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•• KSÖZti Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 
1 

194} Te~315 

GÜNDELiK SiYASi 8ayıeı her yerel• 5 kuru• GAZETE 

\ 23 Nisan gtatl mtaaselletlyle 1 
İngiltere ve 
İspanyollar 

Adan· adaveyurdumuzda çöı:~!~!~::~~.B!Y~N·:~ 
.l'l, vam Kamarasmda, geçenlerde Is· 

.bQ •• yu·· k ~ez ahu·· rat yapıldı ~:nü·::ı~k~:~~;;z i~!k~ıi~~~n ~::~: 
lan suale Çörçil , İngiliz • İspan-
yol münasebetlerindeki iyileşme 

temayüllerini kaydederek bu mev
zuun Avam Kamarasında müza-

Dün ve dün g,=ec=--e -~y~ap_ıla_n _h_ar:--are_tli_t---:-or __ en __ ıer __ ~~~1~_,:::'.~~:::_:~~ ·~::~;:~::ı_°~y.le· 
Dün 23 Nisan Milll Hakimiyet 

Ve Ç 
t 0 cuk bayramı yurdun her 
darafında oldu~ gibi Adana da 
D~ Parlak törenlerle kutlanmıştır. 
G~n .9'.30 da Atatürk Anıtına 

nçlı~ın çelengi konduktan son· 
;a Park karşısındaki meydanda 
0

Planan binlerce halk ve okullar 
talebeleri , lstikl!I marşımızdan 
~Onta hitabeyi ve talebelerin şi· 
ır~.erini dinlemiş, müteakiben bil· 
Yuk geçit resmi başlamı~tır. 
b Dün bütün şehir baştan başa 

0Yra.ktarla dcnanmış , gece de 
(Gerisi ikinci ıahifede) 

G0ZLEIÜMlzl 
A'YIRAMIYAC:Ail· 
fdlZ CEPBE .. 

Nevzad GÜVEN_ 

• Bu yazı Eplr'dekl Yunan ordusunun 

lesllm glduOu haberinden • 1111• 1 yo
ıufnııı 118 tertip edilmlatlr. • 

Yunan/standa muharebe bütün 
liddetiyle devam ediyor. Yunan 
tıe lrıRiliz kuvvetleri sayı ve mal
~e~e bollu;u itibariyle k~ndilerine 
"-Qt kat üstün olan uici bir kuv
~et karşısında onsekiz ıünclenberi 
1""aııa hayranlık ve akıllflra dur
Rurıfuk veren bir mukavemet ıös· 
terdi/er 

k General Papaıos buıün biiiün 
. U.tJtıetlerini bir manevra ile dalıa 
~ ~ . 
1 rnu1<avemet •debil•celi mev%ı· 

tere çekerek daha dar bir cephe es· . 
ısıne muf.la/f ak olmuı bulunu· r'· Bu çok güç ve tehlikeli ı•rilrtte hareketi esnasında Yunan ve 

1'1tparatorluk ku'lJf.lttileri kalıra-
rnanc l bQ a vuruımuı ve Alman ara 
ı. •1-~ilk zayiat verdirmiJtir. Denile· 
Ol lr /,, • 
ber. 1

• Almanya ondoku~ aydan· 

I 
1 !Japtııı muharebelerde ilk dı· 

a Yu . 
k. nanıstanda hakikf bir mu· 
Q o~emet/e karşılaımıı vı Alman 
'"'erle . 'lk h L. d lı tı ı de/a olarak aruın 
• lelin/ t l d' atmış ve ürpermlı er ır. 

8 Bu harbin •onu ne olacak ?. 
A~nu kestirmek milmkün clılildir. 
IQ nıcınlcır çok dstün kuve1etler/ı 

Qrruz/ d 
•dı arına mütemadigen evam 
lıa Yor. Ne insan, nı mal6emı 

rcarnokt k' nı · an Hrn kadar çe m· 
lYorfor 

rıa Dile~ taraftan lngili• vı Yu· 
... n orduları karşılarındaki has
··•ırı rn l 
l1t•ll a zeme tıe sayı üstiinlülilyl• 
tıe kOzene temin eden bir maharet 

~hraman/ıkla lıarbedigor. 
le d larp/er sürpriz ve mucizeler· 
rıon •o udrır. Alman ordusunun Yu
"'m ıst~nı bir kaç gün içinde istila 
0 ,.de.,, tniirnkün o/dutu gibi, Yunan 

usunu k 17ıet. n sonuna kadar mu afJe• 
( lıar ı rle Pekala mümkOndr1r. Bu 
tıe plı nasıl biterse bı'tsin Avrupa 

att 4 b t1.. a iltan dünya mukaddıra-
·•l tay. d 

ni · ın e ecek büyük mücadele· 
n neu . " d'ld~'I· lcad ce.rı uzerinde ~anne ı " ı 

IÖ lıır . mileuir olamıyacaklır. Aııl 
2 erım; · . 

!/Q zı ıımali A/rikacla cer•· 11 •de · la n mücacleleye Jilt.mımız 
2'mdır. 

he Af_uırın lngiliere için olan e· 
on tnrnıgeti aşikardır. lnılltırenin, 
eha tJatandan son müdafacuına em. . 
le mıyet verecefi yır SiJvcyı 
0nalulır. 
8(81ıa . .r~a, Amerikanın lnıilt•• 

ensı üçüncıl .ayf ada) 

I H 

• 

l gili:z deniz filolarının akdenizde yeni faaliyetler göıterdiğini dün yazmııtık. Yukarıdaki) 
n resim gefende bahrılan "Zara,, aalı ltalyan harp gemiıini gösteriyor. 

........ ~ ...... ~ Londra : 23 ( A. A. )- Lan-
ı 1ı draya gelen haberlerden Yuna
ı EllD blkllmet ıı nistandaki İmparatorluk kuvvet-
ı k · 1 Ol ldde terinin halen Cenupta yeni mev-
ı mer ez r ıı zilerine varmış bulundukları öğ-
ı renilmiştir. Son harekat etrafında 
ı ŞiMAL CEPHESiNDEKi ı düşman kayıplarının fevkalade ağır 
ı YUNAN KUVVETLERİ ı olduğu tebarüz ettirilmektedir . 
ı MÜTAREKE YAPfJ _ ı Yunan ve imparatorluk lrnvvet
ı FAKAT ELEN MEŞRU HU· ı teri yeni mevziler üzerine geri 
ı KÜMETI BUNU TANIMADI ı çekilmeğe mecbur eden harekat 
ı , ı etrafında şu cihet kaydolunmak· 

ı lngı·ı·ızler ve iı 1 tadır : ı Almanlar Yugoslav ordusunu 
ı t• aşarak Manastırda açılan gedik· 

ıı Elen·kuvve 1 :: ten geçtikleri zaman ve Yunan 
ve imparatorluk kuvvetlerinin ar-

ı kahramanca ı katarını tehdid ediyorlardı . Bu
ı ı nun üzerine ıngilizlerin sol cenah-
ı dayanmakta ı tarını ve Yunanlıların da sağ ce· 
ı ı nahlarını geri çekilmeleri icab 
ı ı etmiştir . imparatorluk kuvvetleri 
ı ELEN KRALININ ı sağ cenahlarını Olipos dağ'ına 
t BEYANNAMESİ· f dayayarak rlö~üşınüşler ve Yu· 

!....... ........ (Gerisi üçüncü sahifede) 

PİYANGO 
TAM 
LiRA 

50,000 
:J0,000 
10,000 
10,000 
5,000 

LİSTE 

NUMARA 

139233 
170175 
233511 
202154 
276081 

Sonu ( 0150) olan 
Sonu ( 6615) olan 
Sonu ( 9186) olan 
Sonu ( 0898 ) olan 
Sonu ( 925 ) olan 
Sonu ( 76 ) olan 
Sonu ( 9 ) olan 
kaııınmıılardır. 

AŞAÖIDADIR 
LiRA 

6,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 

NUMARA 

118142 
289720 
172999 
027797 
218090 

biletler ( 2000 ) er lira 
biletler ( 1000 } er lıra 

biletler ( 500 ) er lira 
biletler ( 500 ) er lira 
biletler ( 100 ) ~r lira 
biletler ( 10 ) ar lira 
biletler ( 2) şer lira 

lngiliz Hava 
f aaliyefleri 

lngiliz tayyareleri Ufu1tcı 

Kahire : 23 ( A. A. ) - Orta 
şark!lngiliz hava ~ kuvvetleri ka
rargahının tebli~i : Balkanlarda : 
Dün akşam lngiliz~:bombardıman 
tayyareleri şimali Yunanistanda 
Alman işgali altında'bulunan tay
yare meydanlarına şiddetli ve de
vamlı hücum yapmışlardır. 

