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rıyor : 
Sovfı~llerin Buli&rİıta 

nın istilisı hakkmdaki dek 
larasyonu Berlin mebafi • 
linde soğuk bir teıir bı • 
r .. kmıı ve endiıe doğur • 
muştur. Resmi Alman me• 
bafili bu buıuıta ıu müta 
leay.1 yürütcnektedir : 

Almanya ·salkanlaraa 
İngiliz hazırhğını önlemek 
ve sulhu ouıhafaza etmek 
için bu hareketi yapmıı· 
hr. 

Sovyet Rusya bu mü· 
bim noktaya anlayaqıaz 've 
krndi fikrini beyanda ı1er· 
besttir. ;\ıma.ııya bareıke· 
tinde biç bir: devletin tah 
didat:m kabul edepı~z. 

Y. una.nis.tana aulh 
nıu teklif ~dili)"OI" ? 

Londra 5 A . A. -

Fasla 
Alman kataab 

varnuşl 
Loedra 6 ~.A . ...-,Avam 

Kam&F•..,.d• beyana tto 
bümıan H.ri .. ı>t Miıltt'şa• 
n..f'raMtZ~~~ Kaza 
.... ya oubat ıiptiQ.aında. 
buı ~ata ıubaW.,,nın 
gel~ ~e banllllQ, ~lih 
lı o!du,ğunu ıöylemiıtir, 



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Halkan kanı ile. halkın 
11im ve ira&deıile kıarulan 
bu reiimin bekçilerini ye• 
tiıtirmf.yi hedef edinen 
cümhuriyet mtlarifi m ~k • 
tep usullerinde terbiye sis· 
temlı~rinde. mektep teşki· 
litında daimi halk bakimi 
yetini bir prensip olarak 
kabul etmif ve bütün mü 
esseseleri ıi bu g~ye yo· 
lunda seferber etmiştir. 

Cümhuriyr.t maarif ve 
kültür müe11e•eleri dev • 
let kuvvetini üstün bir o• 
torite ve devletin nazım 
rolünü esaıh bir umde te 
likki eden hür, fakat dev 
let disiplini altmda toplan 
mayı kendine şiar edinen 

'bir gençliği yetiştirmek 
gayeaindedirler. 

• •• Bir noktaya daha işa· 
ret edersek takip edcce
ğimi 1 kültür prenıipimiıin 
hangi esasa dayanarak i • 
1.1hma çahıtağımızın, aayın 
okurlarımızın gözleri ö · 
nünde aydmlanmasıol\ hiı 
met « der sanırım. 

Muasır medeni cemi • 
yetler Jelikkiıinde; tam 
müıtakil millet mefhumu 
içind" toplanan unsurlarıo 
en baııoda " kültürel is · 
tiklil ,, gelmektedir. 

Bu günün milletler ara 
ıı ı ekabeti, bir bilgi reka 
betidir. Geçmiı zamanla • 
rın çeşitli:emperyalizmleri 
nin yerine şimdi bilii em 
peryalizmi kaim olmuş bu· 
lunmaktadır. 

İlim yaratan milletler, 
yuatmıyan milletlerin efen 
diıi olm•ta doğru yürü· 
yorlar. Müstakil ilmi ol· 
mıyan miHetl~r, ordusu bu 
lunmıyan bir milletten da 
ha zavallı bir hale düşme 
t~ mahkumdurler. 

Bunu açıkça anbyabil· 
mek)çin çok uzaklara git 
miye lüzum yoktur. Bugün 
kü tiünya herçü mercı 
bize mubteHf sahnel~r ar· 
zetmekte olduğu gibi 
1914 - 18 cihan harbi 
de bize çok misaller v~r

mittir. 

* •• 
Cihan harbinde millet 

ter grupları araımda çar· 
pışan ~ey ilim seviyeleri 
olduğunu görmüştük. Her 
keaçe bilindiği üzere bu 
m"barezeye yalnız askeri 
bilgi ittirik etmiyordu. 
Psikolojiden ziraata kadar 

~ her bilgi dab kmıodan 
~ııyırılmıı kılıç ıibi ortaya 
. atdmq, boy ölçüyordu. 

( Sonu var) 
Şikrli oouz 

Jt.NKiUN 

Koordinasyon kararları 
Memleketin maden istihsali arttınla• 
cak, deniz nakil vasıtaları hükumet-

kontrolüne tabi tutuld•ı 
Ankara 5 - Koordi· 

naayon heyeti iki mühim 
karar vermiştir· Bu karar 
lardan birincisi memleket• 
te madt!tı istihsalitını art. 
tırmık bakımından mühim 
esasları ihtiva etmektedir. 
Malümdur ki maden ta· 
barri ruhsats alan fllkat 
kendiıine ihale edilmiyen 
imtiyaz sahipleri 2000 ton 

dan fazla Linyit madeni 
istihsal edemezlt>rdi . Yeni 

kararla bu knyıt kaJdml· 

Bölgeler a1a 
sı kır koşusu 

mışhr. 

lkinri karar bütün mer 
k~z nakil vasıtalarını hü· 
lcumet kontrolüne vermek 
tcdir. Türk bayra~ını hımil 
olan bütün gemilerin nav 
lun ve St!ferleri bir komis 
yon tıra&fmdan tanzim o· 
lunacak ve bunlar münaka· 
lit Vekaletince idare edi· 
lecek ve bütün gemiler ko· 
misyonun emrinde buluna 
cakbr. 

