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; HOCUMlAR : 

Anı r Ç cuklarının SON iKi GUN 
: , Londra : 24 ( a. a ) - : 
t Salahiydtar bir nıenba· * 
t dan lilr eni/eliğin• ~ör• t 
t l ngi/i:: hnva kuvvdleri $ 
t dun gece Brcst ' de bulu· t 
: nan A iman muharebe : 
ı kruvaz.örle1 İn• hücum et· t 
t nıijllerdir. ~ 

Milli Şefi Ziy retler i iÇiNDEKi iHRACAT 
- - __. __ ıc ________ _ 

Yavrularımız çocuk 
büyüklerimizi ayrı 

haftası münasebetiyle 
ayrı ziyaret etti 

SAT TIÖIMIZ MAL BE DE Li BiR MiLYON LiRAYA YAKIN 

l-.t1111hul: ~4 (Türkııöı.ü ınulıa- , -
bir irıdeıı) - Evvı·lki güıı ~dıri· AVAM KAMA_RASINDA 
nıi ı.dcıı 938 hiıı küsür liralık ilı
nıc11t yupılmıştır. 

...... ... .. .. ................ .. ... 
----

YUNAH B~~Y[KİlİNİN 
[l(NlERE BİR Mf SAJI 

Ankara : 24 ( Türksözü nıulıabiriııdaıı )
Ilütürı yur<lJa )'ctVrularırııızın haftası c.lt"vum 

ediyur.Diiıı kalabalık: Lir ~·ocuk gı upu evvela 

lııüııii olmak üzere büyükleı imiziıı yanlarına 

gitmişlerdir • Şeflerimiz bundan büyük haz 

cluymuşlar<lır . Bu ziyaretler , yarınki kahra· 

ıııaıılar içiıı lıatıralıınrı cıı uııu lulııı azı olacak· 

ur. 

Slovak) (1) a 42,835 lirıı kı Ol!!· 

tinde 56,373 kilo deri ile 85,230 
liralık 300 bin kilo kc:teıı tohumu 
~OllHlll) a 8 38,674 lira değerınd~ 
65 hiıı kilo zeytin tuııeıi, Alnnuı
) U)'ll on bin lir nlık 25 biıı llilu 
iç f ıııdık ve &<'ı kny.,ı çekirdeği 

264 küsür bin lira del!'eriııde 612 
bin kilo ynprnk tütün, 35 bin li
ralık 500 bin kilo kepcı., 211 biıı 

liralık 128 bin kilo ıe>ttinyn~ ı il~ 
50 ~üsür bin kilo 48 bin liralık 

lı:o) un deı isi satılmıştır. 

• • Misli glrUımemı, 
Adilik karşısındayıy,, 

M utttJlık l ı;. r Ut•uilu ve m un· 

taz mun çeri çeklllyor 

Sol cenah 
iyice dayarııyor 

TEEYYOO E.1 MlYE. BlR HAUE.· 

kf. GÖRE ALMAN KUVNE.T 

1.Etd 'I E.RMOP[L ME VZlLE· 

RlNE GlRMlŞ 

Atiııa : 24 ( A. A . )- Milli 
t ülumtt 1 d"i Bıışvd.:il Sudcros 
F.leıı milletine hitaben aşaiıdali 
lllt:sujı ıır~rdıniştir : < Milletin 

Sollum ve 
Tobrukta 1 

lngiliz harekatı , 
lnglllzler dftn 
Majl'yl aldı 

KRlı ı rr-: '.l4 (( ı:u! ) lııgi!i,der 
halr.r1 Sol l ııııı vr. 'J'otır uk ııırrıl~ k ıt· 

lıırınılıı mıılıalli tnnrı uz hareket 
lt r irıde ilk lr~ı"hhıisii t-le ıılını~ 
hulıınmoktadır. l'uaı lt'siyi <";alı ya 
uaQ'layan gece yııpıl n Tohruk hu
rucu ~ayanı nwmnııni}'d olmuştur. 

Kahire: 24 (n. a) lngilız 
kuvvetleri su<lnıı lıud11du11Ja ki 
Maji .şehrini inal etm işlerdir. 

Lise talebelerinin VIYANADAKI 
06Rt)ŞMELEBİN 

AiillLIEI 

lspanyollar 
Üçlü Pakta 
girecek mi? 
Porteklze karşı 

bareket beklealyorl 

) 
0

Pmalta oıc.tu_u bü) iil.: müca- k l •k •. t •h l 
ı~clt"fllrı ) tık d. ~t"flıbolü kalııamttn as er l l lrfi. l an ar l 
Kralla beı aher Giı ide hareht l 
etti~im hu elim fakat a\ ni ıa 1 Berlin : 24 ( A. A. ) - Yarı 

reımt bir menbadarı bilclitiliror : 
ltalya hariciye nazırı Kont Ci-

Bcrlin 24 (a.a.) - Bir husust 
muhabir bildiriyor: Yakında ispan
yanın üçlü pakta iltihak etmesine 
ve Poı tekize karşı bir hareket ya· 
pılmasına intizar etmelidir. Askeri 
mahfiller Balkan muharebesini fii. 
len bilmiş addediyorlar. Berline 
gelen haberlere göre Belgnd ta
mamile kül haline ielmiştir. 

rnunda hu dt<r<'CC .} üJ..sd.~ duki· 
kudıı şunu hitdimıf'k ihtiyacını MA ARiF VEKALETiNiN DÜN AKŞAMKi TEBLIGI 

l
<lu) U) 111 um li, ) eııilme7 Elen ru Arı kar11 : (A. A) - Mıtarff 

ve düşmanın şı-d oı dumurn kcırşı y k' ll · d ı ı · J ı · · ıuı ıı bu dc:ıece lam surette guı- r. ı ıP,ın rn tc} ı{r eıJ ı mı:ı;tır: 
t ) ııptıgı t>ı id tuz) ikiıı ııdicesi olan ı - ı~~snıT ve hususi Lıselr:· 

t" l t' IJ \ c lıc-pıılll i rı nıı1 tt"1.lılerc: uc.•ele bir lıurı· kettrr . Sıkı duru ıirı I ci ve il cı sııııf ııılclıeleri-ı · 
~ı: t tl\,aııt etrııcrııek lııtı ınıııiırıiı.i rıuı. 1 Yeııi büyük Yııııtuıisturıııı drn askerlik clt>r ııın sözlü imli · 

1 ılır r-ıı Lu ~İ\ ııııı \ t: ıııilll haı r: lurulnıııiıııı ıııucilı oltll'ııl ıııııııevı lıaıılaıına t:"İı ıııeıien kendi okulla· 
Ldtt>ıı hukiJ..uteıı guı uı du) ııı:ılı· l..auııı.;lurı hu ııuıdlc topla.} uca. rırıdaıı ayrılıµ ha~ka şdı rlere ıcit· 
ta, ıııı l\tı· ~ı · · ~ , · ı · ı tt nıi" hulııııaıı tıılebe halen bııluıı · 

• " 1 k 0ıu meıııış aı 11 " r, l'rı '• . Şcrdlc:ıil\i ınulıftfouı eden "' 1, ~ b ı;; .. duklaıı nıın ı nkalardaki liscleıde 
•61L ır lt Ca\Ü2.e l.uışı l.:eııdi- v .. ıl<)Stl:ırııı" ı.nr<ı t,t"lıtıiitleı iııe 

• • ..... .. " y " bıı dersin sozlii irntılıanlarııın alı· 
1111~ 1 ıııüdufo t ~ lı" oı u1.. Hu teru- hürmet eden milletler menfaat- ııacaklardır. Bu imtihanl:ıra gir· 
\ ?.L nıiı,!j ~01 İılll1°tn1İŞ adıliktir ' ferİ Jıesabına JıukJar L:Hl.lilllrlar • IJltk İsteyen talebelerden hiçbir 
Ç uıılü nıag lub dtiğinıi1 ttlçııL. bir Biıirıı lıal.larııııız lunlu ) uııhnıı· \it: ılrn nraıın ıyacaktır. Yalnız in· 
ıııuttt'fiki luı tuı mal içııı üı. nıil- tıı . Fedulfülıklttr ve eıı hü) ül.: l eheleıin kazandıkları notlar fotog-
\uı,hıl lııı iıı ı pıu&turlul bizı ar- lı.ulıııuııuıılıklııılu l.t'rııliı.ıııi giis raflı lıiı ~rnf!ıda ymhıınk ıııeıısııµ 
L.ttdu L l ' oldııkhırı . Okull.mı uöııderılecek 11 \ uı ıııu~tuı . f'o,.. 11~11 ' 11 t-ı ıııi•tir . Emin oluııuı ki 1111111 

6 

•ııü " •. '# ve v~kılliğe J .: nıuluııınl \l~ıilc· 
ı.:tult>l ,.. ııiıı ır kıırıı.ıu ttılıııııl d· i!Üııiiıı pıırlol ııürıt"Şi du~ıııakta c~ktir. 