Tayyare meydanlarinda birçok 
yangın çıkmış ve bir mikdar tay
yare tahrip edilmiştir. Di~er bir 
düşman tayyare meydanında bom
bardıman neticesinde üç büyüle 
infilak olmuş ve müteakiben yer· 
de butunan!tayyareler ·rmitralyöz 
ateşine• tutulmuştur. _Verıya civa
rında motörlü nakliye 'kuvvetleri 
de mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
20 Nisandaki hava muharebele
rinde 22 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiı olduiu teyit! etlilmittir. 

Kuruluş Tarihi: 1 Kinunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5012 

: .................................................. : 

İ Milli Şefimizin İ 
1 Değerli Hatırası I 
ı ı 

i inönl'nln Fotogralmı Dün B8yOk i 
i Törenle Balkevlmlze Astık i 
ı ı 
ı Milli Şefimiz lamet lnönünün ya:zılariyle imza· ı 
ı layıp Halkevlerine hediye ettikleri fotograflardan bi- ı ! riaine sahip olan Adana Halkevi bu kıymetli hatırayı ı 
ı dün saat 17 de parlak bir törenle Halkevi aalonuna f 
ı talik etmiıtir ı 

: .................................................. : 
Bardiya vaziyeti 

--
Toprukta yeni 

/ngi/iz muvaf fakiyeti 

Londra : 23 (A. A.) - Sala
hiyettar askeri mahmfiller şu be· 
yanatta bulunmuşlardır. Şimdi 

bardiyaya yapılan lngiliz ihraç 
hareketi hakkında doğ ru malu

mat vermek imkanı vard ır. Bir 
lngiliz Cüzütamı şehir civarında 
çıkarılmıştır. Bu kıtatın vazifesi 
mühim köprü ve depolar talısip 
etmekti bu işler muvaff akiyetli 

görülmüştür. Bu müfreıa gemile
rine dönmüş ve ancak 60 kişi 
kaçmağ'a muvaffak olamamıştır. 

Kahire : 23 (A. A ,) - Orta· 
şark lngiliı. tebliği: Libyada 21-22 
Nisan gecesi Avustralya kıtaatı 
Tabrukta yüksek muvaffakiyetle 
neticelenen iki taarruzda bulun
muşlardır. lngilizler 17 İtalyan su
bayı ile 400 er esir almışlardır. 

Bizim zararlarımıı hafiftir. Düş
manın bir sahra topu tahrib edil
miştir. Sollum mıntıkasında keşif 

kollarımızla topçumuz taarruzları. 
na devam etmişlerdir . 

Habeşistanda; İlerleyen kıla
atımız terekki etmekte ve cenup 

sahasına düşen dessie'yi müdafaa 
edecek tarzda kuvvetli mevı.iler 

tutmuşlardır. Düşmanı geri sür· 
mekteyiz. 

Türk azmi 
ve Almanya 

Almanya Rusyayı 
tebdfd edecek mı 7 

Londra : 23 ( A. A. ) -
Yorgşe Post ga ... ele:;İ ya ... ıyor : 
Türklerin anavatarılarıru müdafaaya 
kati surette aımetmiş bulunduk
larından eminiz. Türkler son za
manlarda bu tarı.da hareket eder
ken hayrıhah bir Rus bitaraflı
ğına güvenebilecekleri hakkında 

Moskovadan teminat almışlardır • 
Acaba Führer eğer Türkiye mu
tavaat etmezse Ortaşark petrol 
kuyularına Ukranya yolu ile var
mağa çalışaca~ı tehdidi ile Rus
yanın hattıhareketin i değişti rme~e 
teşebbüs edecek mi ? Bu tehli
keli bir oyun teşkil edecek ve 
AJmanyanın petroldan ne derece 
mahrum bulundu~unu isbat ede
cektir. lraka asker gönderilmesin
deki ehemmiyette yakında görüle
cektir. 

Ba barpte ilen 
Yugoslav Nazırları 

Londra : 23 ( A. A. ) - Roy
terin Orta şarktaki muhabirinden: 
Yugoslavya mahfillerinden öğre
nildiğine göre harpte iki Yugo:;-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

ELEN EPOPE Sİ 
Yazan: Behçet Kemal ÇAÔLAR 

Bir çok büyük şairlerin dilinden ve kaleminden bize büyük des
tanlar yadigar kaldı. Bunları okurken tüylerimiz ürperir, gözlerimiz 
dolar ve insan olarak göksümüz kabarırdı. Fakat hiç birinin tam ha
kikat olacağ-ını , bir gün gözlerimizin önünde cereyan edeceQ-ini aklı
mız kesmezdi. 

Bugün ise; Yunan topraklarına Yunan kanı ve Yunan sil5hlarile 
yazılan bir destana şahit oluyoruz. 

3000 senedir Kahramanlarının ve ilahlarının menkibe ve mace
ralarile bütün ıarp edebiyatını süsleyen ve zenginleştiren Yunanlılar, 
şimdi yeni baştan destan yaratıyorlar. 

Daha geçenlerde, yüz elli genç Yunanlı, son dini ayinlerini yaparak, 
evlerine son mektuplarını yazarak vatanın bir geçidinde, gerideki 
askerin mevzilerine emniyetle yerleşebilmesi için, savaşa atıldılar. Bu, ölü 
mü göze almak değildi. Ölümle bağdaşmaktı. İçinden böyle yüz elli 
kişiyi bir anda veren millet, ebediyen yaşamaya namzettir. Bu, yalnız 
bir millete has bir mazhariyet detildir. Milli birli~i tam olan her 
millet, vatanı ve istiklali için böyle harikalar yaratmata hazırdır. Ye
ter ki ehil başlara düşsün ve zamanında kararını almış olsun .. 

Yunanlılar ve Türkler ellerinde medeniyet meş'alesi kıl'adan kıl'· 
aya taşmış, bir çok yeni medeniyetlere ana olmuş, iki aziz ve ulu 
millettir. Şimdi birer küçük coğrafya parçası işgal etmelerinden ne 
çıkar. Büyük millet, tarihile, hizmetiyle, ve şerefile ölçülür. 

Onlar, büyük millet olduklarını isbat ediyorJar. Biz, bir emsalsiz 
millet olduğumuzu 20 yıl önce isbata başlamıştık. Gerekirse devam 
ederiz. lsbat eden, yine ishal etmesini bilir. Çünkü, kazandığımız za
ferlerin hiç birisi kumar, hiç birisi tesadüfün lutf u değildi. Alnımızın 
teriyle kalbimizin imaniyle, başımızın selametiyle kazandık. 

Bugün, kuvvetlerimiz daha bilenmiş, daha zindeleşmiş, ayakta 
ve tetikteyiz. Gündelik haberlerle ne oyalanıyor , ne yeriniyoruz • 
Karanmızı vererek, gözümüzü kırpmadan sınırlarımızı gözlüyoruz. 

Hiç bir heybet, hiç bir sür'at bizi yıldıramaz. Biz mesafenin de, 
tabiatın da, çelik ve demirin de, tank ve tayyarenin de sırtını yere 
ı-etirmesini biliriz. 

Elenler l Aziz Elenler 1 Herkes sizi hayran ve lal seyrediyor. Sade 
biz anlıyoruz, :sade biz sizi kendimize eş g-örüyoruz. 



Sayfa 2 

EN BCYÖK 
KUVVETiMiZ .. 