25Liraga 
kada1 

PPzar giinü saat Olan borçlar için 
10 da şehrimizde haciz yapılmıyacak 

yapılıyor Ankaıa - femyiz mıh· 
kemesi Tevhidi İçtih"t RC:-

lçel, Seyhan. Urfa,Ga· isi 25 liraya katlar olan ala 
zianh'P ve Maraş ' bölgele· cak:davaları için mal haciz 
ril~ bölgemizden seçilen edilmemesini, ancak para· 
dörder kişilik atlet ekiple- mn tahsil edilmesi kararı· 
ri erasmda pazar günü şeb· 01 almıştır. 
rimiıde büyük bir kır koşu ---=-~------
su yap11ac.~ını evvelce ha· Al manga 
ber vermiştik. b l • Komıu bölgelerden ge u garıstanı nı-
lecek olan atletl~r cumar çin istila etmiş? 
teıi günü şehrimizde bulu• Berlin S A.A.- Ya· 
nacaklar ve lakend~runda rı resmi bir kaynaktan bil 
Bölke atletizm ajanı tara· diriliyor: 
fmdan karşılanac.aklardır. Bulgaristanm işgalini 

Koşu,ıskenderun-An· intıç eden ıon vaziyet ü-
takya aafalt şosaıı üzeıio· ıerıne bunun s~bepleri 
de ve Antakya iıtikam-tin hakkında Alman resmi 

de yapılacak ve 6000 met kaynaklarında şu izahat ve 

re ohrak Belediye mey- rilmektedir. 
danında sona er~ccktir. Alman yanın aldığı bu 

tedbire iki mühim sebep 
Bölgemizde ilk defa o vardır: 

lırak yapılmakta olan bu 1-Bılkanlardn daimi 
büyük koşunun idaresi böl ıulh ve kati emniyeti mu 
gemiz atl~tizm ajanlığına bı- halaza 
rakılmıştır . Mıaafir kafile· 2- Alman yan logilte-
lerin her bakımdan istira• reye kartı giriştiti harbi 
hatları hususunda İcab e· kazanmak. 
d~n bütür. hazırlık!ar ik· Malumdur ki Hitler 
mal edilmiştir· lngilizler her nerede olur• 

Belediye Meclisi sa karıılarmda Almanya· 
toplanıyor yı göreceğini ilin etmi,. 

Vilayet makamı Bele• ti Almanya iktisat ve 
emniyet sahasını tehdit e· 

diye meclisinin devre içti den her yeri işg!l etmiş· 
malarıot onbeş gün tem· tir. lfte Balkanlarda alı· 
dit etmitti · Bu temdid Ü· nan tedbirler bu iki eaas· 
zerine Meclis önümüzde- lı unsura dayanmaktadır. 
ki paıartesi .günü Topla· Almanlarla Buı-
narak Belecbye memurla-rmın tayinlerine ait karar 1 garlar çarpıştılarmı? 
larm tasdiki müzakereıine Ankara 5 (Radyo ga• 
devam edecektir zetesinden) Buıgariıtandan 

• gelen b•berler vaziyetin 
Halep. koosoıosumuz normaı olmadığını göster-

Halep Konsoloıumuz mektedir. 
Selim Ragıp bu sabah Ha Röylerin verdiği ha· 
lepten şebrimi2e gelmiş berlere göre, Bulgar Ha. 
ve Valimizi ziyaret eyle . riciyö Nazırı Popof iıtifa 
mittir . etmek üzere :Jir. Diğer ta 

raftan Sofyada Alman iş 
Hususi muhasebede gal kuvvetleri ile . Bulgar

lar arasında çarpışmalar 
olduğu ·ve bu çarp11maya 
üniv~rsit~ talebelerinin 
iştirak ettiii bildi rilaıekte 
dir. 

Huıuıi mubaaebe bi
rinci mümeyyizi Fuad Çö· 
teli terfian Hatay mahalli 
idareler Kontrolörlüğüne 

;tayin. oluo~~tur. 

a 

AmerikadO, 
Bizim b~taraf kal- lngiltereye yardırıt~ 

Londra: 5 A.A.- {)it' 
meyi gazetesinin V aıioıto' 
muhabiri bi1diriyor: V 
rikanın İngiltere.ve d_, 

Hitler 

mamızı istemiş 
Nevyork 6 A.A.- Müs· 

ta kil Fıransız aj"nsı bildi· 
riyor: Hitler Türkiye Cum· 
bur Reisi lnönüne gön· 
derdiği mesajda .Türlriye· 
nin bitaraf kalmasını iste· 
miştir. Bunun sebebi 
Türk ordusunun çok kuv 
vetli hatlarıda büyük bir 
müdafaa kabiliyetine ma· 
lik"olmasıdır. 

