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Y tu:ncı memleketlere 
8 lira 

-uar:ıarın har kelim -
•inden 5 kuru, alınır: · 

Ocrat peflndlr . - -
GünD aeoen aayllar f 

10 kuru tur -SAYISI 2 KURUŞTUR 

l 

Qıize e e t u 
~eni yıl istihsal durumu ferah vericidir, ek-

ek vaziyeti Cümhuriyet Hükumetince her 
A cepheden ele ahhmışhr 
darıadaki toplantıda cenup Vilayetler im izin istih~al durumu göz-

~ den geçirilecek ve gerekli tedbirl~r alınacaktır 
Şe A1" man ve iş icabı şim · «tUSo usteşarımız 

l'a kınensüerinA di oraya kadar u1.an 
q~ın gelerek karşı mama müsait değil 
t'er \, v~ cenup dir. Fı:kat bir fıtsat 
, lııııtııı alılerile top olursa onu kaçır mı 
~iJl.ı lıa~JUn huşla· yaCEğıma şüphe yok 
· ır vermiş· t f' ur. 
~tıu -Iaşe durumu ne 

b~ arPd LHölgelerini "' a vaziyettedir? 
tıtlir~n . ıılayı il. 
d ıu.şc ve ~- - Memleketin ek Uru , 
~ i k cııu Uzerinde 
~a Ş'urarlar ulına 

fı bıı t uphe .edil mi. 
P ~ı 0Plnntıları ta· 
b trıek ·· va ' Uzere Ada 

meklik durumu Cüm 
huriyet Hükfımetince 

her cepht:den ele alın 
mış ve ~ereken ted 
birler ittihaz olunmuş· 
tur. q~tii~~n Neşriyat 

htırn. z iaşe Müs· 
~~SQ 

1

~ Şiikrü Sök 1 
at h~le hir ınüla- · l _;.;;......ı,,.____.::..-----:::~-~-......:. . ..c,,_~-~ 

dtıı>ıt s ' 

- Yeni iaşe teş· 
kilatı hakkında bize 
malllmat lOtfedermi 

l'ıttJıı " ır. ayın .\1üs-
GıGtı neşriyat Müdü· istihsali üzerinde ferah ve-
~'dak· 80.rduğu suallere ricidir. 

siniz? 
-foşe teşkilatı rPsmi 

gazde ile ilan edilmiştir. 

Bu gazetedeki lrnrarnııme 
çok sarih olup bu konu 

Ut: ı Cevupları ver 

llu t 
hakk opiantıhırın a-

llıtsınız~nda bizi aydın-

( Sayın 1'' 
~ili ICJret Vekili 

ol ~ıııı ıntaz Ôkmend~n 
... r,. e>n1 
""il~ıı re tevfikan A· 
U geldirn. 
lltad 

1~r c a Yapılacak top· 
~~ enup v·ı . 

Yeı:ı· ı ayetlerı· 
-.rı11 

1 Yıl istihsal du· 
~qıh,\>~ ınahsulün bugün 

"etıni .. 
\ıe gozden geçir 

~ u~ . 
. &im ~ı Yıl i.;in ted· 
'itler (ja Ve alınacak 
~tkqc. Z~rinde ilgili Va 
• q1,ıel1:a~tanınızlu fikir 

81 
Yapmak için 

' -~ • ~ lltdun 
1lı lltllrtı g~nel istih· 
'lll!ı? Unu nasıl görü-

u Şirrıa· 
tq ttı ıye kadar gör· 

Unzara yeni yıl 

-Bu aradrı Hatay1 teş· 
rif edecekmisiııiı? 

-Gönlıim Hatayda ve 
Hataylılarla beraberdir. Za 

1 üz.orinde herhangibir tafsi 
\ HH v rmeğe lüzum yoktur 

Valimiz bu akşam geliyor 
Şefik SoNer pazar günü Ar.karaya gidecek 

Adanada iaşe :ı1üskşa iştirfik edecek ve ağlebi ih 
rı Şükrü Sölmıcnsuerin re limal Ankarada bir hafta 
isliğinde yupılan Cenup kalacaktır. 
bölgesi Valiler toplantısı 
ttün akşam sona ermiştir. 