SabTi GÜL 

İçinde bulunduğumuz ve he
nüz kat'i adı takılmıyan harp 
başlıyalı yirmi bir ay oldu. 939 
un f.yllılünde bir Danı.ing kori
doru davasiyle açılan ve şimdiye 
kadar tarihin kaydetmediği bu 
harp silindiri önünde birer birer 
ezilen, mahvolan devlet ve mil
letlerin sayısı gün geçtikçe art
maktadır. insan zeka ve gayreti
nin seneler, daha doğrusu asırlar 
içinde bin bir emek ve fedakar
lıkla meydana getirdiği maddi 
kıymetine baha biçilmiyen mede
niyet eserleri hprbin başladığı 
ilk günden beri birer hi rer yıkılıp 

kaybolmaktadır. 
Bu büyük ve istila sahasının 

nereye kadar yapılacağını henüz 
bilmediğimiz yangın iki sene ev
velki göz kamaıtıran medeniyet 
dünyasını belki bir iki asır geri-
ye doğru yuvarlamıştır . Bu gidiş

le yarın kudurmuş motöl' uğultu
larının sustuğu, gırtlaklaşan mil-
yonlarca insanın bitkin bir halde 
silahını bıraktığı gün, görece2'i
m iz feci manzara hiç şüphesiz 

şu olacaktır : 
Medeniyetin yuvası telakki edi-

len Avrupa kıtası baştan başa 
bir harabe. Maddi kıymeti mil-
yonları, milyarları aşan dün in
sanların refah ve saadetini hay· 
kıran muazzam binalar, fabrikalar 
ve tesisat yerine et ve deriden 
sıyrılmış, dişleri dökülmüş kafa 
taslarına benziyen iskeletlet. Ve., 
nihayet babasını, anasını, kardeş 
ve yavrusunu kaybetmiş milyon
larca sefil ve perişan bir insan 
kitlesi yarın, çocuklarımızın baba
larının kan ve hayatları bahasına 
çizdikleri bu tablo karşısında edi
necekleri ilk intiba : Acımak ve 
utanmak ... olacaktır. 

Fakat ne olursa olsun, bu iş 
insanların dünyaya ilk gelişinden . 

beri böyle başlamış, böyle devam 
etmiş ve böyle devam edeceğin-

den şüphe yoktu; . 
Kuvvet karşısında hakkın yok 

olmak tehlikesine düştüğü günlf'ri 
yaşıyoruz . Bugün bu tehlikeye 
düşmüş. düşman boyunduruğuna 
baş eğmiş devletleri, esir olmuş 
milletleri görüyoruz. 

Biz iki senedir devam eden 
bu kanlı faciayı lazım geldiği ka
dar dikkat ve ehemmiyetle takib 
ediyoruz. Hiç bir şey en küçük 
bir hareket gözlerimizden kaç• 
mı yor. ıki seneden beri birbiri ar-
dınca çöken varlıkların niçin Lu 
akibete uğradıklarını da artık ta. 
rnamen anlamış bulunduğumuz 

içindir ki: Yarın bizim de karşı

mıza çıkması muhtemel olan harb 
ejderine karşı çelik, sarsılmaz ve 
yıkılmaz bir duvar olmağa ha 
zırlandık ve daha da hazırlan

maktayız . Hadiselerden en iyi 
dersleri almış tehlike karşısında 

yapacağımız işi çoktan tesbıt et
miş bulunuyoruz . 

Şimdi artık büyük ve belki 
de bütün bu dünya karışıklığının 

neticesine müessir olacak heye
canlı bir imtihan kapısında ol
duğumuza şüphe yoktur . iyi ha· 
zırlandığımız için , bu imtihanın 
ne olduğunu iyi bildiğimiz için 
içimizde ufacık bir korku hissi 
ufacık bir tereddüd bulunmadığı 

için bütün varlığımızla çelik gibi 
dim dik bekliyoruz. 

Bugün artık tarihe karışan 

bir Osmanlı Jmparatorluğu yok
tur. Milli hududları içinde , hiç 
kimsenin bir karış toprağına yan 
bakmayan bir tek kalb gibi çar
pan, bir tek kafa gibi düşünen , 
bir tek vücud gibi hareket eden 
on sekiz milyonluk bir Türkiye 
vardır . 

ıstiklal , hürriyet ve toprak 
bütünlüğünün ne demek olduğunu 
derecesi ölçülemez bir titizlikle 
her kesten daha iyi biliyoruz . 
En küçüğünden en büyüğüne ka
dar kadın erkek ayni imanla ha 
reket eden ve mutlak bir itimad 
ve sevgi beslediği Büyük Şefinden 
küçücük bir işaret bekleyen on 
sekiz milyonluk bir kütle halin
deyiz . Bütün dünya bilmeli ki : 
Bizim en büyük kuvvetimiz şu-

TORKSOZO 

1 
OONCN POLiTiK MISE_LE_S_İ _ı 

Oç CEPHE 
1941 senesinin ilkbaharında 

İngiltere ile Almanya başlıca üç 
cephede mücadele va1.iyetinde 
bulunmaktadır: Balkanlarda, Şi

mali Afrika'da ve Atlantik deni
zinde, balkanlar cephesi, lngilte
raden gelen haberlere bakılacak 

olursa, tasfiye edilmek üzeredir. 
Almanya geçen senenin ilkbaha
rında lskandinavyadan kazandığı 
zaferi, aynı siyasi ve askeri tabi
ye ile bu sene Balkanlarda tek
rar etmiştir. Böyle bir akibete 
mani olmak için lskandinavya'nın 
ve küçük garbi Avrupa memle 
ketlerinin akibetinden Balkan 
memleketlerinin ibret dersi al
maları icabediyordu. Balkanlar 
İngiltere tarafından ikaz edildi. 
Fakat Prens Pol'ün Yugoslavya'sı 
işbirliğine yanaşamadı . Yugolav
ya başvf'kili general Simoviç, A
tina 'ya muvasalat eder etmez, 
verdiği beyanatta .. sonuna kadar 
bitaraflık siyasetine bağlı kalmak 
arzusiyle bu işbirliği hakkında 

her türlü müzakereden tevakki 
ettik> dediği zaman, derdin üze
rine üzerine parmağını basmıştır. 
Yuğoslavya, senelerden beri em· 
niyetini, bn bitaraflı.k politikasın
da aramıştı . Bu mülahaza iledir 
ki küçük antat ve Balkan antantı 
ile bağlarını gevşetmiş, kendisine 
tehlike gelebilecek olan komşu
lariyle c ebedi dostlub paktını 

imzalamış ve nihayet Üçlü Pakt'ı 
imzalamakla bu bitaraflıktan da 
ayrılark mihverin ittifakına bild 
girmişti. Bunun üzerine 26 Mart 
darbesi geldi. Fakat gariptir ki 
Simoviç hükümeti, hala üçlü 
Pakt' ı reddetmiş değildi. Bine
enaleyh 26 Mart darbesini takip 
eden on gün zarfındada yugoı;. 

lav hükümetinin Almanya ile an
laşmak çareleri aramakta olduiu 
görülüyordu. Nihayet Simoviç'in 
söylediği ğlbi, Yua-oslavya baskı. 
na uğradı. 

Yugoslavya 'nın mağlubiyeti 

Yunanistan 'ın vaziyetini zorlaştır
dı. İngiltere Yunanlılara yardıın 
etmek için Libya cebhesinden 
bile asker çekmekte tereddüt et
memişlerdir. Yunanistan,a yar
dım meselesi hakkın da şu nokta 
hatırda tutulmaktadır ki, Alman
ların bulgaristan 'a girişleri 2ünü 
olan 1 Mart tarihine kadar Yu-

dur : 
iç kuvvetimiz birbirimize ve 

büyüklerimize sarsılmaz inanı . 
mız 1 Böyle kuvvetli silahlarla 
göz kırpmadan yarınki imtihana 
hazır olan Türkün mutlaka ala

cağı p.a~l~k netic~, şüphesiz, dün- ı 
ya tarıhının yenıden en büyük 
~eref sahifesine geçecektir . 

nanlılar da İngilizlerden tayyare 
ve teknik yardımdan başka bir 
müzaharet lst~memişlerdir. Bila
kis Almanya'nın mübadelesine 
vesile teşkiletmesin diye Jngilizle
rin Balkanlara asker çıkarmaları
na mani olmuşlardır. Almanya da 
daima şu şözleri tekrar etmiştir: 

- İngilizler balkanlara ayak 
basmadikça Almanya'nın Balkan
lara asker sevketmesi bahis mev
zuu olamaz. 

İngilizlerin 1 Marttan sonra 
Alman taarruzunun başladığı güne 
kadar Yunanistan'a ne miktar as· 
ker gönderdikleri malum değildir. 
Fakat Yugoslavya'nın inhidamın

dan sonra miktarı ne olursa ol· 
sun, bu askerlerin Balkanlarda 
devamlı bir cephe tutabHmeleri 
mümkün olamazdı. Nasıl ki şimdi 
lnıilizler ve müttefık1eri olan Yu
nanlılar Alman t.ıarruzu önünde 
ricat etmektedirler. Çok faik kuv 
vetler karşısında bu ricalin inti
zamla başarılması anlatıyor ki, e· 
ğer Yugoslavya'nın herhanıi ta
rafında olursa olsun, bir mukave
met cephesinin kurulmasına imkan 
hasıl olsaydı, Balkanları mihverin 
istılas.ndan kurtarmak mümkün 

olacaktı. 