Türkiyeye karı• bu su 
retle lıareket eden Hitler 
Yugoslavyaya karşı başka 
bir yol tutmuş ve ta· 
leplerinde çok İleri git· 
mi~tir. Hitler Yugoslavya· 
nın mihver paktına iltihaki· 
m istiyor. Fakat prens 
Pol mihvt!r paktına iltihak 
i'> tr t isti !cl ,\\.\l m • alı · 

afaıa edemeyen diger 
devletlerin vaziyetine düş· 
mek istememiştir. Prens 
Pol Alman ordusuna Sela· 
nik:yolu olan Dardar vadi 
sini açmak istememekte ve 
bitaraflığı iblal edildiği 
takdirde bunuıı pek vahim 
nticeler doğuracağını ileri 
sürmektedir. 

At inada 
büyÜk tezahürat 

yapıldı 

_ameli bir ıekilde yardt" 
için tedbirler alınmık~' 
Amerika tarafından yerilı' 
harp levazımının lngiltet" 
ye nakli için İcab ed~ 
vtpurlar lngiıtereye ~ 
edilecektir. Teılcil edil~ 
bir koıoisyou Amerik' 
dan gönderilecek harp it 
vazımrnın ne mikttrı ıı
lngiltereyelv~ ne mikta,..
Yunanistanla Çine gönde' 
rileceği tesbit itile ul'' 
şacakbr. • 

Maltada mecburi 
askerlik 

Malta S A.A.- Net" 
dilen resmi bir tebltk il' 
mecburi askerlik m~ 
girmiş ve kur.t 
bugün silah altma ~ 
mıştır . 

Holandada vaziy,I 
Londra 5 A.A.-- Saat' 

ya gelen hab•tlere ıöt' 
Amıter ve Grandalll f' 
hirl~rinde çıkan aon kati' 
şalıklar üzerine ;AlmalJll' 
bu iki şelırin belediye '/~ 
islerini azl "ylemişl~ 

Holandadaki ralnı u-'. 
misinin vazifeıiodeo =·"' 
edilecekine dair çıkao ., 

Atina 5 A.A.- Ati · herler birlikte r~ımeıı 1' 
nahlar dün Edenle Gene· 
ral Dile karşı büyük te
zahürata devanı etmiıJer· 
dir. 

Dün bütün:gün ka· 

nunu esasi meydanında top 
tanan halk kütlesi İngiliz 
Elçilik binasının karşısın· 
da bekliyerek lngiliz Ha· 
riciye Nazırını her geçiş 
ve çıkışında hararetle al-

'kışlamışlardır. 
Edeni otelinde ziyaret 

için gelen Türkiye Bü· 
yük Elçisi de balkın coş· 
kun tezahüratı ile karşı· 
lanmış v~ Elçi otelde uzun 
ve çok samimi bir müla· 
kat yapmıştır. 

logiliz Kumandan 
ıarı taltif ediliyor 

Londre 5 A.A.- Af· 
rikadaki fevkalade biz• 
metlerinden dolayl lngiliz 
kumandanları taltif edil· 
miş ve birer madalya ol
almışlardır. 

ltalyanlar silahla
rile teslim oluyorlar 

lanmakdadır. 

Viyanada bir tof 
Jantı 

Viyane SA.A.-Al,,i 
ajanıı bildiriyor: ~ 
hava marıalı Görnig bO ..J 
bah tayyare ile bura)'• r 
miş ve biru aoora ıel~ 
Rumen başv.,kili Ge~ 
Antoneakuyu lıear.şala1"~ 
kendieile uzun müdd-.'t
rüşmüştür. Berllnde _ft 
mulakat h"kmda ıu tlll':~ 
mat verilmektedir: pAll 
katta siyasi ve iktikadi ~ 
seleterden ziyade ~ 
meseleler görüşüımiit:2lil'~ 
Antonesku ı tat 18 el• 
yarl'I ile Bükre,e dön~ 

-~~"ğreye d•~ 
Viliyetimiz Çocuk ~ 

geme kurumunua yıl*/!'. 
graai 9Mart 1941 P 1 
~ünü akşamı ıaıt ;o _J 
Halkevi salonların• O 
laca1'hr. Sayın a1#" . 
teırifleri. .J 
Münakasa terd'f 

Ant&kyanın Kurteal-' 
hellesinde 748 lira 1°A 
ruş ketifl~. Fevzi Ç " 

Kahire 5 A.A.- Eritre okulunun)amri açık~ 
ve Somalide harekat mun· maya çıkanlmıı "" ;/;J 
tazam:ın inkişaf etmekte• yen günlerde talip 
dir. lngiliz kıtaları mühim etmediğinden • pa-r./ 
mevzileri işğal ederek iler yaptaralacatmdan itt'İ 
lemekte ve esir almakta· ' rin V akıftar idaretio' 
dırlar. Ele geçen matlzeme racaatları. 
hisapsızdır. Eritrede 1500 '' · t M"d!:..ei 
l 

. . ,,efrlJA U W'T! 

talyan askeri sııablarıle 1 Seıim ÇELENi( 
Inııilixlere teılim olmuştur. 1 C.H.P.matbae11ANf 

' 