Valimiz Şefik Soyer 
bu akşam şehrimize döne 

cek ve iki glln kaldıktan 

sonra pazar güuü şehrimiz 
den ayrılarak Adana} a 
ve oradan laşe Müsteşari"" 
mız ŞükrU Sökmeı •süerle 
birlikte Aııkanıya gidecek 
tir. 

Valimiz Şefik Soydr, 
Ankarada Dahiliye Vekili 
mizin reisliği albndu yapı 
lacak mutad toplantılara 

Bir İngiliz 
filosu 

Atlantikten Akdeni 
ze geçti 

Tanen '22. A.A.- 6 
sı torpido rcuhribi ve biri 
35 bin tonilato hacminde 
iki krovazörden mlırekkep 
birlngilizBirmanya filosu 
dün saat 14teAtlantikten•gel 
miş veCebelüttarık boğazın 
dan geçerek Akdenize gir 
miştir. 

Milli Hô.kimiget 
ve çocuk bayramı 
Çoşkun, samimi ve çok eğlen

celi tezahüratla kutlandı 
Baştan başa bayr~klarla ve milli renklerle 

süslenen şehir bir çiçek bahçesine döndü 
çocuk1arım:z taşkın bir neşe içinde bay-

ramı kuflayorlar 
23 Nisan miili hakimi· huriyet meydanınd!l ve sa 

yet ve çocuk bayramı bu at tam 10,30 da isitiklal mar 
yıl yurdun her yönUnde şile başlanmış ve şeref 'di-
olduğu gibi şehrimiıdede reğine şanlı bayrağımız 
çok samimi ve eğlenceli çek!ldikten sonra kürsüye 
bir şekilde kutlanmıştır. gelen bay çocuk Türk mille 

Daha dünden itibaren; nin hakimiyeti ele aldığı bil 
baştan başa bayraklar ; ve ~üğünün önt.::mi ve çocuğa 
milli renklerimizle süsle· verdiği bilyük kıymeti be 
nen şehir bir çiçek bahçe- lirt~iş bunup_ arti . ~dına 
sine benzemPkte idi: Ana· partı ve beledıye reısı Ab· 
cadde'~re tak-lar kurulmuş dullah Bilginin söylediği bir 
·· h · d nutuk'ile Maarif ailesi adına 

cum nrıyet mey anı ve z· t s·· kl' . .. l d'ğ" 
k

.. .. .. 1 · t• me ure mın soy e ı ı 
opru sus enmış ır. heyecanlı bir nutuk takip 

Cümhuyriyetin yannın eylemiştir. Nutuklardan 
büy~~~eri ~_ıan .çocuklara ~ · sonra okulların geçid res· 
verdıgı onemın canlı .. mi başlamış ve tördn bu· 
bir delili olan bayrnm bil .... nunla sonu ererak talebe 
hassa çocuklar arasrnda ,..ler muntazam bir şekilde 
çok taşkın bir neşe i~in· '.alandan ayrıları:ık neşe ve 
kutlanmaktadır. sevinç içinde caddeleri 

Törene bu sabah cüm· . dolaşmışlardır . 

Maarif Vekilliği 
Kız talebelerin giyimi hakkın

da çok,
1
önemli bir tamim yaph 

Maarif Vekilliği, talebe 
lerin giyimleri hakkında 
bütün okullara cinemli bir 
tamim yapmıştir. Bu ta· 
mimi olduğu gibi ya2ıyo· 
ruz: 

"Kız çocuklarımızın, ta 
lebelik sıfatiyle aherıkli 
olarak, sade ve vakarlı bir 
şekilde giyinmelerjni temin 
ve takibetmeyi okul ida 
ıelerinin ve her öğretme

nin önemli bir vazife le· 
U\kki etmeleri lazımdır. 