: 1~ 1 ve •:Üı .. ı•:ıl..i bütüıı hür mil· ııccıkıııİ) t'Cr.k vt: o iı:Ürı Etrııiıırıiıı 2 - Ouruınlıu ı 1111 şekild~ 
1 
t-t lcı in rc:dtlt-) ll"tii2"i Lu i ıııtilıurı· eıı bü) ül. günü olııculı:tır. olan tnlt•lıelerin iıı ıtılıaıı:ı girmek 
a1rdoıı galib , şıtıılı ve lj<'llİşlemiı l.oııdra : 24 ( A. A. ) _ A- üzere lmluııdukl ıırı yere c:n yakın 

<J arak ,. ı. E. ı K ı Lise müdürlüklt"riııe hemen müra· ler .. ~1aaca~ıı. sasen meme· tiııo rad) osu Yunan ru ıııııı ve 
ı · ıınızııı maııevr L:u<lıeti maıide Yuııan hül.umetiııiıı Girid ucl11ıııııa canl dmderi lazımdır. 
•ııç bir zaman bugünltü inL:işafıııı varmış uldu~uııu hildiı miştir . 

hı~ımamıştır . Ô) le görülü) or ki Atiııa : 24 ( /\. A. )- Yunulı 
ıç b' ır saUitıi) et verilmeden Al- resmi tebliği : Yugoslav cephe· 

lll~rılarln imzalanmış olan askeri sinin inhilali ve Arnavudlukla bu-
ınut ar l · " · d t 1 

1 
e e g&) rı mu avi şeraıtte ıuııaıı kıtalarımızın nrkn an e l· 

11 .tı n.} hl.: muzaffer bir mücadele· did edilmesi eri bir çekilme \ ap-
11111 halı .. · · b' · · R' t 
1 ı gosterdı~ı ır yorgun· maldı"ımızı icabeltirnııştır • ıca. Uh . ı; 

ır.nf e edilehilt>rek bulunan etmekte olan kıtaatımııı ve gerı· 
---- mir.i vuraıı Mihverin bol hava 

l'ranaadakl talebe· 
lldz Berllae geldi 

B ı · t tı ın : 24 ( A. A. ) - Paris-
tıı "el 1'" lı: b . . \ı en ur tale elen Berlrne 
«ıtııır•I •· d " 

~ ., "' ır. Tur k talt'ht"ler çar· 
.,ıııııbı.ı ıt' • K" . 1 ıı..,nını u::.teıır.e yolu ıle 
S :tııılıul 1 11 ı11rct etlecelderdi• . 

l.:uvvetleri Arnavudluk ~ephesin : 
deki Yunan kuvvetlcrinın ga) rı 
müsavi Alman ve ltalyan kuvvet
lerine karşı mücadeleye devamını 
güçleştirmış , ve 20 Nısan akş~m.ı 
) ukanda ı.ikredilcıı kuvvcll~rıı~ı: 
ıiıı Alman kuvvetlt"rine te lıınıııı 
iıı taç etınlştir . 

{Geıi5i üçüncü 

a Stuklır;tın : 2 ~ 
( • 11 . \ - Ü ı · d 

oeı ırı e 
~~rcıııldıj!iııe !!!Öre 
.Sovv t J . ' t J e • upoıı bı 

l:il 11flık paltuıııı ıııı 

Sovyetlerin 
tahşidatı 

ıu M 

:ııı ULt'lınc Suv-
Büyük bir lıc•ım ) t tlı:ı bırlijj:iııirı U· 

;c.lıl. Şaı l.tıııı billııııı
litt vıliJıvo:ato~ • ka. 

baroı.k şıta ve Vi · 
çi~·tc-ıı butiiıı kııd 
ı olari) le ,>r<lulaı ı 

çdı.eı el.: hu ıı 1 arı 
Hcıltık topı uldarıııa 
Sov) et potan) ıt511lft, 
Busarıt.b) B) tl :ııevl 