Şımdi vaziyet lngilizler için 
pek zıyade nazikleşmiştır. Bir ta· 
raftan tsalkanlara asker iÖnder· 
mekle istihdaf edilen a-aye elde 
edılemediği ıibi, diğer taraftan 
Libya cephesı boşaltıldığı için Mı
sır tehlikeye düşmüştür. Fılhakika 
bugün bu tehlıke geçen hattaya 
nazaran azalmış iİbi iÖrünüyor. 
Almanlar, Wavell'ın garbe doğru 
ılerleyışini hatırlatan bir hamle ıle 

bütün Libya'yı işgalleri altma ala
rak Mısır topraklarına kadar gel
mışlerdir. 

Fakat bundan daha ileri gi
demedikleri iibi, bu hamlede mu
hasara altına aldakları Tobruk'u 
da işgal edememişlerdır. Su tevak· 

kuf da yeni yapılacak daha kuv
vetli bir hamle için hazırlık mıdırr 

Yoksa Almanlar, bu hamleyi ya· 
parken Afrikadaki kuvvetlerini is
raf ettiler ve daha ileri gidemi· 
yorlar mı? Bu suallere kati bir 
cevap vermek mümkün değıldir. 
Ancak lngilizler, Afrika cephesi· 
nin, Balkan cephesinden daha e· 
hemmiyelli olduğunu giitememek· 
tedirler. 

Filhakika mücadelenin umumi 
stratejisi bakamından Süveyş Bal· 
kanlardan daha ehemmiyetlidir. 
Fakat lngilizler için Süveyş'ten de 

i '· HAB 
~ Gürbüz çocuklar 

bugün seçiliyor 
Çocuk Haftası münasebetiyle 

bugün bir Gürbüz Çocuk Müsa· 
bakası yapılacaktır. Müsabakaya 
saat 18 de Halkevi Salonunda 
başlanacaktır. Çocukların hüviyet 
cüzdanı ve velileriyle salonda ha· 
zır bulunması lazımdır. 

lstanbul' da Bar ve Meyhneler 

İstanbul, 23 (Hususi) - Bar 
ve içkili lokanta gibi yerler, dün 
geceden itibaren saat 24 de ka
patılmağa başlanmıştır. Yalnız 

yemek yenilen lokantalar saat 
bire kadar açık kalabileceklerdir. 

daha ehemmiyetli cephe, Atlantik 
muharebesidir. Filhakika son bir· 
kaç gün içinde lngiltere'nin Vaşin
ton Büyük Elçisi Lord Halif aks 
ile İngiltere Bahriye Nazırı Alek
sander bu cephenin ehemmiyetini 
tebarüz ettiren beyanatta bulun
muşlardır. Allantik muharebesi de· 
mek, hakikatle lngiltere muhare· 
besi demektir. 

Geçen yaz sonlarında do~ru 
dan do~ruya yaptıkları tayyare 
hücumlariyle lngiıtere adalarmı iş· 
gal etmeğe muvaffak olamıyan 

Almanlar, bu ilkbahar aylarında 
adaları düşürmek için başka bir 
tabiye kullanmaktadırlar. Atlantık 

muharebesinin inkişafıııı anlamak 
Afrika ve Balkanlardaki mücade
lenin inkişafını anlamaktan daha 
zordur. 

Çünkü bu, her iki tarafın za
yiat nisbetine ve bu zayıatı telafı 

etmek ımkanlanna bağ"lıdır. Bu 
nok!alarda her ıki taratın ver<.tıği 
malumat da bırıbırıne uymamak· 
tadır. Almanlar Allanlik mnhare
besini kazanacaklarından emin gö
rünüyorlar. İnillız liahrıye Nı:tzırı 
Aleksander de dün demıştık ki: 

- Atıantık muhareoesi de-
vam ediyor ve bu.muharebeyi ka
zanaca~ız. 

Fııhakika her iki taraf da ne· 
tice hakkında kati itimat ifade e· 
den &özler söylemektedir. fak at 
Almanların, neticeden pek o ka
dar emin olmadıklarına delalet 
eden bir vaziyet vardır. Atlantik 
muharebesi, yeni lngilteıe muha
rebesi Almanya'yı en kestirme 
yoldan gayesine ulaştıracak bir 
mücadeledir. Eğer neticeden bu 
derecede eminseler, o halde ne
den harbi başka sahalara yaymak 
lüzumunu hissediyorlar? Herhalde 
Balkanlarda ve Afrika'da g-iriştik· 
leri dağınık teşebbüslerde, Allan· 
tık muharebesinin neticesi hakkın
da Almanlar tarafından beslenen 
bir şüphe sezilmektedir. 

ı ........................ ı 
ı ı 
ı Çok çocuk sağlam çocuk .. ı 
ı işte gidişin yönü!. ı 

ı Varacağız HEDEF'e başta ! 
ılSMETINONO. i 
ı • ı 
!Çocukları Koruyan, onları! 
ı ,etkatle bajirma basan ı 

fçocuK ESİRGEME i 
f KURUMU J 
ı Y ardımınrzla doğdu.. ı i Y aTdımınızla yaıayacak. i 
ı Onu seviniz.. ı 

ı Onu koruyunuz. ı 
ı • ı 
ı ı 
ı Türk anadan, babadan do- ı 
ı ~an çocuk övünsün; ı 
ı Türk çocuğu cihandır, ı 
ı Türk milleti en üstün . ı 
ı ........................ ı 

HAlK[VİMIZiH 6[CEKİ 
KONSER VE MÜSAMERESİ 
Ayrıca ilk okullar da 

müsamere verecekler 

Halkevi gencleri 23 Nisan bay. 
ramı onuruna dün akşam Alsaray 
sinemasında bir konser ve müsa
mere vermiştir . 
Ayrıca okullarda da müsame

reler verilecektir. 

Çocuk hakkında özlfl 
cımıeıer mlsabakaıı 1 

--ıl Ankara Radyo Gazetesi 1---

Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
nel Merkezi çocu~un yurt bakı· 
mından kıymet ve ehemmiyeti, 
sıhhi, içtimai, güzel durumu gi
bi muhtelif cepheleri göz önünde 
tutularak bunların en kısa ve en 
kuvvetli bir şumullü bir şekilde 

ifade edebilecek özlü cümleler 
müsabakası açmıştır. Müsabaka 
23 Nisandan 23 Mayısa kadardır . 
Fıkraların arasından 25 tane se
çilerek kuruma mal edilecektir. 
Seçilen beher fıkraya iki lira. 
kıymetinde hediyeler verile
cektir. Bu yurt işine iştiıuk et
mek istiyenler ya:rılannı 23 ına· 
yls akşamına kadar Çocuk Esir
geme Kurumu Genel merkeı.iııe 
göndermelidir. Miinevverlerimiı:e 

bu büyük yurt davasından çocu
ğa taalluk eden musabakaya işti

raklerini Çocuk Esirgeme Kuru
mu rica eder. 

Bisiklet ve 
Kır koşuları 

Elenler Va%iyeti 

Yunanlı ile hükümet Atinaya 
terkettiler. Kral , veliahd ve hü
klımetiyle beraber girid adasına 

gitmiş bulunuyor. Bu, harbe son 
vermek değildir. Nitekim kral, 
bunu bir beyannamegile izah e
derek harbin sonuva kadar Yu· 
nad ordularının mücadeleye de
vam devam edece~ini bildirmiş
tir. 

Şimdi Yuaan cebhesinin Lam
ya cenubunda olduğu sanılmakta
dır. 

Yugoslavyanın mağfabiyeti, 

İngiliz Amerikan efkarı umumiye. 
sinde lüzumu kadar izah edilmiş
tir. Fakat bu vaziyet hakkında 
Çorçil avam kamarasında izakat 
vermiştir. Çorçil Avam kamara
sında bilhassa şunu tebarüz et-
tirmiştir. Esası olan lngilterenin 
müdafaasıdır. ve büyük Britanya 
ayaktadır. 