Okullarımızda bu husus 
daima gözününde bulundu 
rularak talebede aşırı ve 
ciddiyetsiz şekilde giyinme 
etıreyanı uyanmasına 

müsaade edilmemelidir. 
Öğrenim çağmın ve a 

ğır başlılığın gerektirdiği 

şekilde givinme meselesin 
d~. talebeye, her vesileile 
rehberlik etmek ve icabın 
da ailelerle de temas ede· 
rek, genç kızlarımızda ve 

I ev kadııılarında görmek 
jstediğimiz iyi itiyat ,v~ gü 
zel vasıfların okul sırala· 
rından itibaren teşekküiü 
ne çalışmak. okul idarele
rinin ve öğretmenlerin, il· 
zerinde hassasiyetle dura· 
cakları ve önemle tatbik 
edecekleri b:r iştir. 

Bu meselenin, bir taraftan ter 
biy6 yollariyle teminine çalışır 
l•en, bir taraftan da, aş'lğı 
da bildirilen hu hususların 

1 itina ile tatbiki lilzıındır. 
1- Talebenin ipelc ço· 

rap, yüksek topuklu iskar ! 
pin ve kısa elbise giyme· 
leri yasnkttr. Etekler diz 
kapağını tam olarak ört· 
melidir. 

2- Saçların tanziminde 
aşırı tuvaletlerle, kıvrl{mış 
saç gibi, bir talebe için ya 
kışık almaya nmübal8ğalı 
süslenmelerle, tırnak boya 
mıya mUsaltde edilmiye-

Sonu 2 incide 
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ilan ... ~ Y ardımsven

ler Cemiyetine 
Bağışla devam ediyor 

Hatları tesbit edildi 23Nisan Yağ . ıı~:ı. 
Antakya fü~lediyelleıs.1 ıo'-

23 Nlsan Türk d~vri
minin Anahatlarını ı başı~:_ 
da yer almış.bir günüdür. 
Kara giinlt}rın, aydmlatıl· 
masına bugünde ki.lrulan 
Büyiık Millet Meclisi i k 

top\antısmı yapmıştı1 
Bunun içindir.ki; ulusal 

egemenlik bayramı, bizde, 
yed gün süren çocuk :haf· 
sının, pek yerinde olarak 
başlangıcı sayılmıştır. 

Ankara 22 A. A. -
Ticaret VekatetiodenHebllğ. 
o'unmuştur: 29 sayılı koor 
dinasyon kararına istina 
den memleket dahilinde 
sude yağm aşağldaki esı:ıs 
lata göre azami f iatlar tes 
bit olunmuştur. 

- F.n çok % 3 rsitli 
halis Urfa muadili eritilmiş 
sade yağlar 160 kuruş ençok 
% 7 asitli birinci Diyarlıa 
kır muadili eritil111iş sade 
yağlar 155 kuruş. Eu çok 

Ierde mahalli toptancı aza 
mi fıatları birinci fi krada· 
ki esas vasıflan vı:. fiatları 
geçmemek frıeı·o Mahalli 
.Fiat Mürakabe K·>misyon 
ları ~arafından tesl>it ve 
ilan olunacaktır. 

5 - istihlak böl~eleri 
vilayet ve kaza merkezle· 
rinde sade ysğtn azami top 
tan ve parakende salış fi· 
atları birinci fıkrada yazılı 
menşelerin esas fiatlarına 
ambalaj ve nakliye mas· 
raflarile normHl fire karşı· 
lığının ve % 5 toptancı 
ve % 10 prakendecı gayri 
safı kar paylarının ilavesi 
sut'etile bulunacaktır. . 

Yat'dırnseveııler Cerniye· 
tine h::ım\yetli bayanları· 
mızın ·yardımları devam 
etmektedir Son <lafa ba
ğışta hulunacı hayırsever 

bayanlanm.ızm adlarrnı 
n _ şrediyornz. 

