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BUGUN GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI 
llNÇLIK BAYBAMI 

19\layıs gençlik bayramı, yani Ata· 
turkün Sa-nsun:t ayak b ıstı~ı 
gün bu sene kutlanırken bu tcza· 

huratın cih.rn hadiseleri kar~ısında 
İfade ettiği hususi manayi düşünüvo 
ruz; "Atatürkten Milli Ş fe~ sf'mbolü 
nü taşıyan bayrak Türk gençlerinin 
0rnuıunda Samsundan Aııkaraya gi 
derken Milli mücadele günlerıniıı 
0 • heyecanlı günlerini tekrar ya · 
şıyoruı; Atatürkün tarihi hitııbe 

sinde cümhuriyet rejimini Türk 
iençliğine emanet ctınesindckı i-
14hr sırrı daha iyi anlıyoruz. 

Hakikaten Atalürkün Saınsu
ria ayak bastığı , günün MCnçlik 
bayramı olarak kullanması çok ye 
rinde olmuştur. Zira Osmanlı im· 
Paratorluğunun enk87.ı içinde Türk 
lllilleti için pürüzsüı: bir istiklal 
kurtaran büyük mücadele tamamen 
bir gençlik hareketidir. Ve bu ha· 
tekete başlangıç olan 19 Mayıs 
tarihinin gençlik bayramı olması 
Pek tabiidir. 
. Geçen büyük harpte Osmanlı 
11'1lpıratorluR"unun müttefikleri mağ-. 
1uPolupta Turk milleti galip devlet
lerin kinleri ve ihtirasları önünde 
Yalnız ba~ına bırakıldığı zaman 
tehlikeye düşen istiklali müdafaa 
fikri sadece genç nesilde uyanmış 
Ve Atatürk o rünün gençlik nes
lirıi temsil ederek lstanbuldan A· 
nadoluya geçmiş ve oradan Milli 
llıücadcle bayratını açmıştı. 

lık zamanlarda Atatürkün aç· 
lıtı hareketin çıkar bir yol oldu
tuna inananlar pek azdı. Açılan 
mücadelenin zorlu~u pek çokları
nın ümitlerini kırıyordu. Türk mil· 
lctinin dört sene devam eden bü
yük bir harpten mağlup olarak 
çıkması, matlubiyetten sonra bü
tün silihlarının alınarak orduları· 
nın datıtılmış ve memlekette bü 
liin stratejik mevkilerin işgal cdil
llıi4 bulanması galiplerin ıulh şart
'-tı reddedildiği halde mukavcme· 
lin imkansız olacatı tabii olarak 
bir çok kimselerde kanaat şeklini 
•lınııtı. lıte Atatürkün açtıiı mü· 
Cadele zahirde imkansız gibi gö
rünen böyle bir teşebbüs olarak 
iözc çarpıyordu. 

Bununla beraber Atatürkle ar· 
katlaıları her şeye ratmen giriş
tikleri yolda devam ettiler. Dilleri· 
ilin döndütü, akıUarının erditi şe
kilde Türk milletin• davalarının 
htkıı olduğunu i'Öste rdiler. Bir çok 
diplomatların havsalalarına sığma· 
hn işte Anadolu büyük halk küt-
1t•ini kazandılar. Büyük milli da· 
"•yı bap .çıkarmak için memleket· 
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AlMAHllR POlONYAlllARlA 

IŞBiRll~i ARZUSUNDA 
Londra : 18 ( A. A. ) -

~imanların Polonyalılarla işbir· 

1 
lıti yapmak istcdi~i anlaşılıyor. 

~·········· .. 

-

Gençlerimiz geçen bayramda jimna.tik harekôtlarında 

Ada•a Stadında yapılacak Spor g6ıterllerı 

B ~ At t - k ·n Anad fulJa al/ak ba~tıtı günün 1 Adana ~ençliti büyük gösteriler yapacaktır. Genf 
ueun a ur u 0 

• ; • lik Ataturk Anıtına töreni« çelenk koyduktan sonra 
yıldöniimüdür. Bugün Spor ve Genç/ık bayramıdır. Şehi~ Stadyomıın~a toplanacak ve saat 17 de jim· 
Bütün nıemlekelte oldu~u ıihi bugün şehrimizde de nastık hareketlerme başlanacaktır. 

Tren ücretlerine 
zanı gapılmıgacak 

. 
MADEN KÖMÜRÜNE DE ZAM YOK 

. ı S ovyet cephesi 1 

Timoçenko'nun 
akını devamda 
Harkof kazançları 

YllDIRIM TAARRUZU 
BA~lAMI~ OEGllOİR 

Ankara: 18 (Radyo Oazetesl)-
Alman _ Ruı harbi günün en 

mühim hadisesini teşkil etmekte. 
dir. Almanlar Rusları Kerçten at
mıf, Ruslar da Harkofta muvaf
fakıyetler kazanmışlardır · Alman 
büyük taarruzunun herıüı başla
madığı Anglo - Saluonlar tara
fından da kabul edilmektedir· 

Rusyada bugün başlayan Al
man taarruzunun yıldırım harbi 
olmaktan uzak bulunduğu görül· 
mcktcdir . 

