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per~embe 
Alaone şcrtıa .. ı : 

D•hllde yıllıöı 5 lire 
Y b ncı memleketlere 

8 lira 

lltnlerm har kelime
sinden 5 kuru, •hnı ... 

Ocrat pe9lndi ... 
OOnD geçen aayıS.r 

10 kUl'UflUr 

IEz·l c Ameri-
Q/imiz ekmek meselesi akkında ga.' kan lngi 

tta bulundu /iz f apo11: ?.s:temize mühim b y 
1 °kmensüer diyor ki : "Cühmuriyet hükGmeti ekmek ihtiya-
' ~~ 1 mutlaka temin edecek tedbir~eri almıŞtır. ~ 

t akat evlerinde yetecek kadar bugday bulundugu halde fu
~lıtılardan ekmek alarak sıkıntı yarafar.ların bu hareketi iha
lı eltir. Bunlar cezalarını göreceklerdir. Benim en büyük ıs

~; tabım muhtekir bir babanın arkasında bırakacağı ana ve 
d~ ~lJ yavruları düşünmemek gafletinde bulunmasıdır. 
~~ MENFUR VE KÖTO ZİHNİYt:Tİ KÔKONDEN SOKOP ATMAK HER VATANDAŞ o İÇİN ASIL BİR ODEVDİR» 

k11./ları teftiş eden Valimizinana 
1 ~~. tJe babalara f ayd /1, öğütleri 

:J~ ~ iş~ .. Meeele i ve Yaptığımız ine lemele· bJrakacaş!ı ana ve o ana detmeyi zevkli bir borç 
ıs$~ 111 .ı:ıe kUıerinde htikO- re göre, baıt vatanddşlar nın kuCJğmd tki vavrul.:ırı ı biliy.oru~. Bundan sonra 
jle! ııı ~ ı~~tı~lldar derm bir evıerınde yenı mahsul çı· bir an bile düşünmemek aynı şekılde bana yar~ı·. 
ğl~ \ l,% d.1..;rduğunu h~ kınc·ya kadar yetişecek gafletinde bulunmasıdır. ma devam edeceklerınt 
9~' ~"k işi01:'1ı. Bilhassa buğday ve unları bulundu Jtıtikar mutlaka dur ve m nıl, ··ti l yivimlik 
·~~ ~~~ttıe11~.~rinde Vali ~u halde furunlardan ek- malıdır. Türk çocuğu ve ihtiyacı iiıerinde ~aha şid· 
1ııı1 tstl!(). Uerden bir mü- mek blmak suretile ihti· Türk anası, koca veba· detli ve sıkı tedbırler al-
~lıl ~ t~~ŞQ11~:1Ve bu husus yacı arttırmaktadırlar. Bu basının ihtirasına kurban rnamıza meydan vermiye 
o~ ~ .itleri erile alınarı ye h..ırek ~t tarzını iki ~eye edilmemelidir. Vatandaş ceklerini umarım . ,, 
(

11 lQ~ı... 60rdıık. Bu han.14eiiyo'"ll~. ların go'"zleri önüne şu * • 
' ~~~ * ı!' ~ ~ıt ııuniyetle ka 1 1-Eknıeksiz kalmıılır noJctayı koymak isterim Valimiz okulları geZP. · 
il ~~. ııay,h 1 . 1 k ıJ '~ı k· •ı Sökmen- kaygısı ki, evlerinde, anbJrlnrmda rek tetkık er yapına cta ve 

o. lta4ı
1

: 2- Fırsat bulunca yeter derecede t>km~krkle- öğrenicilerle okulların Hıti· 
'
1 ~lq YlılarAn · 

