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ILUABAB 
TAABBUZU 
BAŞLADI MI? 

K 
ış çıkıp da ilkbahar girdikçe 
dikkat ve a\ikal!lr alman • rus 
cephesi üzerinde toplanmakta 

İdi, alınanlar, geçen senenin yaz 
Ve ıonbahar ayları içinde Rusya· 
ııın mukavemetini kırmıya çalıştı

lar. Muvaffak olamadılar. Ruslar 
•tır kayıplar vererek, şimalde 

Leningrada ortada Moskovaya 
Ve cenupta da Rostofa kadar çe
kildiler. Bu şehirlerden birincisi 
ahnnlar tarafındau sarıldı. Ancak 
Moskovaya çok yakın geldikleri 
halde almanlar bu şehre varama· 
dılar, Rostof da 22 sonteşrinde 
Von Kleist'in kıtaları tarafından 

İlga! edildi. Fakat 29 sonteşrinde 
bırakıldı. Almanların Roıtofu bı
rakmaları, yaz.danberi devam e· 
den ileri hareketlerinde ilk ieri· 
leme olmuıtu. 22 sonteşrinde bu 
mühim şehir ifgal edildiği zaman 
•iman resmi tebliR'i 0 Bu suretle 
müstakbel hareldit için hu5usl e
hemmiyeti bulunun bir ticaret ve 
lniinakale mdrke:ı.i elimize geçti., 
derken, yedi gün sonra, 29 son 
tcırin tarihli resmi tebliğde lima· 
llın tahliyesini şu sözlerle iuh 
ediyordu: "Verilen emirler üzeri
ne Rostoftaki_: işgal kuvvetleri, 
harp kanunlarına muğayir olarak 
•iman kıtatarını arkasın vurmak 
•Urctiyle muharebelere i~tirak et· 
rniş olan Roıtof kalkına karşı ge
reken misilleme tedbirlerini aman-

HÜKUMET YENİ BAZI KARARLAR ALDI 

Perakendeci Tacirler 
ve sanayi birlikleri 

BU PROJELERiN ESASI 
Ankara : 16 (Türksöıü mu· 

habirinden) Vekiller Heyetince 
tasdik edilen dağıtma birlikleri 
talimatnamesi içine giren (Pera
kendeci tacirler birlıti ve Sanayi 
erbabı birliği) lerin her vilayet 
ve kasabada ne ıuretle teşkil O· 

lunacaklan hakkındaki birlik pro
jeleri Heyeti Vekilece tasdi~ olu· 
nar ak süratle vilayetlere a-öncleri · 
lecelctir. Bu birlikler de dağıtma 
mahalle birlikleriyle ayni zaman
da faaliyde icçecek\erdir. 

Perakandeci tacirler birlik ku
rulma projeıine göre her kasaba
da bir veya lüı.um görülecek ka· 
dar perakende tacirler birlikleri 
kurulur. Birlik dışında "8lanlar 
birlik mevzuuna dahil madde ve 
mamullerin ticaret ve imalatını 

yapamazlar. Birliğe giremiyenlere 
birlikten çıkan veya çıkarılan fi. 
zaların birliğin iştigal mevzuuna 
dahil , maddeleri alması, satml\sı 

veya bunları imal etmesi memnu
dur. Uzakıarkta denizde c.ıe kara üzerinde hava muharebe-

aız bir surette almak için ~ehrin l ınahallelerini tahliye etmektedir. leri dec.ıam ediyor. RHmimiz. bir n6iliz. dafi bataryaaını 6Ö&· Birliklerin gayesi: Milli Korun-
Almanlar Roıtoftan ancak teriyor Uz.alı,ar;,lıa ait haberler diğer sütunlarımızdadır. ma kanunu hükümlerinin tatbiki 

kırk kilometre kadar ireri çekile ve memleket : ihtiyaçlarını te01in 

tele Taganrogda tutundular ve MECLı•sE GELEN ve iç pi}asaların tanzimi husu· 
~iitün kış ayları içinde cephenin sun da Ticaı et Vekaletince verile-
ıki ucu. tcabit edilmiş oldu. Şi cek emirlere uymak, satışa çıka· 
rnalde muhasara altında bulunan y • A • rılaaak malların miktar, cinsi, fi. 
l..eningrat ve cenupta da Tagon- ENi LAYiHALAR at, kalite ve saire bekımından 
rog ..• Almanlar , yaz ve sonba halk ihtiyaçlarını en iyi karsılıya· 
har ayları içinde Rusların muka bilecek hususiyetleri haiz olması· 
Vernetini kıramadıkları gibi, Ruı· Ankara : 16 (Türksöı.ü Muhabirinden) - Jandarma subay ve nın teminine çalışmak, satışa çı· 
lar cıa kış ayları içinde Almanları erbaf okulunun dersleri çoğaldığı için: öğretmen sayısının çoğaltıl ·. karılacak mallar ticaret vek~le-
rnernıcketlerinden a-eri atamadılar. uıasma dair Meclise bir kanun layıhası gelmiştir. lince te:.bit edilmiş bulunan mik-
Böytece her iki düıman da bu Meclise gelen diğer bir layıhaya göre Jandarma efradı, tayinat tar ve fiallarla mütevaıısıta lüzum 
ilkbahar ayları için bir ölüm kalım , ve yem kanunu hükümleriyle, istihkakları kazaııu konmak suretiylt'! kalmaksızın doğrudan doğru}·a 
•avaıına hazırlanmakta idiler . iaşe edilir. Yewefrini kaı.andan almıyanlarm istihkakları ayııen veya ihtiyaç sehibi halkın eline geçmiş 
Taarruzun hanri taraftan geleceği konturat tutarı ü1.erind~n bedelen Vt'! peşiııen verilir. Onbaşı vr er· olmasını temin etmek. 
açık olarak ıöylenmiş olmamakla, lere fevkalade halin devıtwı ıuuddetiııce bulundukları yt>rlerdt'! ruyıç Tevzie tabi tutulacak madde-
berabcr • ilkbahar teşebbüsünün üzerinden vuil;-n iıtşe ~deliııden başka bir er tayıııı uyııeıı vt>yıt lt'!rİn ticaret vrkaletince hazırla· 
Almanlar tarafından ele alınaca~ı bedelen ve peşuıt'!u Vt'!rılel•f"ğİu~ Juir y«'ııi liyiyaJa lıüküwler bulun· nacak talimatnameler ahkamı da· 
lıcrkcs tarafınciaıı teılim edilmek- wMktadır. !Gf!rlal J üncü uyfadal 
tedir. ~~~~--~~----------~----~~------------~~~--~----~~~~--~ 

Eaaıen Alman Führeri Adolf ADANA MERS~N OVASI Hıtıer de kış hareketlerinin niha- 1 
Yetlendi~ini bildirdiQ'i zaman, ilk ~ 
baharda harekata devam edilece-
tini ıaylemiıti . Almanlar geçen 
kıı ayları zarfında bir taraftan 
ltus taarruzunu karşılarken, diğer 
\•raftan ilkbahar taarruzu için de 
haıırlınmakta idiler • Bu haıırlı 
tın tam ve mükemmel olduR-u 
lıman zaman söylenmiıtir . işte 
büyük taarruz hareketinin baıla
lllası bir gün ve hatti saat mese· 
leıi ıibi görünürken , Almanların 
l<ırımda harekita girişmeleri , 
herkeıin zihninde , bunun beklen 
inekte olen taarruz olup olmadı 
tı hakkında bir ıual belirtmiıtir. 
Ve bir kaç gündür dünya basını 
bu ıualin cevabını aramak
tadır. 

Bazılarını göre Kırım hare
katı , büyük taarruzun k~ndisidir. 
Bazılarına göre bu hareket. taar
l'Ulun baılanııcıdır • Bazılarına 
löre de bu , taarruz için ancak 
haıırlıktık • Taarruz mu ? Batlan
tıç mı ? Hazırlık mı ? Do~rusu 
bu • üzerinde ehemmiyetle duru
lacak bir mesele de~ildir . Alman 
ların bu ilkbahar ve yaz ayları 
İçinde Rus kuvvetlerini yoketmiye 
ÇaJııacakları herkesçe malumdur. 
Kırımda baıhyan hareket de bu 
leniı tabiyenin bir µarçasıdır . 
Fakat bu , ıüphesiı , Almanlar 
tarafından gelecek haftalar ve 
beliti de iÜnler zarfında yapılacak 
otan hamlelerin en ağırı de~il. 

