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'tek :şiarımız ·ue hedef imiz: 
Daima kuvvetli olmaktır •11 

Pa ~ir ~ ıfta "'var ki, AvrU.-1 • takip·ı:ettiğini:şiikranla _:görü 
Çok -ltbı. çok şümullu ve yor ve bundan haklı bır gu· 
tni btehlıkt'li bir safhaya gir rur ve emniyet duyuyoruz . 

. ş tıl . 
ının unuyor. 8 nisan akşa Hükumet, yurdun emnı · 
de\ı~ ka~ar Skandinavya ~ yet ve selfımeti, vatandaşı.~ 
<:ı-ı..· e.tıerıne tecavüz etmiye • .. f· h ve huzuru için en ku· 
~•nı r • • r • es . • • 1:ı \ t 

~d esmen teyıd ve temın çük ihtimallerı bıle ı. ına e 
ben Almanya lDanimarkayı "'meden Türk milletinin şuuru 14ltıarn '1 1111 ' • ti· tııen . en ve Norveci de kıs- na, kuvvetınf", vatanse~n .. 
Polir~şga\ ederek bu günkü ~ine ve herşeyden ust~." 
llıin 1 

a Usullerinde söz, te· olan birliğine dayanarak bu· 
let' at, Şeref ve vnid gibi şey tün tedbirleri almıştır·. v_e 

ın Ye · ı d"' ·· t basıretkar te d rı o madığım bir ker işte bu urus ve . . 
ş k· aha, fakat çok acı bir politika sayesind(>dır kı bu •• 
e tide . .. 1··· k vatanı dünyanın lata ınsanlığın yüzüne fır gun ur b" 
~ak İspat etti. en rahat ve en emın ır 
'ltr ·· k ·· · olmuştur liyc &un biraz daha geniş oşesı . . ·. k d" .. 

d n " Alm h ' h Sulh ıdealını en m ... oyn. k an ay at sa ası,, b . n 
ih. ·•ıa bilın k" b" değişmı-z ir prensıp yapa 

tır eyeıı or ır . .. k" · b ·-
1 as Çernb . h r J . Cümhurıyet 1 ur ıyesı, u Si 

; l<ioğru kızerlı a ınk e Işımb~· )'ase:ti sonuna kadar azimle 
it ta ı ve an ı ır · 

'alı gibi uzanıyor. Bu götürmek ve harp ateşının 
-. ilnın Al b"ır haricinde kalmak kararında b ınanya ıçın 
h llYat sah k dır Her milletin varlığına ve 
ıt .. ası ,, mı, yo sa · A • H ~ A 1 ı., . 

dıı~ tn~mat çıkmazı "mı ol· istiklalıne. h~rmet. a~ ~an .:.ı. 
tc~ .ııu ıstikbal bize göstere açık, samımı ve ınsanı polıt.• 

lır. kamıza rağmen, herhangı 
Bur· b 'h . 1 ' '11.t tın vakıalar ve son şuursuz ir ı tıras a 1unu 

~i, llYlık tecrübeler ispat et· ihliH etmeğe yeltenenler olur 
fa)~\lbteris politikaların ig· sa, veyl onlarar_a. · . 
Çok t lt·nıinatına kapılan kü- Türk mllletının .arze~tı· 
tedbidc.vletler, basiretsiz ve ği birlik ve be.r.ab~rhk ma:· 
oı tsızlikı . . k b zar ası her mılletın hasr. t 
nıu erının ur anı . b k 

~ıı k~lardır. iluna mukabil çektıği ve gıpta ıle a.b 
Uçuk · t y başka mille lere nası Yarak ılı ti ml\lieri hesaplı· ıgı . . 

