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Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdürii 

M HB imiyet ve Alman mukavemeti 

ocu Bayramı 
Dün taşkın bir sevinç ve coşkun hege-

canltı kuclandı 
rvierasime onbin kişilik muazzam bir halk kütlesi iştirak et· 
tniş, büyük günü canlandıran nutuklar söylenm;:; aziz şehit-
lerin batı• ası taziz edilmiştir - Dün akşam bir çocuk ba-

losu ve gece parlak bir suvare verildi 
b Milli Hakimiye t ve çocuk nutku ikinci sayfumızdadır . ) 

1 
Antakya Kız ve Erkek Lise 

ayran.ı düıı şehrimizde e m Alkışlarla kesilen nutuk· !eri, ör.de Gazipaş'.l ilkokulu 

~isiz. tezahürat ve sonsuz !ardan sonra, saat 10 da ge· olduğu halde ellerind~ biz · 
~.'r heyecanla kutlanmıştır çit resmi bışlaınış ./e ilk ola den bütiiıı haklarını istiyen 
·VveJce hazırlanan prog ram nık izcilerle <lündeberi şeh· vecizeler yazılı levhalaı bulu-

~llcibince merasim saat 9,30 rimizde misafir bulunan A · natı ilkokul ta~ebeler:, küçük 

} başlıyacakh. Fakat halk dana Kız Lisesi : taleueleri k 11
11

L ( Sonu i incide ) 
b Qa sabahın sekizinden iti· ve bunlan takiben sırasile 
"reı1 yollara dökülerek Çocuk Esirgeme Kurumunun 

1~0r sahasının etrafını kap· 
b llıış Ve bütün şehir baştan dün akşamki balosu 
.. şa Şanlı bayraklarmnzla Çok kalabalık, çok n~şeli ve çok mükemmel 
~lıslenıniş, sokaklar, yt>nİ ve 
ııellıiz elbiselerini giye re k oldu, sabaha k~dar eğlenildi 
eşe · · d lk Ç k E · K · · t ıçın e ça anan renga· ocu sırgeme uru· mıştır. 

~~nk elbiseli çocuklarl.t ,
1
bir munun 23 nisan Milli Ha- Dans arasında p;yango 

i~~ek tarlasına benzemekte kimiyet v~ çocuk bayramı çekilmiş, Atatürkü.ı az'.z Gir 
1• mÜıMsebetiyle bazıı ladığı hatıralar: yoksul çuctJklar 

d Merasim saat hım 9,3J büyi.ik balo, dün gece ismet menfaatine ~rttırmaya konu· 

1
: başlamış ve spor sahası· Paşa ilkokulu sırlonlarında larak 100 lira da Koman 

..... &tleıı V;ı.limiz Şı.ikrü Sök- verilmiş, başta Sayın refika· Sökmt>nsücrin üzerinde kal· 
·•ı .,, • ltı sııer sahada ye r alan lariyle birlikte Valimiz, mu· mış ve Kızılaya ht!diye edi!-

t ekteplilerle sporcu lan ve avinleri, mülki ve askeri er· miştir · 
<!:~~f teşekküllerini teftiş kan, Parti Reisi, Belediye Bundan başka milli oyun 
ttıi 1 .tt-n sonra tribüne gel · Reisi ve yüzlerce güzide aile lar oynanmış, güzel şiirler 

ştır T "b·· _ ı b ı· · d ed"l k ki" ı · ()) · rı unue aşta va ı hazır bulunmuşlardır. mşa ı ere zev ı neşe ı 
tj ~~.k .. Üzere mülki ve aske· Balo, istiklal marşı ile saatler yaşanmıştır. 
Ve ~kumet erkanile parti başlamış, suretimahsu-,ada Çocı.ık Esirgeme Kurumu 
lar alkevi e rkam. me mur . Mersinden getirilen güzel heyeti ve balo tertip komite 
y"' Ve güzide bir kalabalık bir caz dav~tlileri sabaha siııl tebrik eder, Sayın aile· 
F t alrnış ve Bayan çocuk kadar neşe içinde eğlendir· !erimizin baloya karşı gö ... -
tı~~t:a ile Bay çocuk Yıldı _ miştir . Çok ı.en~in ve mun terdikleri yakın alakayı tak· 
Yl' . Kuzucu tribünün şe ref hızın büfeden yenilip İlı(İ(miş dır ve memnuniyetle kny<le · 

tınd 1 • k ki b k d d d"l deriı. ta e ıazırlaııan ol tu a· ve sa ah.ı a er ans e ı • 

tıııı Yerlt'şmişlerdir . Saha- - Ankarad<l --E-, .. -Z-l.-?ı-c--an_d_a 
llı'ı etrafı oııbinden fazla tah •

1 

n ed· 1 Yine ş1detli bir zt' l2e· 
le oldu 

buk . 1 en kesif bir halk ta· 
asıte . · · ı · b }'ord çevırı mış ulunu • 
\ı. 