· la.lal ı net .. Jraa> 

SULA~A ŞEBEKESİNİN 
iNŞA iHALESi YAPILDI 

5.380.000 LiRAYA YAPILACAK BU ŞEBEKENiN 
INŞAATI OÇ SENE DEVAM EDICEKTIB 

Martlalk meıeıeıı 
kapaamıı gibi 

Ankara: 16 (Radyo Gazetesi) -
Martinik meselesi buradaki komi
serin Amerika ile anlaşmalarile 
bitmiş denebilir. Buradaki radyo 
istasyonu, gemiler ve daha bir 
çok ıeyler Amerikan kontrolü 
allına girmektedir. Amerika Vişi 
ile bu hususta hiç bir görüşme 
yapmamııtır. Çünkü Laval Mih· 
verin bir aleti halindedir . 

Amerika - Mısır 
telsiz telgrafı 

Kahire : 16 ( a. a. )- Ame
rika - Mısır arasında telıiz tel
graf servisi açılmıştır . ilk olarak 
Ruzveltin Mısır elçisile bir resmi 
Kahireye nakledilmiş ve telıizle 

Kahireden de Kral Faruk'un reı-
mi Vıtinitona nakledilmiştir. 

Adına - Mersin arasındaki 
ova sulama· şebekesinin inşaatını 
yapılan münakasa neticesinde yüz· 
de yedi tenzilatla ve 5,380,000 
lira ile Aral inşaat şirketi almış
tır . Bu inşaat üç ıene devam 
edecektir . Fakat Sulama işirıe 
başlamak için inşaatın tamamile 
bitmesi beklenmiyecek, inşaatı bi
ten kısımlar hemen işletmeR°f". açı· 
lacaktır . 

T0RBLEB VI 
MACABl..&a 

Ankara! 16 (Radyo Gazeteel
Macar Başvekili bir kaç gün ev· 
velki nutkunda yersiz olarak 
Türklerden bahset mittir. Ve Ma· 
car matbuatı da bu mesele üze-
rinde uzun boylu durmuştur. Ma· 
car matbuatının bütün yazıları 
çok yersizdır. 

- --- ---·~ 

__ uzakşarkt~ 

Japon Deri 
llarelletıerı 

AMERiKALILARIN 

HAVA ÜSTÜNLÜGÜ 
Ankara: 16 (Radyo Gazetesl)
Gelen son haberler , Amerikalı· 
tarın havalarda Japonlara çok 
üstün olduklarını anlatıyorlar. Ja
ponlar Birmanyada ilerlemekte de 
vam ediyor. lngiliılerle Çin kuv · 
vetlerini Japonlar birbirinden ayır
mıştır. Fakat Çang-Kay-Şekin 
azmi kırılmamıştır . 

Çunkinf : 16 ( a. a. )- Han
<Gerlel 1 llAoü u1fadal 
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FERiD CELAL GÜVEN 1 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onseklzlncl yll - Sayı : 53t3 J 
-

t"""""""""""""""""""""""""• • 

! Türk Gazetecileri i 
İ Berline davet Edildi i 
ı . ı 

Ankara : 16 ( Türksözü Muhabirinden) - Alman ı 
ı Matbuat Büroıu , Türk {;azetecilerinden mürek- ı i kep bir h~yeti Berli1'e davet ctmjıtir. Heyet yakında ı 
ı gidecektir. i 
:""""""""""""""""""""""""": 

Yunanistan'a 
yapılacak yardım 
Dumlupınar vapuru harekete hazırlanıyor 

1 Sovyet cephesi 

Almanlar 
Kafkasya 
Yakınında 

Bir habere göre 
mihverciler Kafkas 

sahillerine sekiz 
kilometrede_ il\1iş 

Kerç'in işgali 

Harltoftaki tanlı muharebe.in: 
Ru&lar kazandı 

~ i .,,~ 

işgal edilen bir Rus kasabasında 
bir binada araştırılma yapılırken 

Ankara: 16 (Radyo Gazetesl)
Kerç yarım adası Almanlar tara· 
fındau tamamile. işgal edilmiş b~· 
lunuyor. Kafkas sahillerine Al· 
man kıtalar1 sekiz kilometreye 
kadar yaklaşmıştır. :Aceba Alman· 
lar Kafkasyaya bir harekette bu· 
luoacak mı? Bu hareketin bir 
bir buçuk ay sonra olabileceği 

tahmin edilebilir. 
Berfin : 16 (A.A) - Alman 

kuvvetleri Kerç şehrine girmiş· 

lerdir, Ruslardan esir ve malzeme 
alınmıştır. 

Moskova : 16 ( a. a. )- Rus
lar Harkofta senenin ilk büyük 

İstanbul : 16 ( Türksöıü mu
habirinden )- Yunanistana } iye
cek maddeleri götüren Dumlupı· 
nar vapuru dokuzuncu seferini 
yapmak üzere ha:mlıldara bas· 
lımıştır. Vıtpur bu seferinde. 2300 
ton muhtelif cinsten yi} ece1' mad
deleri ile hususi sahıslar tarafın

dan Yunaniıtana gönderilen koli
leri iÖtüreccktir . 

Bay Çörçilin 
yeni bir nutku 

Londra : 16 (A.A) - Çörçil 
bir nutuk söyliyerek dediki: Yo· 
kuşun nihayetine geldiğimizi söy· 
lemek erkendir. Fakat bu sonun 
görüudüğ'ünü söyleyebiliriı· Müt
tefikler bu yokuşun sonuna vara· 
caklardır • Ve hür yaşamak iste· 
yen milletlere hüriyetleri babşe· 

dilecektır. Bize indirilen darbe 
ne kadar büyük ol urda olsun ona 
tahammül edecetiz. Ve belki de 
daha büyük darbeleri biz indire· 
ceğiz. Ve insaniyetin şimdiye ka· 
dar tanımadığı bir aydınlığa va· 
racağız. 

kuzveltin beyanatı 
Ankara : 16 (Radyo Gazeteal)
Ruzvelt ödünç verme ve kiralama 
kanunu hakkında malümat vere· 
rek, Amerikanın 677,000,000 do
lar yardım temin ettiğini ıöyle
miştir. 

Hava konferansı 
Ottava : 16 ( a. a. ) - 16 

Devlet mümessillerinin iştirak ede· 
ce~i hava konferansı açılacaktır . 
Konferansa Mttkenı.i King reislik 
edecektir . 

İsviçrede demir 
istihlaki tahdidah 
Bern : 16 ( a. a. ) - Demir 

istihlakinin tahdidi kararlaşmış
tır . 

tank muharebesini kazanmışlar
dır . Timoçenko kuvvetleri bü
yüktür. Almanlar yeni tipte tay
yareler kullanıyorlar. Harkof cep. 
hesinde bir çok köyler Sovyet
lere geçmiştir . 

Londra : 16 ( a, a. ) - Rus 
ordusunun Donet cephesinde aç
tıiı gedik üzerine Almanlar çe
kilmek mecburiyetinde kalmıştır . 

!Ger.lsl 3 üncu aa1fada1 

ihracat mahsulleri 
kontrole tabi 

Ankara : 16 (Radyo G~zeteal)

Yeni bir icra vekilleri heyeti ka · 

rarını göre, bugün ihracat mah 

sul ve mamulleri kontrole tabi 

tutulmuştur. ihracat lisansları ti· 

caret vekaleti tarafından verile 

cektir. 

............. 
Büyük bayrak koşusu 

Sivas : 16 ( a. a. ) - F.rıu. 
rum ve Samaon atletleri Sivaaa 
varmııtır. .. Ebedi Şeften in önü
ne > ibaresini taşıyan bayrak ge
tirilmiıtir . . ........... . 

.. 
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Renklere aid i , HAB 
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Sayfa 2 

Tarihten yoprcıldar 

Bir istila 
muharebesi 

düşünceler . Sokak ortasında Nahiye meclislerine 70.000 kişi 
nasıl öldü? 

Her rengin ayrı ayrı 
büyük tesirleri mevcuttur 

genç erkeği 
öpen bir kız 

selahiyetler verildi l ıtila harbi , tarihin her dev· 
rinde korkunç olmuştur . Bu 
yazı bir istilanın ve tarihte eti· 

Fena renll olamaz takat ... 