"at tedL· r d olmayan bir mazharıyettır . 
ki: ~nı İ"in '~·ı' ~v~anabn.lve Biz dünyayı hayrette bıra . "Çuk \' omesmı ıen ' . k"lA 
lchlik lllillt!tler. en korkunç kan eşsiz zafer ve ı~ ı ::ıp 
Ilı~ eler karşısında bile lan başarırken hep tuken • 

"clld' b" h · 1 bu var-flı1.ı 1Yetlerini nıuhafazaya mez ır azıne o an 
~il ~affak olmuş ve yaşama · lığa dayl\ndık. Bugün eğ:.r 

~k kazanmışlardır. yakın şarkta bir .iulh v_e s~· 
tııı1 arp sonraı;ı Avrupası- kun h ıv'l'il I! >İt >:H , hıç şup
tıc1 Yal?~cı, riyakar ve alda he yoktur ki b~nu ayak.ta 
key Polıtıkası önünde tehi\ - tutan kudret yıne bu bır· 
teke düşen milletler için liktir. 
\le b~a~e kuvvetli, hazırlıklı Bununla berab:r .. yar~~rn 
dll . sıretkar olmaktır. Yur muhtemel lıerl-:angı bır sur · 
Yeti ı~t~klali, şereh. ve hiırri prizi, bi ıi gafil avlı.ya~ıay· 
tını 'Çııı ölml!sini bil mi yen caktır . Bö) le bir ıhtımale 
ha

1

kk:ıe~ için artık raşa"!a karşı. koym~k için hiybir şe· 
y0 1 ki\lrnarnıştır. Uç mıl· yimizın eksık olmadıgını .de 
bull uk küçük Finlandiya, rin bir memnuniyetle görü· 
n. tı-bliteııin canlı ve kahra yor ve huzur içinde bekliyo· ··•an b' 

Ô ır misalidir. 
tll2: ~le bir devirde yaşıyo
tiy lkı, hak, adalet, ve hür 
s~/ k nıefhuınu yerini ınaale 
t!fs· uvveto terketmi~ ve bir 
ko ilktıe olnıuştur. Bunun en 

r Uııç V 'b . . li d e ı ret V"!:- cı masa· 
, Ya ~Avusturya, Çekoslovak il 

0 ·L'· rııavutıuk ve Polonya 
c:.I 1 k"' '"k tela . uçu , hatta orta boy-

tliılıf':tleri b" b" · · ·· ak· n ır ırmı mute 11> tarih k 
Şıflldi . e arışınalarıdır. 
ı,.. şııııalde yıkılan taht· 

dtı Ve ,,,•ğ 
nıütlı' .. ç'. nenen hakların 

Bış ınıhıleri duyuluyor. 
uhraıu11 k . 

dayarıaıı <J·· son ertesıne 
karışık luııyanın bu karma 

1 an arınd k Ve eıı b . a en uyanı 
asıretka 1 •• ._ 

)'ı Cürnhuri r . .' ~o ıtım;a 
)'et Turlcıyesinin 

ruz. 
Tek şiarımız ve biricik 

h~c!efi11ıiz : kuv .ıetli ' daima 
kuvvetli olmak, ke·ndisine 
sevgi, saygı, inan ve i~anla 
bağlandığımız lNÖNU'ııün 
etrafında yıkılmaz ve sarsıl
maz bir kate gi~i dimdik 
ayakta beklemektir. 

Selim ÇELENK 

Londradaki toplantı 
bitti 

Londra Hi A A. - lngi· 
liz Hariciye Nazırmııı riya· 
setinde toplanan halkan se· 
firleri ~konf eransi bitmiştir. 
Sefirler bu haf ta içinde vazi· 
feleri başına gid~ceklerdir. 

.. ... Selim ÇELENK 
'Neşriyat Müdürü 

N arvikteki A iman donanma
sının imhasından sonra 

Norveçteki Alman ordularıılın Aımanqa 
ile iı-tibatı temamen kesildi 

Dün Norveç sahille ri ne çıkan İngiliz orduları harekete geçti
ler - Yeniden üç Alman gemisi batırıldı ve birçok t~yyare

ler düşürüldü - Norveçliler hiicum a başladılar 

Rögtere göre Hl.ilerin hareketi cıklını ka-
çıran adumın hareketine benzer 

ederse, bunlar idam tı:dilecek 
lerdir. Bir baskına uğra mı\k 
tan korkan Almanlar lsveç 
- Norveç hoduduna yakın 
yerleri tahliye etmişlerlerdir 
Bir çok noktalakda iaşe müş 
kilatı baş göstermiştir. 