lıuuv.tin yerl•rİ ettik lrıı aıılaşılııııtl · 

~~~~~~I 

Peten-Darlan 
bozuşmuş! 

- ·-DARLAN AFRI K ADAK! 
BENZ iN STOKLA~INI 
ALMANLARA VERMiŞ 

Almanya Veyg•ndan 
Afrlkad•n Frana e ya 
çaOrılmasını letlyor 

Mareşal Peten 
Yazısı üçüncil 18) fada -

aııonu n Hitlere yaptı~ı :dyaret 
11e Vi) anada Fon Ribbcnt ropla 
ola ıı konuşmaları Bc:rlinin ıiyasf 
ınalıfillcrinde alaka ile L:arşıları. 
ını şt ır. Alman harici)e ncuretiıı
de bir kere daho eheınmivetlf: 
lı:ay<lcdilir ki iki lıaril·iye ı~uıırı 
ımı!lında müıaker eler Yugu1'1av
yanııı heı.imeti ve Hırv11t devle· 
tiniıı lurulması üxerine ortayu 
çılan arazi meselelerinde katı 

bir neticeye varmayı istihdaf el · 
miştir . Bu müıakt'reler daha ıi -

yade iptidai mahiyette olnıuıtuı. 
Bu huııuıta Berliııııı ı;iya11i ınıılı
fıller i Balkanların dünyadıı lıudud
laı ı çizilnıcııi c-ıı güç bölgeleı dr.ıı 
biri oldu~unu leydedİ.) oılar . 

Cellellttarıta gelen 
gemiler 

Vişi : 24 ( A. A. )- Frnıım. 
ajaıııilnııı Etcezireden öğrendi~irıe 
göre, Ark • Royl ta.} yare gemi
liiyle Rcnovvuıı zırhlısı beş deı· 
tro)er, üç deniıultı ve ilı.i torpil 
nak liyc gemisi Ccbelütt arı~a gel
miştir . 

Yalan haber 

ÇANAKKALE VE 

KARADENiZ 

BO~AZlARINIH 
KONTROLON TALEBİ 

Berlin: 24 (a. a.)- ) arı resmi 
bir 1.:aynal, Almanya'ııın çanal.:ka
le ve Karadeniz boğu.111111 kont· 
rolünü Türkiyeden tnleb etti~i 
h aldrnıdak i ıayianın bir dü~man 

foıırtma propagandası oldu~unu 

beyan etmiştir. 
Bir suale cevaben Alman lıu

(Gerisi üçüıwü SU.) fudn) 

SPOR Türkiye Futbol 
Birincilikleri 

Kayseri Grupu Gençleri Adanada. 
Diğer Gruplar da Bugün Geliyor 

1'ürk iye l udbol birincililtleri grup mü•abalcalarının 21 
Ni•and,ı baılıyaı ağını yazmııtılt . Seyhan 11rupuna dahil 
bölgeden Kay aeri grupu fampiyonu Sümer apor 11ençleri 
dün f•lırimizt! gelrııi~/11r, Adana gençleri tarafından hara· 

re tle lıarfılanmıılardır . Hatay , Ellızıg , Kay Hri , Deniz li, 
A,.ıalya, Malaty a, /•parla, Maraı, Gaziantca , Diyarbaltır 

1 ile / re/ taltımları d11 bugün ı•hrimiz.J• olacalılarJır. 

Çörçilin dün 
verdiği izahat 
Lundrn: 24 (a. n.) - YRkın 

şaı k aholi hakkında bqvekil çör
çilden izahat taleb eden avam 
knmarasınıt şu beyanatta hulun
rnuştuı: her hangi bir müınkere
ııiıı ve) a izahatın bu mıntakala· 

rıııdaki nazik vo'l.İ} eti iıgAI ede
bilir ve müıtefik ordulamıın mu
vıtff ıkiydl~rine zaı ar verecek ne· 
lit'cler doğurabilir. Liderlerden 
lıiri i E.deııin ) akın şarl.:taki se
) alıati ve intibaları hakkında iı.a· 

lıat istemiştir. Başvekil bu tnlcbc 
şu l'evahı vermiıtir: Edenin se). 
yahat ile alukadar olan hııdisele
riıı meclis taraf ıııdan müıakere

resi i tenilen esas meselelere sıkı 
kıya bağlı olduğu mutalaasında 

yım }JleCIİi bunları ister aleni is
ter hafi cet ede ol un tamanıi) le 
müzakere etmişlerdir. Umumun 
menfaatiyle telif edilecek en kısa 
atide ve olup bitenler hakkında 

hükümetin makul ve tam bir iıa· 
hatta bulunabileceği en kısa za. 
manda meclise müıakcrc fırsatı 
verilecektir. 

Muhafaıakar bir mebusun, son 
hadiselerin vehametinden bahset
mesi üzerine Çörçilin <Bu hadi
selerin vehamcti ve ıairesi hakın
daki nisbet ölçümüzü lcaybet mi
yelim. c:clcmiı ve alkıılanmıştır. 

ALMANYA ~IMAUNE 
HAVA HOCUMlARI 

BiR ELEKLRIK l'AERKEZI 
BOMBARDIMAN EDiLDi 

BiR TELS[Z iSTASYONUNA VE 
DICER Osı:ERE HÜCUMLAR 

Loııdra : 24 ( A. A . )- Ha
va ııe~oreti tcbliğ-i : Dün ııündüı. 
honı bımlınıan ta ·yarel ~rimİL mün
ferid hareketlerle Almanyanm ıi
maliııdc Uin mühim bir clelı.trik 
merkezini bombalamışlardır . Bu
lutlardan maharetle iıtif ade eden 
ta) yareler imiz bir kaç ) üz met
reden t am isabetler kaydetmiş . 
lerdir • Esas binada şiddetli bir 
infilak olmuş ve binanın parça· 
lan havaya fırlamıştır. 

Hollan<lanın Tcr.şelink ada· 
!Un<laki telı i z. istaıyonu şiddetli 

(Gerisi üçüncü sahifede) 

............. 
Almanların 

hücumbotları 
EGEDE 

faliyete geçmiş 
Ankara : 24 (Rndyo gazete

sinden) - Son Alınan halıerlere 
iÖre, Alman hücuınbotlaıı Ege 
denizinde faaliyete geçmiştir. Ve 
bunlrırın üssü şimdilik Kav:ılu li
manı imiş. Alman hücumbotları 

cgl' I lınlyun nakliye ıemilcriylc 
kşriki ınC!sai ederse belki oniki 
adalnrn sefer yapılmak imkanı bu· 
lıınnbilir. 

••••••••••••• 



SaYfa 1 TORKSGZO 2 . 1941 5 msan ~ 

~Q l_!?_uy~u~~~;jJ~ 
• 1 ISılARPIN 

1 ğ•ıı • H nyret etmek lazımgelir. Dev· 

·RL.. 
• rimiz, acaiplikler devridir. n ı ere vazıye ı ~~~r:~\,'.().~b:;~. i:c!~iği~k~:: 

t e 1 e ee pinler'in icad olundu~una da hay. 

1 D~·,sı g-~ruyor ret etmemek liıtmdır. 
U.: "' ~vet. ~lm~nyada_ böyle bir 

şey ıcat edılmış... Sıı, uarur('t 
dolayısiyle> deyiniz Bi:t., cyenilib 

Londra : - "Mataban muha-
rebesi,. haberi hepimizi son dere
ce sevindirdi. Bir deniz zaferinin 
kazanıldı~ını duymak bizim pek 
hoşumuza gidiyor. Çünkü bütün 
tarihimiıde donanma bir lııgfözin 
"i k sevgilisi,, olmuştur. Aynı za· 
manda şö}rle bir şarkımız da vı:ır: 

"Bütün güzd l<ıılar bir g4"miciye 
n~ıktır.,. Fakat itiraf etmeliyim ld 
tayyareciler şinıöi gemicilere cid
di bir rakip tı şkil ediyorlar, Bu
münasebelle bugün askeıliğe ka· 
yıtlan yapılan on dokuz yaşındaki 
gençlerin yüzde doksan be!iinin 
tayyareci olmak istemelerini z.ik· 
ıetmek muvafık olur. 

E-.:et, Habeşistan ve Er.trede
ki diğ'er zaferlerden sonra gelen 
bu deniz zaferi bizi neşelendirmiş 
tir. Burada iyi veya fena haberle
rin bizde uyandırdı2ı his Vı! tesir· 
Jer hakkmda bir kaç söz söyle· 
nıek isterim. Tabiidir ki iyı ha· 
berler hoşumuza gider, faktıt hü
kumt:timızın bütün haberleri neş· 

relınckte .ı.ı-österdiği son derece 
ihtiyat ve muhafazakarlık dolayı· 

siyle biliyoruz ki iyi haberler dai· 
rna göründöl'derinden daha iyidır

ler. Mesda çok muhtemeldir ki 
bu sefer bi2f AmiraNığın bildirdi· 
ğinderı · daha farla gt:mi battrmış 

olabiliriz. Aynı ştkilde fena ha · 
berler dahi bizim üzerimizde mu
hakkak fena tesir yapmaz. Biz 
kod•ınııyonıı, fena hab~rlt:r iracte 
miLi çeliklt:ştiriyor, bızi daha bü
yük ent rji sarfolmeye sevkcdiyor. 
Mr. Chuıchill'in nutcklannı dlk
kalle okuyacak olursanıı, onun 
yurdda~hnııı ne kadar iyi anla-

I ntilizler v Şayed Alina ue 
Kahire tibi tarihi şehirler 

bombardman edilirse, buna 
mukabil biz de Romayı ha· 
uaılan ı döveriz ! • deJ.iler. 

• ROMA: Uzun asırlar, tanınmış 
dünyanın paytahtı mesabesinde 
kalmış bir şehirdır. Ebaneye na 