1
J anbarındaki buğdayı yiik ri mevcut olch.Ju l.alde yacı. duru~u etrafında iza-llıt ~ Uğu geçır· 

11~ ltıtı81z kıtlık yılı· 1 sek fiatla vatandaşlara f urunlardan ekmek almak hat almaktadır. Bu husus 
r 11 1( ~Utj Utlatrna)al"I satarak ihtikar yulile hır · sure tile yanlış yola sap m ta ki inli balarını IUtf~tnıele 
'f) r .Yet hükfimeti ı:;ızlık yapmak sevd ısı farın evlerindE>,birer birer rini kendisinden rica dtik. l)r1' ~ tııış l . 1 l, 
. ..ı' \> t ~lir 0 duğu alil · Birin<:İ ihtımu as u va ar.ıma yapıla ak ve yaka· Çok müşfik ve asil bir ba-
Fı qt~ ~q ldaşın ·· ·· ı rit olamaz. Cümhuriyet ldııanlar, gizli stok bulun ba olan Sökmensüer bize 
t; 

1 1~111, llğuı1· · gonu · ı k A • t d l l 
li r .. ~~ ~ttqa 

1 
u ı•rnnım ıü urnetı va n aş arın durma suçundan Milli Ko· intibahmnı şöyle an attı : 

ııı t;ı~ ~il ş arın ekın ~k ekmeklik ihti~racını htır· runma Kanununa tevfıkan " - İııtibaınıın iyi ta 
tlfJ' L,Iıı " rşıh1 n1ak · hangi şa. t altında olursa Cümhuriyet adliyesine ve rafı çocuklarımızda gördü ıt ~ ' \'to ııze· 
,J' tı~ ~ 1(} Un sevkiyu olsun mutlc1l\a temin edo· rileceklerdir. ğüın kabiliyet ve z~kil üs· 

•

1 

ı/ ~ tlit ar hüyUk feda cek kudrette lmlunmık· IJer vatandaş bu aki tünlüğüdür. Yavrularımı· 
ı ~11" Yah} 
ıı~, ""~a 1

'
1 dığını da tadır. Bu noktaya u aka heli dmınsı aklına getirertık zın temizliği le ana ve ba· 

' ~ ıh Şın ı lbe d ı ·ı · · · k k h b l d h k d i" f { ~1 •1 ~111111 <a n duy ar arın ı r,ısmı çe- ·me U"U l tıarekete ve şe rin a arının a a ya ın an 
e <!ih Vardır. isterim. iaşe hayatım tazyik etme· ilgilenmeleri gerekli .oldu· 
ıı>ı iOr~ıtda iln harbinin ikinci noktaya gdim:e: ıneğe alışm ıh ve bunu ğu inanışına vardım. 
ıı1;1 ~ l'\ınııı l1ataydaki Hu kötü zılıniyeti kö· kendisi i~in bir vazife bil· Türk çocuklarının sağ· 