Londra : 18 ( a. a. )- lngiliz 
basının" göre, Timoçenkonurı ta· 
arru;u Almanlardan daha evvel 
otmuş ve Kafkasyayı kurtarmı11· 

(Gerlal J tincü ııa:rfadal 

İstanbul : ]8 (Türkaôz.ü mu
t-abırinden) Son günlerde, iyi ni · 
yet sahibi olmıyan bazı ağnlar, 

maden kömürü fiyatlarının altmıı 
liraya kadar ve trenlerde yapıla· 
ca'k se} ahat ücretlerinin de birer 

IG,.rl~l 3 ün~ıi sayfada! 

PRENS OYGEN 
YARALANDI 
Londra : 18 ( A. A. ) -

Tayyarclerimizden biri Prens Oy

gen huvazörünü yolda görmüş

Uir . Büyük bir hava teşekk&tü
mü:ı Norveç eçı'klannda Prenı 

Oygn'• hücum etmiş ve gemi 

i!IBbet almıştır . Vukubulan bü-

yi.ik hava muharebesinde 
tayyare kaybettik. 

dokuı. 

BÜYÜK- MİLLET 
MECLİSİMİZDE 

Ankara : 18 ( a. a. ) - Bü
Hilt Millet Mecliıi buıiln toplan
dı. Deniı yollırı işletmeıi mun
lanı tahsiaatı ve sinema filmleri 
2Ünırük reımi indirilmesi hakkın· 
Qalti llyihalar kabul olunmuf , 
fe~ltatide hallerde mal iktisap 
edenlerle çay ve kahvenin inhi~ 
•ar altına alınmaaı meıele"i mü
ıakere edilmiştir. Meclis çarşamba 
alinii l•planacaktır . 

.............. ~ .......... : .......................... 
T•rkı6zl 

Gençlik Bayramı münasebe

tiyle bugün tatil yapacağından 

yarın çıkmıyacaktır . 

.......................... ıı .. ...................... .. 
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1 T ürkiye - A vrupa 
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demirgol11;nun garın 
işlenıesi muhtemel 

Ankara : 18 (Türksözü Muhabirinden) - Edirne - Karaağaç -
Sivilingrad demiryolu üzerindeki köprü inşaatı bitmek üzere bulun· 
maktadır. Öğrendiğimize göre hat: bu ayın yirmisinde işlemeye açı· 
lacaktır. Muvakkat servis köprüsünden şimdiden istifadeye başlanmıf· 
tır . Uzunköprü - Pityon ara~ındaki demir köprünün inıaatı da Ha· 
Liraııın 15 inde tamamlanmış Lulunacaktır. 

PIY ASAYA BOL 
KAGIT ÇIKIYOR 
Jstanbul : 18 ( Türhözü nıu· 

habirindcn )- KA~ıt ve mukavva 
ithalatçıları birliii şehrimizin ih
tiyaçlarını karşılamak üzere 3 • 4 
gündenberi piyasada külliyetli mile 
tarda katıt tevziatı yapmaktadır. 
Şimdiye kadar 200 • 250 ton bi
rinci hamur ki2'ıt tevz.i edilmiş 

bulunmaktadır. iki iÜndenberi pe
rakendecilere 110 ton kadar ıtm· 

balıj kiğıdı verilmiştir . Ayrıca 
kutucu , zarfçı ve matbaacılara 
da ihtiyaçları niıbetinde kağıt 

verilmektedir. DiA"er tuaftan Bir
lik rayrimeşrfı aatııların önüne 
geçmek makıadile 'kırtasiyecilere 

verilecek 'kağıtları kestirerek ve 
şekil vererek daiıtmaya karar 
vermişt i r. Basın istihlak kocıpera
tifi için yeniden aynlan 100 ton 
katıt bugünlerde verilecektir. Bu 
arada ayakkabıcılar cemiyetinin 
müracaatı üzerine birlila cemiyete 
10 bin mukavva vermiştir. 

lzmir Fuarma 
lranm iştiraki 

İzmir : 18 ( A. A. ) - Iran 
hükumeti 12 inci İzmir Fuarına 
iştirak edecetini reımcn bildir· 
miştir. İzmir Alman konsoloıu da 
belediye reiıini ziyaret etmiı ve 
Alman devlet J>avyonu hakkında 

ıörüşmüıtür . 

Martinik meselesi 
Ankara : 18 (Radyo Gıtzeteal)
Martinik meselesi etrafında Viiİ 
ile A merika arasındaki anlaşmaz· 
lıklar hala devam ediyor. Vişi ken· 
disinin malümatı olmaksızın Ro· 
berin Amerika ile anlaşma yapa· 
mayacağını söylemektedir. Halbu
ki Rober ile Amerika müzakerele· 
ri devam etmektedir. Anlaşmaya 

varılacağı ümidi kuvvetlemekte· 
dir. 

japonya•Fransız 
Hindi çinisi 

Aa kara : 19 (Radyo Gazeteel)· 
Japonya ile Franııız Hindiçiniıi 
aruındaki ticaret müzakereleri 
neticelenmiıtir . 

-
.. Bayrak Dikmende 

Ankara : 18 a.a. - Gençlik 
koşusu bayrağı bugün Dıkmeııe 
gelmiştir. Bayrak bugece dikmen
de kalacak ve sabahleyin milli 
müdafaa vekaleti önüne gelecek. 
tir. 