~&ld~;,atv 9,3~ ~e banJoııun 
l!Jtir· k" e but un talebe lerin 

a ıle ·· l llıar soy l nen istiklal 
şı uyakt· d" 1 • llıar a ın ennıış ve 

v Şta.n s ç r ıld onra ocuk Bay 
• ı· ırın1 Kuz.u l" d .. \ltt cu e ın e ~ ılın 

Ş<ıpk " 
Ulduğ 8 ve sırtında frak 
ild u halde cam b b"' . k aın v k . ır uyu 
&uııe e ani'" Litnbd kürsü 
()1 •• gelerek ı 1 .•.. 

Ve Yurdun diğer 
köşelerinde yapılan • Ankara 23 (a .a.} - Bu 

merasını sabah Erzincanda dipten ge· 

23 nisan bayramı Aııkarada len şiddetli lıir zelzele olmuş 
v~ yurdun di°ğt>r köşelerinde· ve yeniden birçok evler yı· 
de büyük bir sevinç ile kılmıştır. Zarar ve ziyan tes· 

kutlandığını <ıjaııs haberleri pit ec.lilın ktt"dir . 
bildirmektedir. l3u mesut Oiyarbakırda pasif 
gün vesilesile birçok teşek korunına 
küller yo((sul çocukları giy· Ankara 23 (a.a) Dün 
direrek sevindirmişlerdir · Diyarbaktrda hava hücumla· 

Yavaş ya1va.ş kırılıyor 
Pc.raşiitle yere indirilen Alman imd-:ıt 
n1üfrez<deri imhc- edildi - Müttefik kuv 
v tlerin ilk h o> defi Oslodur - İsveçin 

ak1betinden t~ndişe ediliyor 
Stokholm 23 A.A - Nor ne getirmişlerdir. 

veçle muharebe siiratle in Londra '.:!3 A .A ~ lngi· · 
kişaf etmektedir . Müttefik giliz H .,rbiye Nezardinin res 

kuvvetler vaziyete tamamile mi bir tebliğine göre1 mütıe
hakimdir. DenizJen kuvvt-t fik kıtaahnın norveçe ibra· 

igetiremiyen Almanlar, çok. C\ ve müşterek hareket bü-
1!,~ışık va ziyetk olan ordu-~ yük bir intizam dahilinde 
larına, para~ütle yardım gön inkişaf etmektedir. 
,{ermek hususundaki teş e b- Cenupta mukabil taarru-

büsleri akim kalmıştır. Dam- za geçen müttefik askerlerle 
la daınla indirilen.bu kuvvet 
ler müttefi'< kuvv~tler tara Almanlar arasrnda şiddetli 

bir muharebe c t "fından derhal imha edilmek ereraıı e -
m'!ktedir. 

tedir. 
lngiliz, Fransız ve Nor

veç kıtalarının müşterek ha· 
rekatı inkişaf etmektedir. 
Bu harekatın ilk hedefi Ha
mar vr: Oslo şehirtedir . Al· 
man mukavemetinin bir iki 

güne kadar kırılacağı tah
nıineclilmektedir. İngiliz ha 
va kuvvetleri, Norvt>çteki 
AIİnan Hava istasyonlarını 

mülemadiyen bombardıman 
ederek buraları harab~ hali 

Paris 23 A .A. - Röyter 
ajaıısmın bildirdiğine göre, 
Norveçte ki hart;!kat müttefik 
ler· lehine inkişaf ~derken . ' 
Paristc lsveçin akıbetinden 
endişe edilmektedir. P:tris 

siyasi mehaf li. Almanların 

lsveçe taarruz ve işgaline 
ıntizar etmektedir. Framız 
mehafilinc.- göre, Norveçte va 
z:yet müt~t'fikler lehine pek 
müsaittir 