:J ""'ı -.r<1 künden yıkıp atmak her 1.,.. lı~ıı üzer:nde gösterilecek ~ ık a pişiri- me ll.ıır. 
ı .. ı. ek vatanda-z için asil bir ö · V ·r · ·r 1 alaku derec~si, ileri ve ,:;''l ~ır•·rıı"~in mik "' azı emın ı ası yo un-

~~~' hı.ı~ torba u· devdir. Cümlıuriyel hilkO· da bugüne kadar çok sa· güçlü bir nEıSlin yaratılma 
"f .. \1 metinin isteklerine ve ka- 11 t h lk d ·· sı yönünden en iyi bir öl t.ı • ı. ~Sat e bugün nurıi emirlerine boyuıı oğ yırı a ay a ın an gor- d ) 

~ " o b ... d ı. ( Sonu 2 inci e ht~ ~>'Gk r .a~ı bul mek ve bu isteklerle 0 • düğüm yardımı a "uy 
~ ~~ıg1 ~lışın bir mirlerin yer~ne getirilmesi lt)l., 

~ ti ~Urtuaşla- ne çal•şmak dernek vata· 
-l!ttı '~111 :t eknıek· na ve millete en büyük 

ı,_ l{ıı 

\'Q~it l'Şıhyacak hizrr.eti yapmak dernektir. 
~lit ~aınalnrın T~rsine hareket ihanettir. 
~ ~i~Se de bu· Başka bir şeyle ifade edi 

~ ~a .aYH bir lemez 
\ l~ ~' . giinde· ihanet yolile ihtikar 

ı l ılQ lJO yapilnlar er geç cezalarını 
aııırı ge ç ·keceklerdir. l~enim E;n 
ltı misli- büyükJstıralnm mulıtekır ha-

1.H.K. ya dımlar 
Necip ve Hamit Bal iki .• ci dl~fa 200 lira 

teberrü ettiler 
B J iki ortnk bugün Kuru
ma 2 ,(ı lira: daha teberrü 
otmişlerdir. f..urum kendi 
ı~riııe teşf'kkür etmekte • 
dir. 

savaşı 

Bütün hıziyle 
devam ediyor 

Batırılan İngiliz 
zırhlıları 

Bugün Japon kararga~ 
hının resmi bir tebliğine 

göre, Japonlar çok mühim 
bir muvaffakiyet kbzanmış 
ve iki İngiliz zırhlısını bu 
tırmışlardır: Bunlardan biri 
lngilterenin en yeni ve en 
modern savaş gemisi olan 
35 hin tonluk Pr.Ofovayl ve 
31500 tonluk diğer bir sa 
vaş gemisidir. Japonyadan 
verilen bu haber lngiliz 
Amirallık dairesince de 
(!erçek leştir ilmiştir. 

Malezyanın şimal bölge 
sinden çıkarı\m1ş olan Ja
pon kıtaları S:ngapura 
doğru ilerle nektodirler. Jn · 
ponlarrn bu iki önemli 
mevkii zapta nıuvaff ak ol 
dukhırı bildiriliyor. Bu ıun 
la beraber lngiliz muknve 
metinin de aı ttığı haber 
verilmekte ve hurada ç·ok 
şidoetli bir bl>ğuşrnanın baş 

lad,ğı aıılaşılmaktadır. 

Diğer laraftnıı FiJipin 
lldalarına asker çıkaran 
]dponlarm hedefi i\lanilla 
deniz üssünii ele ~eç;rmek 
tir. Çünkü bu ils Ameri
kulılı.ırın Uzak doğuda~i 
eıı önemli üssünil tHşkil 
etmektedir. H~r halde iki 
tnraf kuvvetleri arasında 
c;ok şilldelli bir rnüc:ıdele 
olacaktır. 

( Radyo Gazetesi ) 

SON DEKİKA 

RUSYAOA 
Cephede askeri o

nem kalmadı 

!5 1 

Berlin 11 A. A. -
Alınan askeri mahfillerine 
göre, Rus cephesinin ŞİPl· 
dilik askeri bir önemi kal-

ı mamıştır. 

Bundan ~onra bu cep
hede ancak mevzii önemi 
taşıyan carpışmalar ola· 
caktır. llugtin i\:in bundan 
başka birşey beklemek Ha 

ms 
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Tek Dike 