Milli Şefle Romen 
Kralı arasında 

Ankara : 18 ( A. A. ) -
Romen Milli bayramı mii'nasebe
tile Romanya Kralı Mihail ile 
Mil·i Şefimiz. arasında tebrik ve 
tefekkür telrrafları teati edil
miştir • 

. __ uzakıparkt~ 

Birmanyadaki 
harekat tavsadı 

jopan 
.. .. . 

somurmcsı 

Ankara : 18 (Radyo Gazete•I) 
Birmanyadaki jıpon ileri hareke· 
tinde bır duraklama oldutu ğÖ· 
rülmektedir. 
Ankant : 18 (RadyoGazeteal)
japonyanın şimdiye kadar iıgal 
ettiQ"i bütün me mleketlerde mahal· 
li idareler kurmaktadır. 

Meaali Hindiçinidc ve Filipin· 
!erde, fakat japonlar bu mahalli 
idareler vasıt11iyle arıdan payı al
maktadır. 

Tokyo : 18 a.a. - Mandala· 
yı ve Laşo cephesinde jıpon 

kuvvetleri ilerlemetc muvaf • 
fakiyetle devam etmektedir. 

Japonlar ' yerde 19 düıman 
uç atı tahrip etmiılerdir. 

Bay Lavaı Parııte 
Viıi : 18 (A.A) - Laval ko· 

nuıwak üzere Parise Jİhaittir. 

""" ............ " .................... " .......... ı 
ı 

1 Seghar:, Atletizm 1 
1 grup birincisi 1 
ı ı 
ı Merainde yapılan atletizm 6' up birincililr miıaba· ı 
ı İıc:rları neficelenmİf ve Seyhan böl6eıi birinciliii lra· ı 
ı za,,mıffır • Müıabaltaların taf ıilatı ilıinci ıahifedeJir . i 
ı ................................ """" ............ : 
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Askeri vaziyetin tetkiki 
--~~~~~ ~----_.. _____ . 

LiBYA VE 
ALMANYA 

İlkokulu bitirme 
imtihanları 

Dün maariften aldığımız. mu 
ICımttta göre , dışarıdan ilkolu 
bitirme imtihanları 27 mayı~ çar
~ıımba günü saat 14 de 5 Kanun 
sani ilkelrnlunda yapılacaktır 

Seyhan IAtletizm 
grup birincisi 

Çöl harekô.tına bakış Milli piyango 
• Milli piyangonun 19 Ma, ıs 

fevkalade tertibi bugün Ankarnda 
19 Mayıs stadında çeldl~cektir. 

ı ........................ ı 1 

ı : 
ı SEHiRli 1 ı : ı 

Bundan birkaç ltıfta evveline 
kadar , çölde geceleri o dereee 
müthiş bir sıcak yapardı ki, rad
yatörlerin suları kuruyordu. Şim· 
di ise gecel~r , o kadar sıcak 

değildir . Fakat buna mukabil , 
gündüzleri , cehennemi bir sıcak 
hüküm sürmekte ve cenuptan 
gelen yakıcı rüzgarlar çölü yah
yarak denize kadar yayılmak · 

tarlır . 
Libyada da altı hafta sonra 

sıcaklar o kadar şiddetlenecek ki. 
insanlar , kendisini sıcağın müt 
hiş tesirinden koruyabılmek ıçın 

kumlarda derin çukurlar kaı.maR-a 
ve onların içine sı~ınnıağa mecbur 
kalacaklardır. 

Kuşların da bu müthiş sıcak · ı 
lara dayanamıyaralc , yıldırımla 

vurulmuş gibi gökyüzünden kum
lara düştükleri görülecektir. 

Libyarla , sarnıçlı kamyonlar, 
ve yahut borularla su getirilen 
ordugahlardan uzaklaşılınca , su 
meselesi büyük bir ehemmiyet 

kesbedecel<tir • 
Çölde yürüyen veyahut harbeden 
bir adam , vücut nesiçlerinin ku
rumaması için güpde en az 10-15 
kilo su içmeğe mecburdur . Fa
kat bu kadar çok miktarda su 
içilmesi mide ve barı.ak bozuk
luklarına , ancılı ishallere sebe· 
biyet vermekte ve in an bitap 
bırakmaktadır . 

lngilizler , muhtemel bir Al· 
man taarruzuna karşı tedbir ul
makla mefgul oluyor . Geçen se· 
ne Bingu.iyi geri atar ak Mısır hu 
duduna kadar dayanmış olan ge
neral Rommel taarruzu , Yugos
lavya ve Yunanistanın sukutunu 
intaç eden harekat ile ayni za
manda , yani 6 nisanda başla· 

mıştı . 
Almanlar , 1941 seneııine nis 

betle , bu ene Libyada taarruıa 
geçmekte geri kalmışlardır . A· 
caba bu teehhür , Almanların bu 
cephede taan uzdan vazgeçtikle
rine delalet eder mi ? Eğer Al
manlar , Libyada taarruza geçe
celder ise , Malta ada!!ını bu ka 
dar inat , ısrar ve şiddetle nıçın 
bombalıyorlar ? Bu derece büyük 
bir hava ve ukeri faaliyeti niçin 

gösteriyorlar ? 
Kahiredeki Orta Şark lngiliz 

umumi karargahı bu meseleyi 
aydınlatmağa ve Almanların müs
takbel niyetlerini anlamağa çalı· 
şıyor • Bir çok ecnebi askeri mü 
tehassıslar , Libyadaki mihver 
taarruıunun Ruııyadalci büyük Al 
man taarruzile ayni zamanda baş 
lıyacağı tahminlerini yürütü · 

yorlar . 
Bu tahminlere göre • mihve 

rin müstakbel taarruıu , bir kıs
kaç şeklinde inkişaf edecek , şi
mali şarlıdden hareket edecek bir 
kol Kafkasya , Iran , Irak Filis
tin yolile , garptan taarruza ge
çecek diğer bir kol da Mısır yo · 
tile Süve}Şe varmağa çalışacak
lardır. 