Sovyet matbuatının neşriyatı 
Sovyetleri Almanyad ;ı n ayırmak için Krem
linde büyük bh· f afiyet var-5ovyet gaze

teleri bitaraf görüniiyorlar 
Stokholm 23 (a .a .} Mos 

kovadan buray:ı gelt-n haber· 
lere göre, Sovyet matbuatı, 
son Norveç harekatında tama 
mile bitaraf bir vaziyet takın
mıştır . lngilızlerin Rusyayı 
Almanyadan ayırmak ıçın 
büyük bir faalıyet sarfettik
leri ve Staliııin de buna mey-

EN S01 UAK.lr' A 

yal olduğu söylenmektedir. 

Kre_mlinde biıyük bir siyasi 

f~alı_y~t hüküm sürdüğü ayrıca 
bıldı~ılmekted;r . Sovyet gaze
telerı, Almdnların Norveçte 
fena bir vaziyete düşece. kl e 
rini ihsas ed en n f'şriyat y·ıp 
nrnkt. dırlar. 

Yüksek Harp Meclisi 
Pariste mühim k.ır .ırl •r verdi ve toplan
tıya Danimarka ve: Norveç ınurahhas

ları da işti r ak etti 

.. Paris 24 (a .a.") .. Müttefıkıerin yüksek harp meclisi 
duıı ve. e~velkı g un toplantıla~ıııa d evam etmiş ve lıu top
l~rılt~ara ı~k _d; fa oıarak Daııırnarka ve Norveçin Paris el· 
çılerı d e ıştırak eylemi ştir. 

ıunde ıopar orun 
<;ok alk nutkunu söyl ~miş ve 
cuktan ışlannııştır . Bay Ço -

Dün öğlt!den sonra .. An I rına karşı Pasif Kor uııına 
karada çocuklardan murek denemeleri yapılmış ve denemr> 
kep bir grup Çankaya k?~ biiyük bir muvaff akiyetle 

Toplanh da bütün mest>lele r gözden geç;rilmiş ve fili 

teşriki mesainin bir kat dalıa hızlanm:ı>ı için çok ·· 
ı . k l · ı . . mu • 

· .\onra p . 
~1 SalaL . artı Reisi Diş-
,... 'ıattın O . 1 p . 
·••ltıa L· la artı na 
~Uııu b;: 'utuk söylemi~ ve 
1 t:, İ\,;j gü dayan Öğretmen 
tt n ıı eııb · h Şchriın· d erı mısafire· 

llJ\ Bed ız e bulunan Sey 
S1> CI\ le b" 

t'Otcll) r ıyesi b ··1 
o 1 •n na o ge 

hıiy tedigi nut~na ?ir zatın 
§ ıt, ( Sal" t~kıp e}'le . 

ahattın Ö ı· za ın 

küne gidt:rek Cümhurrt!ısı neticelenmiştir. 

miz Milli Şef lnönünü ziya· l:Su esnada t3aşve kıl dok 

r Ptle Türk çocuk!arınııı mh- f) f k S d · ı H .. . tor ,,e ı ay anı ı e arıcı 

net ve şükranla~ım k~ndıl~· ye Vekili Şükrü Saracoğlu 
rine ibıağ eylenu~lerdır . l rv~_ıl .. ' Milli Şefimizin nezdlerinde bu 
li Şef vı• Ba)'afl l~ınet r.onu lunmaka idıl er. 
çocukları büyük bır ş.efk~t· ı Çocuklar bundan scınra 
le karşılamış ve kendılerıle M~clis Reisi Abdülhalik Ren· 
ayrı ayrı alakadar olarak 1 da ile Mareşal Fevzi Çakma 
hatırlarını sormuşlardır. ~ ~ı da ziy.uet eylemişlerdir. 

uım arar ar verı mışhr. 