zaran burada ınitaddan evvel 754 
ve 510 sencleriııde ı yedi kral hü
kum sürmüştür. 51 O da cümhuri· 
yet denilen devir başladı ve Ro
manın - burada menuumuz ha· 
ricine t;lkan - tar•hi başladı. 

.Bugünkü Roma t ,030,000 nü 
fusludur. ltalya kralının ve Papa· 
nın devlet merkezidir. Tıbre nehri 
üzerindedir. 

'• A TtN .ı\, demlen memiektt, 1 · 
Akropol yahu'd "yüksek şehir ve 
alçak şehir,, den; 2 - Üç lıman· 
dan "Pire, Munychie, Faler limıın· 
lanı.dan,, mürekkepti. F erildes dev· 
rinde "uzun duvarlar,, la birleş

tirildi. Miliddan evvel 460 429 
Xerxc:, yani bızim Serhas dediğ"i · 

miz lran hükümdarı, Atioa memle
ketini 480 de tahrip etmişti. 

Atinanm da, Romanınki gibi, 
uzun tarihi bugünkü mevzumuzun 
dışındadır. 

Şimdiki Atina 750;000 nüfus
ludur. Yunanistanın paytahtıdır. 
Pire ile birleşip yekvücud bir şe· 
bir olmuş iİbidir. 

• 
KAHiRE Nil üzerindedir. 

J ,060,0flO nüfusludur. ' Bu şehrin 
mevkii, 641 tarihinde, Arap sı:r

darı tarafından tesbil edilmiştir. 
Serdarın çadm kurulduğu yerde 
bir cami inşa edilmi4 ve lslam 

~şehrinin ilk ktneli böylece ahi· 

pu~tır. 

YAZAN 

Gn.S.V.Deedı 

dığıııı g örectksioiz. Nahoş dahi 
olsalar o hakikatı olduğ'u iibi 
söylemekte asla tet eddüt etmiyor. 
Bu mevıua dair tıirkaç kelime 
daha ilave edt·yirn. Vasat bir in· ı 
gilizin tabiatı ilibar iyle nikbm veya 
bedbin olduğunu kestirmek güç
tür. Bana kalıısa o birçok şeyler
de bu ikisinin imtizacından husu· 
le gelmiş bir varlıktıı. Mesela, 
Londra'nın ŞJrkında komşularım· 

dan birine tesadüf edip te ona 
"Nasılsın?,, diye surduğum zaman 
hissiyahııı gi2Jiyerek muhakkak 

.şu cevabı v recektir: 

.. Halimizde şikayet edilecek 
bir şey yok, teşekkür -ederim." 
Görüyorsunuz ki o, "iyiyim, te
şekkür ederim," demiyor, çünkü 
bu rıikbinlık olurdu. Ayni zaman
da o, harp ve karşıla~ılan güçlük
ler hal..ki1lda h z ıllüme baılamaı 
Çünkü bu da bedbinlik olurdu, 
Sadece şikayet edilecek bir şey 

olmadığ'ırıı söylemek.e ikt'ifa eder, 
ve bunu da istemiyerek söyler, 
Ç\Hıkü lngiliz hakikatte halinden 
şıka.yet etmesini seven bir adam
dır. Bir lngiliıin halinden şikayet 

etmesi, onun istiklalini ve hüku
meti tenkit etmiye Hakkı oldutu· 
nu .iösterrne tarzıdır. 

Şimdi millf karelterimiıin baş. 
ka tarnf ını aydınlatan diı{er bir 
mev~.ua geçeceğim. Geçen hafta 
Dahiliye Naıırı parlamentoda bir 
layıha teklif etti. Bu layıhada 

mahalli idarenin bir takım ahval
de pazar günleri tiyatro ve mü
zikhollerin açılmasına müsade et· 
mek selahiyetine malik olması is
teııiyon.lu. Bu layıha parlemoııto· 
da şiddetli münakaşalara sebeb 
oldu, ve neticede 136 reye karşı 
144 reyle reddolundu. Layıhaya 

taraftar olanlar tiyatronun mühim 
terbiye11i tesirleri bulunduğunu, 

ve mesela, Şel<spir'in bir piyesi
ni seyrehnenin sokaldarda serse
riyane dolAşmaHan daha iyi ôl
du~unu ileri ı;ürerek onu müdafa 
ediyorlardı. Laylhanın aleyhinde 
olanlar ise pa:rnr gününün bir İs· 

tirahat tünü olması lazım geldi
iiııi, ~e lngilteren'in bugünkü ha
lini uzun zamanlardan beri bu 
kaideye riayet etmekle iktisap 
ettiğini, birçok mahallerde pazar 
günltri sinemaların aç'ık olması· 
nın teessüfe ~ayan oidıl~unu, fı
kat bunun tiyatroları açmak için 
bir maıerct teşkil etrniyeceğini 
söylediler. Bu niönalıo:aşa lngilte· 
re'de <Puritan> ruhunun hal! 
yaşamakta olduğunu, ve dinlt!rİn 

milli hayatımızda hala mühim bir 

Balkanlardaki Muharebe 

Berlinden verilen • bir habere 
göre, mihver devletleri Balkanlar
daki muharebeye artık son bul
müş nazariyle bakıyor. Fakat ce-

nubi Yunanistan<laki cephe hak· 

kında gelen haberler mühimdir. 

lngiliderin faik kuvvetler karşı
sında mukavemet gösterdiği an
laşılıyor. 

Edenin Beyanatı 

Eden Avam kamara-sındaki be· 
yanatında Yugoslavyanın tam is
tiklillini ihya etmek gayesini te· 
barliz ettirmiştir, 

:Amerika ve J.,,anya 

Birletik Amerika, Franıa ile 

ihtiyacına yoralım. Hakikat olan 
bir ~ey varsa, <Tahta> ve <deri> 
ayakkabılardan sonra, bir de 
<Camdan ayakkabıların icat o 
lunduğudur 

Bu cam ay.akkabıların ne ı tibi 
bir fay<lası olacaktır? Faydasın 

dan vazg"çelim; bir zararı doku
nacakmı dır. 

Her halde pencere camından 
veya tuı şu kavonozundan yaptl
madık\arı için, kendilerine mah· 
~us bir hamuru, dayanık!! tertibi 
vardır. Fakat ya şeffaf camdan 
yapılıyorsa?. İşte o ıaman hoşa 
gitmiyecek bir tal.:ım neticeler ha· 
sıl olacaktır. 

Zira bugünl.ü ayakkabılar, er
kek veya lıadın ayaklarında bir 
çok kusurları örtüyor: Yırtık, ya. 
malı çoraplarını istersiniz? .. par
makları yamrı yumru ve burut 
buruş, kirli, nasırlı ayalı:larmı? .. 
Kıyafetin cdıoı ~tar4lf ıoa ehemmi
yet verip de, .:içini> ihmal 'eden 
bir sınıf halkın, giymqe katiyyen 
cesaret edemiyccegi bir çeşit ·a
yakka.bı varsa, işte bu, cc:ıam a
} akkabı 1 lardır. 

rol O}nadığmı gösterir. 
Milli karekterimizi anlatmak 

maksadiyle bu hafta nıeHubumda 
bir aı fazla yer ayırdım . Çünkü 
siz.in lııgiliz doııtlarınm anlamam. 
ı.ı çok istiyorum. 
Lon<lra'da ıoıı hafta çoL.: sal..in 
geçti. Hava taaruzları törmedHc 
Hakikaten Londra her zaman lıd 
kadar normaldi. Hususi ve Umu
mi nalil vasıtaları ve bütün am
me servisleri mutat şelilde çah
şıyorlarüı. Yiyecek meselesine 
gelince, bol bol mevcuddur. Yal· 
nız. bazı cins gıdalar ancak az. 
miktarda satın alınabiliyor. Hal· 
kın sıhhati hiç bir zaman bu ka· 
dar iyi olmamıştır. Az lüka eşya, 
çok çalışmak iogili~ halkına ya
ramış görünüyor. Yapılacak hava 
taaruılarma karşı tamamen liı:ııı· 

r.rız. Bonıbardmaıı dolayısiyle evsi 
kalanlara yiyecek, elbise ve mu- ı 

vakkat barınacak yer tedarik e
den teşkilat tekemmül ettirihnck
tedir. Son haftalar zatfında yal
nız Londra mmtakasında yanııın 

söndürme teşk'ilatına 750,000 kişi 
kaydedilmiştir. Geçen eylülde Hit
kr bize ciddi surette zarar vere
bilmişse, taaruzları bugiin pek az 
tesir hasıl edecektir. 

Artık şimdi parklarda aW-açlar
tomurculdanmıya ve bahar çiçelı.· 
leri görünmiye başladılar. Şimal 

1'ı,ının 1'aranlık ve sislerinden 
güneş ııı~na ve bahara çıkarken 
ruhlarımıza ferahlık doluyor ve 
zafere emniyetimiz artıyor. Ana· 
dolu ve Balkanlarda gönül ve 
elleriyle bizimle ' birlik, iyi ve yi
ğit müttcfiklerimiı. oldui'unu bil
nıek dahi itimadmuzı son derece 
kuvvetlendiriyor. 

ispanya vaziyetini yakından tet. 
kik etmektedir. Keza cenubi A· 
merika da ispanya va:ıiyeti ile ya
kından alıikadardır Çünkü bütün 