Yürütülen tahminler, arasında, 
Suriyeye bir ihraç hareketi ya. 
pılması ihtimali de ileri sürülmek 
tedir . lngili7:ler , bütün bu ihti
malleri karşılamak için , Orta 
Şarkta ve Afrikada münakale hat 
tarını düzeltmekte. ve yeni 
demiryolları ve şoseler inşa et
mektedirler . 

Yunanistanı ve Adalar deni
zindeki adaları ellerinde tutan Al 

' manların avantajı , merkezi bir 
vaziyette bulunmaktan ileri geli
yor . Gayretlerini ve kuvvetlerini 
istedikleri noktalarda tcl.:sif ede

bilirler . 

lngili:derin vaziyeti ise müsa
it değildir . Bu da dış bir durum 

•da bulunmalarından ileri geliyor. 
Mahdut kuvvetlerle çok geniş 
bölgeleri tutmak ve her tarafta 
korunmak mecburiyetindedirler. 

Libya muharebesinin harp ta 
rihinde eşi yoktur. Bu muharebe 
motörlü keşif kolları çarpışmala · 

rı şeklini almıştır . Farkına varıl 

maksızın cepheye gidebilir , hat 
ta cephe aşılabilir . Libyada de 
varnlı bir hat ve siperler yoktur, 
fakat biribirinden baz an çok mün 
ferit iııtihldimla vardır •• Sahil 
mıntakası müstı sna , diğer kısım 
!arda lngiliı. ve mihver hatları 
biribirinden çok u:tak bulunu· 
} orlar . 

Lilıyada Mihver lıuvvetleri 

Tmimi • Mekili, lngiliı kuvvelleri 
de Elgazale - Biiri Haşim lııtıını 

tutuyorlar. Ru iki hat arasında 

mevcut büyük mü tatil, hiç kim· 
senın elinde değildir. Bu boş, ço
rak ve dehşetli der~cede ıssız ve 
sıcak murabba. iki tarafın zırhlı 

ve piyade devriye kolları için bir 
manevra sahası teşkil ediyor iki 
tarafın keşif kolları, arıtoıında bu 
sahada görünerek biribirine mey
dan okuduktan ne kara çarpışma· 
tarda bulunduktan sonra üssülha· 
rekelerien dönüyorlar. 

Libya harbi, sürprizlerle dolu 
bir savaştır. Bir gün 15 küçük 
lngili:t tankının saalta 40 kilomet· 
re süratle, iki tarafın işgal ctlık

leri hatlar aruında mevcut geniş 

sahada seyrettiklerini ~örürsünüz. 
Ortalıkta yer yer siyah kayalık· 

lar<lıtn başka bir şey gorünmüyor. 
Düşmandan eser yoktur. Deı ken, 
tankların yanında inf ı laklar du} u
lur. Hafıf tank kolu tevakkuf e
der. Bu infılak, düşmanın yerleş· 

tirmiş olduğu mayoların patlama· 
sından ileri gelmiştir. Tabii böy · 
le keşifler ı:ayiatsız olmuyor. 

Gazele, iki tardf motörlü dev· 
riyelerinin sık .sık karşılaştıkları 

yegane saha değildir. Libya har· 
binin en bariz hususiyeti, her an 
çevrilmek tehlıkesine maruz bu· 

!un maktadır. Filhakika Libya ÇÖ· 

lü, uçsuz bucaksız bulunduğu İ· 
çin cenup istikametinde motörlü 
kuvvetler ile geniş bir çevirme 
hareketi yapmak, düşmanın yanla· 
!arına ve hatta gerilerine düşme· 

kafidir. 
Binaenaleyh Libya cephesinin 

hiçbir yeı inde t"mniyet yoktur. 
lngiliılerle Almanlar, bu tiarp i-

Gardenparti bu 
akşam veriliyor 
19 Mayıs bayramı şerefine 

bu akşam Beden Terbiye~i bölge 
binası bahçesinde bir Garden
parti verilmektedir . Bu Garden
parti filme alınacaktır. 

ANTAKYADA 

otomobil lastiği 
tevzi meselesi 

Antakya: 18 (Türksöı.ü Muha· 
birinden)- Vilfıyetin ihtiyacını 

karşılamak üzere şehrimize gt:len 
otomobil ve kamyon lastiklerinin 
d Jğılı!masına dün başlanmıştır. 

Dağıtma işi Valimiz Şefik Soy· 
erle Belediye Reisinin kontrolü 
altında ve ihtiyaçları önceden tespit 
edilmiş olan şoförlere parası kar· 
şılığında verilmektedi!' . 

Hataydaki çeltikler 
Antakya : 18 (Türksözü Muha

birinden - Vilayetin emrinde bu· 
lunan 180 ton çeltik pirinç yapı· 

arak piyasaya çıkarılacaktır . 

çin hususi kıtalar yetiştirmişlerdir. 
Bu harp o kadar merak verici 
ve o derece sporcu bir savaştır 

ki, bunu yapmak için gönüllü a
ı andı~ı zaman bir kişiye bedd 
oıı .. işi müracuat celi.> ur. 