İngiliz bahriye~ioin zayi a tı 

Lomlra 24 A. l\. Loı dlar Kamara-=ıııJ · D l N 
N 

· l · ıA d b . ' a e v et azı 
n, orveçın stı asın an eri lngiliz do 3 d . . naıımasmın es 
troyer, hır der.ızaltı ve bir balıkçı ge · · k b tt"ğ " · . . . . . mısı ay e ı mı 

g~çen .bı~ h~~ta ıçınde de Üç lngiliz vapnru battığın; 
soylemıştır Kı bunların tutarı 12300 t d H lb k" · ""dd on ur. a u 1 

aynı mu et zarfında, batırılan Alman gemilerinin tuta-
n 52108 tona bali~ olmaktadır. ı 

• 



Iranda 
Radyo istasyonu bu

gün açılıyor 
Tahran 23 (a .a) - Ec

nebi bir şi rket tarafından İn· 
şa edilen lrnn radyo istas
yonu yarın lran veliahdi 
tarafından mer.ısimle iş let· 

meyi! açılacaktı r. 12 kilovat 
kudretinde olan istasyon Fars 
ça risiçe, Arapça, Fransızça , 

İngilizçe. Rıısça ve Almanca 
neşriyat yapacak v« 19, 78 
ile 30,40 metre üzerinden 
çalışacaktır. 

Türk - İ r an demiryolu 
Tahran - Tahranı Teb

riz üzerinden Türkiyt şö

ııH•ndöferlerine bağlıyacak 

olan demiryolunun inşaatı 

llüyük bir süratle ilerlemek· 
tedir . Yolun 18 kilometresi 
tamıım t>n bitmiş ve işletmt"jt 

açılmıştır . 

Amerika 
Japo:1ya ile harbe 

gi.-ecek mi? 
Va~ington 2"3 A.A. - Düı 

Ayan n.ecl s"nde bir ııu!uk 
söyliyen Amerikan deniz am ! 
ralı Uzak Şarktaki badisder 
den bahsederken demiştir 

ki: 
Japonya milli menfaatimi 

zi tehdid ed:yor. Felemenk 
Hiııdistanmın Jar onya tarafın 
dan işgal teşebbüsü bızi har 
be sürükliyccektir. Japonya 
ile tek başımıza harbedece 
ğız. Biz Japonyaya bir şey 

yapamıyacağıınız gi.Ji. Japon 
yada b~ ze bir şey yapamaz 
Japon}a Fi l ipiıı adalannı i~ga 
ı .. yeıtenec~ktir .11 

Amiralın nutku 
Amerika mehafilinde 
akisl ·r uyandırmıştır. 

b:itiin 
büyük 

Ma itarcılık 
Hayvan satın almak üzere 

lskenderuna gıden Reyhani
yeli kasap Ahmet isminde 
birisi lskerıderun iskelesinde 
gezerken tanımadığı iki kişi 
tarafından mantarcılık sure· 
ıiıe 651i ra peırasının oşırıl.:!ı
~. ını ihbar eyle mesi üze ıi.ıe 

suçlu'ur lı l kkında tahki kat 
ve tak bata baş'aııınışt ı r. 

Köy be i< çis · n ya 
raladıb r 

lskt>11deru ıu n Akç ty kö 
yündt- ol urnıı Ali olğu Ke rim 
il· ar kadaşı i\lehm t oJn 
Kamaz.ı n tabanca kurşuıı :l t• 
köy h,.k çisiM eı can oğ u Neh 
ınedi başmdaıı }ara.adıkların 

dn ı ı ) ont!ı l; eı ay ı teda· 
vi baslaııeye suçlular da si· 
lfıh l : ı rile birlikte yakalanarak 
adl ıyt•ye Se\'kedilmiş ! e rd r. 

Gelenler gidenler 
Adana Kız Lisesi talebe

J,..riııd eıı h"r ~rup e~velki gün 
akşama dosrnı Adanudan şeh· 
riınizt• yetm iş ve Kız Lisesin· 
de misafir edilmiştir . Dünkü 
merasimde geçidresmine işti 

rak eden Kı:::. Lisesi şerdine 
dün akşam şehrimiz Kız Lise· 
si tarafından bir çay ziyafeti 

Milli Hakimi-' 
gel bayrıımı. 

( Başı birincide ) 
1zcilcr. genç por ve 23 Te ın· 

muz klüpleri ve en nihayet 
Adana bölge motosiklet gru 
bu tribünun önünden munta 
zam adımlarla geçerek şid

detle alkışlanmışlardır. Ge · 
çit esnasında Genç~por ban 
dosu ~üzel parçalar çalmak· 
ta idi. 

Bu arada tayyare sembo 
lü 23 n\sauı canlandıran 
sembol bilhassa çok takdir 
ve alklş toplamıştır. 