cenubi Amerikada lspanyol kül
türü hakimdir. 

Irak Vaziyeti 

Iral.:.a İngilizler tarafından as
ker getirilmeı;i mihver matbuat 
ve ra<lyolaı ında büyük bir tesir 
husule getirmiıtir. Bu da yapılan 
son neıriyattan anlaşılmaktadır. 

Halbuki lngiliı askerlerinin lrah 
gelmesi ealiden yapılmıı olan 

Irak - İngiliz muahede8inin dör

düncü maddcı;i ahkamındarıdır. 

Amerika Y ar'Jırriları 
·Amerika, lnilltereye blan yar· 

Çocuk haftası 
devaın ediyor 

Gflrblz çocuk mlıabakaaı din yapıldı 
--------------

Çocuk haftası şehrimiı.Je ha
raretle devam etmelı.tedir . Dün l ı········ ................. ı 

1 ı TÜRKiYE HAKKINDA ı 
ı BiR PROPAGANDA ı 

.saat 18 de Halkevi salonunda 
Çocuk Esirgeme Kurumu tara
fında bir yaşından bef yaşımı ka
dar çocuklar aruında gürbüz ço· 
cul.: müılabalcası yapılmış ve ka· 
zanan yavrulara hediyeler veril
miıtir. 

Bu2ün de çocuklar çocuk o
yun yerinde toplanarilk e2-lene· 
ceklerdir . Yarın saat 18 de de 
Halkevindc bir çocuk balosu ve-
rilecektir . 'Bu baloya çocuklar 
velileri ve öğretmenleri ile gele
ceklerdir. 

Çocuk haftasının diger gün· 
terinde de talebeler okullarında 

müsamereler verecek ve eQ-lence· 
ler . tettib edecelı terdir. 

JllRET VEKilETININ 
YERIHDE BiR KARARI 
Ankaradan alman haberlere 

1ta.ıar.an ~icaret Ve'kaletimizin de, 
Tralcya ıehir ve l.asabalariyle 1s 
tanbul<lan Anadoluya nakletmek 
an.usunu izhar eden vatandaşlar 

ıçın, bazı tedbirler alınmıştır. 

Yolcuların beraberlerinde götü 
remiyecekleri bu~day, arpa ve 
saire gibi zahire ve hububatı, 

Toprak Mahııülleri Ofisi değer 
fiyatlariyle satın alacak v~ bu 
suretle hiç bir vlltandaı,ın bu na· 
kil yib.ünden ıarar görmemesi 
temin olunııcaktır. Söylendi~ine 

göre, Topra1' Ofiıııi bu hayırlı ite 
derhal başlıyacak ve fırsattan is
tifade arayan bnzı ellerin haJkı 

i2fal ve ızrar etmelerine kat'iyyerı 
meydan bıralı.mıyacaltıı. 

D•vlet dairelerinin 
tatili dün bitti 

Milli Hakimiyet ve Çocuk 
bayramı münaıebetiylc! bir buçuk 
jÜn tatil yapan Devlet dairele· 
rinde ve müesseselerde memur-
lar dün vazifeye baılamışlardır . 

DÜNKÜ iHRACA T 
lstanbul : 24 (Türksöıü mu· 

habirinden) - Dün muhtelif mem
leketlt!rc '430 bin liralık mal gön
derilmiştir. Romanyaya zeytin, Al-
manyaya tütün ve deri ihraç edil
miştir, 

HatayJa dtın atı' 
m1babalıalarr yapıldı 

Antakya : 24 ( Türksözü Mu
habirinden ) - Beden Terbiyesi 
hölgesi tarafından tertip edilen 
attı müsabakaları bugün saat on· 
beıte Antakya Gençlik kışlasında 
yapılmıştır. Kazananlara madal
yalar ve mükafatlar verilmiıtir. 

dımlarını geniıletmekte devam 
ediyor. Bilha111a son Amerika -
Kanada anlaşmaaı bunu teyid d · 

mekte!dir. Müttefikler bir taraftan 
4 

Amerikanın iıtihaal kabiliyetinden 

iıitlfade ederken Alnıaııya da di· 

~er taraftan itaal ettiki ınemle

lc:tlerden istifadc::ye çalifmtlta
dıı-. 

ln6iliı 'Mali Va~i,,.ti 

Yeni ıenc bütçesinde İRfilte

rede vergiler fevkalide surette 

arttırılmıftır. lngiliz maliye ne

zareti bir beyaz · kitap ncfl etmiı

tir. Hük1lmet ııon iki yıldaki büt

çe aatışı harp. aayretlerine ~arfey~ 

lomeKtedir. 

ı FlLMı ÇEKiLiYOR : 

ı Bir lnglllz lllm ope· ı 
ı ralarU, l•t•nbula gelmlş· ı 
ı tir. Burada Türkiye hak- ı 
ı k1nda bir propaganda ı 
ı fllml çevlrmektedlr. Ay- ı 
ı nl operatör, Llbyadakl ı 
ı harp harakltmı da •••il ı 
ı fllm• çekmlftlr. ı 
: ........................ : 

CEYBANDA 
23 NiSAN 

Ceyhan : 23 (Türksözü mu· 
habirinden) - 23 Nisan Hakimi· 
yeti Milliye ve Çocuk Bayramı, 
yurdun her kö~csinde oldu~u gibi, 
Ceyhanda da, alakadarlarca hazır· 
lanan programa 2'Öre içten gelen 
coşkun tezahüratla kutlanmıştır. 
Merasime Halkevi binası önünde· 
ki alanda, saat 9,30 da kaza kay· 
makamı ve askerlik şubesi reisinin 
alanda yer almış bulunan minimi· 
ni küçüklerin bayramını tebriki 
müteakip g-ene mekteplilerin söy· 
lediii istiklil marşile baş.lanmış· 
tır. 

Halk kürsüsünde buııünün 
mana ve ehemmiyeti anlatıln.ış ve 
bilhassa iki küçük ınekteplınin 
kürsüye gelerek bugün için yani· 
mış okuduklaıı kısa manzumeler 
sürekli alkışlara vesile olmuştur. 

Merasimi takiben mektep ta
lebeleri, hükumet erkanı önünden 
ieçit resmi yaparak gt:çmişler ve 
bu suretle saat 10 da merasim 
son bulmuştur. 

Kasaba daha ayın 22 nci gü· 
nü saat 13 len itibaren baştanba
şa yeşil dall.ır ve bayuıklı:ıı la süs· 
lenmiş bulunuyordu . Merasim ala
mnda toplanan halk kitlelerinin de 
pek kalabalık oldu~u göze çarpı
yordu. 

Talebelere dla 
glıterllen ilimler 

Çocuk haftası münasebetiyle 
ıehrimiıdc mevcud ainemaların 

talebelere paraııııı fılmler göste
receğini yazmıştık. Dün Alsaray, 
Asri ve Tan sinemaları' parası:t 
matineler yapnııflar ve talebeler 
ö~retmcnleri tarafından gı up gıup 
sinemalara ııötürülmiiştür . 

Anadolu '·ya 
--- /•tanbuldan ---

göçedecekler 
lstanbul : 24 (Türksözü mu

habirinden) - Kendi istekleriyle 
Anadoluya gidecek vatandaşların 

verdikleri beyannamelerin tetl(ikine 
devam edilmektedir. Evelki giin 
öğleden sonra tatil olmasına rağ· 
men bu işle meşgul olan komi3 
yon fı'CÇ vakte kadar çalışmıştır. 
Karadenize gidecek ilk kafileye 
ait biletler kaymakamhklara tev
zi edilmiştir. Pazarcı~a gidecekle· 
re bir, ayni zamanda Samsundan 
trenle Anadolunun di~er bölgele
rine geçeceklere iki bilet verilmiş· 
tir . 

ilk gidecek kafile sayısı 12 bin 
kadar tahmin edilmektedir. 

Karadenizden maada diğer 

bölgelere gideceklerin beyanna· 
mckri bu akşam haıırlanacaktLr. 

Trenle gidecek olanların biletleri 
denizle nakil muamelesi bittikten 
sonra daiılar.aktır. 

TOPRAK MAHSOll[Rİ ~ 
KURS A~IYOR 

.. 10 
Haber uldı~ınm.a goıe. ı 

M h . Of' . t· . geııif a sullen ısı, o ısın d 
işleri dolayısi} le Ofis ı..aııır· 
takviye Laruretirıi duynıu~ b~ 
kat mütelıas!;ıs meıııurlı:ırt i~ 
kabil olnıadığındım A~rıl 
1-urslur açılmasına kanır \aı 
tir· Açılaçak kurslar ııı~kS 
ve eksperlik kurslarıdır: file 
kurfüna Ziraat mektebı ıııt' 
rile eıı Bl orta mektt'P ·~le 
olup z.ahirt: ve hububat 'nv'I 
ihtisasları bulunanlar, 111\ıe · 
kursuna da muhasebe 

1 
111 orlll 

çalışmış olanlar veya uır· 
mezunları kabul oluııa:a jpıl 

Kurslar sonunda bırk 0ıı 
yapılacak ve muvaffa ·f ~ 
yüz liraya kadar muııt:11 6 
lerle tayin edileceklerdır· 11ıar' \'8 dan muvaffak ola!Jl•.. vt 

. . ıerı 
harcırah ve } evmıye 
cektir. 

Eleme imtihatıl~''·i 
Bütün Orta tedrisat ırde 