Norveçliler, i ngiliz ordu
ları yetişinciye kadar düşmanı 
karşı koymak için en ençg 
yaştakileri bile silah altına 

almış bulunuyorlar. 
Dahile doğ.-u iJ .. rlem ğe 

çalışan Almanların maksadı 
Norveçin seferberliğini sek
teye uğratmak tir. 

Fakat Noveç kıtaatı diı~ 
mana hücuma başlamışlardır 
Almanlar Oslo etrafındaki 
mevzilerini tahkime çalışıyor· 
lar. Denizden galecek her 

Sayfeyi çeviriniz 

Leı11dra 15 A.A. - İnği· 
!izler bugün öğle üzeri Nor· 
veçin muhtdif noktalarına 
külliyP.tli asker çıkarmışlar· 
dır . Skajerak boğazının tama 
mile cı.bluka altı.ıa alınması 
ve bütün denizlere mayin 
dökülmesi ve Narvik !ima 
nındaki Alman donarımasınııı 
İngiliz harp gemileri tarafın· 
dan imhasından sonra lngiliz 
ordusu da harekete geçmiş 

bulunmaktadır. Bu günkü Holandanı n vaziyeci 
vaziyette Norveçteki Alman Japony;., Holanda Hindi~tanını mı i~ti -

............ ~ .. ll!llllllllllOI ... ~ ......... ""' .... 

ordusunun Almanya ile irti 
batı kesilmiştitir . Buıü•ı yor - Amsterdnmdaki Alman sefare-
öğleyin lngiliz erkanı harbi- tind~ biitün resmi vesikalar yakıldı 
ye dairesi şu tebliği neşret· 
miştir: Tokyo 15 A. A. - Ja· fından yakıl.nıştır. 

"İngiliz kıtaları bugün pon Hariciye Nazın Areta,· Holandada muhtemel bir 
Norveçin muhtelif noktala bugü Holandanın Tokyo el.. tecavüze kC\rşı koymak için 
rında karaya ihraç •edilmiş- çi.;ini nezdine davet ederek, bütün t~dbirler tekemmül 
· Holanda Hindistanı hakkın· etmiş vaziyt-ttedir. Örfi ida-tı r:., 

Paris 15 A.l\.- Askeri da Japonyanın ııoktainaz ırın re bütün mıntakalara teşmil 
nıehafil Norveçteki aaziteli bildirmiş ve uu noktai naza oluumu,; ve gecP,leri halkın 
şöyle hüla!;a etmektedir: rın Holanda hükumetine ib· sokağa çıkması yasak edil -

AlmanlarlOslodaıı dahile !ağını istemiştir. Mülakat 45 miştir. Halk sakindir ve Al 
doğru ilerleml!ğe çalışmakta dakika sürmüştür. manyaya karşı kimsenin stm 
Fakat Norver-l"ıler her nokta Londra 15 A. A. - t' · k 13'1 k" 

... H olandanın Lon<lra elçisi pa ısı yo tur . ı a ıs mütte· 
da Alman savletine karşı f:klerin muvaffakiyeti halkı 
mümkün olduğu kadar ın:i- bugün Lord Hali faksla uzun sevindirmektedir. 
dafaada bulunmaktadır. Nor bir mülakat yap.mştır. 