1 

Hususi delegeler, Namu· 
rular, Kurusular, Amerika<la 

, yeşil bir mas ı etrafında top· 
lunınış sulhü konnşarken 
Japon t a y y a r e l e r i 
havadan, g~mil ~ri de de· 
nizden birçok Amerikan 

~üslerim~, ateş yağdırmaya 
lıaş'adılar. J p~>nyanın du· 
ruınıı; savaş Avrupuda 
başlıyalıdanberi, herkeste 
bir merak uyandırmış . 
Mihvere giı m ış, fakat bir 

".taraftan da Amerika ile 
anlaşnıayal<;alışıyor görün· 

_ müştü. Artık her şey açık 
lanmıştır. 1\ihayet Japon· 
~ a d11 kendini oı hı~ a at 
mış bulunuyor. 

llıtiyar yer yüzü şiın· 
di bir ateş ve kan deryası 

•halindedir. Sular bil(- ateşi 

söndürmek şöyle dursun, 
koca denizler şurasından 

bur.ısından tutuşmuş bir 
oı mun gibi yanıyor. 

Dün Avrupa savaşı di
ye adla.ıdırılan büyük fa· 
cıa, bügün arlık bir dünya 
harbı olmuştur. Sıfırm ııl 

tında 40- 50 dereceden 
bir bahar havası yaşatan 
illeıe kadar her taraf kıp· 
kırmızıdır. Bir z::ımanlar 

penbe guller açan l:abçe
lerde şimdi insan İt>kelet
leri sırıtıyor. 'ı'. eşil ovaları 

kulın burut dumanları 
kaplamıştır. Pırıl pırıl ya 

nan, g celeri güodüı!eriu· 
den farksız ve geceleri gün 
düzlcıiuden ııeşeli şelıirl~r 

şimdi simsiyah bir tülle 
-örliilm iiş gibidir. 

lşto bu kapkaı a dün· 
ya üzer ı d .. , yer ~er 1r s1ıı 
ıskt'lelleri sırıt n ovalar 
h• çavrili, gecesi guLı:i.ızün 
<len f.ıı ksız bir ışıl\Jı 
memleket, bir mcsud ül 
ke vardır. ~üngüsünü hu 
duda duyimış erlerile ve 
yüreklerini rlHine dayamış 
nııllelıle rahat, sakin, hür, 
müsmkil ve refahlı bir ülke 
'ardır.Bir· tek ülke. tıurada 
ne kan lıugusu. ue alev, ı~c: 
de b<ırııt kokusu vardır. 
Hur..ıda :yuhıız tarihi 
övüııen,:kuvvetiı.e güvenen 
bir rnillcl 1 uzur içinde, is
lıl,Lmle emniyetle L::ıkarak 
ydŞ yor. Emniyetle b ıkı 
~or, ~·unku başında babası, 

.sını larırıd ı k..ııdeşleri v.ır 
• 

dır. 

işte bugünkü J 'rkiye 
l öylı~ tek ve Coı;;ıınet bir ··ı 

liedir. • 

F. Görmen 

lngiliz futbol 
takımı 

Dün İstanbula gitti 
lslanbul 10 A. A. -

Feneı bahçe ve t;alatusaray 
ile birer muç yeıpmıık üze 
re Ankaradan buraya ge
len Ingiliz futbol takımı 

Haydarpıış:ı istansonund 

l htikô.r gzlanznzn !Alma l, 
başıı'J ,ezilecek 

( iHaşi 1 iccide _ 
çiidür. Bütün <,;ocuk baba· 
larmın gözleı i önüne bu 
çok esaslı noktayı koymak 
istt~r m. 

Göze çurpan Lir iş te, 
öğrenicilerden ( talelıeler • 
den) bir kısmının henüz 
soyadı almamış olmaları 

dır. Hu yavruların ı:myrdı 
almamaları kendileri için 
bir suç değiıdir, fakat lıa 
ba ve anaları için kanun 
meRuliyetini taşir lıir nok· 
saııdır. 

Bu gibi ana ve babalar 
derhal nüfus dairelerine 
giderek çocuklarım ~oy · 
:tdsız blrakrnamalıdırlar. 

Ana ve babalara ikin 