Politik temaılar 

Kont ciyanonun Hitler tara
fından kabul edildiği bildirilmek
tedir. Kont ciyanonun ltalyaya 
mümkün oldu~u kadar Pay çıkar· 
mak için Viyanaya gittiğ"i tahmin 
olunmaktadır. 

Bütün bu meselenin Viyanada 
görüşüleceği söylenilmiştir. Fakat 
şimdi Almanya bunların ancak 
harp sonu halledileceğini anlat. 
maktadır. · 

Franaa vaziyeti 

Almanlar Lavalın kabineye 

Almanlarda Artık şiddetle arzu 

göstermiyor. Çünkü Darlan he

men hemen Alman isteklerine 

uygun hareket etmektedir, Şimdi 

Almanların yeni bir isteği vardır. 

Buda Veygandın Afrikadan Fran· 

saya geri çağrılması! 

/apanya Durumu 
ispanyaya lngiltar~nin uysal 

lık göstermesi bazı İngiliz mebus
larının nazarı dikkatini celbetmiş 
v~ Cörçile sual açılmıştır. Çor
çıl beyanatında bu siyaseti terviç 
etmiştir . 

Elen Cebhe•inde 

Şimali y11nanistanda yani ar
navutluktan çekilen yunan ordu 
kumandanı İtalyan ve Almanlar
la dün mütareke yapmıştır. umu
mi komutana sormadan hareket 
eden bu komutanın jesti, şübhe
siz ki doğru olmaz. Fakat şimdi 
biz bunun köfülüğünü anlatacak 
değiliz, Şimdi asıl büyük Yunan 

kuyvetleri Lamya cenubunda 
mukavemete devam ediyor- eğer 

iyi bir manavra ile bu kuvvetler 
moraya geçirilirse Yunan askeri 

harekatı için faydalı bir hareket 
gösterilmi~ olacaktır. 

23 Nisan Çocuk Bayramı mü
nasebetiyle Halkevimizin tertip 
ettiği Sokak "ve~Bisiklet koşuları 

dün muvaffakiyetle yapılmıştır. 
3500 metre sokak koşusunda 

Demirspordan Mehmet Kayab;ış, 

2 dakika 35 saniyede birinci, Er
kek Lisf'sinden Rıza Uranç 12 
dakika 10 saniyede ikinci, Toros 
spordan Naci Kayabaş 12 dakika 
20 saniyede üçüncü gelmişlerdir. 

7000 metrelik bisiklet 1'öşu
sunda Milli mensucattan Ahmet 
Eceray 13 dakika 35 saniyede 
birinci , Milli Mensucattan Süley
man Saner 14 dakika 30 saniye
de ikinci, Malatya Mensucattan 
Kemal Deryolaıı 14 dakika 40 sa
niyede üçüncü gelmiştir. 

Halkevi, Birinci, ikinci ve üçün
çü gelenlere hediyeler armuğ"an 

etmi~tir . 

Futbol GrUI 

musabakal 
! ~ Bu sene Milli Kürne~. 
olan Ankara, Eskişehir'. 
ve lzmir takımları haricıııd' 
28 bölge futbol birirıcilej 
da grup müsabakaları Y ~ 
nı evvelce haber vermişi~ 

Verilen malumata ~ 
müsabakalar 27 nisan P ~ 
Balıkesir, Samsun ve 
başlıyacaklır. 

Balıkesir 

geler : r 
Balıkesir, Manisa.' ~ 

Aydın, Bursa, Bilecıkı 
Kırklareli ; tıil 

Samsun grupuna dıı 
ler : ·-;P 

Samsun, Giresun, Sı ~ 
Tokat, Trabzon, SinOP• ıJ 

Seyhan grupuna d• 

ler : ·ııi 
Seyhan, Hatay, Elli ~ 

seri, Denizli, Anta1Y:1• pı 
lspart~, Maraş, Gazianlt 
bakır, lçeldir. , 

Temmuz ayı ıarfırıd ti 
~ru~un . birincisi, .Ankar•;~ 
E.skışehır ve f zmır şilrn~,r, 11 
Ankarada karşılaşaca~ b" 

· retle Türkiye şampiY01111 

caktır. 

Hariciye ve-'t 
tebliğ edlf 

rıl 
Romanya'da ahire. -.ıl' 

ırıucılJI"" .. : 
len bir kararname . ~ 
nebilerin Mil.i 1klıS31 0e 
den verilmiş bir 01üsall 
dıkça Romanyadak1 t 
hukuk ve menaf ıine . 1111 

amı 
muamelelerinde bLllurı ~ 
b 

.. 1 . .. d jSll ~ j oy e bır musaa e 8rır 
k . . ı •· ıas me sızın yapı aca~ . ,re 

mcleleri ıle normal ıd e"4' 
leleri ve bankalarda ıtl J 
metlere müteallik tasar~ '1 
lelerinin hukukan batı 111eı 
ceği ; Romanyada ik:ıı f~ 
mekle beraber orada 

1 

',J 
f·e !#'. 

lak, hukuk ve m~na 1 ~ 
lunan ecnebilerin is~ıırl'ı;4 
arazısinda tedavüle çı ıe 

uıer 
lunan bilümum tah\I ıııe~ 
muharrer olmıyan t.;ı)'~ôırd' 
leri hamil oldukları .U1194ı; 

lar hakkında Nisaıt 5'~ 
tine kadar, RonıanY3 11'1'. 
konsolosluklarına bil' 011~1 
vermekle mükellef ~l es~' 
mükellefıyt!lin bu gibi vaıı•1,J 
vilal ve· senetleı i ıflC: b11ııi"J 
kabul etmiş bulunan dlli" ~ 
şamil olduğu Ankarll ., 

ya Sefareti tarafırıd811 

lir. f~ 
Keyfiyet aliik8d11~j#' 

and•~~ 

23 nisan ~ 
münaseb8,1 

(Birinci sayfadafl 

tenvirat yapıJmıştır·gect 
Halkevinde de 1 b'' 

münasebetiyle 11usll' 
töreni yapılın ıştır ·~tarı 

Bugün şehrin bll rtfıJ 
rıncla talebeye P: d' 
gösterilecektir. Y.a~~e ~ 
çocuk oyun yerııı 11111 

1
') 

lerclir . 26 Nisan ~if f J 
Halkevi salonu_ndıı çoC"~ı 
losu verilecektır · .110e ~ 
nın diger günler' ,c:ıe' 
okullarında mfü•6111c: 
!erdir . 

·Doöıf~0~ . . . 111ııt1":' 
Tıcarel Lıse.5 1 ço"":J 

d. b ' ı.'ıı ' ır Arat '111 ır " ,,ıı> 
• \'il\ 

yaya gt:lmi ştır . .1 

mür ler dileri:ı. 
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!!_.ONON AKiSLERi -
Şairlerimiz 

Kalem ba,ıada 
~ airlikini düşündüğümüz zam~n 
h aruz vnnini, hemen hemen, hıç 
atırlamadı~ımız, kendisini hece 

Vcz · • d nını ıüzellcştirenler arasın a 
saydı~mız, Yusuf Ziya'nın "Meh
met "k · · çı ·" başlıklı bir manzumesını 
~ku~um ki aruzla, hatta aruzla da 
ls~~ıyelim, Çanakkale ıiirinin ve 

l ık\al marşının vezni ile yazılmış· 
ı. 

1 
Halkın hissiyatını sağlam, duy 

ıru atını uh th ·ıı· bir 
h d s un tutmanın mı ı 

~ ~v oldu~u bu devirde, hiç şüp
I esız, Şairlerimize de düşen borç· 
ar . vardır. Eski Ozan'ın sazı ve 
~esı de tarihimizi dolduran savaş· 
arda okun, yayın kılıcın ve mız
rakın yanı başında yer almıştı. O
nun için Yusuf Ziya'nın bu şiirini 
Sade şiir değerinden ötürü değil, 
~a~anında c;eçtiğ'i mevzuunun isa-
~tınden dolayı da takdir etme· 

mız. lazım. 

b _içinde kuvvetli mısra~la~ ve
eyıtler bulunan şiirden bır iki 

Parça nakledeyim: 

Cö~ü bir fecre sarar c\ÇlıQ'ınız 
bayraklar, 

Yuı tlu tuptaldaro mıhlanmış a· 
dımlar saklar. 

• • • 
hıtı;tıg-uıı yer meıarımdır diyen, 

elbet ölmezi 
Bu Çelik ruhu giyen etle kemik-

. ten madde, 
ANrııa, aranit li.al'c ırc:lr.er ser· 

hadde! 