R 
enkleri ihmal ediyoruz. • Da· 
ha do~ruıu çok az ldmseler 
renklerin kullanışından azami 

surette istifade etmelctedir . 

dır . Eksperlere göre mavi ve 
ticivert sadakat rengidir . Laci
verdi , maviyi , pembe renklerle 
kullanmak daha doğrudur. 

İstanbul : 16 { Türksözü mu
habirinden )- Bugün lııtanbulda 
Floryada Bedriye isminde genç 
bir kız, birlikte gezmeğc çıktık· 

ları arkadaşı Dimitriyi sokak or· 
tasında r.orla öperken yakalan
mıştır . 

, •••••••••••••• ı 
1 f SEHiRli ! f 

f BugUn tatilini bah· f 
ff çende geçir. Toprakla ff 
uğra,. Nerede bir ka-

•• rı• yer bulursan sebze : 
tohumu ek! • ••••••••••••• 

Dahiliye encümenince nahiye 
kanunu layihasının 12 nci madde
sinde değişiklik yapılmıştır. Yeni 
maddeye göre nahiye meclisinin 
idare vazifeleri şunlardır : 

Nahiye sınırı içindeki kasaba 
ve köylerin imarını, halkın ve hay · 
vanların düzenini, şağlıtını kalkın· 
ma ve ilerlemesini koruyacak ve 
arttıracak tedbirler bulup teklif et
mek, mülhakatı telef onla nahiyeye 
bağlamak. nahiye arazisini sula· 

ne aı rastlanır bir müdafaanın 
harikulade parlak bir mi1alini ver 
mektedir . 

••• 
1219 yılı 11 ikinciteşrin 2unu 

Altıncı haçlı ordusu Dimyatı mu 
hasara etmitli . Bu sefer , çolr 
korkunçtu • Haçlılar harekete 
j'eçecelderi vakit , papa üçüncü 
lnosan şöyle demişti : 

Mütehassıslara göre rengin , 
röıe iyi görünmekten başka bir 
huıusiyeti yoktur . Bazıları da 
her düşüncenin bir renkle alika· 
dar old&.12'unu ileri sürmektedirler. 

Mavi rengi daha ziyade genç 
lere yakışır . Çocukların ve orta 
ya~lı insanların bu renge heves 
etmeleri doğ'ru olmaz . Bilhassa 
menekşe rengi , bu gibi in:ııanları 
birkaç yaş büyük gösterir . Ço· 
cuklarla ihtiyarların lı:ullanacakla 

Kendlsini yakalayan polise ha· 
karet eden ve sonra da serbest 
bırakılması için memura 5 lira 
rüşvet teklif eden Bedriye, mah · 
kemeye verilmiştir . 

yacak arkları ve bendleri vücude 
Piyasaya pirinç çıkıyor getirmek, dere ve çayları temizlet· 

< Kadın , çoluk çocuk, kör, 
topal , herkes bu cihada kaydo
lunur . Macariıtan kralı , Avuı

turya ve Bavyera dukaları ile 
cenubi Almanya prenıleri kuv
vetlerini birleıtirerek harekete 
geldiler. > 

Aşa~ı yukarı renkten hoşlan
mıyan bir fert taaavvur oluna. 
maz . Böyle olmasına ra~men 

herkesin tercih ettiki bir renk 
vardır . Hatta onu sırasına göre 
sevindirecek , tesire garkedecek 
renkler dahi vardır. 

SAR l 
Halk arasında sarıya arıu 

rengi denilmektedir . Esasen sa 
rı , bize hayat veren aünefin 
rengidir • Bizden evvelki insanlar 
bu rengin zekA ve kat'iyet ifade 
etti~ini ileri sürerlermiş .. 

Doktorlar , bir çok hastalık 
ları tedavi edebilmek için renkle 
rin kudretinden iıtifadeyi düşün
müşlerdir . Do2'um işlerinde renk 
lerin blyiik tesiri vardır. 

Ameliyat odasının beyaı. dı· 
varları , masaya yatacak hastala
rı pek çok t e s k i n etmek
tedir . 

Sarı rengi çok kullanınız . 
Bu renk gerek renç erkek ve ge 
rekae kadınlar üzerine pek bfiyilk 
tesiri vardır . Sarı rengiyle por
takal renri iyi bir armoni teılcil 
eder. 

MA Vl ( Lacvcrt ) 
Erkekler bu renge büyük bir 

ehemmiyet verirler . Daha do~
ruıu bu renge karşı ıaatları var-

DiNii BABBI 

Hafif deniz kuvvetleri 
arasında çarpışmalar 

Londra : 15 (a. a.) - Ami· 
ralhk dairesinin tcbliti : 

Hafif deniz kuvvetlerimiz Fran· 
sız ve Alman kıyıları boyunca 1a
man zaman sıvışmaya çalışan düş· 
man ticaret vapurlariyle devriyele
rini hırpalamıya devam etmektedir. 
Dün gece , hafif kuvvetlerimiz 
Manş deniıinin Fransız kıyısı açık· 
larında düşmanın silahlı balıkçı 

iemilerinc rastlamışlardır. Bunlara 
derhal hücum edilmiş ve ikisi ba· 
tarken bırakılmıştır. Bu kısa çar· 
pışmada kuvvetlerimiz ne kayıp 

vermiş, ne de hasara uğ'ramışlar· 

dır. 
Çarşamba sabahı erken, hafif 

kuvvetlerimizden müteşekkil bir 
devriye Fransız kıyısı yakınlarında 
bir düşman kafilesiyle karşılatmış· 
tır. Devamlı yağmur ve dalgal;\r 
bir hücuma hiç de müsait olma· 
makta beraber kuvvetlerimiz hima· 
ye remileri hattına iirmeğe mu
vaff alc olmuşlardır. Bunu bir sa· 
vaş takibetmiş, bir düşman i'Cmi· 
sine torpil isabet ettirilmiftir. Al 
mantar, _bu çarpışmada torpidola· 
nndan birinin batbgını itiraf edi
yorlar. 

Dütmana çok önemli başka 
kay&plar verdirilditi ve hasarlar 
vukua ıetlrilditi muhakkak ise de, 
hava ıartlan bunların sarih ıuret· 
te teıbitine imUn vermemiştir. Bu
nunla beraber ertesi sabah yapı· 
lan bir keıif uçufu düımanın bili 
denizden insan toplamakla meşa-ul 
oldutunu göstermiştir. Hafif iemi
lerimiz.den biri bu çarpışmadan 

d<Snmemiştir. 

rı renkler neş'eli olmalıdır. 

G R l 
Gri esaslı bir renktir . Ve 

ancak ciddi insanların kullanacak 
ları renklerden biridir . Bu rengi 
kadınlar da pek çok kullanmama 
lıdırlar . 

Nefis güllerle dolu bir vazo 
yu Gri bir masa örtüsünün üze· 
rine bırakacak olursak Grinin 
pembe ile ne kadar uygun bir 
renk teşkil ettiğini anlarız. 

KAHVE RENGl 

Bazıları kahve rengini hiç de 
sevmezler; ve bu rengi de moda 
addederler. Fakat buıları da bu 
renge büyük zaafları vardır· Ha
yatlarını başkalarını iyilık yap· 
makla geçiren insanlar bu rengi 
kullanmalıdırlar. Lakin, tam hır 
hayat adamı ve yaşamasını ıeven 
ler de bu renkten kaçınmalıdırlar: 

KlRMIZl 
Erkekler her nedcnıe kırmızı· 

yı pek çok severler. Evlerinin 
dıvarlarına yapacakları dekleras. 
yön için ekseriya bu rengi tercih 
ederler. 
' Faal ve neıeli insanlar için 

bu renk gayet uygundur. Fakat 
sakin bir hayat geçiren insanlar 

1 
için de kırmızı hıç de elverişli 
değildir. 

Kırmızı tesirli insanlar üze
rinde gayet müsbet bir tesir bı· 

rakmaktadır. Lakin bu kabil in
sanlar bu renkte .• hatiyen hoşlan· 
mazlar. Bunların kendilerini kır· 

mızıya alııtırabiİmeleri için bir 
tek çare vardır. Odalarında vazo· 
tar içinde gül bulundurmak. Böy· 
lece günden güne kendilerini bu 
hoşlanmadıkları renge alıştırabi· 
lirler. 

