
lılli Şef nönü Dün Alm n Biiyük 
El~isini Kabul Buyurdular 

G.~n.Papen Hitleringönder Sov9 et &us Yiman-Al-
1/i!JiAususi bir mesar ·iı r.!u··m yanın notası man müna-

, :ı..~ 'J , \,;' Londrada nasıl se/;atı 
~,..0.;0 • • ;ı il. ~i f lc.ı • tefsir edilyor? JYİ değilmiş 

#n ..-ıc.olmlze &QN,Ulm e ,_,,. Londıa 4 A.A.-- At· 
~I-• ,..~ --~~. • J •• A • man kıtalarının Bulgaıis• Berlin 4 A.A.- Yarı 
'~ ~ .. ımız· un :sabah hususıı bırtay- taoa girişi müoaaebetile reamibi~ teblitde denilyor 
~ • • """ • Sovyet,Rusyu tarafından ki: Almany!l ile Yunanistan 
~•ec Ne geleıı bu> noz·ıkane mesa ,ıdan neşrt!dılen Deklarasy~n arasında diplomatik müna· 

·:;ı!.. 1 • • J bütün Londra gazeteler.ın aebetl~r brnüz kesilmemio-

·~~ Biti.ere feşcekkürJermİtı ib/ag"" l de Büyük baıbklarla ve tiı. Bunwıla beraber Yu· 
y öirinci sayfada nenedil· nanistan lngilterenin : .. biri 

n1JE:ıçiden . rica etfriler 1 

-~ ~~ra 41 'A'.1\-- CUmh•rreisiJoönü. Alman Büyük Elçisi Eks~lans Fon Pa· 
R'tiar.~a!•ya<t.akl kötka,,rinde kabul buyurınuşlardır. Büyük Elçi Atman Devlet 
~ _I~ Hilıerin bmusi bir mesajım Cümhurreisimize takdim eylemiştir. 
~t~'rt~!Dİİ bu dildııiat ve nezaket eıeri dolayııile teıekkürleriniıı Alman 
'- "' eıaane İL1itını Büyük Etçi tJ: on Papenden rica etmişlerdir. 
~ .. ~~!:"sal eanaaandi Hariciye Vekilimiz ŞülC:ıü Saracoğlu da hazır bulun· 

IQI, 

aitelelf!ine 
ırn · haşlad1. 

yard1tna aridıtac; a.trer ai· 
1-Mrindea baıdan -bir iı 

tita •ile B"tedi y~ye müra· 
caatl• yaı-dmı tal'!bintle 
'Nlunrnküdrrlar. Bo va • 
tandeşlara ı•r1111nı lizab 
etme&c itteriz ki, (yardım 
talebi iÇin istida ile mü· 
racaata ve masraf ibtiya· 
nna btiyen lüzum yok • 
't*r. Be tibil~r dotrudan 
dot?ata· ve şifahen Bete• 
-diye riya~tine müracaat
lııl ve ynltna bu işte meı· 
ıuı olan h'utuli bir memu 
'" ~nM"Mlertni dol · 
durtacak ve ..bu beyan na· 
melerin muameleai ıünııt• 
le intac edilecektir. 

Yeozgad tmelıtasu 
ıehriinizd-e 

Yoqad mebusu Süley 
man Sirrı İÇöz dün Anka 
radan ıebrMniae ı~lerek 
Turiua o&eline miafir ofJ 

Okallarda 
B: har tatili yapı

lacak 
Ankara- Maarif Vc killiki 

ıeçenyıl olduğı,ı. gibi bu yılda 
liae,orta ve ilk okulları ikin· 
ci kanaat notlarını mütea· 
kip lc\içük bir din(fı)nme te· 
ti\i vermek üzere tetkikle• 
re haşlanmıştır. Orta ted· 
risat müe11eı~leri tatili 21 
martlan sonra, ilk okullar· 
da i" ni1andan itiba1 en 
bir hafta yapacaklardrr. 
Bu, ayni zamanda bahar 
tatili olacaktır. 

brezilyaya 40 bin 
çuval kahve ıs

nıarlandı 
İstanbul - lstanbul ve 

lzmir kahve ve çay ilba • 
lat birlikleri bundan önce 
Brezifyaya ısmarlanan 10 
bin çu~al ltahveden başka 
yeniden 40 bin çaval kah 
ve dahe ...... ıam :ılardar. 
İki partide gelocek olan 
bu kahveler ıtoklula b6 
rabeı: memleketin ibtiy,cı 
n' ..uaun müdde! Qqıhya• 
blleaektir. 

muştur. Sırrı İçöz şehri · 
mizde bir iki gun kalacak 
ttr. 