A t d nl 15 A A İngiltere l1u· ku~ı1ı e t01 , Hular' veç hava ve deniz kuvvetle ıns er a · . - • 
I3 d k. Alma S""f t" d dadaki •. n°iliz. t .. ı. , ... Jar•11 11\ rı.de harekete geçmi;; ve ura a 1 n ' are ın e F. , u .. • 

Noı veç tayyareleri dün 4 bulunan oütün resmi vesika Holandayı ter kt>lnıt>siııi bil -
Alman tayyaresini düşürmüş- lar, sefaret memurları tara- <lirmiştir. 
!erdir. Bir Nor vey harp ge· fi EN SON UA~fı<A 5 

misi, bir Alman Nakliye ge- -- -

misini >akalamış Fakat bu ge· ltal:gan donanmasl 
mi kandini batırdığmca l 
içindeki askerler esir edil-

miştir. Manevraya mı çıkıyor? 
Stokholm 15 A..A. -

Narvikteki Alman donanma 
sının imhasından sonra kara 
ya çıkarılan lngiliz askerlı::ri 
karşısında buradan alelace 
le çekilen Alman kıtalarınırı 

akibeli meçhuldur. Bunlar 
ya açlıktan ölecek, ya .<arlı 

dağlara veyahut İsveç top 
raldarına iltica eyHyecekler
dir. 

Osloııun garbiı:de ve şim ıl 
linde muharebe şid<l ·lle de
vam etıneksedir ve vaziyet 
kararsızdır. Almanlar Oslo· 
da rehine \ sulünü tatbii<a baş 
lamışlar. şehri.n ileri 
gelenlerinden 300 kişiyi tev 
kif etmişl .. rdir. Almanlara 
karşı tedhiş herelreti devam 

Roma lıı A. A. İtalyanın birinci ve ikinci filoları 
ilkbahar manevrası yapmak Üzt>re. denize açılmışlardır Fakat 
bu gemilerin manevra sahası hakkında hiçbir malumat 
yoktur. Bu iki fılo 15 gündenberi zaten manevra h.llİn· 
de idL iyi haber alan melıafil. birinci filo Oraca ve 
ikinci filo da Sicilya civarına . kadar bir nümayiş yü-
rüyüşiı yapacaktır. 

Maksat Almanyaya müzaheretnlişl 
Romadaki ecnebi diblomatik mehafıl, bu bahri 

nümayişin Almanyaya ınüzaharetten b.ışka bir ş~y olmadı
ğını beyan etmektedir. 

Bir müddettenberi İtalyan radyosu ve İtalyan matbuatı 
İtalya efkarıumumiyesini bilhassa şu noktaya inandırma 
ğa çalı~maktadır. 

"Avrupadıt hiç bir d""vlet bu harpten hariç kalamaz. ~, 
İtalyan dönanması a~ıl büyük manevrayı temmuzda ya 

pacaktır. hunun için inşaatı süratle ilerlemt-kk olan 4 
saffı hurp gemisinin inşeatı bt"klenme-ktedir. 



Sayfa - 2 -

Yugoslavyaya 
Seyyah kıhğ1uda Al· 

manlar geliyor 
Belgrad 15 la.a.) - Ha 

vas Aj ınsı bıldiriyor: 
Son günlerde Yugoslavya 

paylahtına seyyah kıyafetinde 
Almanlar , elmektedir. Bun
ların e r beraberlerinde 
büyi.k sandıklar y.etirm k
İ"". fakat dıplomatik pasportla 
seyahet eHıkleri için sandık
larııı n.uhteviyatı muayene 
ed im mektedir. Bu sandıklar 
Alınan sefarethane ve kon
~olosh.:ınelerin Je muhafaza 
olunmaktadır. Bu günlerde 
Bulgarist;ında da Alman sey 
yah akınııım göze çarptığı 
bildiriyor. 