Her kadının ııı.ırmızı bir tuva
let olmalıdır. Bu tuvaleti laıım 

olduğu zaman daha doğrusu ye· 
rinde kullanmalıdır. Bu sayede 
niİfuzlarını artırabilir. Kırmızının 
bütün tonları kadınlara yaraşır. 

Kırmızı şapka ile birlikte kullana· 
lan bir lmmııı fular kadını güzel 
göstermeğe kifayet eder. Tecrübe 
edecek olursanız. bu satırlara 

daha çok inanırsınız.. 
Şimdi kırmııının crekekler tara· 

fından pek çok sevilen bir renk 
olduğunu söyledim diye sakın gi· 

UZAKL.ARDAN 

Harbe, 

Duruşma esnasında Dimitri , 
Bedriyenin kendisini zorla öpme. 
ğe kalktığını, kendisinin buna raı.ı 
olmayınca da yakasından ve saç· 
!arından çekerek zorla öptüğünü 

söylemiştir. 

Dinlenen şahitler ele Bedri· 
yenin polise hakaret ettiğini gör
düklerini anlatmışlardır . Bunun 
üzerine suçlu, edebe muhalif ha 
reket ve sarkıntılık suçlarından 

bir ay on gün hapse mahkCını 

edilmiştir . 
Hukukçular, bu şekilde bir da. 

vaya, Adliye tarihinde ilk defa 
rastlandığını söylemişlerdir . 

Yeni çıkan sebze 
ve meyveler 

Şehrimizde yeni sebze ve mey · 
velerin çeşitleri bollaşmağa baş · 

lamıştır. Hıyarın üçü on kuruşa, 
kirazın kilosu 80 kuruşa, zerda· 
linin kilosu 100 kuruşa satılmalc· 
tadır. 

Denizaltı mensuplarına 

verilecek hazır gıda 
Denizaltı gemi!erinde ve avcı 

botlarında müstahdem deniz per· 
sonaline seferde manevra ve tat
bikatlarda verilecek haıır gıda 

hakkında hükumet dün Büyük 
Millet Meclisine bir kanun pro . 
iesi sunmuştur . 

Proje esaslarına göre , her 
hangi bir deniz füısü veya ana 
gemisi ile irtibat temiıı cdemiyen 
denizaltı gemileri ile avcı botları 
personeline 4000 kaloriden aıağı 
olmamak üı.ere haı.ır gıda veri· 
lecektir. Haıır gıda vt"rildiği müd
detçe gemi personeline hususi 
kanunlara göre verilen diğer bil. 
<'Ümle }iyecek yemek bedeli ve 
er tayını istihkakları vcı ilmıye· 

cektir . 
Verilecek ha1. ır gıdd madde

leri arasında şunlar da vardır : 
Beksimet veya bisküvi • et veya 
balık konservesi veya kavurma , 
sebze konservesi , çay , et suyu 
komprimesi ve reçel. 

dip kocanıza kırmızı bir şezlonğ 

satın almağa kalkışma~•ınız .. onu 

bu zevkinden etmiş olursunuı. 

Netice olarak her rengin ay. 
rı ayrı tesirleri vardır, elverir ki 
yerinde kullanmasını bilmek ıar· 
tır. 

Şehrimizde bugün yarın pi} a· 
saya pirinç çıkarılacaktır. Ada. 
nadan Ceyhana gönderilen mu· 
teahhit pirinç teslim olmuş ve 
şehrimize sevkine başlanmıştır. 

Şehirde sıcaklar 
Şehrimizde dün oldukça ba · 

yıltıcı bir sıcak vardı. Hararet 
gölgede 32 dereceyi bulmuştu. 

İşten ayrılan 
maliye memurları 

Mühim bir layıha 

Ankara : 16 (Türksozü Muha· 
birinden) -~Maliye Vekaleti Mec· 
lise teklif ettiği bir kanun layı· 
hasile hizmetten ayrılan maliye 
meınurlarının beş sene meddetlc 
mali islerle hariçte: meşgul ol· 
malarının yasak edilmesini iste· 
mektedir. Layıhanın esbabı muci· 
besinde "maliye hizmetinden ay· 
rılan bazı maliye memurları vazi · 
feden ayrılmalarınıJmüteakip ya· 
2ıhane, idarahane: açarak vergi 
ve sair mali mevzulara ait takip 
ve vekalet işlerini deruhte eyle· 
diklerinden memurlarm hizmetten 
ayrıldıktan sonra mükelleflerle 
sıkı temas icabettirecek bir iş de· 
r~hdası etmekten muayyen bir ınüd • 
det için menedilmeleri hizmette 
bulundukları müddetçe daha ziya· 
de selabetle' vuife etmelerini te · 
mine hadim bulunduğu cihetle 
diğer bSLı vekalet ve müe.sseselerde 
olduğu gibi ınaliye memurlarının 
da hizmt' tten ayrıldıktan sonra beş 
sene 1arfında hususi tefebbüs sa· 
hasında maliyeye ait hususlarda 
iş almalarını pıenedecek bir hü· 
küm tesisine lüzum garüldüğ'ün· 
den bu liyıha meclise sevkedil · 
wiştir,, deniliyor. 

Layıhaya göre maliye vekaleti 
teşkilatına dahil umum ınaaş ve 
ücretli memurlar, maliye hizme · 
tinden ayrılchkları tarihten iliba · 
ren beş sene zarfı oda vergi ve 
sair mali mevzulara ait ve veka · 
let işlerini doğrudan doğruya veya 
biliştirak alakadar eden işler de · 
ruhde edemezler. Bu madde hük· 
münc riayet etmiyenlerle bunlarla 
mali işlerde iştirak eyliyenler 3 
aydan 3 seneye kadar hapis ce · 
zası ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cazalan· 
dırılacaklardır. 

• 
Resme ve Giyime dair 

Bir Fransız gazetecinin yazdığına göre, Paris' 
teki 10.000 ressamın yağlı boya tablolar için kul· 
landıklan bezlerle 300,000 yeni doğmuş çocuğa ya
tak tedarik etmek kabil oluyormuş, Onun için bu 
gazeteci, resmin harbin devamı müddetince yasak 
edilmesini ileri sürüyor. Harp yüzündt-n belki de 
resim sanabnın bir kaç yıl için bir durgunluk dev· 
resi gcçirditini göreceğiı. 

Geçen mali yıl içinde hüküınet tarafından yapı· 
lan masrafların incelenmesi sırasında ordunun giy
dirilmesi işi için 672 milyon dolar harcandıtı gö· 
rülmüştür. 

Amerikan ordusu 1 .500.000 kişilik olduğuna gö· 
re, Amerika bir askeri tepeden tırnağa kadar giy
dirmek için 223 dolar, yani bizim paramızla aşağı 

yukarı 250 lira harcamaktadır. 
Bir lnıiliz iazetesi de. askerlerin dahi kumaş 

pahahlıtının tesirlerinden uzak kalamadıklarını söy · 
lüyor. Bu gazeteye göre Amerikan askeri, dünya· 
nın en iyi giyinen askeridir. 

Bunu gördükten sonra harp için lazım olan üç 

şeyin "para, gene para, gent: para.,:oıduğunu söy

liyen Napoleon'a hak vermemek kabil mi? 

mek, sivris inet üremesine mani ol
mak, nahiyeyi ağaçlandırmak, ku
mar ve sarhoşluğun önüne geçe· 
cek letbirler almak, yol yapmak, 
köprü, çeşme, havuz ve kuyuları 
muhafaza etmek, kasaba ve köy
lerde ihtikara mani tedbirler al· 
mak ve lüzumunda ekmek, et, pet 
rol, tuza narh koymak, müsait o 
lan yerlerde istihlak ve i!itihsal 
kooperatifleri vücude getirmek. 

Bu istiladan ıonra tam iki 
yüz elli bin kişi ilk önce Suriye 
üzerine yürüdü . Rastlırnan yerlt'r 
yakılıp yıkılıyor , ya~ma edili· 
yordu. 