Lira 

1- BP!ediyeye 
81 ıı~ 

bah~ binasının p..sı JısJl i' 
cihetine yapılaca~ ~l '1 
tioat dıvarı ve ka'\ 1' tJ f 
at işleri açık pazar ~ll ~ 
retile eksmcneye ııo 
tur. (15'6) 

2- Keşif bedali . 
lira 44 kuruştur. işe J 

3 - istekliler bıl ıeJije 
evrakı keşf.yeY~. I3~ili'ıet 
fen dairesinde gore . 511 ıı 
4-eksiıtme ?.9 ~'t ıJd 

ÇDrşamba güOU sa~ UOie 

Istıkbııl ini kurrr akla 
uğraşan mi\ld lerin gayf'c;· 
çocul<larmın saadl3tin 
başka nt:l olabilir? 

% 8 asitli ve % 7 ay· 
ra'ıılı birinci Trabzon mu- . 

* * * s :\liUetıeria medenilik derece 
sini ölçmekte türlü unsur 
\ar göz önünde tutulur. Fa 
hıt, hiç şilphesiz. sosyal 
dayunışmc.da ileri gitmiş, 
ferdleri kalbinde birbirine 
karşı şefüal ve sevgi c.uy 
gu!an bes' eyerek kiıtleleş 
miş medeni milletleı ın, 
rned.eniyet kudrt'li, bunlar 
dan mahrum olunlarla öl· 
çUlemeyecek kadar büyük 

I Cldili ert\Jm~miş sade yağlar 
130 kuruştur. Vasıfları da 
ha aşağı olan nevilerde 
ve menşeden olan yağlara 
mutad fiat farklarile ma· 
haller~nde azami fiatlar tes 

tür. 
Bu kudretimizin ifade 

s' olan eski ve yeni :eser· 
lerimiz nıeydandadır. Bun 
lardan b0.rinin çocuk r:sir
geme Kurumunun olaylaş 
tırdıgı çocuk bayramı ve 
çocuk haftas1dir. 

Bayıumda çocuk!a· ımı 
zın yüz\eriııi güldürmeğe 

, çahşmak ulusal ödevleri· 
miz<lendir. 

bit olunacaktır. 
2 - öu fiatlar Urfa, Di 

yarbakır, Mardin, Elazığ, 
Gn\anleı', Maraş, Kars, 
Erzurum, Trabzoıı, Konya 
ve Aksaray şehirlerinde 
top\agıcı ve toptancı kar· 
ları da dahil olmak üzere 
süzülmüş sade yağın satı· 
cmın mağazasında teslim 
bir kilonunikapsız olarak 
topbn fiatlarıdll'. 
3- Teneke bedt-li, dJl · 

durma ve lehim masrafla• 
rı bu fiatlara dahil değil· 
dir. Bu masrafların azami 
hadleri mahalli Fiat Mü 
rakabe Komisyonlarınca 
derhal tesuit ve ilan olu· 
nacaktır. 
4- Diğer istihsal bölğe· 

Düşündim ki; çocuğun 
şakrak kahkası kadar iıı· 

ola 2 -sıım neşeıendiıeıı ne 
·balir.? 

lerind e ve istibsalı kendi' 
istilılakine yeten vilayet· 

haki\d bilgi ve onun kıy· 

* * • Çocuk haftası münasebe 
tiie çocuklarımızın ahlaki 
bakımd rlolgun1 aştırıirnala· 
rı davasını tek ba~ına de· 
ği\, bütün sosyetenin genel 
ahlakı içinde okunması 
gereğini hatırlatmak 1stiyo 
ruz. Çünlıü; insanlar fert 
olarak mensup olduğu bil· 
yük top1 uluğun dışında 
varlığını devnm ettiremez· 

metli düşünme itiyadı, sı 
nıfmdan ve derecesinden 
önce çnvresind'!n gelir; ço 
cuğa teşebbüs fikri, inti 
zam fikri, çalışma .iradesi 
de çevresinden Jelir. 