Bir Almc.ın ticaret 
heyt:ti istanbulda 
İstanbul MeınlPketiıniz 

dt>n kullıyetlı miktarda zey 
ti ıyağı s.ıtın almak içın ınıiıa 

kerele-rde bulunmak üzere 
b r Alnı ısı tı..: ıret heyeti 
'-'Ura.yd gelmış ve temasları

na başlamıştır. 

taarruza karşı koymak ıçın 

tc:dbirler nlmışlardır. Alman 
ların ağır top ve tankl.ırı 

yoktur 
H vad., Vt nızde de 

büyük bir faaliyet vardır. 
lngiliz denızaltılaı ı iki Almaı 
nakliye vapurunu batırmış 
ve uçiıncü gemide yanğ:n çı

kaı ı~tır. B:r iaş" gemisi dt 
torpil ·n rek b:ıtırı ınıştır. A, 
rıca )'5 -l tonluk bır Alman 
vapur ı n u d re eci.lmİş· 
t'r r 'z tısı, Al 
maııların ıı eşhur Am ral Şe-~ 
rer z rhlısına hi.ı<. um ~derck 
iki ioppil isabet et niş vczır h 
hyı ) ıra! unıştır Havada da 
büyük bir faaıiyet olmuş, in 
gıliz tayyareleri Alman ka-

7argahlarını ~ bombardıman 
etmiş ve mühim tethribat} ap 
mışlardır. 

Londra 15 A.A. Röyter 
ı:ıjan~ının sıyası muhabiri Al 
ınanl rın lskaııd inavyd ısliia 
sı hdreketiııi ıkı s.ı. c:tl~ t f 
sır etmektedir: Bu istila ha-
reketi b · kı çok gt ni bir 
plaıııııı ı ıık hed f d r Al· 
manya bu suretle nıut•cf kle 
ri İ-; • ı dı ıavya c •) ı , n j.

meş ul edNfk lıJmb.ı~k.ı 
bir tdrartnn yenı lir t ccı 

\ÜZ dt> uU U 1 bilir 

YENIGON 

d Sllli ında 
ir m ·ıyoıı kadar Alman 

askeri var 
İngiliz Erkanı Harbiye Reisinin beya· 
natı - Aımanya Balkanlarda yeni 

bir cephe kurabilir mi? 
ıngHiz erkanı harbiye rei· da kaydedelim ki bugüakü 

si General lronsayd Fransız Balkan orduları eskisinden 
ca Parisuvar gazetesint> A'· çok iyi hazırlanmış vuziyel· 
man ordusuııun vaziyeti hak tedırler, 
kın Ja mühim bir beyanatta - Ya Sovyet Rusy.ıt 
bulunmuştur. lngiliz kuman· - Rusya Çok uzun olen 
danının bu beyenatını aşağı· demiı yollarının nıüntehasııı-
> a naklediyoruz· da yapılan harplerin feci ne-

Almanyamn hiç bir hare ticelni hakkında tecrübe gör 
kttte bulunmadan kıtalarını miıştür. Rusyanın nakliye va 
ebediyen si\5.hlanmış olan sıtaları noksan değildir. Rus 
harp ımııtakasında tutması y.ı Finlandiya tecriibesi nde 
mü'llkün dt>ğildir. çünkü bu n.oderıı harbin ne olduğu 
şekılde maneviyatları sarsılır hakkında bir ders almıştır. 
A!manlar taarruz edecek! ·r Bu izahattan sonra general 
mi Jir ~ Biz keııdımizden emi lronsayd son kozun oynana· 
niz ve hiç kiO\sedeıı korku- cağı garp cephesi hakkında 
muz yoktur. da şunları söylemiştir: 

Ganeralım, Almanların - Müdafaa sistemi ne olur 
yakrnda Belçika ve Hollanda sa olsun ba~kın yapıldıktan 
ya taarruz edt-ceklerini zan· sonra delinmesi mümkün 0· 

nedıyormusunuz'! lur. Almanlar en ufak tefer 
- Muhakkak ki Almanlar ·rüatlarına kadar muazzam 

böyle bir tecrübe yapacaklar bir harp planıııı yt.rine geti 
dır. Fakat modern ve motör rebilirler. Fakat irticalen ha 
lü bir ordu mevsim müsait 
olduğu takdirde muvalfaki 
yet ümidile harekett> geçiri· 
lir. Hollanda ela ise ılkbah ~ ı 
iptidasıııdcı hareket imkansız 
dır. 