mektedir. Bu gazeteler• ileri karakolu vazifesini 
d~n bazılarımn baılıi\ gödüğü için bu m~naaeb-,t 
şunlardm ler. _iyi kelimeıile tavsıf 

.. Sov)'etl~r Bulgari<ıta~ edilemez. 
nı ·narhyor" "Sovyet Rus Edenin ziyareti 
ya Baıgaristamjo talcbih e· etıt.afıoda 
diyor .. MOlllkova Bulga
ristaıam b,.reketiaden mem 

t muı ~aııü11,, "Staıın .a.aı 
gar batt.bareketiııi c talc
bih ediyor,, 

Gaıeteterin , 1M1Wmi 
m.tale~bü&a.alası da şu
dür: 

"Bu d~ldaHıyonla Bal 
kan vaziyeti yemi bir saf· 
haya girmiıtir. En mi· 
bim nokta Türlc\yenia r Şi· 
mali şarki budiıaunun emni 
yeti halkında rnübtm bir.le 

• minat teşkil et~ırdır. ~I· 
mantar Romanyaya girdi 
ği zaman Rmya biyJe 
bir Oelderasyon neşret· 

memişti.,, 

Taymiı gaıetesi;de şunla· 
n yazma~ tadır: 

1 "Alınanlar Bulgarista· 
nı ele geçi:Cft'klen sonra 
bizzat Bulgaristan ve Tür
kiye 4)~ybine de harekete 
geçmesi mü:!lkündür: Yu· 
go:1lavya A"lrnan h•bJitle- ı 
rine boyun eğecek bir mil 
let değildir. Yiğit aıker
Jkdeft müreldfe~wvetli 
bir ~ya mılik olan ~u 
goılaııyamn Erkim Hir .. 
hiye hey~ti de çok mük•m 
meldi•. 

Londra 4.'A.Jıl.- Tay· 
mia gazetesinin arploma· 
tik wuhaliiri y1&zıyor: Ati· 

· naya gelmiş olan Eöenin 
)'pphğl yakın şark ıeyaba· 
tinin ebeoı iyeti şimdi aaba 
fazla tebarüz ettirile l>ilir. 
Bu sey abatta müttefik dev· 
!etler strattj .. inin üç 
mühim: üaaü olan K•hire, 

' 

Ankara, ve Atine, sıra ite 
ziyaret ef:ii'tmiştir. 

Ankarada yapılan mü· 
zakereler Türkiyeye yapı
lacak yardımlann daha ıe
niş bir ıeliilde icraıı için 
konuıulmuıtur. Ege deni• 
zinde bir harp vukuu tak· 
ôirinde bir hafta içinde 
Türklerin sevk edeceğ~ 

kuvvetler sarih l>ır heHpla 
ortaya lıconmuıtur. 

~--~--~~---------S QIN IMK l KA 

lngiliz- Bal 
•• garmunase 

betleri 
Resmen 1'esildi 

Londra 5 A.A.- in· 
giıtere j lae Bulpriıtan •· 
rasuadaki diplomatik mü· 

Yunanitt•na indirilecek d' · b uuebetleıio ı kesil ığı u 
darbe tfürk;,eyi ma111n l bı ubala: iLia edilm&şy.r. 
ralr&Mn ifllıller '/ııfmaftİit• 33 b• 
na bir da .. l-le indfrmeğe 62 günde . l ın 
teşe&bln etmeiffM b'a tt!h· "eSlr 
lik'eniir•öniiirii atinalc: za· • __ ..J c: A A ~ra...~ •• -
ruridrr. 62 ı\Uı..dovam oden Trab 
Anıerlka gazete• luı garp muharebesinde 

Jernnin ınütaıeası .lnıiliilerin eline ge~n e-
Nevyork 4 A.A.-Bü· ı ıirlerin miktarı ın bin 

\ 

tün Amerikan ~a~etel«:ri 295 liiıi ve "1200 <len faz 
Sovy~t Rusya deklanıyo· la top fıgliiıam edilditi 

(ioou ~ ~i aa7f•da) ream~ i~ olwuaalftur. 



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Yazımızda cümhuriyet 
ten evvelki mesleki tedri 
11tm tetkikine girişmezden 
önce, okurlarımızan nazarı 
iıtifad eic ~ e bir hakikati 
vuetme , bu yazıdltn bek 
len en maksadın d~ha fay
dılı bir şekilde tecellisine 
bir hizmt:t olacak tar . 

Cümhuriyet Maarifi, 
milliyetçi vatandaşlar ye· 
tiştirmek için işliyen bir 
cihazdır. 