Beşiiden mezara ka 
dar sürdilğU haklı olarak 
tekrarlanan terbiye olayları 
belli insanlardan önce, o· 
kadar muhile bağlıdır ki; 
en iyi yetişmiş adarnt bi· 
le fena bir hava içind11 

]er. * • en sağlam ve güzel itiyat 
- * 

Ayşe Tecirli 10 
Nedime Karabeıy 5 
Fr.tma Gir.ıy 5 
Samiha ~lüftii 5 
Remziye Müftii 5 
Hayriye Nizamettin 3 
Hayriye Okay 3 
Meziyet Siliöz 2,5 
Hadice A selci t3 
Fatma Aliye Aselci 2 
LU\fiye Boyncı 2,5 
Fatma Debboy 5 
Nuriye Şaho 2 

ldfUEYX g«+ 

6 - Bilumum Fiat Müra· 
kabe Komisyonları :y\ıka· 
rıda yazılı esaslar daire · 
sinde faaliyet sahalarında 
sade yağın toptan ve pare 
kentle azami Hatlarını tes· 
bit ıe ilan edeceklerdir. 
Komısyonlar ayrıc 1 pare 
kentle sııtış\arda yağın fi 
atılo beraber menş0inio 
ve n ~vinin de gösterilmesi 
mecburiyetini koyacaklar· 
dır. Keyfiyet müstahsil böl 
gelerindeki vilayetlere tel 
le di~erlerine posta ile teb 
liğ olunr:nu; tur. 

Japon ilerleyişi 

Maarif Vekilliği
nin tamimi 

Başı 1 incide 
cektir. 

Bütün öğretmenler, kız 
larımzı i ruh ve elılak 'ler 
biye\eriyle her v~kit ve hsr 
hrsatta, en geniş ölçiide 
meşgul olmayı iş edinmeli 
ve bu aland:ı sarfedilecek 
münferid gayretler dışında 
okullarda, bu ve buna ben 
zer maksatlarla tertip olu 
naca\.' toplantılara, konuş 
malara mümkün olduğu 
kadar yer verilmelidir. 

Durdurulmuş ve A
vustralya daha iyi 
bir durumda imiş 

Vuşington 22A.A. -F·~ 
lemenk Hindistanı Umumi 
Valiai Ruzveltle yaptığı ko 
nuşmalard:m sonra grızete 
cilerı~ bey:nırı.tla bulun.ırak 
demiştir ki: 

"'Avustralyalılar bir ay 
önceki vaziyete göre şim
di d:ıha iyi bir durumda· 
dırlar. Japo ı ilerleyişi Bir 
manyada durdurulmuştur,, 

Umumi Va1 i Vaşiilg 
tondan Londraya giderek 
temaslarda bulunacaktır. 

i ngilizle r 
Çirı kuvvetlerini ön 

safa $Ürüyormuş 
Milano '.l2 A.A.-Kor 

riyera Dellasera gazı>te · 
sinin Şanghayadan aldığl 
bir habere {!Öre geçen haf 
ta Irevadiye yapılan hü 

• f;UC 
BC:"lediye dairest ktır· .. .ı 
odasında yapılaca terııiV' D 

5- Muvakkat tıl'' 1 G 
(116) lira (73) kur0~rıc.~) 

6 - Istekliler, lıJ1 ıdıl lJ 
Odasına kııyıllt lıU·ıe ıı1 'l 
larına:dair ~esikll e~iSe ~ 
vakkat ternınall t ..,,, . e 
tiklerini gösterır v# 
müsbite ve chliy~l 15ıı 
sı ıb~az etrn :!le~.1 darı 

Kayıp cuı el 
içinde ınaki00 b 

servis kağıdı ve bit 
. oıao 

şahadetnamesı .Boi'ıı 
dan kaybettinı· cii 
insaniyet namına girJ 
~enigün_ i~a:e hıı 11;0r;fll ~ 
tırmelerını fıCl e Ult k 