Fakat bu .savaş için fevkala· 

de vasıflar ve meziyetler, yani son 
derece mukav.!metli bir vücut, bü · 
yük bir soğukkanlılık v.- cesaret,~ 

motörleti kum dalgalaıından koru
mak ve temizlemek için mekanik 
bilgiler lazımdır. 

Devriye kolları komutanları 

da çöl hakkında bilgileri, çölde 
dolaşırken istikamet tayin etmesi-
ni bilmelt:ri lazımdır. Çünkü dev
riye kolları, birçok defalar, hiçbir ' 
beyaz insanın uğramadığı bölge
lere kadar sokulurlar. 1-tikametin 
tayini için ellerinde çölün umumi 
hatlarından, kurumuş vadi ve der
lerden, ekseriyetle hayali haritalar· 
dan ve puslalardan başka bir reh· 
ber yoktur. 

Devriye kuvvetleri, izlerini kay· 
bettirmek, zikzaklar yapmak, boş 
konserve tenekeleri ile sigara pa· 
ketlerini kumların altına gömmek 
mecburiyetindedir. 

Kum üzerine bırakılmış bir 

UZAKLARDAN HABER 

ı Bu yaz kış için ha- ! i zırllk yapmayı ihmal et· i 
: 

me • Yeg:lne işin kllerl · • 
nl sebze ve meyve ku • 

ıı ru!arı ve konserveleri i 
: ile doldurmak olsun. ı 

: ........................ : 
TÜCCAR!.ARLA 
BANKALARIN 

İŞBIRLIÖI 
Bize gelen malumata göre 

iaşe Müsteşarlığı köylerden mah· 
.sulün ııatrn alınması için tüccarlar· 
la Milli Ban~aların işbirliği yap· 
masını düşlinmektedir. 

Defne şellabelerinde 
etüdler bitti 

Antakya : 18 (Türksözü Muha
birinden) - Su ve elektrik işleri 
umum müdürlüğü adırıa Harbi· 
yede ki Def ne şellalelerinin durum· 
unu incelemek üzere Ankaradan 
şehrimize gelen su Mühendisi 
Muhiddin şelfılelerin durumunu uy · 
gun görmüştür. Yarın Ankaraya 
giderek raporunu verecektir. Sular· 
ın durumunu takip etmek üzere 
gelecek ay başkamemurlar gelecek
tir . 

yumurta kabuğu, düşmanı ikaz e· 
debilir. Gökyüzünü de gözetle· 

ıııek lazımdır. Kökyüzünde bir 

tayyare görülünce, dost veya düş· 
man olduğu arnnmaksızın kum Ü· 

zerinde hareketsiz durulur. En 

ideal kamofla, rüzgarın estiği isti

kameti takibetmektir. Ruzgarın kal

dırdığı kum bulutları, motörlü va· 
~•taları mükemmel surette saklar; 

fakat ıııcak çöl rüzgarı motörlü 
vasıtaların mürettebatı için müthiş 
bir işkencedir. Bunu tatınıyanlar 

ne yakıcı ve boğucu bir yalan ol· 
duğunu bilmezler. 

Libya harbinde, çöl mütehas· 

sısları iki tarnf genelkurmayları için 
meslekten yetişmiş kurmaylardan 

daha kıymetli Alınanlardir. 

Rommelin umumi karargahın· 
<l:ı çöl mütehassısı, Almanya na

mında bir Macardır. Bu adam Lib

ya ve Mısır çöllerini karış karış 

dolaşmıştır. lnjlilizlerin çöl müte
hassısı de majör general Jock 

Campbel'dir. Fakat bu general 
hastalıktan ölmüş ve motörlü dev-

riye kollarına bu generalın ismi 
verilmiştir. 

• 
Hayvanlarda artistlik istidadı-insanın On çok korktuğu 

. 
At, maymun, köpek, ayı, papağan ve saire ı 

iibi hayvanların akıUı, istpdat sahibi oldukları ileri 
.sürül ur. Hatta son zamanlarda ba7ı hayvanlarda 
tiyatro ve filimlerde "artistlik., kabiliyetleri de 
görülmüştür. Filimlerde mesela "Rin • 'ı'.u - Tin,, 
adlı köpekler "Tarzan,, ismindeki beyaz at, hayvan 
artistlerin yıldı1.t derecesine kadar yükselmişlerdir. 
Alman hayvanat alimi profesör Bomes aksine ola· 
rak hayvanların makul ve istidat sahibi olmadık 
larını söylemiş ve neticede, hayvanların artist de 
olabileceklerini reddetmi~tir. Profesöre göre, lıay · 
vaııların akıllılığı, artistliği sevı kabiideu ve al· 
lıştırmaktan başka bir şey değildir. Mesela piyeste 
veya filimdı~ köpeğin, hanımefendisinin resmini, 
potresiııi öpmesi icabetse, o resim domuz yağıile 
yağlanır, hayvan bittabi yağı yalamak için başını, 
burnunu resmin üzerine eğer. Fakat tam bu anda 
yağh resmi yırtmaması, parçalanmaması için, resim 
bir iple çekilir. 

Bu sırada, seyırciler' köpeğin burnunu resme 
sürmesinden, hakikaten hayvanın, hanımının res· 
ınini öptüğünü zannederler ve köpeğiıı akıllı ve 

istidatlı olduğuna hükmederler. Diğer bir misalde 
ise, köpeğin ııe~eli görünme:.i için köpe2e bir par· 
ça et göstr.rilir. 