Türk tarihi mihver ol· 
mak üzere dünya tarihi 
ilmi ve terbiyevi bir gaye 
ile genç Türk vatandaşla· 
rmM milliyetçilik tt:rbiyesi 
verdiği gibi diğer kültür 
derılerile <le bu ülkünün 
tahaklukuna hizmet etmek 
tedir. 

•• • 
Asrımızda, çok ince 

bir bilgi ve fen işi hali • 
ne gelmiş bulunan endüı· 
trinin. mlllctlerin bayatm 
daki jköklü rolün~, dünya 
nm ileri memleketleriade 
büyük bir ehemmiyet ve · 
rilmiş ve orta çağın uata 
dan çarağa intikal eden 
geri metodu içinde teknik 
bir kültür teminine imkan 
kalmadıgı ıçin umumi ., ül 
tür tedrisatı yanmda mes 
)eki ve teknik tedrisata 
da mü him bir yer 11yml· 
mıştır. 

• • • 
" liir milletin fikri ve 

ahlakı inkişafmın tamam • 
lanmaa1 için yalnız mek • 
tep değil bütün müesse • 
ıelerin faaliyeti en emin 
yoldur ,, diyen Kart Voo 
Stein'in bu nazariyesini, 
.. EmersÔn ,, un .. kültür 

. temeıi, seciyenin temeli 
gibi ah)iki histir " sozu 
itmam eder. '-'ünkü;_ 

Kültürü, ahlak hiui 
idare etmezse zeki Hpt· 

~ hr ve kültür İğri yola sa 
par. Kufanın aydmlığı 
bilai, rubun aydınhğı iıe 
•blik iledir. 

• * * Vatandaşhk terbiyeıin 
de Cümhuriyet kültür mü 
easeı~9İoin üstüne aldığı 
Odevlc rl~n biri de halkçı 
vatau• J ..:etiştirmektir. 
Uu, Comhuriyet maarifi • 
nin esaalı umdelerinden 
dir. 

( Sonu var) 
Şükriı oGUZ 

Iranda zelzele 
Tahran A.A.- Doğu 

lrarundaki Birkend'den 
bildirildijine aöre, Moham· 
med Abad Han köyü şid· 
detli bir zelzele neticesinde 
~amen h~~p· ~~ur. 

&. 

- .... - ... - - ... ~.· .. -- --·-----

Belediqenin güzel bir kararı Sovyet Rusqa 
Köpr~ başında muntazam bir park ~ Başı 1 ~

4

incide) .. 
nu 1le Alman 'askerlerınm 

yapılacak Bulgaristana girişi ~adise 
Belediye şehir balkı • timlak edilecek ve burada sile meşgul olarak şu mu· 

nın büyük bir ihtiyacını muntazam bir park vücu• taleayı yürütmektedir: 
karşılamak için çok güzel de getirilecektir. "Sovyetlerin bu notası 
bir karar almış ve Köprü Küçük olmakla beraber belki de Türkiyeyi ve Bal 
batında bir park vücude mavkiinin iyiliği bakımın· kanları kurtarmak için bil 
getirmeğe karar vermiştir. dan ~ebir halkının büyük vasıta yapılrntş bir ihtar-

Müze İle polis kan :,o bir ihtiyacına cevap v~rc dır Eğer Almanlar Yuna 
lu arasında 'Ve Vakıflar cek olan bu teşebbüsün· nistaun lılicum ederse hu 
idaresine aiı olan arsA dt:n doıayı Belediyeye te· har t"ket Rusya tarafmdan 
Belediyece vaktflard~n itı• ıek\cür ederiz. hoş görülmeyecektir . 

Sovyetlerin en ma· 

1'edavüıde 
Nekadaı :paran ız 

var? 
Ankara- Mt!rlc:ez bımicaaı 

nın neşrt6ttiği bir istatistiğe 
göre mart aymm başına 

kadar piyasada tedavülde 
bulunan kağıt par.tm1ıın 
yeL.unu 437 ruilyon j99 
bin 426 liraya bahi olmak 
tadır. 

Bu.,paranm413 milyon 
248 bin 565 lirasını yeni 
harfli, mütebakisini de 
eski harfli banknotlar teş 
kil etmektedir. 

Bir Türk işçisi 
bir 'framvay ara· 

bası yaptı 
lzmir- Şehrimiz elek 

trik ve Tramvay ıirketi 
atölye,.inde çahş•n Ahmet 
usta a:hnda bir Türk aa• 
natkarı modd~ göre bir 
tramvay arabası imaline 
muvaffak olmuftur. Yakın 
da bir fen heyeti buzu· 
runda bu arabanın tecrü 
b~leri yapılacaktır. 