seleri eleme imtihanları~~~,111 
28 ı,ı. 

ediyor. Jıntihanlar 
dar bitırilmiş olacak!•'· . .. 
ı ................ ~ 
ı ocıı~ 
ı Çok çocuk sağlaııı ç 
ı işte gidi~in yönü!. ~' 
ı F'c: "' Varacağız HEDE 
f İSMET lNONÜ. 
• 
ı • ~t f cocukları KoruY•,,~:ı 
ı •efkatle bal)rlfl

11 
' 

ıçocva E~i••' , t li:.URU&flJ 
·Jıl" J Yardımınızla JolJ ~c' 
, lif 

Yardımınızla ya 

Onu aeviniz .. 
Onu koruyunU$· 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı • ·J•' 1 

ı l:fü dirıiı. ıı.teş'te ~ 811 [ll . \~ 
• ~ur~ 
ı Olunuz ~~ocuklarııt peı 

ı ""'/. ı •••••••••••• ~~ 
Dünyanın 1 ~' 
kadınlar ' 1, 

·-· "-Y A~ tı4ı 
d~ıı 

En e~ki 1ama11111' ~(1 
'ıı 

leıe kadar eı kekler' 
1
. ' 

"8 1 
. dine daima şu sll ı 

.. - ı- ııı~ goru ur : tv' ı 

O.. . parıı ı•' 
unyayı, ırn 

111
, ıı 

idare ediyor, kadııı ı' 
erkekler mi ? 

1 
~r'., ~ 

1 ıneı pı 
Filhakika lC ıııev ııe 

erkekler in iktidar t t, r 

d '-l - .. 1.. faV ıA 
uıı. arı goru ur, ıc:\1"" ~ 

tığımız zaman ııer '·ıı 6 1 

filli ~her hükumet şe ,0ı1r~ ·k·r oıı t'~ bir kadının dı 1 1 Jl 11ı 1 
rürüz. lştı! bu kadı ,oııı' 
tesirleri ile dev1e~fr.~1ıı 1 ~ 
hüHımet şefi vaıı~efe'{l~I 

KleopatracJaıı 111ıı • .~t 
Jam dö Meııteıı011' t ıf' J' 

ıJe\M 'l"e les~ aya kadar sıı, ~e 

şan lıütün kadıı~l~ir jııl~11 
fak at çok tt'!ı 11 111 

1 d<ı ,11 
bir çok hal eı . jııi 

·ı.ıerı veya lıükmettı~ ., ı 
rarlı olmuşlardır·18 Jl11 ~ t 

Pek yakınları tıı'i~ 
lıizımsa Osnııııılı . 11 j 1ıo' , 
lım. Ü1Jnııuılı taı ı ;ıı116 

şına hir kadııılur 
ruz . . ço~ 

Kadınların bı~ r"il 
· ı · ııevlc: · 1 
ıs erı vcva ~ı e • .. ·ntlC . fi 
prensler uıerı b'' ti 
b .. r'"kl•' saııırı .. jıl .b 

U}U ur.. . dııı ı~ Jef 
bini verclıgı kS c:~ti~' 
tacındun vat S 
vablardır . 



TIP AhEMINDE -===·· 
........... Urfl ......... 

T robwn birçok memleketlerde 
çok korkulu bir hutabkbr. 

Son derecede çabuk sirayet ... 
d• bu beataltk eberiy.a Pal 
f ene hllde h01makta ve hatta 
çUll, .defa b8abltln IL6r etmek ... 
dir. 

~ pbmda ve orta· 
·~- ... mlthit hMtalık. ..... 
l•ddltli tıldbir•r ytalnden kal· 
._... tibidir. Fakat AvnapamD 
.,.,.... bu haetabk kili tlddetle 
hllsmtlnll icra etmektedir. Yeril 
halk ile beraber Avrupah MILin· 
ler de bunun hicumundaa kurtu· 
ı.........._rdır. 

Sovyetler birlifi ile AbMAya 
1talmda yapılaıı ehali anl8fll'8• 
lan mucibince Ruıyaa111 eline 
Yeni ıeçen eraziden yh binlerce 
Abnen, Alman yaya ıeımiftir • Ü• 
ld baha yurdlarına kavUfAn bu 
Alaaantar aruanda trahomun hl· 
lı.laı llrdltilnl Alman 11hhl ı.a· 
bat... dehfetle 16nnlftlr. 

v ... tt olarak her ylz. muha· 
Cİrden beti bu h..tahta mibtell
dır. Alman tab Alemi bu müthit 
hbtalıtm tekrar Orta Avrupayı 
Yayaımuana menetmek için cezai 
Çareler aramakta idi. Alman as· 
lı.trt tab mecmuuman verditi ma-
1ıUnata ıöre nihayet trahomu kö
lGnden tedavi eden bir illç bul· 
llluftur. 

Bu ilacın eauı Albucid'dir. 
tablet halinde ahnan bu illca 
Gç hafta devam edilditi zaman 
IÖıGn cildi üz~rindeki tomurcuk
lar Ve yaralar bir daha nilkaetme· 
inek Oıere hpınmaktadar. 

haç baıit olmakla beraber her 
lene bütün dünyada mil~ onlarca 
•naanı lı.ör edt'n bu hutahtı kö
l&aden iıale etmeai itibariyle 
Çolı. mllhimdir. 

ipariş edilen 
Yeni otobüsler 
ha l~tanbul : 2.:1 (Tüıksöıü mu· 
U birınden) - Tramvay idareli 
Er rruun müdürll Muıtafa Hulki 

enle IDiid\ir muavW ..C. dlll 
~ •• ...,. Raiai Dokt.r 
r ~ ziyaret ederek~ 
1 ....,it elUecek eeWr o&o-
~ h*kwcta uaun müddet p· 
r'* llbldir. 

et~ 40 otebGI lipaajf 
bir .. ~. ve 5 Mayısta yaplacak 
ti ..._.JODda bu otobla lipari· 
k ........ t eden fırmalan miiaa· 
... le ibele 4Niilecektir. 

,,, • ,. ;-....tUı 
""""-i ..., ... 

be l,ı bir Q) ı.akt• .... ımıı ha· ,,:e lire Mekteplerin bu sene 
-:.n tatili dolayıliyle her aene 
~......._ yapılmakta olan 19 
y ...... w ... n tenliklerinin bu sene 
811 ._arııa.na karar ,verilmiıtir. 
ifada et'! F-.rtaabçe ve Şeref 
"' f ~ ı•raneltik bayramı bu ıe· 
ca...tn .0lmıyacak,. ya'n11. Taksim 
leçit Utiyet abideai önünde bir 

felllai )'apelllc• ktır. 

Yalan haber 
(8" ricj •rınci qyfadan artan) 

Bu y~ fteıaretinde denilmiftir ki 
llalıinct herler Alnaenyanan iapanya 
~rle • taıyik yaptatı neviden 
1e .. çı..;,e dahildir. Bu ıibi haber· 
tlına h ~akla yunaniatuda ki 
b1t1ı.a ~•aelerdeo nazarı dikkati 
a.- •raflara çekmek ve ayni 
-•anda v • 

"ttkhkl ,,enı aahalarda yeni ka 
--..... ar \hdaa edilmek ilteniyor. 

llAlllMllUllW 
ELEMLERE BiR IESAJI 

(Birinci sa.)Cfadan artan) 

Kahire : 24 ( A. A. ) - in· 
ailiz.lerin IOl cenehanda .... Yunın 
ordusu i)i dayanmM.Udır. Al· 
manlar timdi mlnakalelerirıdo 

her halde milfkültta maruz. "81· 
mlf olecaklardır. Çtlnldl iaıe hat· 
ları çok atar huara utramıı bu· 
lunmıktadar. Almanlann tiddetli 
ilerle} itinde ıörülen atırlama pek 
muhtemel olarak bununla iı.ah 

edilebilir. Bu atarlqmada impa
ratorluk kuvvetlerinin yeni hatta. 
rına muvaffakıyetle çekilmelerini 
mOmkiln kllmıtbr. Bu atarlaşma
ya belki Almanların maruz lıal
dıkları zayiatın da aebebiyet ver
mit bulundutu bildirilmektedir : 
Mültecilerin verdi~ı haberlere gö
re, Romanyaya geri çekilen bir 
Alman ı.ırhlı farkuı inaan ve mal
zeme olarak yüzde altmış heş 1.1· 

yiat vermiıtir: 
Kahire : 24 ( A. A. ) - Orta 

ıark lnıiliz hava kuvvetleri umu
mi &.ırarıihı tebliii : Yunanistan
da : Keıif tayyarelerimiz karı· 
daki kuvvetlerimi:r.e müzaheret 
ederek tiddetli hareketlerde bu· 
lunmuılardır, Avcılarımız hirçok 
taarruı.I uçuıtar yapmıılar ve iyi 
neticeler almışlardır. Tayyare mey· 
danlarmııa hava taarruzları şid 
detli olmuıtur. Fakat hasar hafıf. 
tir. Kara müdıfaalarımız bl'Ş düş
man tayyareai dütürmüt ve bir 
çotunu da hasara u~ratmııtır. 

Atina : 24 ( A. ) - Emııh c-t 
neıaretinden : Alman ta}} arelc· 
ri, Pire, Salamya, Atik, Meıara, 
Korent ve Tep bölgelt-ı in,. lıü 
cum etmişlerdir. Bu hücumlar <ll
dukça zararı mucip olmuşsa la 
inaan ıayiatı faıla deaildiı. Dört 
düıman tayyaresi dilfürülmüıtilr. 

Ankara : 24 ( Radyo Grı:ı.c-te

aiuden ) - Son bır habere: aöre 
Almıııların Lamya tehri ~ııu
bilnda Termopil mevıilerine gir· 
dılti halteri Vıellİlmektedlr. Bu ha 
beri ibti dıle tellkki etmek 
Mzs...-r . .S.. ıelen bir hahı-rc 
pre de U..U duının ifıalı te· 
•l'yid etm ı ti tedir. 

AN 
.... : 

Ad•••.,m Kasapbekir 
w•U ıkdfe 94 numaralı ha· 

nede mukim Muıtafa kızı Me