Dimy•t son sekiz ay haçlı-
• lar ın muhauraaına mukavemet 
ilkbahar taarruzu etti • Bu muddet içinde sık ıık 

başladımı çarpışmalar oluyor ve kanlı bo· 
tuımalar , büyük muvaff akiyetle· 

Anlaşılan Almanlar, Kırım'da rin önünü alıyordu. 
giriştikleri bu hareketle, ilk adım· Şehirıte yetmiş bin insan var-
da, geçen kış ayları içindeki top· dı . Bu yetmiş bin insanın hepıi, 
rak kayıplarını geri almak istiyor- haçlıların eline düımektense öl-
lar. Hatırlardadır ki Almanlar Kı meğe razı oluyordu . Tarihin çok 
rım yarımada~iyle geçen Sonteşrin acı bir hakikatidir . Yetmiı birı 
ayı içinde ciddi surette meşgul ol- kişi , çarpııa çarpışa aıaldı . A-
mıya başl~dılar. Yanmadanın dar ı.aldıkça geride kalanların kini ka· 
berzahını geçtik~en sonra cenuba bardı ve bir gün ıehirdc ancak 
doğru ilerlediler ve Sivastopol'u üç bin kişi bulunduiu anlaşıldı . 
muhasara ederek Kırım yarımada · yetmiş bin kişiden üç bin 
sı üstünde ayrı bir yarımada olan kişi . 
Kerç'c do~ru yürüdüler. Kerç Geri katanlar , artık bitkin , 
Sonteşrinin on yedinci günü, Al· harp edemiyccek bir hale ıelmif 
man ve Rumen kıtalan tarafından lerdi . Bunlat • düşmanın kartı· 
işgal edildi. Muhasara altında bu- ıına öldürmek , bir şey yapmak 
lunan ~· iva~topol müstesna olmak için değil , ancak ölmek için çı-
üzere bütün Kırım yarımadası İŞ· kabilirdi • Bunu yap~atı da dü-
gal edilmiş Almanlar, Azak deni şünmüyor detillerdi . Fakat fır· 
zinin geçidi olan Kcrç bo~uının sat el vermedi . Haçlıdar şehre 
garp kıyılarını ellerine geçirmişler· girdiler Dimyıtlılar : 
di. işte bundan beş gün sonradır , < Kahramanca döviiftünüıı • 
ki Azak denizinin şimal ucundaki yetmiş binden üç bine indinia • 
mühim Rostof limanı da Almanlar Ne yapalım : Biı buraya harµ 
tarafındl\n işgal edilmişti. 1Alman- etmete geldik . Fakat timdi ma 
!ar Kafkas kapılarını birer birer dem ki e.irimiı o.dunuz hülcmü-
ellerine geçiriyorlardı. Fakat Al· müz altında yapyınlz. • > diye 
manlar, bir hafta sonra Rostof'u bir takdir umuyorlardı • Fakat 
bıraktıkları gibi, bir ay kadar son. böyle olmadı . c Ehlisahip hi11i 
ra Kerç'ten ve hatta Feodosya'dan takdir ve merhamete mıtll&p oı. 
geri çekildiler. 31 llkkanun tarihli mıyarak bu üç bin kişiyi de kılıç· 
Rus tebliği, deni7. kuvvetlerinin tın geçirdi. 
yardımiyle Kırım yarımadasına as· 
ker çıkarıldığını ve Kerç şehri ile 
Feodosya'nın işgal edilditini bil· 
dirirken, Almanlar da Kırım yarım · 

adasındaki kuvvetlerinin Sivasto· 
pol'a nakledilmiş olmasından isti
fade eden düşmanın, •Sivastopol 
müdafaasının yükünü hafifletmek 
için Kerç yarımadasına asker çı· 

kardığını. itiraf ediyordu. Alman
lar karşı taarruza geçerek Feodos
ya'yı geri aldılar. Fakat Kerç bu· 
güne kadar Rusların ellerin kal
mıştır. Ve şimdi de Almanların 
hedefleri budur. Gelen haberler, 
Almanların bu ilk taarruz hareke· 
tinde muvaffak olduklarını bildir· 
mektcdir. Fakat Almanlar, Kerç 
ile meşgul iken, Ruslar da Harkof' 
a doğru bir taarruz hareketine gi· 
rişmişlerdir. Ve onlar da verdikle· 
ri haberlerde, muv~ff akıyet kaydet· 
mektedirler. Her iki tarafda bun· 

dan hükümler çıkararak istikbalde 
harekatın gelişmesi üzerine bu ilk 
çarpışmanın, ne derece müessir 
olacağını anlatmaya çalışıyor. Fa· 
kat muharebenin tarihi, bu nokta
da son derece ihtiyatlı bulunmayı 
ve telkinlere kapılmamayı herkese 
öğretmiştir. Bu sebeple şimdiden 
netice ve hatta harekatın müstak· 
bel gelişmesi hakkında hüküm 
vermiyerek olayları takib- etmek 
daha yerinde olur. 

:A. Ş. ESMER 

'*** 
Şehrin delikanltları • haçlılar 

şehre girerk..-n bir karar vermif · 
lerdi . Bu karar şu idi: 

Düıman Dimyatı teslim aldık 
tan .onra halka ıulüm yapmazsa 
iyi , eğ'er aksine hareket ederse 
bu aençler , ani bir hücumla 
ell,rinc geçecek hıristiyanı öldü· 
rccekler , tek insan sa~ kalma· 
yıncaya kadar çarpı:acaklardı. 

Yaıık ki • ölmek mukadder· 
miş , Ehliulip ordusunun inHf· 
sızca , kadın ve çocuğa bakmaya 
rak öldürmeUe devam etti~ini ıö· 
ren gençler , hep birden IQkat• 
fırladılar. 

Bunların sayısı elliyi i'eçrni· 
yordu. Fakat verdikleri dehıet bir 
ordunun yapamıyacatı kadar bü
yüktü. Koşuyorlar, önlerine ıelen 
hıristiyanı öldürüyorlar, şehir!ilere: 

- Bizimle.. Geliniz. Ölmeden 
öldürelim.. Diye bıtınyorlardı. 
Bunu görenler on~nn arkasından 
koşuyor ve kafile ıittikçe çotah
yordu. 

Yetmiş bin insanı erilen bir 
ordunun karşısında bunların yapa· 
cakları ne olabilirdi? Ancak her 
Dimyatlı, kendi paytna bir kaç 
düşman öldürebilirdi. 

Sonra .•• 

Binlerce gözü kanlı hıristiyaP· 
korkunç, eıen, kmp döken bir tır· 
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~skeri vaziyet 

Uzak doluda 
ıon vazıyet 

Juponlar, Mercıın d:1ıı iz mu 
hırebeıinde evvelce bildirmiı ol· 
<luklar ı Ameri"8n lca} ıplarının 
dotruluğ'unda ısrar eriiyorlar. Fa
kat japonlar o bölgede en önem
i' 1 takım ada olan yeni Kaledonya' 
Ya aıker çıkaramamışlardır. Bura
~·· biltün dünyada nikel sanayii 
lle de meıhur ve zenğinrl ı r. H ,,t. 
ti, galip geldi~i iddia edilen Ja
Pon iıt i la fıloıunun o sularda 
lrlcvcudiyeti sırra kadem basmış· 
tır. 

Birmanyada Japon sağ cena· 
hı Yunnan eyaletinde Çan Kıy
Şek kuvvetlerine karfı, Çung King 
f<>aesi boyunct muhbil taarı uza 
tcçmişti r. Bir gün önceki yazı
lnııda Japonların niçin Çin iıtika· 
lrıetinde ilerlemek istediklerini i • 
lth edeceğimizi sÖ} lemiştik. Bu· 
rıu bu arada kısaca belirtebiliriı: 

Cenup doğu Çin ile cenup 
Çinin Meraşal Çan-Kay-Şek elin · 
~c kalmaaı, Japonlara büyük güç
uk çıkarıyor. Bu yüıden Japon
l~r evvelce ele geçirmiş oldukları 
fııaaı doiu çin ile, hindi çini, Si· 
Ya111 ve birmanya arasında kara 
ırıuvaaalası temin edemivorlar. 
Dcniıden nakli_rat yapmak ~orun· 
da kalıyorlar. Halbuki cenup do · 
ru Çınin ve cenup Çinin istilaai
c bu büyük güçlükten lı:urtula
~•kiar, yollardan ve şimendifer· 
~'den istifade edccelder, daha 
ır çok zenhin kaynaklara ıahip 

01ıcaklar ve nihayet Mareşal Çan 
l\ıy Şck' i büsbütün uyıf düşüre· 
Cckleıdir. 