Tam yarım sac.t süren 
geçit resmind~n sonra tale· 
beler ve halk belediye 
ıney.Januıa toplanmış ve bu· 
rada B<!lediye Rt:isi ınuavi • 
ni Memduh Halef şehir na· 
mıııa söylediği bir nutukta 
23 nisanın ınandstnı izah et
miş ve hazır bulunanları se 
lamlıyarak bayramı tebrik 
eylemi~tir . Nutuktan sonra 
talebelere Belediye tarafın · 
dan ş '!ker d .ı~ıtılmış ve Ba 
yan Çocuk ile Bay çocuk 
lsmt!tpaşu İlkokuluna gide • 
rek orada kabul etmişlerdir . 

Sayın Valimi7. merasim • 
den sonra otomobillerini ço 
cuklara terketmiş ve otomo 
bill~r dün bütün gün çocuk 
lan gezdirerek ~ğlenceleri 
ne yeni ııeşeler katmıştır. 

Öğleden sonra lise ve 
orta mektep talebelerinden 
müre!d.:ep bir grup şehitliğe 
giderc"k Hatay davası uğrun 
da canlarını vererek ebed\ 

Parti Reisi 'Salô.hoddin 
Özalin söylediği nuf uk 

Sayın Yurtdıışlarım. "" 
Hatayın mesut ve miiref· 

f eh ilk kurtuluş yılı içinde 
idrakettiğimiz yirminciMilliHa-

caktır. 

Milli Şı:>fimiz bu günün genç 
lerirıden bitmez deal. sar· 
sılmaz hlak ve sö.ımez b:r 

kimi yet yılı hepiniz için kut çalışma aşkı istemişlerdir. Ya 
1ı olsun rmrn gençleri olan çocukla· 

Yeryüı.üııün en eski ve en şe· 
refli bir milleti olarak insan 

lığa medeniyetin ilk ı~ığını 

tutan, ilerliycıı m~derıiyetin 
temelirıi kurun ve bu mem· 

leketin hakiki azametli sahi-
bı olan Türk milleti birbirı 

rımızı bu bayram neşes i için 
de kucaklarken hu ç >k yiık 
sek direkt:fle ri de bir kerre 
daha hatırlatm&k borcumuz· 
dur. 

Çocuklar! mütdessih salta 
nal rejiminde bir hiçken bu 
gün yarınrn büyüğü olarak si 

için yaradıl~ış birbirini t~· ;.i bağrına basan ve en bu· 
mamlayaıı bır kuvvet oldugu ··k ·· 1 · d b" · · · .. . yu gun erın en ırın ı sız ~ 

n~ u'.1utan ~ mustevl~!e~ mede bayram yapan mesut Cümhu· 
ıııyetın ışıgına ?'ozu~u ~upa· riyet idaresindesiniz. Milli 
mış_ çok fe._ııa bı_r ~ zıh~ııyetle 1 hakimiyet güuile bir arada 
v: ıdar: sıst~mıle gerı~e~en kutladığımız bu günkü bay· 
gunahkar halıfelerden ıstıfa· ramı ydrataıı 1920 yılının 23 
deye kalkışarak Türk\y ... nin nisanıdır. Hiç uııu tmaymk i 
mukadderatını ellerine almak bu millet en büyük baş111 1 c 
istediler. Milletini zafa uğra gün kendi arasından seçmiş 
mış deye crösteren baştan a· · e. tır. 

şağı cinayet ve hiyanetle do Yurınm büyükleri! Elle ri-
hı olan hilafet ve saltanat, · t d. d"I nızt: ev ı <' ı e;-ıı emaneti 
artık Türk milletine baş olıı mügafaza ve mudafoa etmek 
ınazdı. Türksüz dünya ola- b" · · "f · d" l ırıncı vazı enız ır. \.JÜr lÜz 
maz Hürriyet ve istiklalsizde ve zinde olmak için şimdi-
Türk olmaz diye cihancı hay den her şeyi istemek hakkı 
kırdı V" kendi içinden ken- nızdır . 

di hizasından bir evladım Zafer ve muvaffakiyetle rİ· 
kendine baş yaptı. mizin kaynağı olan milli bir 