lek Zaruı tarafından Kadutro
ca Reşatbey mahallesi 437 a 
dı 8 parıel numaruiyle tahdit 
edilen arsa sahibi Abdullah 
kızı Sıddıka aleyhine mahke
memizde açılan tashihi kayt 
davasının 22-4- 941 tarihindeki 

durutmasında bulunmak üzer• 
müddeialeyha Sıdıka adresi 
bilinemeditinden 28-mart· 941 
tarih ve 4989 sayılı Türksöıü 
gazetesiyle ilinen d • v e ~ 
edilmit oldutu halde yevmı 
meıkOrdı dı duruımıda bulun· 

madıpdan bu kere mahke

mece mumaileyh hakkında ili· 
nen ııyap karan teblijine ka· 

ıar "'rilmit olup duruıma ıü
nü olan20 • S • 941 günü saat 
9.S da Seyhan Kadastro mıh· 
kemeainde hazır bulunması 
mezkGr ıün ve saatte mıhke· 
meye ıelmediti takdirde bir 

Peten-Darlan 
bozuşmuş 
- Baıtarafı birincide -
Ankara : 24 (Radyo raıcte-

•indcn) - Viıi ile Almanya nrn 
sandaki işbirliti rene srünün en 
mühim mev7.uudur. Haber verildi· 
jine röreo, Darlan bu2ün Alman
ya ile işbirlitinc taraftar olan ye· 
r4ne adamdır. H:ıtti Darlan ma 
reşal Pctenden gizli olarak Afri· 
kadaki Benzin stoklarını Almanla
ra vermiştir. Gene bir habere gö 
re, bu yibdt-n Petenle Darlarıın 

ırası açılmııtır. Difer taraftan 
Amerika hükumetinin de Vişi den 
malumat istt"yeceği bildiriliyor. Ce· 
neral Veyandın da Afrikadan ge· 
ri çaj'nlacağı söylcııİ) or. f,,ko\t 
bu hususta Petenin ne düşündü· 

tü katı olarak malüm drğildir. 
Darlan gene Parisc gitmiştir. 

Ôyle sanılıyor ki bir kaç gün son· 
ra Vişi hükumetinin vaziyeti artık. 
Taayyün edecckıir: 

Cunıa 25.4.1941 

8.00 Progr:ım ve menılckcl sa· 
at :ı-.arı 

8.03 AJA. S haberleri 
8 18 Muı k : Ha ır progr:ıın 

8. 5 
9 00 Ev k ıdı•ıı - Yeınc-k 

12 30 Progı anı v~ mc mlekd sn· 
• t , ) , rı 

12 33 ~ üzık : Bt:rabt"r şaıkılar 
12.50 AJA S t nherleri 
l 3 ( 5 Muz ık : Tt:k ş ıı kıl:ır 

13. o 
ı 4 l O Muz ık : Karışık pı ograın 

18 00 Pr 2r. nı ve ınemll'let sn· 
al.}olll 

18 03 Müzık : Radyo Swinr ku· 
:utetı 

1830 Müıık : Şaıkı \C türkulcr 
ı 9 00 Mü7.ık : Fasıl h"yeti 
19.30 Mrmlcket "aat ay•n ve 

AJANS haberleri 
J9.-i5 Konuşma : Zıraat Takvimi 
19.50 Miizik : Peşrt-y, taksim ve 

şarkı, türküler 
20.15 RADYO CAZEIESI 
20 45 Mu ık : TEMSiL 
'.l I .30 Konuşma (Çocuk HaflH• 

münasebetiyle) 

21.45 Mü ik • Radyo Salon Or 
kestra!ll 

22 30 Me nleket saat ay•n, ajans 
haberleri, ziraat, esham • 
tahvilat, kambıyo • nukut 
borsa~• (Fiyat) 

22 4.S Muıik : Radyo Salon Or· 
kestrası prorramının deva· 
mı 

TORKSOZO 

ALMANYA SIMAllHE 
HAVA HOGUMLARI 

(Birinci sahifeden artan) 
6omba y atmuruna tutulmuı ve 
buradaki askerlere mitralyöz ate
ıi açılmıttır. Diger tavvarelerimiı 
Hollanda açıldrırıııclu düşman ıe· 

milf"ı ıne tecavüı dmifler ve biri 
pek bii} ük olmak üıeıc üç ae
ffiİ)C i.ahet ettirmişlerdir. 

Bunlıu ııı muhtemel olarak 
battıldoı ı ve diğer gemilerin de 
lıosara ukradıkları ı.anncdilmekte· 
dir. Bu hareketten bir tayyare
miz dönmemiştir. Dün gece Brcıt 
doldarı ve burada bulunan iki 
xırhlıyll uimli bir taarruz yapıl· 
mış, bil) ük çapla yanaın ve infi· 
lak bombaları atılmıı, netice pek 
belli olmamıısa da bü} ilk yanım· 
lar çıktığı ıorülmüftür. 

Sahil tayyarelerimiz de Hare 
limanını bombalıyarak burada bir 
çok yangınlar çıkarmıtlar ve Breıt 
hücumlaı ına da iftirlk eylcmif 
lerdir. BütOn tayyarelerimiz aali
men dönm6flcrdir. Avcı tayyare
lerimiz bu sabah iki dilfman tay
yatt-si dütürmüttür. Geçen gece 
Plymauth 'a yapılan muaııam tc· 
cavilıdc iki ta}yarenin daha dil· 
ıürüldüQü şimdi tesbıt edilmiftit 

SEYHAN Vlll YETi DAiMi 
EMCOMEMllEM: 

Adana Memleket Hastane· 

ıinin Haziran 941 Bidayetin

den Mayıs 942 nihayetine kı· 
dar bir senelik Yiyecek, ya· 

kacak vesair ihtiyacı Açık ek· 

aillmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye iıtirak edecek· 

lerin Ticaret odumda kaytle
rinio bulunma& gerektir. Tali,,. 
lerin ihtiyaç miktarlannı ve ev• 
..f ve teraitlerini anlamak Ü· 
zere münakasa kaymalarını 
görmek için her rün Hutane 
ldareaine ve Eksiltme ıünü 
olan 815 941 Pertemde ıünü 
saat 10 da da Eksiltmeye ıire· 
bilmek üzere daha evvelden 
yatırmış olduklan muvakkat te

minat akçua mak~yle Vi· 
llyet daimi encüm~nine müra· 

caatlan ilin olunur. 
25-30-2-4 12946 

23.00 Müıik : Dana 
23.'..?S/ 
23.30 Yarınki prorram ve kapı· 

nış 

ILA 
ADAIA ILEDIYE RIY ASETllOEI : 

1 - Adana şehrinde Tarsuskapusu ile Taş Karakolu ara· 

sma bir lağam inşası açık eksiltme usulile münakasaya konul· 
dutu halde talip çıkmadığından Belediye Encümeni karariyle 

iıbu inşaat pazarlıkla ihale edilmek üzere bir ay ic,in münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - 25.4.941 tarihinden itibaren cuma ve salı ıünlen aa· 

at 16 da Belediye Salonunda Belediye Encümeni tarafındın 
yapılacaktır· 

3 - ltin ketif bedeli (9271.56) liradır. 
4 - Muvakkat teminab (695.36) liradır. 
s - K-.if ve tartnameyi aiirmek istiy.enleriDıw.dip Fen 

DairelWe müracaat eyle .. leri illn olunur. 

12945 25-2-9-16 

MfJTDIASSIS 

ltlib 'Nıaı• ..,._., ve 'e"'ali 
btç ~~~ keybettim. 8u mflhflrle 
\' tnı.:.. tın.eye borcum yoktur. 
llın htık' aıderac.t'lmdan eakiıi-

daha durutmaya ahnamıyacatı O Ekrem il 
kanunu mahsusuna tevfikan i- r. 1 

.;;lln-en-tebl-it ;;;;olun;;;ur.~129;;..48 1 fflSTAl.lRlll ff[ft dl llflfl BIFIT 
YUaı mi 0lmadıtına itan ederim. 

&ah k6Jlnd• Cebraıl otlu 

12947 
MEHMET SAYU.CAN 

..... , .. , .... 
ALI llSIBI ECZANESi 
Yel a111ll ı•ntnd8 

ECZlBAIESI OSTOMDEll il BE 
111 EDER 

_. ............... .. 
: ASRi SiNEMA 
• 1 DA 

ISUVARE BU AKŞAM 
8.30 

iki lllJD llaldlalla Rab 

SUVARE 

8.30 

1 
1 ı 

STAN 

L081J. 

'

1 OL/VER 1 TOllKÇI! 8ÖZL0 BA8DI 
it .................................... .. 

! Za/er Dönüşü .......................................... 
F f L M J 

M•wallaklJeUe teww edlJor. 
ILA ITD: 

MESHUR ~ALGICI KOVBOY 

FRED SK O 'un 

Kanun Kuvveti 
ATmC:A: 

lltb artlaOerl (lla,.a) du 

Kovbog Aşkı 
Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında 

iZORAKi TAYYARECi 
•••••••••••••• 

Romanya'da ahiren neırl'di· 
len bir kararname mucibince, ec· 
nebilerin Mil r iktisat Nnarctin· 
den verilmlt bir müsaade olma· 
dıkça Roman yadaki emlak, 
hukuk ve menafiine ait tasarruf 

mekle beraber orada bu ...,. _. 
IAk, hukuk ve menafie malilc" a.. 
lunan ecnebilerin ise, Romanya 
araziıinda tedavüle çak.artdmıı bu· 
lunan bilümum tahvillerle nama 
muharrer olmıyan kıymetli Mnet
leri himil olduklan takdirde bun· 