Pröfesör Böme, maymunların da akıllılığı ve 
artistliği hakkında alaylı bir tarzda demiştir ki: 
"Maymunlarda artistlik i.stidadı olsaydı, yaşadıkları 
ormanlarda, mağaralarda, kayalarda kendi müsta· 

kil tiyatro gruplarını tt-şkil edetlerdil .. " Binaealeyh 
alime göre, hayvanların kabiliyet, istidat sahibi ol · 
maları bir hikayeden ibarettir. Bu sebepten dolayı, 
hayvanlara bir çeyrek saat sürecek kısa bir filiın 
çevirtnek için, onlarla en aşuğı bir sene u2raşmak 
lazımdır. 

• * * 
Doktorlar, korkunun, İn!lanın sınır sistemine 

ne derece tesir etti(rini tetkik etmişler ve hangi 
korkunun buna en fazla müessir olduğ'u bilmek 
istemişlerdir. Tecrübe ve tetkiklerle anlaşılmıştır 
ki, en büyük korku talebelik :Lıtwanında imtihan 
olwak esnasında duyulur. 

, 

lçelde yapılan Atleti:tm grup 
birincilik müsabakalarında Seyhan 
hölgeııi 100 puvanla birinciliği 

kazanmıştır . Türkiye Atletizm 
grup birinci l iği için paıar gunu 
ııabakleyin seç•eler } apıldıktan 
!HHlra Atatürk büstüne çeknk 
koyma merasiminden sonra Mer · 
sin stadına gelinmiş ve bayrak 
çekme merasiminden sonra sa
hayı dolduran iki hine yakın se
yirci huzurunda müsabakalara baş
lanmıştır . 

Seyhan bölgesinden iki kıy

metli atletin iştirak ettirilmemesine 
rağmen bü} ük bir azm ile sahaya 
çıkan bölgemiz. atletlerin 110 ve 
100 mt:tre koşularına birincilik 
ve ikinciliği kazanarak vaziye· 
tinde başa geçirmişlerdir . Günün 
en mühim müsabakasını Balkan 
bayrak koşusu teşkil etmiş ve 
bölgemizin Akkaş , Sıtliihaddirı , 
Nihad, Fehmiden müteşekkil bi· 
rincı takımı altmış metre farkla 
l..ıirinci ve B takımımız da üçüncü 
gelmiştir . 

Müsabakalara 17 bölge işti. 

dik etmesi icap ederken bunun 
yalnız Diyarbakır, Elazığ , Gazi

antep, Malatya, Se} han, lçel böl
geleri iştirak etmişlerdir . Birirci 
gelen takımım111:1 ha ı p okulu mü
dürü tarafından birincilik kupası 
verilmiştir . 

Kömür istihsali 
Ankara : 18 (Türksözü Muha

birinden - Zonguldak kömür 
havzası istihsalini arttırmak için 
çalı~ılm:-kl adır. 

Kü .. ıü ı· istihc;ali oı talnıııa bir 
hesapla glinde 8o0U tuııu bulmak
tadır. Günl ük no rmal is tihsel 

olan 9000 tona yakında erişilecek· 
iir. 

Havzanın ' direk ihtiyacı olan 
500 bin metremikabı kereste dahil· 
den tedarik edilmektedir. 

Bu hususta bir çok siparişler 

yapılmıştır. Bunların bir kısmı şim • 
diden havzaya vasıl olmuştur. Ka
bil olduğu takdirde hariç 1en de 
direk tedarik edilecektir. 

Linit istihsalini de bu sene 
300 bin tona çıkarmak için yapı
lan çalışmalar ilerlemektedir. Kö · 
mür tevzi işinin, gelecek sene 
daha iyi idaresi için bir çok Ve 

kaletler ve bu areda İktisat ve 
Münakalat Vekaletleri çok yakırı • 
dan alakadar olmaktadırlar . 

İstabulda balık 
bollluğu 

lstanbul : 16 ( Tür ksöıü mu· 
habiri..den). Bir kaç gündenberi 
şehrimir.de bir b?.lık bolluğu var
dır. A dalardan Karadeniz !1oğa· 

ıı ağzına kadar uzayan: salıenın 
her kısmında çok bol miktarlarda 
torik, uskumru, kılıç ve tekir tu
tulmaktaciır. En fazla da torik 
bulunmaktadır. Balıkçılar cemiye
ti, halkın ucuz balık yiyebil
me~i temin için, dört kilo a(ırlı · 
ğında bulunan torik balıklarını 

50 kuruşa vermek üzere esnaf a · 
rasında bir sözbi rliği v:-pılm:ısm· 

da önayak olmuştur. Fı) atlar rs 
ki'Jine nazar an çok düşnıüş ve kı · 
lıçlar 40 . 50, tekirler 50 - lCO, 
uskumru 15 .. 20 kuruş fiyı:ıtla top 
tan satılmağa başlanmıştır. Bu 
balığ bolluğu ve ucuzluğunun et 
fıyatlerını, bilhassa sıcakların baş · 
ladığı şu mevsimde düşürmesi 

beklenilebilir. 