Almanlar hem htt slı hem 
de sabırlıdırlar. Öyle tahıniı 
ediyoruz kı Almanlar en i~i 
uskerlerdPn biı milyonluk 
bir kuvvt>ti derhal hartkete 
getirmek üzere Holldnda hu· 
dudun.fa hazır bulurıdurulu
yorlar. 

Bu muazzam kuvvetiıı ha
len lıazır bulundurulması için 
b;r çok sebppltr vardır . Uu 
yalııız hakiki bir tehrJit teş· 
kil etmekle kalmayor fakat 
düşmanların faal kıtaların 
kontrolü imkanını da veri} or 
Alın. nlar hart·kete geçmeden 
bu kuvvetlerini mücehhez v~ 
harekete müheyya olaı ak 

t ne kadar zaman tutabilirler? 
I Onun için Alınaııyıı er gt>ç 
1 muhakkak taarruz t·decektir. 
1 Yoksa maneviya:1 sarsılır fa. 

kat bu taarru;. kararını v~ı • 
mek Almanyayı alakadar e· 
der. 

- Bu bahar da veya önü-

reket edemezlar. Bütün &~· 
keri tarihlerinde Almanların 
yegane baskınları Taııen
berg zaferidır, Fakat karşı

larında iyi bir ordu bulu:ısa) 
dı Almanlar Tanenburg de 
de muvaffak olamazlardı, E
ger Almanlar garp cephesi· 
ııi bir noktadan delmek ister 
se bır baskın yapmağa teşeb 
bus etmelidırler. Hdlbuki Al 
manlar m1111en bu kudretten 
m<1hrumdur. 

Sonra Alman ordusu bir 
ço..., kımseleriıı büyük bir:ehen 

miyet atfetınedikleri başka 
l.Jır znfa d<ı maliktir. 

Alman ordusu şefl~riııin 
hiç biri geçen umumi h:ı rptt' 
yüzbc..şı rütbesini geçmiş de 
gıllerdir. 

Halbuki İngiliz ve Fransız 
ordularında geçen umumi 
h.;trpte birçok muhtelif ku
manda mevkileri işgal etmiş 
yüksek 1 ut beler görmüş, bir 
~ok muhtelıf kumaııd<t mev 
kıleri ışgal etmiş, yüksek rüt 

J b. li zabitler bulunmaktadır. 
{ Bız uzun müddet Fransızlar 
} ta askeri işbirlıği yapmak is-

Hit:<>r, lsk ıııdırı< \) a 1 ıılnsı muzdeki yaz mevsiminde Al-
nı\ k. rcır verme I< ıkı Cf phe manların Balkanlarda bir ha · 
dt> harbı>tmek 1 t'll d bir de reket yapacaklarını zannedı 

tedık l3iziın malzeme ve tt:c 
hizatıınız ordumuz gibi terak 
ki ve inkişaf rtmiştir 

ı ız et ı hesi ıhJas im k gaf, yor musunuz'~ 
1 tinı gostermiştir kı, [ lıtle- Almanlar muhakkak bugün 

rin bu hareketi nk ı ı kay· 
balkanlarda hiç bir hakikı 

cepheye malik dPğildirler. 
Çt tnıiş h r ad ınıııı h .. reketi- Eğer Almanya iki ceph .. teş 
dir. Almanya, garp cephe kil P.ttnPği lecriibc- ederse, 
sin1n 15t h\rnnıları arkasında 
dururken • Balk ın•all'la da ala-

geçen umumi harpte oldu· 

g~ u Tibi fevkalade zayıf düşer 
kadar o n J~ a .,.alı~ıyor. Rus-

k ı. Almaııyıı o zam.uı ihtiyatla· 
Yd ıl • ıp ı ı .,_o uahah pa 

rı01 ihtiyaca göm bir cephe 
2arlık ı ni.., ve Hit· 

d h . hd den diğer cepheye sevket-
le-r bır n z c P esı ı .. ~s mektc idi. Hc::ın o zaman Al-
eyle ştır. 1 u Ct>phe oy Pi man demiryo!layı bugunkü 
bır c h lırkı, yand n _vur~ l gib\ değil fevkalaJe iyi idi. 
wak v çevrılınek khlıkesı· j Sonra ihtiyathırı talim terbı 
ne maruı:dur • ye görmüş ust.ı drath. $unu 