"' "' "' Demin de dediiim gibi, türk 
~1t i tl ı ı 111 lah nı i ı , i \e 1.a~ıdını se
ferber edece~i bir çaida) ız. . 

Yeni zaman 0.ı.an'ı da yenı 
:tıtman atlısının yanı başında bu-
lunmalıdır. · - T 

~ ndokaz Mayıı 
için hazırlık 

1 
Okullarda Ondokuı Mayısa 

11~•tlık yapı .musı için Vekalet şu 
.~?lda bir tamim ııöndcrmiştir: 
~Cnliklenn geçen senekilerden 

.daha iyi ve parlak olmasını temin 
•çın Maarif müdürleriyle Okul mü
Oürlerınin ve öt rctmenlerin, bu 
Çcuışmaıara büyük alaka r östcr-
llleler.ni dilerim. . 

(J iUn okul doktorları şenlik 
Ye· tınde hazır bulunacaklar ve o· 
kuııara yetecek kadar sıhhi rnalze
tııc ·ı 1 e, ıcap eden ilk yardım vası-
l1tların1 sahada bulunduracaklardır. 

Maarıf müdürleri jimnastık 
Şenliklerinin ne suretle cereyan et· 
\ıQ'ı . . . 

nı bır raporla :.?3 Haziran l Y4 l 
'.llrıhinc kadar Vckıllitc bildirile· 
Ctktır, 

late Müıtcıarının 
l•tcınbul tet/ııiltl•ri 

} . hıtanbul : 23 (Türksözü mu
•abırj d 8 " 1. n en) - iaşe ınüste~arı · 

'lı'C ık S 'd Şeh . . oycr bu sabah Ankara an 
lc<J rımızc itlrn işt ir. Müsteşar öi · 
1..1 ~ en evvel mıntaka ticaret mii
r~!~Uiündc fiyatları mürakabe bü· 
tct ~Cla, ötıedcn, sonra da Tic~
Yatı dasında tetkikler yapmış, fı-

arı -
''Pi murakabe komisyonunun 
<hın antısına reislik etmiştır. Bun
tıun sonra Vıtayet iaşe komisyo 
l(,)Plu lopıantıya davcı etmiştir. ~u 

antıda V 1 . . d" l'e lkt a ı muavınlerı · Bele ı-
•tıüdh •sat müdürü, Tıcaret odası 

~ril b~tunmuştur. 
Şunıa;, Ş~fık Soyer ıazetccilerc 

., :soyJerrıiştir: 

lısı 1ı7" ~cmleketimiı.dc iaşe sıkın· 
dır uç bır zaman mevcut detil· . ou 
ıck d merrıleketın mahsulü lfC· 
itkili OA'rudan dotruya ıerckse 
lıyec~ d~2-iştirerck halkımızı bcs
Ycrd mıktardadır. Hükumet her 
•ltna~t halkın iaşesine ait tedbirleri 

adır . ., 

ı .... _~-------
ı .................... : 
ı••ı111etçı Aranıyor J 
ı 6. Ev İflerini ~l>rcbilccek ı 
! )' •r kadın hizmetfİ ara· ıı 
~ or. •ı t6 • 
ı CQ """ aamı.za mura· ı 
.. .: .. ' etmeleri ı .................. 

il 

SÖZlEHİMİZİ AYIRAMIYA
CA~IMIZ CEPHE 

(Birinci sahifeden .artan) 
reye yardım için Kızıldenız yolun-. 
J da isti'adeye kQrar uermesı 
aan J' dk' b~ 
Mısırın buıünkü mücadele e ·ı u-

ük rolünü bir kal daha artırmış· y . . . 
tır. Bu mıntıka lngiltere _ıçın . ne 
kadar :hayali ehemmiyeiı haızse 
lıer lıanti bir tecavüze m~~ıız kal
dılımız takdirde bizim ı_çın . de o 
kadar büyük bir elıemmıyelı ha-

izdir. . . . 
Akdenizde legiliz hokımıyetz 

M · · ••e Mısırla kaimdir · ısır zçın ., . 
f ngiltere Mısırı kayheitili laktlırde 
Akdeniz hakimiyeti ne mevcıt~ ola· 
ı_ ·1· ne de mcincisı kalır . Fılha· .,, ır l . . 
kika, bizim /ngiltere ilı o an ıttı· 
fakımızın menfaat birliti. J~g~lie· 
rMin utrunda mücadıle etli~t ~e. 
hürriyet davasında ortaklı~ . gıbı. 
b · l kım ehemmiyetli amıllerı ır a . _ 
vardır. Fakat bu ittifakın hıç ş~p-

k ki /nai/ierenin Akdeııız· ae yo • • k 
deki hakimiyeti ile dı sıkı _çı ·ıya 
alakası vardır . 

Mücadeleye lıarışlıJımız lak· 
Jirde bize f ngiltere yardımı ko· 
laylıkla ancak Akdenizden gele· 
bilir. Bu ise lnıiliz donanmasrnrn 
Akdeniz• }ıQkimiyet~l/le mümkiindür. 
Akdenizin çevirdili sahillerimizin 
emniyeti de buna ballıdır. Demek 
olul/or ki; hiJliin dikkatimizi Mmr 
hududlarında geçen lıadiseler üze
rinde teksif etmemiz lcizımdır. 

Bugün, Şimali Af rikadaki Al
man taarruzu Sol/uma kadar gel
dikten sonra bir müddellenberi 
durmuş ı•aziyettıdir . Almanların 

takviye kuvvetleri aldıktan sonra 
yeni bir hamle yapacakları mu· 
hakkak gibidir . Fakat lngilız de
niz ve hava kuvvetlerinin Sicilya 
ile Trablusıarb arasındaki mÜe$Sİr 
faaliyeliM bakılacak olursa , Al
manlar kolay kolay bu taJ...-v;yı 
kuınıetlerine kavuşamıyacata ben· 
z(vor . Diter taraftan aradan ıe· 
çen bu on , on beş gün zarfında 
/ngilizlerin Şarki Awupatla ser
best kalan kuvvetlerini Muır hu
dızdlarına getirmek imkcinını bul
muş olmaları da çok mıılıtemel
c/ir. Ne olursa olsun şurası mu· 
hakkaktır ki. /ngiliz Genel Kur
mayının imparatorluk için ~ir lıa· 
yal nokta&ı olan M!sırın nıudaf aa
sını şll veya bu mü/cihaza ile ih
mal etmiş olmasına imkan yoktur. 
Şimali Afrikada bulunan lngiliz 
ordusu A lman Qe ita/yan ordu/~-

. l •tı"n bir miicadele nıecburı· 
rıy ' ç.. . . 
y~tlglı karıılaşmı~ _olabılt~. ~akut 
Saveyş vı Akdınızın bug~nku lıa· 

t memat mücadelesınde in-y a v e 
1 

• 
1
• J-

·ıı için olan e ıemmıye ı u· i' ere k .• 
flnülecek olursa bu no · tayı m_u · 

Jş f . . d• en bıiııük f edaktır· a aa ıçın "" 3 

/ık/urdan kciçmıyacatı derhal cın· 
laşılır . 

iNGll TER[ VE İSPAHYOllAR 
(Birınci sa) fadan artan) _ 

Çörçil, bu anda İspanyol hu
kQmetiyle aramızın a~ılma~ını ~o.
ıur gösterebilecek hı_ç bır şe}_ e 
meydan vermek istemı)_oruz. Ş~k-

duyguları ifade edılen eclıl-ran . . b 
mi) en lspanyol milletının aç u-

lunması, bu memleket~ lngilter~
nin ve Birleşik Amerıkoııın lu· 
zumlu ıı ördükleri bütün yar~ımı 
·apmakta haklı oldukları muta-

y . t' 
leasındayım > demış ır . 

BU HARPTE ÖlEN 
YUGOSlAV NAZIRlARı 

(Birinci sayfadan artan) 

lav nazırı ölmüştür. Bunlardan 
Kulubeç Bclgrad bombardımanın
da ölmüştür. Di~er tanınmış K~
radağ liderlerinden olan Dakovıç 
de Yugoblavyadan çckikilir"keıı 
Almanların taarruıu eı:ınasında 

yualanmııtır • 

Bulgarların 
son jesti 

Atina : 23 ( A. A. ) - Mc a
je Detnn neşrettigi bir baş ma 
kale<le ŞÖ.} le demektedir : Bul
garlar bir tek silah ntmadan kah
ramanca ( l ) işgal ettikleri araıi
den yarın bir kere daha koğula

caklarclır. Bu onlnrın otuz ene 
zarfında üçüncü maglubiyetleri 
olacaktır . 