Vergilerde yapı\a· 
cak ta,diller 

Ankara- Maliye veki· 
lell tarafından muhtelif ver• 
gilerin bazı lmaddelerinin 
tadili ve bazılarına niabi 
zamlar yapalma11 hakkında 
yapılan l.axarhklar ikmal 
edilmiştir. Bunlardan bir 
kısmı vekiller heyetince 
tetkik olunmakt•, bir kıımı 
üzerinde yapıian tetkikler 

bitirilerek başve~ilete 
takdim edilmektediı. Liyi
halar bu ay içinde meclise 
takdim olunarak müzake
relere başlanacaktır. 

c Ulus , ilkokul 
talebelerinin te-

bıerrüÜ 

.. Ulus ,, ilkokul tale
beleri geçen ay gündelik· 
lerinden arttu aral birik • 
tirdikıeri 550 karuıu dün 
Türk Hava Kurumuna ya· 
tırmışlardır. Yavrularımı • 
zın her ay ,munta7.aman 
yaptıkları bu büyük feda· 
karhktın dolayı Kurum 
kedilerine teıekkür etmek 
tedir. 

Köyün 700 kiıi olan , hal• 
kından takriben 600 Ü öl· 
muştür. Köyün bütün h•y
~atı ?l!i olm111tm ! 

Memurlartn 
alacakları 

~utıaka öden,...cek 
Ankara - Dahiliye 

vekalt"ti barciralı, yevmiye 
vesaire gibi memur ala · 
caklarının karşılık ıız borç 
heline !geldiğini bundan 
iki ıeneevvel ~örmüş veme 
mur alacaklannm bebeme 
hal ödenmesi için alaka • 
darlara ka,'i emirler ve • 
riloıişlir. Son nmanlarda 
yapılan tetkikler neticesin 
de memurlara henüz yüz 
küıt1r bin liralık bir bor 

•. cun ödenmediği anlafılmış 
tır. Bu tetkikler yükıek 
der~celi memurlardan hiç 
birinin alacağı kalmadığı 
halde münbasıran küçük 
memur alacaklarının geri 
riye b r akıldığı hak ika tini 
de Grlöya koymuştur. Biz 
zat Dabili: e Vekili Sayın 
Faik Ôztrakın imıaaım ta 
şıyan ve bütün Umumi ıv1ü 
fettişliklerle vilayetlere 
gönderilen bir . tamimde 
bu cir•t teessürle tebarüz 

. . ' . elhr m.ştır. 

Dabiliy~ Vekilimiz Ö· 

deme imkanı olupta sırf 
muamelesinin noksan ya· 
pılmasmdan dolayı tediye 
edilemiyen bu gibi borç· 
lara ait evrakın bir ay zar 
fmJa tekemmül ettirilerek 
paralann sahiplerine veril 
mesini bildirmiş, aksi tak 
dirde bu muameleri ikmal 
etmekte gecike ceklerin 
tecziye edilecdderini bil· 
dirmiştir. 

Italyadan Alman 
yaya amele gidiyor 

Roma 4 A.A.- Al· 
manya bükümeti demir sa 
nayiinde kullanılmak üze· 
re ltalyadan 50 bin amele 
almağa karar vermiştir.Bu 

karar do~ ayısile ltalvan 
fabrikalarındaki gündelik 
mesai müddeti 8 saattan 
12 Hata çıkarılmıştır. 

in gihz - Bulgar 
münasebatı 

Londra 4 A.A.- Müa
t ·lcil Fıranııı ajansı bildi· 
riyor: Bulgariıtanla lngil· 
tere arasındaki münaseba· 
tm 24 saata kadar keiilme· 
ıi zaruri görülmektedir. 

Fakat bu münuebıtm 
k esilmeıini harp ilinı takip 
e&meyec~ii zan olnııuyor. - - -- --

nalı har11keti 
Londra 4 A . A. -

Londra : siyasi mehafili, 
Sovyet Rusyanm Bu lga · 
ristan hakkındaki beyana· 
hm büyük bir alaka ile 
takip etmt>ktedir. Mosko
vanın böyle bir karan 
beklenmemekte idi . Bu ha 
dise- Stıılinin Almanyaya 
gücendiğini göstermekte 
dir. 1939 da Alman -
Rus paktının imzastndan· 
beri Moskova Almanyaya 
karşı böyle bir c~phe al· 
mamıştır. 