Muvazene- temamdır ve biz 
bu vazıyeti daima muhafaza 
t•dPcegiz. 

lroıısayd yumruklarım sıka 

rak sözüne devam ediyor: 
Müttefıkler nic,.:in harp 

rttikler:ni biliyorlar. Bizim 
hakiki bir vazif P.miz var. Biz 
daimi harp tehditleri altında 
bulunan bir dünyada yaşnya 
mayız. Biz taarruz · diişuııii
şüne kati bir son vermeğe 
karar vermiş bulunuyoruz 
Y1kılıııası lazım olan Hitleri
zmdir ,. 

• 

23 nisan meraszmı prograf1l1 

Milli hakimiyetimizin 20 ci ytl dönümüne Jrastliyaıı 2
1 

nisa 940 tarihi ayni zamanda çocuk bayramı baftasınııl 
birinci günüdür. . 

Güzel Hataym Anavatana ilhakının birinci yılında j~ı 
bliyramı bit arayn toplıyan 23 nisan 1940 günü ile (11~· 
teakip günlere aid program,aıağıda m.ıddeler haliudjte:iP11 

edilmiştir. 
1 23 nisan 1 ~40 pazartesi öR-leden itibaren bütürı 

resmi ve hususi binalar bayraklarl; donatılmış, şebrİll 
büyük caddelerine milli hakimiyet ve çocuk mevzull1111 

canlandıran ve tebarüz dtirc:!n dövizler açılmış ve teıı· 
sip edilecek yerlere taklar kurulmuş bulunacaktır. 

2- 23 nisan 1940 sabahı mat 9 da ismet Paşa okulllrıdıı 
çocuklarımızı t .!msil P.den Bı!yan vı:. Bay çocıı klarııı teb· 
rikleri kabul edilt!Cektir. I 

3 - .[) gün s;.,at 1 O da ı · ız Lisesi, Erkek Lisesi, s· 
metpaşa, Gazipaşa, Hatay, Ülkü, Ulus, istiklal 23 te(ll" 

muz, F evziçakmak, Cümhuriyet, Y ı!Şilyurt okulları, SP0
' 

klüpleri, esna! teşekkülleri b ışta ban.Jo ve her okuır 
önünde izci takımları buluııdugu halde Lise meydanın k~ 
Krokidf! tespit edilen yerle ·de mevki almış bulunaC3 

lardır. 

4 S l 10 30 da b (t.) . . .. . şeref - aa , oru ıun ı ışaretı ulerıne . 
direğine bayrak çekilecek v ~ bu esnade bandonun jşl•' 
rakiyle istiklal mar~ı söylenecektir. 

5 ·-· Marşı müteakip Bay çocuk kürsüye gelerek bıl' 
yük ·~ü~.k :~i.~letinin. hakimiydi ele aldığı tarihin 20 i;: 
yıl donum unu ve Cumhuriyet idaresinin çocuğa ver.d d 
k!ymet ve ehemmiyeti

11
tebarüz ettiren bir hitabe ırll 

edecektir. Bunu C. H. parti i namına bir, maarif ailt
5 

namına diğer bir zatın nutu'darı takip edecektir. e 
6 ~ Bundan sonra Kız Lisesi ile Erkek Lisesi 'i 

ilkokulların sıra ile Spor klupleri v~ c.snaf teşekkiİıJef. 
nin bayrağın önünden geçn esi başlıyacakhr. Bu n1e~~ 
:;imden sonra okullar ve direr teşekküller ayni sıra .;