lar hakkında Nisan 1941 nDıaye

tine kadar, Romanya Sefareti ile 
konsolosluklanna bir beyanname 
vermekle mükellef oldukları, ayni 

muamelelerinde bulunanuyıcaklan, 
böyle bir müsaade istihsal edil· 
meksiıin yapılacak tasarruf mua
meleleri ile normal idare muame· 
leleri ve bankalarda mevdu kıy-

mükellefiyetin bu ~bi esham, tab· 
vilit ve senetleri mevduat olarak 
kabul etmiı bulunan bankalara da 
şamil oldutu Ankaradaki Roman
ya Sefareti tarafından bildirilmif
tir. metlere müteallik tasarruf muame· 

lelerinin hukuken batal addedile· 
ceti ; Romanyada ikamet etme-

Keyfiyet allkadar Türk VI• 
andıılannın ılbl lına vazolunur. 

1 
1 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : taaa 

S.mayai: 100.000.000 Tlalı Liraaı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat.:Banka.~nda kumbaralı ve ibbanez lalarruf beupJanna en 1 
11 50 lira11 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qap:taki plAna pre ikramiye daldll8CMbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 000 • 2000 .. 
' .. 2SO .. 1000 " 40 " 100 • 4000 " 100 .. 50 .. sooo 

" 
120 " 

40 " 
4800 

" 160 .. 20 " 
3200 

" 
DiKKAT : Heaaplanndaki ~ralar bir ıene içinde 50 

liradan llM.tt cltpıiyenlere ikramiye ~ takdirde yhde 
20 ful ' ektir. 

Kuralar ~e 4 defa, l 1 - Eylal, 11 Birinciklnun, 
t 1 Mart w 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 



'~"iCJ ti • t , , .,...- ~----

t SEYHAN DEf TEROARll
~INDAN: 

YUVANIN SAADE'fl 

1 
A 

Adalı Bebeli otlakiyesinin 
1 51941 tarihinden 30 .J/942 tarİ· 

tıint' kadar bir sene mütlddetle 
icarı 300 liı R nıuamınen ht!ddle 
ve pt'Şİıı ı><u 11 ile bı4/9·11 tCtı i · 
tıiııılr·n itılıurc ıı 15 gün ıııücMt llt' 
a\ık ıırtıı ıııuğu ı;ılmı ılıııışt ı r. 1~ 
td .. lılı-riıı uıı 7,5 kıııinııtlıııİ\ ı~ 

bir lil .. te 'J.'5 941 ı•uıııu güıı ıi ~n.tt 
oıı ht>Ştt• l)t'flt•rdaı lıb.ta ıı.iitrşt-1..

kil Koıııısyl)ll8 ve şııı lııuııı •) i o
kumak İı;tc:-ve::ııleıdt: 1 t'I ~iiıı Mil· 
li eııı15k duirc:siııe ıııüıt.l'Ulıtluı ı 

iifın ııluııur. 12926 
14 - 21 - 25 - '..!9 

ı···~···• .. -H>•$·· ... ··~·~·· . .. 
i HER NlVI M. TB~A ; 
i iŞlERiHiZi GfıYET lEMiZ i 
i VE UCUZ OLARAK j 
iTORKSÖZÜi 
f MATBÜSINOA i 
f YAPTIRABlllRSİNİZ i 
ı ........................... ı 
ı ........................ ı 

ÇAPAM~ A 
Sıhhatiııiziu , rıe~eııiziıı, seıframzııı 

KaUteılyle ve ıeılaln temlzUjlylı bar keıl b11yrıte 
dlşftren radyo 

ı : 
ı Satıbll Tarla ı 
; ı 
ı Tmrau.:.uıı Y:ıraır:ış kö.>Ürı· ı 
ı de bo) M~ı Abdullah ilZ!l V• ı 
ı Yuıııuf a a hu halawıa y~l.:ııı ı 
ı u.; doı t parçadt·ıı ibard ohan ı 
ı tarlalar :.atılıktıı. Almak l litİ· ı 
ı ycrıh1riıı id u•huı.c:mi.tdt: Mc:h ı 

İLAN 

ADANA BEllOİVE RİYASE f İtlfl[H; 
MUHARREM HiLMi REMO - Şehir dJlııliııd~ A<>full C ıôJı- Ç n ı ı /\s i. ::> 

ros Eczanesi - fulıtalı Caırıi Ku!or lu - /\•.f ıl c.;a 
Orta Okul Ytııi Camı 1 lacı Luyıaııı 1 ~ :.ı.!:ıı nd 
daki adı ve Armwuı kaldııııııları taıniri JUl~.ıo lıı..t lii: Tlcaretbaaeıladea allllız 

; G - .. ti c • md orcııc: muraca&a uı. . • ; ı 

: ............ ~···········: ABilHHPA~A CADDESİ ffO. 112 - TEl6RAf : REMO ADANA - TElEf ON : 112 
nacaktır. 

'2 - Muvakkat temimılı 77.l 1 liıadır. /it 
3 - Hu i~c: ait kt:şıf ve şurtnrııuc t.ıı:delsiz olarak -------------------·----------------

iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
/lt. rarr.iy~ Planı 

4 ~\.l'••t. 'i ,\! •.vı.. l Ag~ııtu~ •• ~ lk.ı ı:.ıcı C .-t' tıı 

taı·ıla l~r,•&ı:: .v.ıı.p. lu . 
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:1 f)t;\l ,. 
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" 
.Cı<IQ 

.. ~.l ı\10 ,. 
- 8.500 

" 
4.IXıtı 

" ô.O:Jij .. 

Tukiye iş Banka!!ına pan yatırmakla yaUrıız pttrn biriktirmji 

olııı:ı1, nyııı zarnand.ı talihi:ıizi dr. rlt:r.enıİ'J olursunuz. 

ı•'•muyz 

FEMiL 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Biı çok lıayanlurın 

sıl.hi. ~ yhk t~mizl ikle· 
rinde ı,: fütndil:leri a· 
IHasızlık, miılıinı ra· 
lıatsıılık H' l.dstahk· 
lar il ) ol r.çnnşhr. h;te 

bundan dolayı, ht'r sa· 
ym bayan, adet za

nıaıılanr:Ja bu gibi '.hastalıklardan korunması için'yalım: I 
(FEMıL} kullanmalıdır. Rahat. sıhhi. pratik. bir kolay· 
lıktır. (FEAfıL) in husu~fBACLARI da vanıhr. 

ECZAHElERDEN VE TUHAfiYE, ITRİYAT 
MA~AZAlARIHDAN ARAYINIZ 

Ct!rıup Mıntakası dcpo~m 

'-----
Bahri Diril Ticar•thanNİ 

Y agcamü cioarı No. 11 1 
w =mır w..I 

ye si Fen Daire:->inden veı ilir. 
·-~~~~!!M~~~~~~~~~~~MM~ 4 - lhııle 2.5.941 taıilıiııe nıiisıJıf cuını 1!ıiıü saat 

T 1
. M o F u·· J 1 !\~ Bdediyı: b.ıı:ı 1 dıt!ıiliıı J ı: topla•ıııcıt.< d 1. iıy. ı:: ı cıJ 

)i yaı.ıılaı.:ıaklır. 

==·= a 5 - ı.uu taıııir.Jl açık eksilt ne iıı- ydpllacaklır. 

J Bu~•~.~~~~:.u .. ~u~~.A!'.JJ~r~O~.~!ı~~ııSo~~~~~~~Y< kaJar 1 f ı2915 ı1 2H~-ıH 
I~ olur. Buular iJJğırsaklcırda kaıılctrıınızı c:merC"k i~tih.ıyı k~- i • 
~) ser. kunnda ağnlar. sancılllr yapar. Zayıf. ~ an~ız. d:rrıı.uı· 5$ ~ o 
f' sız bır~kır. Tehlikeli hastalıklara yd açar. Tt.daviilt: vii· )"i iti 

· cuttaıı ahlmazsa. insanı öiüme kadar götı.irür. )l 

~ TİMOFÜJ ! R 

' UZUNLUG U 4 -10 METREYE KADAA 
ı'?.LA~(ABpEST BOZAN) DE"ILEN ~!tUTL~i 
OLDURUP V.UCUDTMt Dı$4RI ATAN 
iAM TESiRLi .&iR MÜSTAhZARDIR. 

$. we / . N . V•~•!•~V''" 1/11 tr. I• .. • 
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1 Bu kurtlarm en birinci devasıdır. Kutuların : ic;inde kul-ı~ı 
ı ıanış tarzılYazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale- 1 
l ninCmüsaadesini haizdir. 12761 
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: RADYOLA~ 
: Bataryalı Radyo M~*ter11er1J1' 
1 Dünvanırı en bliyük radyo fahr kn ı 1~ * OREO'~ markalı rady 1 n 2',.ldi. B ı ra::I} o'ar f 11 
1 10 sene 5r• r.u lili olmaklu h· r.ıh"r seslt ri g } t ) ft 
I vvdli ı tabıi ses .. ·erir. Bu radyo'.u h"'m taın c ıı:o' 
1 ve hem de nısıf cert"yanla çalışır, çok idaıelı ır· "e 
I Bu radyoların ceryan ile çnlışanhın da var• 1~ ıı-
1 bulunur. Bu radyolnıırı '"esi rioi bir defa dıole)''rı 

iti Grnıııafonlaıı olanl ra da ko a} lık yap 11 

:tl ile de dcği~lirehiliriz. 

~ Adana Umumi Accnt si: 

~ Ya Camii Kar ısında 
ı Bekir Satar. 
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Ş a r t 1 <\ r J 

~<'nt:liği l 200 ı · r 
Altı :ıylı~ı 600 .. 
O~· oylıMı oo .. 

Ay ık 1 :ıb ne edilır. 
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