Konyadan cenuba 
gelen bulgurlar 

Antakya: 18 (Türksözü Muha
birinden - iaşe Müdürlüğü Kon· 
yadan 15 ton bulgur salın almış 

ve bulgur lskt!ndeıuna gelmi$tİr, 
Y :.ıkırıdıı piyasuya çıkarılacaktır· 

Sayfa 2 

Meseleler e e 

Çocuklarımız 
Yazan: Selim SARPER 

A 
s ırlardanberi fiıozoflar, ruhun 
ölmezliği konwıu etrafında 

münakaşa eder dururlar. Ru · 
hi fonksiyonları, füyoloji fonksi· 
yarılarından farklı görmiyenler 
yani, ruhu ela bedt'nle birlikte 
ö:dürenler olc1u~u gibi onu fani 
kelıptan lcurtardıktan ıonra ebedi
yete intikal etttirenler de eksik 
değildir. 

insan oğlunun, yukarıda bir 
kaç kelime ile temas ettiiim ııe· 

viden istihalesi hakkındaki müna· 
lcaşalara katılmak için kendimde 
kafi ilmi seliihiyet rörmüyorum: 
görmüyorum ama, kendi çocuk
larımın yaşamak arzularını, yaşa· 

mak kudretlerini hemen her an 
kendi gözlerımle takip edebildik· 
çe, benim için hayatın benim fa· 
ni varlığımla nihayet bulacağına 

bir türlü aklım ermiyor. Çocuk· 
larımda kendi devamımı vuzuhla 
görüyorum ve bunu ıörüp anla· 
dığım içindir ki , Büyük Bütün> 
ün bir parçası olan c Ben:ı; den 
bir şeyin ölmiyeceğine inanıyo.ı 

rum. Buna inanmak için mücer
ret yollardan giderek aklı zor la· 
mıya hiç lüzum yolc, inandıtım 

şey <Tabiat> ın ta kendisidir, 
her zaman her yerde müşahede 

edebildiğımiz bir olaydır. 
Her insan, evlat sahibi olsun 

veya olmasın, iııııanlığı ebedıyete 

sürüp ıörüren akıntınııı ta orta· 
sındadırı nesillt'r biı birini takip 
eden sonsuz dalgalar halinde akar 
giderler. Gelecek nesillerin saa· 
deli uğruna insanların canlarını 

{eda edebilmelerini başka türlü 
nasıl izah edebilırdik ... 

Bu büyüle ( Oyun, un küçük 
' Ak.tör, Ü, ÇOl'Uk... Ona neler 
borçlu olduğumuzu acaba lıepi· 
miz biliyormiyiz? Yurdumuz, 
milletimizın hatta dünyanın ve İn· 
sanlıi'ın bundan } üz yıl sonraki 
duı umunu bugünden kestirmek 
istersek çocnklarımıLın ruhi, fikri, 
ahlaki ve bedeni inkişaflarını tet· 
ldk etmek kafidir. istikbal bizim 
eseı im izdir. 

Zamanım'ızın en önemli işle· 

rinden l..ıiri olan çocuk esirgeme 
ve çocuk terbiyesi işlerinde her 
türlü himmeti devHten beklemek 
lüıumsuzduı' bnı ahvalde,yanlış· 

tır bile; bu gibi işlerde en büyük 
vaıife payı ferdlere düşer. Filha· 
kika hiçbir alanda ferdin te iri 
bu alanda olduğu kadar derin ve 
şumullü değildir. Bir ana, bir hu· 
ba birkaç çocuğun ruhi, fikı i ve 
bedeni inkişafı üzerine iyi veya 
kötü damgasını vurur ve bırakır; 
ihmali eeya hodgamlığını yüzün
den çocuğunu ruheu ve ahlaken 
öldürdülctr-n sonra, c:bizim zamıt· 
nımıs4a; .. > ily başlıyarak, dev· 
devletten tutup sinemaya kadar 
her şeyde kabahat bulan bedbaht 
ana veya babanın cemiyete karşı 
ışlcdiği büyük günahı düşününüt. 

Bir Öğretmenin tek başına bir sı· 
nıfta otuz, kırk, elli belld de da· 
ha fazla çocuğun ruhi fikri, bede· 
ni inkişafı üzerinde bir daha si· 
linemiyecek dadar derin iıler bı· 

raktı~ını düşününüz. Ana, baba. 
Öğretmen bunlar birer ferddir fa. 
kat bu ferdi erin e~eri bir Vatan· 
dır. bir Millettır, bütün bir losarı
lıktı r. 

insanlığın bugünkü acıklı du · 
rumu karşısında imitsiyliğe kapıl· 
madan çocuklarımızın ellerinden 
tutalım ve yetişmelerine yardıın 
edelim, onların haklarını tnnıya · 
lım ve verelim. 

Ortaklık feshi 
Karşıyalı:ada Salih oğlu Şaban 

Nisanoğlu ile:ı:ahire , pamuk ve
saire üzeı ine ortaklık ticareti } ap
makta iken 16 Mayıs 942 tarihin· 
den itibaren_ aramızdaki ortak lıiı 
fesih ve mağaz.ayı:kendisine dev
retmiş olduğumdan bundan sonra 
benim için sapacağı her hangi 
bir işin hükümsüz. olduğu ve Zi· 
raat Bankasından aldığımız dürt 
yüı. liradan başka bir. tarafa bor
cumuz olmadığından malum ol
mak üzere ilan ederim . 