11
• 

Belediye önüne gelecek, şeh.r namına burada bir h•~,.r 
be irad edilecek ve B~lediye tarafmdan okullara ;ıe e 
ve çikull\ta dağıtılacaktır. r .. erasim burada bitecek 'ıı 
talebe buradan ayrılarak okullarına gidecek ve orııdıJ 
dağılacaklardır. . s'' 

7 -- 23 nisan 940 saat 1) da Gazipaşa llkokulll 
tonunda Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından çocuk Jaf 
bir balo verilecektir. 811 bal J saat 16 dan 19 a kıJ 1ıı 
devam edecektir. "Davetyeler Çocuk Esirgeme l{orıl0 
t;&rafından ayrıca g5nderiJec ·ktir . ., 

8 - 23 nisan 940 si\at 21,30 da İsnıelpaşa ılk0~,~ 
lunda Çocuk Esirgt>me Kuru nu ınf'nfaatine bir balo .;e 
lecektir. "Davetyeler ayrı.::a gönderilecektir.,, ~· 

9 - 23 nisan 94() öğlede.ı sonra ilk ve orta tahsil ıJ1 JJ 
ess .. selerinden iki grnp şehit! ğe giderek, Hatay davııs•",. 
hayaunı feda eden şehitlerim.zin mezarlarına çelenk '-0~e 
cak ve bunu müteakip hastaneye giderek hastaları ıiYIJ 
edecektir. ıı~ 

10 - 25 nisan 940 öğleden evvel Bayan ve Bay ço~i~· 
Vilayet makamım, '2.arııizon komutanlıS!ını C. H. pıır 
sini, Beıediyeyi, Halkevini zivar··t edecektir. . 1j 

B b. . . s•" 11 - - ayraının ırıncı günü yapılacak olaıı mer8 W 
.f . o 

tatbik ve ıcrası maarı ve enı \İyet idarelerince te01ırı 
nacaktır. ., 

b <l • . d ,.t'ıı 12 lş u program gün üzku merasim ıçııı a 
makamındadır. 

Bir düzeltme 
Dünkü s0yırnız<la: haftaya 

yapılacak güreş finalinde kar 
ş1laşacak gureşci\erin adları 
yazılırken bir tertip ve tas· 
hih hatası olmuş, ağır sıklet· 
ten Mustafa Arslan ile hafı{ 
sıkletten Yahya Karsulunun 
karşıla;;acakları yazılmıştır. 

Ooğrusu şudur: Önümüz 
deki pazar günü öğleden 
sonra saat 3 le yine Spor sa· 
hasında yapılaı:ak final<la 
ağır sıkletten Mustafa Arslan 
ile Büyiikburçlu Mehmed, 
hafif sikletten Karsulu Yahya 
ile Ali Arslan tutuşaca klardır. 
Tashih ve itizar ederiz. 

Neşriyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 
C.H.P .Matbaasındaba:;ln.ıştir 

ilan 
dee 

Vakıflar ınüdürlüği••~fıllJ 
Habibiııeccar vıı~ 

3 ııll 
odanın ı:ıayıs 9 ~O so0 ııt 
dar icarı bir haf ta te!~8 11 • 
dılmiştir ihalesi 21 111

' ~ıl 
1 .• .. 14 d"r ~11 l 1 gunu saat te ı ı 

idart-sine müracaatfııı 1 

olunur. g,~( 
Kayıp şehadet" dıl 

ız~: 
1322 de Affan 111 ,ıı' 

sinden aldıktın ş 0 hı~dfso' 1 

kaybettim. Yenisinin .0~1 
dan eskisinin hükı~Ür~o~ 

Mahmud_!!/ 

G~11diitJe 
Bu akş3111~o~ 

Mohikanlar~~eıı 
2 filim bıı' 

l~ 
1 • 

k 

t 