Kendinde-n başka bütün liği korumak ve onun şanlı 
Jünyanııı dahil bulunduğu kahramanı olan (Milli Şefin) 
husumet cephe~ini yıkarak r.•hberliği öltında toplanmak 
ve binbir tehlikeyi yenerek hepimizin duygusudur. 
yirmi yıl evvel bu gün An Sayın YurtJaşlarım; Aziz 
karada topl n ııan millet vekil kardeşlerim tekrar ediyorun 
leri, hepimizin kalbinde dai· çifte bayramınız kutlu hafta 

Bulgar Baş
vekili 

Balkan suıhundan 
bahsediyor 

Sof ya 23 (a a ) - Eya· 
Jellerdcki köylerde bir tetki~ 
seyaha tine çıkmış ,,(an Bul· 
g!lr Başveki lı Filof binlerce 
köyHiye hitaben bir nutuk 
söylemiş ve demi.şd ir ki: 

"Dünyanın bu buhranlı. 
anlarında bitaraflı k siyasetiı~• 
te rketmiyecek ve' memlc-kel• 
harbe sürüklemiye

1

cel'Yiz Aıiı 
köylüıe r ! Yalınız bizde değil 
bütün Balkanldrda sulhun da· 
ha uzun mtiddet devam ede 
ı;eğine dair biiyük ümitler 
vard ı r " Başv.., kilin nutkU 
köylüle r tarafından hararetle 
alkışlanmıştır . 

1 ~~ 

Güven 
Sigorta 

Sosyetesi 
Sünıerbaııkla Emlak ve f.) 

tam Baııkasının kurumudllf· 

TAMTÜRK 
Ve en güvenilen sigor t9 

şirketidir. 

Hııyat, 
Yangın, 
Nakliyat.• 

Ve her tıirlü kaza sigortıı 
1 •• . 1 r ve 
arınızı en musaıt şart a 

yete karışan aziz şehitler.n m" bir alev ve güneş gibi nız mutlu olsun . 
tediye kolaylıklarile (yapar· 

MALINIZı mezarını ziyırf"t ederek bir ya~ayan bu milletin kurtarı· 
çelenk koymuş ve ka:ramaıı· cısı ve bu devletin kurucu· Müttefikle-rin h~rp 

konseyi toplandı 
Ateşten ve denizin kor; 

kuıı ç ihtimafü· rinden sigo'18 

korur. 
!arın ruhunu taziz eylemişler su Başkumandan EbediŞt>fin 
dir. emirleriı.: ' bi r l e şi p 23 nisan Paris 23 A.A. Fransız İstıkbalinizden emin ol~ Bayram münasebetilt! Ş"' · 1920 de l\tilli hakim!yeti ılan 
hir dün bnştaıı başn donan· ett;ler. Yeni Türkiyen~ ıı bu 
mı5 he:- taraf elektrik ampul <loğum günü bize bütün kur 
!erile süslendiği gibi şehrin tutuşları beraber getirdi . 

ve lngiliz yiiksek harp kon· 
st-yi bugün Pariste toplanmış 
tır. Toplantıya lııgiltere na· 
mıııa Çembelay.ı,Lord Hali 
faks ve fngiliz Hava, Deniz 
ve kara K umandarıları işti 

mak ve huzurla yaşa!l111 

için, 
Malınızı, canınızı 

muht..-lif yerlerine Bdedıye Geçı>ıı yirnJi yıl: Asırların 
taraf ıııdan r ıakızaterler ku- yapaınıyacağı vı: cihanın gıp· 

si· Güven Sigorta şirkr>tine 
gorta la ttırın ız . 

rulmuştur . Halk dun bütün ta ettiği başarıyı Milli Haki
gün ve gece büyük Lir neşe ıniyet nizamı içinde büyük 
ve sevinç içind~ büyiik bay· Türk milleti baş:ırınıştır. Ay 

rak etmiş, Fransa namına 
Başvekil Reno, Harbiye Na 
zırı Daladye, Başkumandan 
Gamlen ve Amiral Darlcn 

Hatay Acentası 
Rıza Altu~ 
lskenderurı 

ranıı kutlamıştır . ni zamarıda dünyanrn sempa l/ 
hazır bulu:ımu şlardır. an Mülhakattan ge[P.rı haber ti ve saygısını kazanmış ve 

tere gör~, bayram vilayetin i dokunulmaz bir varlık olnıuş Garp ce~ besinde Antakyada Gümrük rııllhi~ 
diğer kaza v~ nahiyelerinde ( tur. Mille~ vekillerinin Anka· Paris 33 A .A. Cephed<· faza taburu sa tın a lına koıll · 
de coşkuıı ve car dan teza _ 1 rada toplaıımasilP, başlayan togçu faaliyeti dün lıer za· yonundan: tı 