ci b'r öğüdüm, ~n hafif 
nisbclte dahi olsa hastalık 
arazı gösteren çocuklarını 
okulu gönJerrncmeleridir. 
Bazı okullarda boğazmdan 
hasta, bazılarında da az 
çok ateşli çocuklara rast 
ladım. Çocuğun sıhhat ve 
h ıyalı b ıkımıııdan tehlıkeli 
bir hiireket olau bu halin 
önüne gt çilmesi için okul 
larca d:ı tedbirler alın· 
maktadır. 

- Kız Enstitüsünü na· 
sıl buldunuz ·~ 

- Kız Emstitüsünüıı 

A.1takyada kuruluşunu 
Cümhuriyet idares'nin ve 
~eflenrnizin Hataylılarü 
karşı bir tevecclıt. •re sev 
g'si eseri o1aruk kabd d· 
mek azımdır. Bu mü~sse· 
se Hatay tiayunları iç'n 
f~yiz ka~· ~ğı u~ .cak ır. 
Gön\il is•iyor Kİ, b•ı oku
lun der::ıaneler~ tıklım tık 
hm dolnlUŞ bulunsun. 

~ehrin en ,güzel ve en 
kıymdli okuJ binasım bu 
mües eseye vermi~ Lmluııu 
yoruz. ~ns itünün orta bi 
riacı :ıınıfıuı Ul <.;ok yeter 
öğrenicilerle '-" ılışmalarına 
başlamış gördüm ve bu 
çalışmalardan memnun ol 
dum : 

Mes'el,i bilgi veren ve 

ortaokul mezunu alan 
özel birinci sınıf ııı resmen 
açılnıasım sağlayacak ka 
dar ölTreııicinin henüz bu 

~ 

kıynıdli mü.!s:;eseye yazıl 
nı.ıdığmı görmekle çok 
üzül<.iilm. Bu okulun paha 

k.ı\ ıb.:ılık bir sporc~ küt 
les: tarafından karşılana· 

rnk Tokatlıyan oteline mi 
safir tdiimişlt-rdir. 

ı .... ~fıle Heisi bt·yan alla 
bulunarak demiştr ki : 

·• Ankarada her türlü 
tahmin ve tasavvurun üs 
tünde iyi kabul giirdük. 
Halkın spor anlayışı ve 
terbiyesine hayranım, Gü· 
zcl yardumuza gelmekren 
duyduğumuz sevim; büyük 
tür. ,, 

biçilmt>z değerini llataylf 
vutanduşlar ııı.gfüleri önü· 
ne koymak istiyorum: 

Ortaokulu bitirmiş kız· 
larımızı derhal ve ~ gönül 
sevgisile hu okula gönder 
meliyiz Bu okulda kızları 
mız tam manasilc 'l ürk 
ev kadını olarak yetişecek 
ve her biri kollarımı bütün 
hayatlarında kimseye min 
::ıet etmeden, muhtaç olma 
dan kendılerine yu~ama 
kaynağı olacak birPr altın 
Zanaat bileziği takmış ola· 
caklarJır. Yemek pişirmek, 
elbise yapmak, dıkış, şap· 
ka, örgü, çamaşır, <,;içek 
yap.naK ve pasta gibi çe 
r ezlar hazırlamak gibi bir 
.:;V kadınına lazım olan bü
tün işleri yap:ıbilmek, an· 
cak bu okula de ıamla 
mümkün olacakl!r. 

Okulda Akşrnı Kız Sa· 
nat okuluna devam r·den 
Hatay kızlarının yapmış 

olduklarl çiçek bukederini 
haynmlıkla seyrettim. Ta· 
biatuı canlı çiçc:kleriııe ta 
mamile benziycn ve canlı 
bir manzara gösteren Ha· 
taylı klzlarımızın bu~eserle 
rıni takdirle yadederirn. 

Tekrar ediyorum : Her 
kız babası Hataylı, ilk ve· 
ya orta tahsiliııi bitiı'cn 

kızını h"ç durmadan ve le· 
reddüt etnıcd r bu okula 
) azdırmalıdır. Kızlan bu 
okuldu :,·,.~:oen aileler bu 
nun dcğ(~rinı bütün ömür 
leri bo. unca aıılc..,··ıcaklar

dır. 

Doğu cephe
sinde 