[lEN HÜKUMET MERKEZİ 
GiRiDD[ 

(Birinci sahifeden artan) 
naıılılar <ln Arnavudluk hududuna 
doğru geri çekilmeğe başlamış

lardır. 

Atiııa : 23 ( A . A. )-- Yunan 
resmi tebliği: ... Hatlarımıwı geriye 
doğru düzeltilmesi düşmanın cid. 
di müdahaleleri olmaksızın ) n
pılmıştır . Düşmanın ha\'a faali
yeti şiddetle devam etmektedir . 
Fakat düşman ta); areleri hava 
clafi bataryalarımız tarafıııdan hü
) ük za) iata uğratılmıştır . 

Londra ; 23 ( A. A. ) - A
tine radyosu dün akşam Yunan 
matbuat nezaretinin bir dekln
r~H.} onunu neşretmiştir . Bu dclc
laras) onda deniliyor L:i: 

< Askeri vaziyette clegişiklik 
yapacak hiç bir inkişaf olmamış
tır. Yunan kıtaları geri çekil iş 

hareketine Pazartesi başlamış plan 
mucibince tamamlamışlardır. Düş

manın hava taarruzu bütün mem
leket üzerinde kesif ve şiddetli 
olmuştur, Hava clafi bataryaları 
tarafından Pa1artesi günü iki düş
man tayyaresi clüşürülmilştür. 

Loııdra : 23 ( A. A. )- Yu
nan emnİ) et na:ıaretinin tebliğine 

göre. düşman tayyareleri Piı e , 
Eklötis. Magara , Eıikıı , Keren , 
Tepa!oııya, Korf u ve Girit hölge
lerine tnarru1. etmişlerdir . Ruı n
larcla buzı hasar olmuş ve bir 
miktar insan ölmüş ve yaralan
mıştır. 

Kahire : 23 ( A. A. )- Ôğ
reııildiğine güre Yunanistnrıda lın
paı atorluk kuvvetlerinin Tisalya 
ovasına çıkan mıntakayı tutmakta 
oldukları Lima Cenubunda şhl
detli muharebeler olmaktadır . 
Lamyo Cenubu şnrkisiııde Termo-

jil geçiti bulunmaktadır . Ve Mi
lattan 480 sene evvel Terhat'ııı 

orclulariyle burada ıluı duı ulma~tt 

çalı~ılmıştır . 

I.orıdra: 23 (a . a.) - Yuıınıı 

n:blıesiııpe gıtzeteleı c gelen şid
defli hücumuna ınuknvernet ~t

nıek içirı kıtnlarımızırı gösterdik
leri müşterek kuhranıurılıgı bil
diı ıııekle beraber endişe vermek
ten hali bulunmuyorlar arılarlar 

hiç bır noktada mukavemet z.n
fını .} ormaga muvaffak ol madun 
.} eni hntta çekilmişlerdiı . Bu ha
reket esnasında kıtnlarımızdaıı 
ağır darbeler yapan Almanlar 
şimdi daha ihtiyatlı ilerlİ) orlar. 
Son gelen haberlere göre çekilen 
kıtalnrımııla Alman kıtalnrı ara· 
sında şiddetli çarpışmalar olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Buna dair dıger haberler radyo gozefeıln•P 

Halkevl Relılltlnden: 

KONfERANS 
25141941 Cuma günü ak· 

şaiomvimiz konferans salonun
da saat 20,30 da Müze Müdü
rü Bay Naci Kum tarafmclan 
{f olklör) mevzulu bir konferan 
verilecektir. 

Giriş serbestir, 
Konferans başlayınca ka· 

pular kapamr. 12943 

TORKSôZO 

Lord Halllaks 
beyanatta bulundu 

Vaşington : 23 ( A. A. ) -
lngiliz büyük elçi:.i Lord Halifoks 
Ameriknn Kızıl Haçının 7.İ.} afetin
de söylediği bir nutukta felakete 
uğ'rıyan Yunan Kızıl Haçına A
merika Kızıl Haçının yardımını 
tebcil etmiş ve lngiltereye sevkiya-
tırı büyük bir hacimde yapıklı~ını 
kaydeylemiştir. 

Lord Halifalı: , iaşe maddele
rinin gönderilmesi için her şe.} i 
yapan Jngilİ7 denizcilerinin cesn
retinl de medh ve sena eyle
m iştir. Nihayet Lord Hali fakı bun-
ların kanlarını da verdikleri, bu
nun en kıymetli bir hibe ve 
yapılanııı hemen bir muci1.e oldu
ğunu söylemiştir. 

Bir Alman gemisi batırıldı 

Lorıdra: 23 (A. A.) - Huva 
nezareti tebliği: Salı günü bom
bardumnn tayyarelerimiı. Norveç 
açıklarında 2000 tonluk yüklü bir 
gemiye hücum ederek yakmışlar
dır. Bir mtı.} n tarayıcı gemiy ide 
tahrip etmişlerdir. Dün gece bom
bardıman ve avcılarımız Brest li 
maııını bombardıman elmişler ve 
burada bulunan harp gemileı ine 
nıuvaffakiyetli bombalar atmışlar-
dır. Bir tayynremiz üssüne dön
memiştir. 

Yanan • Bulgar 
Siyası mtlnaıebatı 

Sofya : 23 ta. a.) ~ Yurıan
istan 'ın Sof) a elçisi bugün Bulgar 
harici) e ine bir nota vererek Yu
naııi tanın Bulğari tanin diploma
tik münasebetlerin kesdiğini bil
dirmiştir. 

Perşembe 24.4.1941 

8,00 Progr.arn ve memleket sn-
al ayarı 

8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 
8.451 
9.00 Ev kadını - Konuşma 

12.30 Program ve memleket sa· 
al ayarı 

12.33 Miizik : Kemençe, kanun, 
\ e tan bur triosu 

12.50 AJANS haberleri 
13.05 Müzik : Hafif şarkılar 
13.20/ 
14.00 Müzik : Karışık program 
18 00 Program ve memleket sa-

at ayaıı 
18.03 Mli:l.ik : Radyo Caı oıkes· 

trası 

18.40 Müzik : Kadınlar fasıl he
yeti 

18.30 Konuşma (Seyahat ıöpor· 
lajl:ın) 

19.30 Memleket saat :tyan ve 
AJANS haberleri 

19.45 Konuşma : Ziraat Tuk virııi 

19.50 Müzik : Radyo ince Snı 
heyeti 

20.15 RADYO GAZEIESI 
20.45 Müzik : Şan Resitali 
21.00 Müzik : Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Çocuk 1 Iartası 

münasebetiyle Mümtaz Fa
ik Fenik) 

21.45 Müzik : Radyo Salon Or· 
kestraıı 

2'.l.:30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 
23.~5/ 

23.30 Yarınki pro2"ram ve kapa
nış 

........................... 

. N6betçl eczane . 
ISP.KAMET ECZANJSI 

Yeni otel yamnda 

Sayfa 3 

••••••••••••••••••••••••••• 1 ASRi SiNEMA j 
• • • DA • 
I SUVARE BU A KŞAM SUVARE I 
• 8.30 8.30 
• İki büyük kabkaba kralı • İ / srtOaıı /ı • ıı OL/VER -· 1 
: TÜRKÇE SÖZLÜ B A R D i 1 
~ ,,. ........................................ 1 
: ,,. Zafer Dönüşü : 1 . ........................................ ~ 

1 FiLMi • 

1 
Movallaklyetıe devam ediyor. • 

e İLAVETEN: 1 
1 MESHUR ÇAlGICI KOVBOY I 
1 FRED SK OT'un 1 
• K • : an un K uvveti : . - . • • e AYRICA: e • • • Bütün artistleri (Maymun) dan • 

1 : • K ovbon Aşkı • • ~ 1 
• • e Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında e 

İZORAKi TAYYARECiİ 
1 ••••••••••••••••••••••••• 1 
Harp Okuluna Havacı Subay yetiştirmek 
ızere sivil Useden mezun olanların kayı 

ve kabul şartları. 

l - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 - Aklıkları mezuniyet diplamalarmclaki kanaat notu iyi 

veya çok iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden fazla ınüd

<let geçmemiş bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müsait olmak. 
5 - Yaşları en yukan 21 olmak. 