1 
"hüratla kutla• ımış, f.bedi Şef 1 yeni ve kudretti Türk rejimi mandan ziyadP. şidde tli ol- Antakyad 3 bulunan erııJoO 
in aziz hatırası tebcil edile· bl"ıtün mücad~lc ve inkılapları muş ve hava faaliyeti d e çok dört aylık ihtıy~ cı olan 8 .,~ 
rek Milli Şefe olan bağ !ılık m ancök halkla, medP.ni ve 1ırtmıştır. Fransız V P İngiliz ki lo ekmeğin tabpiyesi 8~1, 
hisleri bir kerr e <laha açık- insaııi hak ve hürriyetleri tdyyarelerile Alman tayyare- eks.ltmeye koııulmuştur- (Z 
lırnmıştır . koruy=ın kanunlarile y&şerdı. !eri mukabilen uçmuş ve ; losunuıı muhammen fıatı 

1
; 

verilmiş ve tel~beler şehrimi
zin temaşaya dt-ğer yerleriııi 
gezmişlerdir. 

Üç gün evvel Adanadaıı 
şehrimiz.- gelerek bölge baş· 
kanh~ı tarafından misafir edi
len Sc.yhan Spor klübGııden 

motosiklet grupu dün 23 ni· 
san şenlikleriyl.- geçidresmine 
iştirak ettikten sonra Ada· ı 
naya dönmüşlerdir. 

f\ile hayatının güçlük 
lerini l:ol&ylaştıran, gürül 
tüler Ve" fırtınalar ortasu~· 
da kuş sesi zevkiıc siııir· 
leri yatıştıran çocuidur. 

ismet İnönü 

1 
1 

Bu çok yüksek preıısıpın birçok fotograflar almışlar f kurnştur. İsteklıleri ı 2 1119)1 I 
kurucusu Ebedi Şefin aramız dır . Alnı:ııı tayyar{:: leri Pa· 940 p~rşt>mbe günü saat f1 ıe 
da lmlunmadığı bir zaman· ris üzerine kadar giderek de ve temiıı,ll nıakbuıl3 

11
r 

da vazifemiz yalınız onu ta- keşiflerd e Lutun ınu ~ laı dır . birl ik!e komisyorıuınuıil ~ıı~' 
zimle anmak değil bize tP.V· racaatları ve bu husus he' 

Neşrıynt f\ludüru: şartnamenin komisyoı??11 ilBıı 
di eltiği mukaddes en'aneti ~ .. 11111 , ·Eı .. ı:.NK ·· ··1 b"I gı 

··"- y ı.: zaman goru e ı ece 
("bede kadar yaşatmaktır. C.H .P. 11.J a t baasındcJbaslmısti r olunur. 
Hayat ve istik] ali ili e il b Ü y Ü k &Jiilllmiill'iiliiilaiiiil.W~ Cti:CliDillEliiıaıı.(re51Cm=i:;f3Wii::..liiııt.liıilbil __ ...... 

kıskançlıkla korumak, az m i'İ b ·ı J k 
ve kararında lıulunan mille· vç of omo l saf l aca . 9ll 

1 b k M ı d K 1, ıııtC. ( 
timizin başınc a ~yü ve u ıamın ıı ı e ı.:~'l 
kahr;rnıaıı Milli Şefin buluı.- Cinsi Markası ModPli Lıra mu~~ 
ması mesut taliiııe bir delil· :::>tomobil Stodu lieyker 937 300 ~ 22,5 O 
dir. Harbin, zaferin ve sul· 11 930 100 ~~O / 
hun çetin çalışmalarından 11 100 '.J .ilJe 
daima zaterile çıkan Milli Yukarıda cinsleri yazılı otomobiller 25.4.940 tarf 11M" 
Şef başımızdadır. Gelecek açık artırma suretile lskenderun Malmüdürlüğü tara 111 

yıllardaki başarılar, neşe ve satılığa çıkarılmıştır. 
saadetler şiındikindeıı üstün ola Taliplerin mezkur malınüdurlüğüm·:müracatları. 
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