11tc japon sak cenahının Yun. 
rı&n eyaletinde ilerlemek iateme· 
sinin başlıca sebebi budur. Cenup 
~Oiu çinde en önemli limanlar 
Japonların elinde dır; fakat bunla. 
rın Çung-King,e kadar uıan&n 
icniı hinterlandı Çın ordular ı ta 
tafırıdan müdafaa edilmektedir. 
liindiıtana yürümek, Avrupad a 
Mihverin de işine } ara r; faka t u · 
ıun tleni1. naldiyatiyle Japonların 
harekitı idarede ne kadar giiçlük 
çekeccgi aıikirdır. Bu itibarla ja· 
Ponların cenup doku Çinde de 
cı111ı bir haıırlıktan sonra taar · 
ruıa ieçmeleri ve önce Çin me· 
~eleıini halle çalışmaları kuvvet· 
e ltıuhtemeldir. 

Japon ıol cenahına relince, 
~İliz kıtaları Hint Birmanya hu
dıadunun 80 kilometre kadar do · 
tuıuna çekilmiılerdir. Japon kıt· 
•ları tak ip ettildeıincien Hınt hu· 
duduna varmaları çok sürmüye· 
~ektir. Juponlar mevcut kuvvet le· 
'~l'le hiç olmaısa Asaam vilive· 
tı~ . . . k gırmıye ve buradaki eıki 
Arvan yolunu da kesmiyr. çalı· 
~~aklardır. Japon sol cenahının 
tımdilik böyle bir vaıif e almıf 
olması muhtemeldir . 

; 

Afrika harekatı 

'••el llavvetlırlade 
llıpardallaalar 
Bertin : 16 { a. a. ) - Şi

~•li Afrikadaki büyük kum fır
<Jlflaları harekata mani olmakta
it, Hava faaliyeti çok güçleş-

ırılf· r · ır. 