Ruslar yeni zaferle:--
den bahsediyorlar 
Moskuv.ı 10 ı\.A. 

N şredilen hususi bir teb· 
!iğde deniliyorki : Lnıı'ng· 
radin şimal doğusunda 

büyük bir zafer elde edil· 
miş, cvve!ce lerkolunun 
Pıkovin ~ehıi geri alına· 
rak ıjç Alman tümeni boz 
guna uğratılmıştır. Almalı 
tar burada 7 biıı ölü lıl· 
rakmışlardır. Alınan esir· 
lerile sava~ malzeme:si su· 
yılmaktadır. Bozguna uğ· 

ruyan, geriye kaçan ve 
kurtulmak için o:-maulara 
sığınan Alman uskorleri 
kovalanmaktadır. 

~loskova 11 A.A -. 
Dün akşumki Hus ~tebliği· 
ne göre, c ·nupta ileri ha
rekete devam etmekte olau 
Hus kıtaları Kcrç şelıdni 
geri almışlardır. llu mu

haı\,belerde iki Alman tü 
meni yok edilmiş ve Al· 
manlur 13 bin ölü bırak· 

mışhırdır. 

İngiltereye hücum 
edecek 

Londra 10 A.A. - ln· 
giliz askeri mahfillerinin 
kanaatına göre, Almanlar 
Husyada kazandıkları top 
rnkları muhafaza ederek 
müdaf aııya geçecek ve ilk 
hah11ada lngiıtereye hü· 
cum için hazırlanacaklar· 

dır Athıntikdeki bugünkü 
sükunet ilkbaharda Pasi 
fikteki şiddetH ooğuşma· 

dan daha şiddetli bir bo· 
ğuşmayu iııkilap edec"'klir. 

İngilterede yeni harp 
tahsisatı 

Londra 11 A .• \.- In · 
giliz maliye nazın parle· 
rnentodan 1 milyar' Ingiliz 
liralık yeni harp tahsisa· 
lı istemi~lir. Harbin başın 
dan lıeri istenen tahsisat 
4 milyır lngiliz lirasına 
v~rruıştır. 

Alman tebliği 
Uerlin 10 A.A.- Al 

rnan tebliği: doğu cephesin 
de mevzii düşman l-ü· 
cumları kendilerine ·çok 
kanlı kcyıpl<ır verdiril~rek 

püskürtülmüştür. 

Doğu cephesinde 

ki harp yavaşladı 
Uerlin 9 A. A. -

ı\ 1 m<tn tebliği : 
Uoğu cephesinde mev 

zii hareketlmdPn başka 
mühim bir şey olmamış 

tır. 

Cenup bölgtıs: .. deki Al 
man rn üdafaa hatlarında 
Huslar bir gedik açınağu 
muvaffak o!muşlaıoa da, 
bu g ... dil.r k;ıpatılmış ve 
bir tuburu yok edılmişlir 
Leııingr ad muhasara hatla 
rın a tan Y. ve tay) a re ile 
hücum eden Bolşevikle .. 
~·ok ağır zuyıatla geri \c>· 
virilmi~ savaş meydanında 

1 t tank bı ukmışlardır. 
l\loskov:ı 9 A. A. -

Pravda gazetesi cepheden 
alarak verdiği lıabeılere 

gö .. e, m~rkeı hölgesmde 
Hus karşı hücumları mu 
vaffakiyetle gel;şmektcdir. 
Yalnız bir köyde Alman 
hır 5 U ölü bm;kmışlurdır. 

peten Hıtleri taziye 
etti 

Vışi 9 ı\. A. - ~iare 

şal Peten, Alman Devlet 
Heisı Hitlere şu telgrafı 
göm.lorıl'iş ır : 

" Almaıı işgal ordulu· 
nnu k Jl'ŞI lekr..ır edilen 
<.:irkin sulküstlardan dola 
yı şahsi taziyelerle Fran • 
sız hükümetiıı'n taziyeleri· 
ni kabul etmenizi rica ede· 
rim, Canileri yakalamak 
için elimizde bulunan bü· 
tün imkanlarla ı.:alışıyoruz. 

Manalı bii ziyaret 
Vışi 10 A.A.- Fran· 

sız Başvekil muavini .\mi 
ral Darl m, It:ılyun harici 

ilan 