NOT: 
Bilahare hava muayene heyeti tarafından yapılacak mu
ayenede sailık durumları pilotluk sınıfma müsait görül
nıiyeııler isterlerse harb okulunun diğer sınıflarına veril
mek gibi hiç bir mecburiyete tabi tutulmazlar. Tam ser
besttir:er. Kendi ' (!rirıin arzu1arma göre muameleye tabi 
tutu: urlar. 

Okul tedrisatı 15/Mayıs/ 94 l de baş'ayacağmclaıı 
la ip olanların, bulundukları askerlik şubelerine müraca
at edecctklerdir. Asker ik Şubeleri, yapbracakları sıhhi 
muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile harp oku-
luna sevk edilocek:or<lir. 10-\7E 24-31 12895 -----

VAKlflAR MÜOÜRlÜGÜND[N · 
Keşif 
bedeli 

Lira Ku. Mevkii Cinsi 
Muvakkat teminatı 

No. Lira Ku. 

309 67 Asfalt cadde Hane 3 24 00 
186 49 

" ., 419 14 00 

Yukarıda cins ve mevkisi yazılı evlerin sıva , badana ve 
yağlı boya tamiratı yaptırılacağından 9.4.94 l den itibaren (15) 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 25.4.941 

cuma günü saat 15 de Vakıflar İdaresinde yapılacaktır. 
isteklilerin müracaatları 12907 13 -16- 19-24 

Abone ve ilan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 .. 
Üç aylığı 300 .. 

Aylık ta abone edilir. 

hl nla r için idar ey e 
mUracaet etmelidir • 

TURK.SÖZÜ 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD 0 0ÇL0 

BasıldıQ-ı yer : TÜRKSÔZÜ Matbaas 
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TORKJOZO 

SEYHAN VilAYATI DEf
TERDARUGINDAN: 

Adana Pamuk deneme, ıslAh 
üretme çiftliği anbarında bulunan 
tahminen 10,000 on bin kilo re
çinüs (Hint yağı) tohumunun be
her kilosuna takdir edilen 8 ku
ruş bedelle müzayedeye konul
muştur. 28, 4)941 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 15 de açık 

artırma suretiyle ihale edilecektir. 
Talibinin % 7 ,5 teminat akçasiyle 
beraber defterdarlıkta tayin edi
len ihale gününde müteşekkil ko
misyona müracaatları ilan olunur. 
20~22~24~26 12935 

rMi .. HiYı .. MiTBiil 
1 iŞlERiNiZI Gl YET TEMİZ i 
i YE UCUZ OLARAK İ 
iTORKSÖZÜi 
İ MATBAASINOA f 
i YAPTIRABlllRSiNIZ i 
ı ........................ ı 

1 TORKIYE CUMHURİYETi 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : t888 

Sermayeıi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat:Bankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesap 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a 

aşa~ıdaki plana göre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 " 40 .. 100 .. 4000 .. 

100 .. 50 .. 5000 ,, 
120 it 40 fi 4800 " 160 .. 20 

" 
3200 " 

Df KKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içindi 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 
20 fazlasile verilecektir . 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birin 
1 1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

t · =··)_\ ' J ... ; .. 

L~~3~~~--------..-.....,~ ...... ~İırııM:~~.....--İiııİıilİ ....... ....,......., ı ...................... *ı iLAN 
BaUteılyle we ıeılnln temlzllllyle ber lleıl b•Jl'•tı 

dlılrıa radyo SEYHAN DEf TERDARLl~IHDAN: 
ı ı i Sablıll Tarla i 
ı Tanuıun Yaramıf köyün- ı ti 

MUHARREM HiLMi REMO 
ı de boya~ı Abdullah •2'• ve ı Vergi kıyıııe 
ı Yusuf a~a tarlalarına yakın ı muhamm•ll 
ı üç dört parçaden ibaret olan ı Kapu Mesaha mik. bedeli ~ 

Tlcaretbaneıladea abnız 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti- ı Mahallesi Mevkii No. Cinsi M. MU. ad3 parsel L. 1(. 
ı yenlarin idarehaı.cmizde Meh- ı --------------

ABIOiNPA~A CAOO[Sİ NO. 112 - T[l68Af: ft[MO ADANA - TElEfON: 112 
ı met Görene müracaatları. C. ı Kurtuluş Asfalt Arsa 260 554 13 260 00 
ı f " " " 320 " 12 96 00 
:........................ " " " 580 ,, 11 174 00 

IS BANKASI 
KOÇOK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
//cremiye Pl4nı 

KEŞİDELE1'.: 

4 Şwl.ıat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 lk.iacitr~ria 

tarilalcrindc yapılır. 

1941 lKRAMIY!LE.RI 
1 AJct 2000 Liral.& 2.oog Lira 

1 .. ıooo il 3.000 .. 
! ti 700 il 1.iOO" il 

4 
" 

öOU 
" 

2.000 " 8 
" 

~50 il i.000 ,, 
86 il 100 " 

S.500 ,, 
80 

" 
ou " •.OQO 

" IOQ ti 20 it 6.iOO il -
Tiirkiye iş Banka!Una para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 

-------------------------------------~mi!'---, ..................... -........... , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde . & österdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık· 
lara yol açmıştır. işte 

bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi '.hastalıklardan korunması için:yalnız 
(FEMJL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

ECZANELERDEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ABA YINIZ 

Cenup Mıntak~ı deposu : 

M-- Kar:soku Abidinpaşa98 ., ~fı ı8s ı: : ~ 
,, Musaballı .• 75 195 11 40 00 lr\MMMMJ~--~ . . ~ s JWU._ 

1 TIMOFÜJ 

1 (ABDEST BOZAN) OEOIGIMIZ SERITLER 
1 Bunların uzunluklan, dört metreden on metreye kadar 

I
~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihayı ke
~ ser, kannda ağnlar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman

sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
~ cuttan ablmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

~ 
1 
1 
I~ 

1 
I~ 
I~ 
1 

TIMOFÜJ 

UZUNLU~U 4-10 MfTREYEKAOAR 
OLAN(ABDEST ~OZAN) DENIL.lN flAİTLER 1 
ÖLOURUP V.UCUDTAN DISARI ATAN 
TAM TESiRLİ IA M STAh&ARDIR. 

S, ve /. H. V•A•!-~fltı1t 1 1r. I• .. • 
lıf. #· 141 l•rıı/ı rt1ll.9lı1t1 '-'•~il 

' - lflf•(;.a.ra iı• """"'" _ '' 
CAN lABORAnJAAl·/SlANB 

Tepedağ Hasanpaşa ,, 110 252 1 l 110 00 
Hanedan Vezir 105 Kerpiç 130 315 4 300 od 

Oğlu Ev 
Tapu 

Yılanlı Müftü 00 Bağyeri7782 Eylül/938181/32 240 oO 
Yurdu 

Kayarh Köy 00 ,. 5676 Akus 938 179 72 741 
cıvarı 

Yukanda evsafı yazılı on parça gayr! menkuliill ilt 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde peşin para . • 

a-ün müddetle açık arttırmağa çıkaralmıştır. lst• 
teminatlariyle 215/941 Cuma günü saat on beşte 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

1 ~-··•--F>«- ~~!.-~~B 
1 ! 
1 =o 

iR 
. w 

l~ E lti 
w 1 Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kulJ lanış tarzı:yazıhdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile-

I · nin müsaadesini haizdir. 12761 -~I 

fiw ~~-w~~ 

~o 
~ 

!N 
1 

' ~ ! RADYOLA 
Ka~elei>i : aataryab BadJo MlfterllerlJlf"" 

DERHAL KESER. -................ 

~ Dünyanın en büyük radyo fabrikasınıP ~ 
lal OREON markalı radyoları geldi. Bu radyolar f ab_"~ 
i 10 sene garantili olmakla beraber sesleri gayet '!" 
il vvetli , tabii ses verir. Bu radyolar hem tam cere 
Lt ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. f( ~ 
il Bu radyoların ceryan ile çalışanları da v~rdır ~e 
w bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleyin•'· 
• ·<if 
111 Gramaf onları olanlara da kolayhk yapmak 1 

1 ile de detiştirebiliriz.. 

: Adana Umumi Acente•i: 

: Yal C:••" Karpanda 
ıtı Bekir Satar. 
il 

t._ımmı .... am .. ~.-...... --~ 