d- Kahire : 16 ( a. a. ) - Son 
, .0 rt ıün içinde Libyada Mihve
ıtı hareketleri görülmektedir. Ro-
ı-.elin Elfasaraya taze kuvvetler 
tindcrmekte oldueu aanılıyor • 
ci 100 kitilik bir kafile bombar
-.an edilmiı, dqman zırhlı ot o-
~illeri detıtılmııtır . 

~~~~~~~~~~ 
tı"' --.:b. k b' b •b' bti • ır asırga ve ır ora gı ı 

k- l'llınn üzerine çöktü. Aaaçları 
d~kiinden söküp atan fırtına din· 
•ti vakit etraf nasıl bir canlı, 
~ıı mezarlığı haline gelirse, bu-

1 da öyle oldu. 

H~ı prduları bir saıt sonra 
::Ydanlıktan uzaktaıırlarken yer
h' henüz can vermiş insanlardan 
~ kaçı artık bir daha ayağa kal-
11 mamaıc üzere son defa kımılda
. }Yor bir daha sec çıkarmamak 
t&ıere aon defa inliyorlardı . 

Niyazi Ahmet 

Uzak şarkta 
( Başı 1 iııci say/ada ) 

konun 176 kilometre yakınında 
hava faaliyeti büyük o 'muştur . 
Lik~eydeki Japon kuvvetleri püs
kürtülmüştür . 

Tokyo : 16 ( A. A .) - Res 
mi rakamlara göre , Corregidor'un 
düştüg.ü ve Manilla koyu ağzında· 
ki istihkamların düşman kıtaların 

dan temizltındiği tarih olan 5 ma . 
yıstan beri Fılipindeki Japon se· 
feri kuvvetlerin eline 12.000 Ame
rikalı ve Filipinli esir geçmiştir . 
Muharebe meydanlarında da 700 
ölü sayılmıştır. 

Yenidelhi : 16 ( A. A. ) -
Tebliğ" : İngiliz hava kuvvetleri 
nehır nakliyatına yaptıkları hü· 
cumlaı a devam etmişlerdir . Din
duin nehri üzerinde mavnalar mu 
vaff aki}·etli bomba ve mitralyöı. 
ateşine tutulmuştur . lki mavnay a 
tam isabet kaydedilm iştir . Başlca 

müteaddit mavnanın da hasara 
uğratıldıtı sanılıyor. 

Bombay : 16 (A.A) - Hint 
kongre partisiyle müslümanlar ce· 
miyeti ve Nahasalha mümessilleri 
memleketin karşılaştığı tehlike do· 
lay1siyle iç emniyetin sağlanması 
için gereken tedbirleri:araştırmak 
üzere bugün müıterek bit top · 
Jantı yapmıtlardır. lç emniydin 
devamı için çalışan çeşitli te1tk· 
küllerin faaliyetlerini incelemek 
&zere bir komite kurulmasına ka
rar l'erilmiştir. 

Çunking ~ 16 (A .A) - Çin 
tebli;i, Teoçuut'uu 11 mayısta 
düştütüuü ve Şamda batıya dot ru 
ilerliyen Japonların l:na vadiyi geç 
tiklrrlni bildirmektedir. 

Filipinlerden altın 
ve gümüşler kaçırıldı 

Ne;;vyork : 16 ( a . . ) - Bi r 
Amerikan deniıaltısı Filipinler
deki altın, günıüı vesair kıymetli 
eşyayı getirmiştir . 

Atle~izm seçmeleri 
Mersin : 16 (Tür.ksözO Muha

birinden) - Şehrimizde yarın ya· 
pılacak atletizm birincilikleri içiıı 

muhte lif bölgelerden gelen at let· 
lerin aeçmeleri yapılmıştır. 

I·:?~•·•~·· 
TORKIYE Rad.11osu 

ANKARA Rad.11osu 
Paxar - 17.5.1942 
8.30 Program ve memleket 5aal 

ayarı 

8.33 Müıik : Hafif Program 
( Pi) 

8.45 • Ajanı Habcrleı i 
9.00 Müıik : Hafıf parçalar ve 

mart lar (Pi) 
9 .15/ 
9.30 f.vin saati 

1'.l.30 Program ve Memkket saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : 
11.45 Ajanı Haberleri 
13 00 Müzik 
13.30/ 
14.30 Müıik Radyc:ı Salon Or· 

keatrası ( Violo ı ıiıt Necip 
Aşkın ) 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

18.03 Müzik : Radyo dans Or· 
kestrası 

18.40 Müzik: Muhtelif makamlar 
dan ıarkılar 

19.30 Memleke t Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri 

19.45 Ankara ilkbahar at koşu-
larının neticeleri 

19.55 Müzik: 
20.15 Konuıma 

20 30 Müzik : Fasıl heyeti 
21.00 Konuşma 

21.10 Temsil 
21.30 Müıik : 
22.15 Müzik : 
22 .30 Memleket Saat Ayarı ajaM 

Haberleri 
22 .45/ 
22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

............. 
lnoiliz -Sovyet 1 

sık' münasebat ı 
Londra : 16 ( a . a. ) - ln

giltere - Sovyetler arasında da
ha sıkı münasebetler kurulması 
için önümüıdeki Avam Kamarası 
içtimaında görüşmeler olaca~ı söy
lenmektedir. . ........... . 

, 
Sovyet cephesi 

(Baştarafı Birincidt') 
Moskova : 16 ( ıı. a. ) - Al· 

man kayıpları yarım milyonu bul· 
muştur . 

Bertin : 16 ( a. a . )- Askeri 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Alman hava kuvvetleri çarşamba 
günü Kerç limanındaki hedefler~ 
karşı kitle halinde hüc..: mlar } ap · 
mışlar ve a~ır tahriplere .seb<"p 
olmuşlardır . 

Kerç boğazında topyekun 
5,500 tonilato tutarında beş va
pur bir romorkör ve bir balıkçı 
gemisi batırılmıştır . Bir çok ta
şıtlar ve küçük tonajda gemiler 
de hasara uğratılmııtır . 

Helsinki : 16 ( a . a . ) - Fin 
askeri tebligi : Kareli berzahında 
bir düşman bölüğünün bir kısmı 
hücuma geçerek mevıilerimi7. Ö· 

nüne kadar gelmeyr: muvaffak 
olmuşsa da pıyade lcıtalırımız ta
rafından püskürtülmüştür . Uhtua 
yakınlarında Fin müsademe kıta. 
ları 200 kışilik bir Jüşman müf
rezeıinc hücum ederek düşmanı 

kayıplara uğratmıştır. 

Louhi kesiminde Fın keşi f 
müfreıelerı büyük bi r faa liyet 
göstererek düşmanın müı;tahkenı 

mevzilerini ve mukavemet yuva
larını tahrip etmişler ve bir çok 
silah ele geçirmişlerdir • 

Alman pike uçaklıtı ı tlüşma· 

nın asker toplulukları ile malzeme 
kafilelerini ve cephe ierisi mü · 
nakalatını rnuvaffakıyetle bom· J 

~~an !tmişl~ ve mühim ha -

Hükumet yeni bazı 
kararlar aldı 
(Ba~taralı Birlot'ide) 

ire~indr. alakadar a1alar arasıncia 

tevzinii temin etmek ve i cabı ha · 
le göre ticaret vekaletinden ölı 

nacak müıaada ile alakadar 
tııcirle r ve imalatçılar namına tev · 
zii icabeden maddelerin bir r:l
den alım, satım ve tep.iini yap· 
mak üzere • müşterek satış veya 
tevzi bürosu açmak ve malları 

satışa arzetmelc. 
Hariçten getirilecek ve yerli 

fabrikalarımızda ist ihsal o lunacak 
maddeleri halkın en çok işin«- ya
rayan şeylere inhisar ettirmek ve 
işe yaramayan lüks ve fantaıi 
eşyanın revaçtan kalkması husu · 
sunda vazife almak. 

Projede bundan sonra\d mad
ıieler aı. ~lık şaıtları, <lühuliy e ve 
aidat, umumi heyet, umumi he· 
}etin va1.ifeleri : a·1i umumi 
heyet toplantısı ve diğer hususctt 
vardır. 

sara sebebiyet vermişlerôir . 
Avcılarımı1. Kareli b~ruhın<la 

bir tarassut balonu düşürmüşler· 

dir. 
' Bu gece bir düşman uçağı 

Kotka bölgesinde bir kaç vangın 
ve infilak bombası atmışsa da 
bunlar deniıe düşmüştür . 

Moskova : 16 ( a. a. )- Bri
tanc.va: Harkof kesiminde 65 • 76 
kilometrelik bir cephenin yarıl· 

ması üzerine Rus askeı i mahfil 
terinin çıkardıkları netice , Rus 
topçusunun Alman topçusuna çok 
üstün olcfoğu, Rus tanklarının rla· 
ha kuvvdli bulunduğu ve Alman 
piyadesinin süngü savaşıııdan 

korktuğudur . Alman maneviyatı 
gittikçe düşmektedir. Bir çok as
kerin t*:slim olması bunu göster

mektt:dir. 
Buna lrnrşılık • Rus taarruzu. 

nun ş i d<leti gıttıkçe artmaktadır . 
Almırnlar ihtiyatlar sürerc-k karşı 
hücumda bulunmuşlarsa da Sov· 
yet ilt rlemeıini durdurmağct mu· 
vaffak olamanııslardır . Almanlar 
ağır bir surette çekilmekte olduk
l_!rı~ı itiraf ediyc!.rlar . _ _ 

i LAN 
SEYHAN P .T .T. M000Rl060HOEN 

1 - lıfaremiz ihtiyacı için K01an kazasının Sumaklıtt-pe Or
manından kestirilip 110 adt"di Kozan ve 570 adedi Misi~ iılaıyorıuıı
tla teslim edilmek şartile 680 adet reçineli çam telgraf di re~i 
5-5- 9-12 tarihinden itibaren onbeŞ gün müddetle ve kapalı ıarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır . 

2 - Beher dire~in muhammen bedeli 11 lira 50 kuruş olup 
temamı 7820 lira , muvakk11t teminatı <la 586 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltme .:1-5-942 perşembe günü saat 16 da Seyhan 
P.T.T. Müdürlüğü binaıınrlaki E.kıiıtmr: K_?misyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu baptaki şartname bedelsız. olarak her gün -meııai 
• dahilinde- müdürlük kalem şefli~ine müracaatla görülebilir. 

5 - Talipler , muvakkat makbuı veya Banka teminat mektup
larını ve Ticaret Odalarından alınmış bu seneye ait vesikalarile 
2490 No. lu arttırma , eksiltme kanunu"" uygun olarak tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını 3 ncü maılde-i<". 
yazılı eksiltme günü saat 15 e kadar Eksiltme Kom isyuııurıa tevdi 
edeceklerdir . 

Postada vaki gecikmelerden mes'uliyet kabul edilmez 

6- 10-14- 17 14116 

DENİZ HARP OKUlU VE liSESİ KOMUTAHUGINDAN : 
1- Deoiz Lisesi 9 ve 10 cu smıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

O rta okulu 6, 1,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
1/Haziran/942 d e başlanarak 20;Ağustos/942 de son verilecektir . 

2-. isteklilerin Deniz Lise~i ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 

16-19-23-26-30-2- 6- 9 

EmellU Sporcaları davet 
Beden Ter biyesi Seyhan Bölgesi 

Başkanlığından : 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Adana Spor tarihi mev

zuları üzerinde göıüşmek üzere Adana'da bulunan bütün emekli Spor· 
c:uların 18f51942 Pazartesi günü Beden Terbiyrsi Bölgesi bin;,sında 
yapılacak toplantıya onur vermeleri rica olunur. 14155 

........................... • • 
İ Nazarı dikkate ! 
• • 1 Ceyban lktlıadı Mllll Teavtln Alım ve • 
elatım Ortaklıiı Kooıteratll Şlrketlndenl • • • Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş e 1 olan İktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 
• Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· • 
: niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 1 
: nevi manifatura ve kantariye mallarını ve • 
e eşyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perakende olarak satışa• 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa- : 
: tış mağazasına uğramaları kendi menfaat- • 
e leri icabıdır. 15 - 26 14082 S 
: ......................... : 

. 
ZiRAAT MEKTEBİ MÜOÜRLOGONOEN 

Muhammen 
behermetre Tut:ırı lık temina 

Cinsi Miktarı fi ah Lira kuruş kuı uş 

D. 90 Yatak yüzü 2500 met. 40 Kr. 1003 00 7500 
1. 25 eninde ya· 
tak çarşafı 1000 ,. 150 .. 1500 00 112,50 
Elbiselik kol :\starı 145 ., 40 .. 58 00 435 

• , cep astarı 196 ,. 40 ,. 78 40 588 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı pamuklu bnler 
yerli malı olacaktır. 

2 - ihale 20 - 5 - 942 Çarşamba günü saat ı 5 de 
Vilayet ziraat müdurlüğünde yapılacaktır. 

3 -_lstekli~er şartname ve nümunesini görmek için hergün 
mektep ıdaresıne muracaat edebilirler. 

4 - Talipler ihale günnnde teminat makbuzlariyle kanuni 
vesikalarım alarak muayyen saatta toplanacak mektep satınal-
ma komisyonuna mütacaat etmeleri. 5 - 9 . 13 - 17 
~~-=:-"'"'""°°'=;._~~~--~~__;___;:__::,__:..:._~~--

i L l N 
Adana belediye riyasetinden: 

(50 bin · parke taşı almac.ak) 
1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yollar· 

da kullanılmak üz~re Toprakkale taş ocaklarından çıkarılmak 
şartilt' müteahhidine ihale edilen ve mukavele müddeti içerisinde 
temin edemediğinden bu kere mukavelesi fesholunarı 50 bin 
adet bazalt parke taşı müteahhit 111m ve hesal..nna açık eksilt
meye konmuştur . 

2 - Muhammen bedeli 9000.00 liradır . 
3- Mu~kkat teminatı 675.00 liradı r. 
4- ihale 2161942 tarihine rastlayan Sa'ı günü saat 15 Jt! 

Adana Belediye Encümeninde yapılccaktır . 
5 - Şartnamf"si Fen işleri Müdürlüğündedir. İstiyt>nl~r ora

dan alabilirler. 
6- Fazla malUmat almak istiyenle:riıı Adana Belediy~si Fen 

dairesine ve ihale günü <le muayy~n saatta teminatları ile bir
likte Belediyf' EncümeninP müracaatları ilan olunur . 

17-22-25-28 14158 

i LA" 
Kanara müdürlüğünden: 

Belediye kanara büfesi haziran 942 tarihinden ·31;5/943 tari· 
ine karlar bir sena müddetle şartnamesindeki şartlar dahilinde. 
kirava verilecektir . 

ihalesi haziranın 2. nci salı günü saat on beşte belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. Şartnamesi belediye yazı işleri müdür
lüğündedir. İstiyenler orada görebitir!er. 

isteklilerin ihale tarihinden evvel maktuan onbeş lira temi
nat akçesi yatırmış bulunduklarına dair makbuzlarile birlikte 
ihale günü muayyen saatta belediye encümeninde hazır bulun-
maları ilan olunur. 14157 17-22-25-28 

il AN 

Seyhan Daimi encümeninden: 
1- Adana-Tarsus yolunun 21. nci kilometresindeki bir 

menfez inşaatı keşif tutarı olan (923) lira (76) kuruşla açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 4/6/942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
1.30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- fstiyenler keşif evrakını görm'!k için Nafıa müdiirlüğüne 
müracaat edebilirler . 

1 

4- isteklilerin (69) lira ('.28) kuruş muvakkat tf'minat ver-
mderi lazımdır. 14156 17 - 23- 26 30 



Sayfa 4 TORKSôZO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1• ·••• 

Seyhan Viliyeti Daimi ı 

Encümeninden : 

•• •• •• 
T U Z 

• Memleket Hastanesinin bir 

i
l R K S O U :. senelik yiyecek ve yakacak ih· 

tiyacı Yirmi gün müddetle 

• • eksiltmeye konmuştur. •• ı· Eksiltme 21 Mayıs 942 'f'er-

• Gazete ve Matbaası • :im~:c~~·e~i:i:~1e ~~p~:c~:i 1 : tır. isteklilerin o gün ve saatta 

e e Encümene Şartnameyi görmek 

1 Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- 1 ;:i·~;!\:;::1k;ü::~::;~~;,~r 1 flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ 60- İ 
: Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : Satlık Arsa • • • • 1 Kitap, mecmaa, çeli, bilet, allı, 1 
1 plb, 11arıta, 11uamam matbaa Türksözü 1 
: lflerlal Tlrlllyede mevcat mat- . 1 

Reşatbey mahallesinde 
Ada 494, parsel 4. metre 

320 arsa satlıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 

1 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası 
• talt H ılraOe eldea çıllarır. 1 

olunması . 

1 '3- 16-19-22 

• • • • ZAYİ - Ceyhan Mali yesin· 
dt"n aldığıw 13/41942 tari h ııeri 
D 3 uumaralı ifraı. ve 13 4/942 1 : 

1 Türksözü Cilt Kısmı : tarih seri D No. 27020 nakil 

. ' : 1 SlGLAM, TEMİZ, ZARif Cill iSLERİHİZİ ANCAK TÜRKSôZO • 

teLkiresini zayi ettim. Yenilerini 
alacağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

I MOCUliTHANESİNOE YAPTIRABILIRSIHIZ ! 
Narlıöreıı köyünden Veli o~. 

Mehmet Şahin 

Umumi Neşriyat Müdürü: • • MA C/TGÜÇLÜ 
Basıldığı Yer: Türkaözü Mbt. s... ................................... : 

~ rvr ~) f;21::Z :«:«:«X :«S , 

i""l!li~,: ç~[a~~: ~ ~eJj~~~~ Jl~" 
• 

T. I ş Bankası 
&lçlll taıarral lleıaplan 

1942 lllramlye plAaı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayı•, 3 A i u•to•, 

2 /lcincitepin tarihlerinde yapılır 

iMi lllramlyelerı 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 " 1000 .. ş,ooo 

" 2 .. ~o 
" 

1,500 
" 

3 ti 500 .. 1,500 .. 
10 .. 250 .. 2,500 .. • 
40 ,. 100 .. 4,000 .. 
50 .. 50 •• 2,500 ., 

200 " 25 " 
5,000 .. 

200 " it " 
::- 2,000 " 

TUrklye ı, Banka•ına para yatırmakla yalnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, eynl 
zamanda talllnlzl de deneml• olur•unuz 

TORllYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

S-m•yui: l 00.000.000 T4rlı Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve t icari her nevi banka muameleltır 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankallnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az SO Jirua bulunanlara senede ~ d efa çekilecek kur'a ile 

• qap:lald plina fÖtc ikramiye datdalacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 il 

' .. 2SO .. 1000 il 

40 .. . 100 .. 4000 .. 
100 .. so " 

5000 il 

120 " 40 .. 4800 it 

160 
" 20 " 

3200 " 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde so 

liradan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıkbtı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylôl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~-----------------------------------------

" Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine! 
N ipek ve yaı çoraplarmızdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüz g~tirtmiş olrluğum Vitos Otomatik 
çorap makiuasiyle çekmekteyiz. Az bir ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski haliM koyarak teslim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . ··----------------··-··-· ! H O S N O E R G OVE N i 
\ Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş 1 

1 
··---··----------------·· Tuhafiye Maiazaaında 

Sipariş kabul Ol unu r 
15-15 13934 
~=•x:«:::z:xau ::ıac::z:zzsz:~ 

•s::a:a:zsss::::zsxuxx:mıcz:a::mıc:zn 

~ ~N E Z L E a 
M R 
" Kırıklık,Baş, A 
~ . 
K Diş ve adele M 
l1 ağrıları R 
R R 
M En seri ve en kati şe· R 
M kilde yalnız kaşe R 

= GRIPIN: 
R M 
= ile geçer : 
tf '• favaların serinlediği bu A 
R günlerde alacağınız ilk A 

N 
A 
R 

" " " H 

" -

" tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundurr4ak olmalıdır. 1f 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 

yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ! 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. B 
N 

s•n•waaxx:zza••x:axaaazz•• 

17 Mayıs 1942 

i 1 an 
Osmaniye Belediye RiyasetindeQ : 

KAPAU ZARf USUlilE EKSil TME llANI 
Elektrik t e s i s a t ı m ı z ıçın gerekli bakır 

tel, fincan, sigorta siperi, siperi saika, ve umum tenvirat malzemesi 
evvelce satın alınmış ve bu kerre bir garoien motoru ve hava tüpü, 
tedarik edilerek gazhane binamiz bil islah santral binasına çevrilmek 
ve gayri hususat müteahhide ait olmak üzere yeniden bir proie ve 
keşifname yaptırılmış ve nafia vekaletince tasdik olunarak ' 8, 6, 942 
Pazartesi gunü saat 14 de ihale!i icra edilmek üzere mevki ilana ko
nulmuştur. isteklilerin ticaret odasında kayıtlı olmaları ve ihaleden se· 
kiz gün önce bulundukları yerin valiliklerine müracaatla müteahhitlik 
vesikası almaları ve fenni mesuliyeti üzerine alacak bir mühendis ve 
O/o 7,5 teminat göstermeleri ve teklif mektuplarını kanunun 31 inci 
maddesine uygun şekilde hazırlanmış olarak ihaleden biı saat önce 
c'ncümen riyasetine verilmesi meşruttur. Mevcut malzeme ile keıif 
projelerini görmek için Osmaniye Belediye kalemine ve motoru rör
mek için lskenderuıı Belediye riyasetine müracaat olunması ilan olu-
nur . 2-7-12-17 14108 

M 
M 

NEVROZIN 
Biti n atrılarıa paazeldrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB BA'I 

NEVROZiN 
fo muannid BAŞ ve DIŞ atrıla
rmı ıüratle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, ıinir mafsal ve 
ıdcle ıstırapları NEVROZIN'Je 

teda\oi edilir, Müeasir ilAç : 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH lOINIZ 
lca6ında wünfle 3 lırı,e alınabilir 

DİŞ MlCUHUHUN YARATTIGI SIHHll, 
CAZİBE YE 60ZELLIKTIR ! . 

de ~ ırlak neticeler veren 

•;Radyolin,: sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

D o ·K T O a 

Muza/fer Lokman 
Beırgla llaıtaıarmı •••r••ella· 

" nıslaıUe kallal eder. 
"**• =z2FX A# AUUA*AXX**A•XM*• 


