıyaca
ğmı söylemı::ktedirfer. 

Alnıanya 700 bin 
p~raşiit hazırlamış 

Nrovyork (A.A.)- Eski 

harbiye nazırı muavini bir J 
nutuk irad ederek şöyle 
demiştir: j 
"- Hitlerin istila için ın ı 

giliz üniformasiyıe 700 bin 
paraşüt ·mal etmiş olduğu 
bellidir, Almanyanın elin· 
de mühim miktarda zehirli 
gaz da vardır. 

Afrikaya 
AI an kıtaları . 

geçmış 

Londra 28 A.A.-Lon 
dradaki Frnrtsız m •hafili · 
ne g~len malumata göre, 
Alman kıtalannın şimaıi 

Afrika ya geçmelı1rinin e · 
hemmiyetin\ muhafaza etti 

ği bildiriıtoektedir. Alman 
mütareke Konıisyonunun 

Kazablankay geçerek bu· 
radaki hava Üslerini kon· 
tr:.>lü ılu 11\ aUığı ve Bi
zer le ussüntin de Alman 

;;lar lanıfmdırn işgal edile
c"'ği ~öyleııınektedır. 

ispanya Kralı öldü 
Rom.ı 28 A·A - ı.,. 

paaya Kralı Alfons11n bu 

gün saat 11.50 de vefat et· 
tiği }ıabn verilmektedir. 

lngiıter niu Mos
kova Elçisi 

Londra: 28 A.A.- İn
gllternirı Moskova büyük 
Elçisinin tayyere ile Ankıı
raya gicferek Edeni~ temas 
etmesi burad büyük ve çok 
müh:m bir hdise olarak 
karşılanmaktadn·. 

ı\1eis adasından 

çekildıler 

Londra 1 A.A.- Salı 
günü Meis Adası01 işg&l 

eden lngiliz kıtaları kendi 
lerine verilen vazifeyi yap 
tıkt.m ~oııra bu adarlan 
çekilmişlerdir. 

lngiliz a,skerleri 
taarruz e u:11rini 

bekliyorlar 

Kahire 28 A.A.- Röy 
ter bildiriyor: 

Hingazinin zaptından 
sonra istirahatn çckı miş· 

olan ıngiliz kıtaları şirr.di 
taurruza geçmek erorını 

.sabır aızh kla bek leınek le· 
dirler. 

Alı11au;.kıtalarıııı11 Trab 
lu~u geçerek faaliyette bu· 
lunduğuna dair bir ema
r~ yoktur Alman olduğu 
zanııedilen bir müfrez(: Bın 
gazinin 250 kilometre gar 
bindt" dağıtılmıştır. 

Bulgaristan nm 
istUası hazırlığı 

Londra 27 A.A.- Tay 
misin diplomatik muhabi· 
ri yazıyor 

Hitler doğrudan doğru-
yıt Yunanistanıa Türkiyeyi 
tehdit için Balkanlarda 
hozırhklara devam etmek 
tedir. Bulgaristamn istila 
sı için herşeyin hazırlandı 
ğınıı şüphe yoktur: Fakat 
Hitler taarruza ge.çmed en 

diplomasi tehditlerile Bal· 
kanlan kazanmağ'a çalışi· 
yor· Diğer taraf tan Rus 
politikası Türkiye ıçın 

Mekteplerd~ 
-Der.s s ~ati arı değ•f 

.. 
\lif 

No. 
2Öq 
her 

tiri miyor •1• 
. ' ........... İstanbul Yaz mevsi ,ııioırı r' ~ 

k1aşması dolayısile okull• d( J 
der~ saatlerinde yeniden 

ğişme yapılarak, bir rıı•~~ 
tan İtibaren lise, ortava 11 

okullarım eski ders "~ 
!eri proıramlarmııı tat , 
~diıeceği hakkında bir" ..A 
bah gazetesi tarafmdarı ~ "i 
pılan nesriyat do~ru deı 
dir. 

Mdarif Vekilli~i yalı1i 
çifte te risat rap'.m oku1t li 
rın şimd ye kadP.r haf ta ' M,, 
23 s-:ıat olarak yapınıf oot ti a 
dukıarı ders sutlerirıİ 11 tıe 
mil tedri.;at giM 26 sast Cak 
çıkarmıştır. 

Doktor Ke~ ~~k 
mal Atay 

H ıtsta1arırıı her gün tf' h" 

ki muayenehanesin :le ~·· o\\l 
bulP b~şlamışhr. 

Şubeye davet ~ 
1485 NoJu k muna r.' 

·-re 1941 Yoklamaları iv1 

şub°'mizde. kayıtlı harp ıtJI 
lulu subay ve erler rapol 
resmi senet nufus ve i.lı'1 
miyt- şehit yetimleı i nüfıJf 
ve ellerindeki ikraıııiY .1 

litı 

_çüzdanlarile 1-Mart 
941 günündc:'n itibaren f" Yaz 
beye mzracaatıarı. t~ş 

Memur alınaca1' •a.d 
al hi::: 

Mahalli maliye ıneıJI k, 
lukları için 10 mar 941cf' illa 
im ti han yapılac:aktır: 1'•' ı' teş 
nuni şartları h•iz oJaııl•' f tar 
evraL.:ı müsbiteleril~ Defte tarı 
lığa fl)Üracaatlan tan 

ilanen tebliğat ~~ 
Antakyı\nıo KarbeY-' kı 

Köyünden Durmuş or- Ve 

Mehmed Dürımen ile B~ lar 
lıun köyiinden Sadık f-1• ~ 
İsa oğlu Mehmed AraP "ı.1 
Jarında Antakya Sulh f'fd"': 

k Mahkmesinde yabıl~ 
ta ola' alıcak davasın~ 

Müddei Aleyh: Meh it QıiJ 
Arap hakkındaki de"j er 
de ikametgahı meçhul t lat 
duğu Mubaşir Meşrll~ bi 
tından anlaşılmasmı 111 
ni Mahalli gazete ile ili:,, 
t~bliğat icrasma karar., 
rılmekle usulün 141 'ti. 
Maddesin~ tevfikan J11~ 
ma günü olan 31-3,.....~ 
taribıne tesadüf ede:ın I') 
tesi günü saat ıo-tO~ 
Aııtakra Sulh Hukuk fı 
k~mesı~e gelmeniz . "~~ 
bır vckıl göndermenıJ ' 
halinde hakkınızda lc•~;.l 
nmamele yapılacağı il• 
tebliğ olunur. 

Gündüzde 
Bu akşamdan itiba[f 

Türkçe sözlü HOC 
1 

lilmir.i görmek f ırsatı0 

çırma ymıı. Pek yıtJ 
Türkçe Polta"·a mub• 

Pe 

yegan~ endiş~ membaı ol 
makta devam ediyor. Fa· 
kat Türkiye herhangibir 
sürprizle karşılaşm1yacıık· 
tır. 
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