Şoför J)il)1 aon 
Abfllet ~ ~e 

Telefon h8 ~~ . . r 
tesısı . ~ ~ ~ 

V"o'ı 1 
Jskenderun · ~r 

tcmhğından: . ..ıe r ııv 
Uatay bava 181 eıet 

35 kiiornetralik t 
vai hat tesisatı Y

9 

tır. · ·~~ ··ıe'' 
Bu inşaatı 0 

cak istHklilerirı t6 
zahatı a\mak uıe IJ)ı>t 
derun deniz 1'" 
na müracaatları~ ı'• " z.ı, 

K N··f·•S i81. 
ayıp u ~ ell'' 

Nüfus tezker ~•~ 
•• 1 y 

bettim. Yenıs111.,,, . ı·· 
1

1 

ğımd:ın eskisııı 
yoktur. ~fı>ıs 

Sabllohl ~Md 
•<19~ 

lbrahin ıAbU_ Iıı J,; 
1 askeri hurek~ti 
İ mektedir. Üst br.ş temizliğini ah !arından ayırabilir. 

laki terb;yenin baslaugıcı Terbiye fert en ferde na k 
~;uymalıyız. Çünkü; dış ledilebilen bir tesir iman· 

Okul idare baş\ariyle öğ 
retınenlerin bu ~s!lslara gö 
re çalışrnaları.nı ve bu ta
mimin, {\gret nen\er kum· 
lunun ilk topkntısında oku 
narak gereklı tedbirlerin 
alınmasını, hemen faaliye 
te geçilmesini ve n~ticenin 
VekiWğ~ bildirilmesini l'i· 
cu ederim. 

cumden sonra, burada Tan 
yaung çevresi Japonlar 
tarafrndan çevrilmiştir. Ve 
rilen haberlere göre gene 
ral Aleksaııdr ön s,,flara 
Çin kuvetlerini sürmüştür. 
Şiddetli \:arpışnı alar devam 
etmektedir. Japon pike 
bornbaı·dıman tayyarele.i 

Dut . yaprağı sattşı deJiğimiz şey, iç dediği· zumeei telakki etmek pe 
miz şeyin ~öri\nüşüı~den dagoiide büyük bir yanlış-
başka değildir· tır. Çevreden yağUJl · toplu 

Hapishaneleri doldu· tesirleri asla '.unutmamalı· 
ran ıavallımrın. çoğun~uğu \ yız ve çocuklarımız üzerin 
nu temizlenmeyı Eevmı~·en de, evde ve mektepte bu 
1nsaular o\duğunu ine lA 

1 
· t t · t·r l hakikat göt önünde tutula 

me er ıspa e mı~ ı . 1 
ci derecede de tc·nbet;.t:ı • rak uğrıışma ıyız. t * • 
bu müessesenin konuğudur ~ * ı 
ı ı Türklüğün yarını ve 1 
ar. 1 

İngilterede benzin 
ta hdidatı 

londra 22 A.A.- Pet 
rol lstihsali müsteşarı Lo 
it 30 hazirandan ~itibaren 
kalt ihtiyacı olmıyJlnlara 
benzin verilmiyeceğini bil 
dirdirmiştır. Buı-<ünkü tev 
z'.at usulU 3) hazirana ka 
dar devam edecektir. o halde; çocuklarımı Türk vatanının istikbali olan 

1 zı temizliğe ve çalışkan- Türk ı;ocukları! 
lığa alıştırmak bize düşen Bayramınız kutiu, haf· ••••••••••• 
esaslı burçlardır. tamı mutlu ve gUnleriniz Neşriyat .Müdürü 

Selim ÇELENK * • * şen olsun. 
Çocuğa, ınubtaç olduğu ş. oGUZ 

C. H. P.Matbaası Antakya 

Hatay Defterdarlığından: ~ 
Uuhmduğu köy Dut ağacı MuharıııV ~ 

mlet Lira 
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