Türkiye ve Bal 
kanlar 

Lor.dra 5 A.A. - Si· 
yasi mehafil Sovyet Nota
sının suih manasmı şöyle 
bülasa etmektedir; 

Sovyet Rusyanın har· 
bin Yakın şarka sirayetini 
istemediği aşikardır. Çün 
kü bu yangının nihayet 
kendi evini de ateşe tutuş 
turacağı şüphesizdir. Sov· 
yeller Türkiy~n\n riyaseti 
altında Almanyaya karşı 

Balkanlarda bir müttehit 
cephe mi kurmak istiyor· 
lar, yoksa rürkiyenin k,.n 
di hudutların) mubafaza et 
mesiııi mi istiyorlar. Bu 
sualir. cevabını bizim ka· 
dar Almanya da sormak· 
tadır. 

Rusya ile Almanya 
ara:unda evvelden bir an· 
laşma yapılmadığı anlaşı 
hyor. Bugün est-n ha va 
eski hava değildir. Sovyet 
Rusyanm bu hareketinden 
Türkiye bittabı memnun· 
dur. Çünkü Türkiyenin en 
~üyük endişeıi Şimal kom• 
şusunun vaziyeti idi 

Balkanlardaki 
Alman kuvveti 

Londra 4 A.A.- iyi 
haber alan melıafil, halen 
Balkanlarda mevcut Al· 
man kuvvetlerinin 250biıı 
kişiye b.liğ olduğunu teh 
min etmektedir. 

Yalanla nan bir 
haber 

Berlin 4 A.A.- Al· 
man ajansı bildiriyor: Al
man Hariciye Nezareti, 
Alman bükuoıetinin Yu· 
goslavya Kral Nıaibi Prens 
Polu gelecek hafta Berline 
davet ettiği hakkmda çı· 
kan1baberleri resmen ya· 
!anlamaktadır, 

ilanen tebliğ•~ 
Hatay -Antakf~ . .J 

ye Hukuk Hikimli~.Ji. 
Antakyanm ~ 

Hiristiyan mabıll ~ 
Rufail Huri vekili • ::;t.. 
Ahmet Sırrı tarah~ 
Antakyamn Gül dl.., 
sinden Vedi Baıus •':iJ 
ne Antakya asliye f-1 I 
mal ıkemesinde açılan 

calc davasuıda HataY'11 lı 
ba"mı müteakip müddrJ 
leyhin hududu milli ~ 
olan Suryı:!ye gittiği ..,e • 
metgahımn da meçb-~ • 

du~u beyanile amm~l'l 
nlan davetiye ve aı 
dava arzuha li sureti 
idaresinden bili te 
de edilmesinden" nafi 
cı vekilinin talebile tf ~ 
usulü muhl\kemdr.rİ ~ ·• 
ounun 141 ve 14' ; 
maddeleri mucibind il 
nen tebliğltt lcraam• I 
verilt2rek 8-4 -9-0• 
günü saat 9 a bırak•~ 
ve mahkeme divaolıa' 
de yapıştırılm11br. 

Muayyen olan ıi" ~ 
saatta mahkemeye ı~ 
si veya cevabnametİ~ ~ 
lama11 veya kanuni bit~ 
kil göndermesi liıt~· 

Aksi t•kdirde fil~ 
da balcalacaj'ı tebtij ~ 
ne geçmek üzeı e J 

olunur. 

Balık avı·müzayıl 
Hatay Defterda~ 

Süveydiye na · ~ 
hillerile A11 nea.ıi~.3 • 
veydiye nabiyc.t b~ 
da c tri ve denize ~ 
olan kısmın,ia av,~ 
olan bahklardan ,-J 
saydiye resminin 1 
941 taribind~n ~ 
943 tarihine kadar öf~ 
ligi i 1- 3-941 SaJ~ı 
saat 15 depefterdftl ... 
iresinde açtk arttırl" ~ 
satılacaktır. ) ~·· .J. 

Talipler ~deli ~ t 
meni olan 325 liran-~ • 
7 ,5ğu nisbetinde ilk. 'l. 
nat akçalarını yevtt1 

ktlrden evvel mal 
yabrarak arttarmay• 

etmeleri ve 
görmek iıcteyenl ~ 
dat müdürlüğüne-,_ ; 
t"tmrleri ilin olun~J 
6 Hayvau ab~ ... 
1- Hat&y jandar~~'Jf 
ri için altı adet ar• 
şum havanı pazar 
tın ahnacaktır. 
'l - Hayvanların 
görmek iıteyenlet 
ki levazım ~ M-' 
müracaatları. 
3- Pazarlak 12 
çarşamba günü~ 
kışlada müteşekkil 
alma kocoisyouuo 
cakbr. 

Talip olaalat 
!arını beraberinde 
mek ıuretile m 