Karşıyakada Mahmut oğlu 

Yusuf NrsıuıvA"lu 
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Havacılık 

lngillzlerln 
bav acılıkta 

mavallaklyetl .. _[)-15 HABERLER 
Uzun ıramandanberi Londra· 

daha dokrusu umumiyet itibarile 
bütün lngiliı: adaları bombardıman 
edilmemektedir. Her ne kadar 
Alman hava kuvvetlerinin başka 
yerlerde faaliyet gösterdiği söylen 
melde ise de teknisyenler bu ani 
duraklamayı İngilizlerin hava mü· 
daf aasında günden .. güne artan te
kamülüne hamletmektedirler. 

1940 senesinde, temmuzdan hi· 
rinci teşrine kadar Almanların ha· 
va akmlarına karşı lngfüı.ler ken: 
dilerini büyük bir enerji ile mü· 
dafaa ettiler. Afman tayyarecileri 
lbuazzaın İngiliz avcı teşkilatı 
karşın da kaldılar. Üstünlük İngi· 
liderin tayyare haber verme is 
tasyonları da mükemmeldi. Böy· 
lece Almanlar için, gündüz yap · 
tı ldarı akınlar pek pahalıya malo· 
luyor. 

Gece yapılan akınlar da iyi 
bir netice vermedı; çünkü lngiliz 
avcıları bariz bir faaliyet göste· 
riyorlardı . 

Zaten, eğer gece akınları işe 
elverişli olsaydı ı914-ı9ı8 dünya 
harbini mukayese ederek saatte 
bet yüz kilometre kateden wo· 
dern tayyarelerle elde edilebikcek 
11eticeyi kolayca tahmin t'debi · 
liriz. 

Gece akınlarının muvaffakiyet 
•itiiti görme noksanlığından ileri 
ielınektedir. 

Modern tayyarelerin süratle • 
riui nazarı itibare alacak olursak 
ieceleyin pilot ancak ikiyüz met· 
re İrtifadan hedefini seçebilir. Sa· 
baba ıkarşı vt'yahut ay ışığı bol 
olan gecelerde 800 ıooo metreden 
lfÖrı:nek kabildir. 

Gece müdaf aalarıoda müsbet 
bir netice elde etmek için lngiliz 
tniihenıılisleri tayyarelere yeni İcı.t 
tltilderi bir cihazı yl'rlcŞtirmişler · 
dir. au cihaz radyoınanydik de · 
••ilen bir teıisattır. 

Avcı tayyaresinde f~vkalide 
ltıaa dalga ile çalışan bir verici 
ilet vardır. Mevceler, bir tayyare 
ilin ınadeni kısımlarına isabet et · 
liti vakıt bir aksi sedaya sebebi· 
Ytt vermektedir. Bu gibi vaziyet· 
ltrde pilotun önünde bulunan bir 
\trtibat sayesinde tal.ip ettiği tay 
Y'rtye ait bütün malumatı elde 
et..ıektedir. Yani düşman tayya
teainin takip ettiği istikamet, iki 
t.yyare arasındaki mesafe farkı; 
bu kati malumat sayesinde gör · 
'-ıtden dahi ateş edilmektedir. 

Diğer taraftan tayyare istas · 
Yonlarından verilen iz.aha ta isti· 
lıaden düşman tayyarelerini tahrip 
tt111ak bile işten detildir. 
~Radyo manyetik tertibatı sa· 

IE:TKiKLERiM iZ 

AMERİKADAKİ 
MÜHİM İSTiHSAL 

Litvinofun beyanatı 

Ankara: 18 (Radyo Gazetesi) -
Litvinor beyanatta bulunarak Arne 
rikada revkalade istihsal gayretle
ri gösterilmekte olduğunu söyle
mi.ştir. 

Ankara: 18 (Radyo Oazet••l)
Amcrikada gemi inşaatı bütün hızı 
ile devam etmektedir. Yetmiş giin 
de bir gemi inşa edilmiş ve bu 
suretle bir rekor temin edilmiş ir. 

Vaşington : 18 (a. a) - "Za· 
fer filoları. inşaatına suratla devam 
ediliyor. inşaat faaliyeti fevkalade
lik göstermektedir. 

Sirkeli köyündeki 
Atış müsabakaları 
Ceyhan : 18 (Türksözü Muha· 

birinden) - Dünkü Pazar günü 
Ceyhan Beden Terbiyesi mükellef 
leri arasında Sirkeli köyünde ya· 
pılan mükafatlı Atış müsabakasın· 

da gençler cidden muvaffak ol· 
mu5lardır. Bu atışa elli genç işti

riik etmiştir. Atış sonunda yapı· 

lan tasnifte 32 puvanla birinciliği 
İsmail ipekçi, 31 puvanla Osman 
liuyruk ikinciliği, 30 puvanla Mus· 
lafa Hak üçünciilüğü kazanmışlar· 
dır. Gençleri teşvik maksadiyle ya· 
pılan bu müsabakada b irinciye bir 
tuvalet takımı, ikinciye bir Atatürk 
albümü, üçüncüye de bir dolma 
kurşun kalemi mükafat olarak ve· 
rilmiştir. 

Gençlerin şimdiden yctiştiril· 
Jert k isi ikbalde ve yurt müdafaa· 
sında iııtenen randımanın elde celi· 
lebilmesi için, ilgililerin gösterdik· 
leri alaka kayda şayan olına~la 
Mr;ıber, bundan evvelki atış mü· 
sab.:ıkalarındn ok.luğu gi9i dünkü 
müsabakada da memnuniyet veri 
ci ve göğüs kabartıcı ınuvaffaki
yellerinden dolayı gençleri ve baş· 
larında bulunan eğitmen Ömer 
Ôztürkü tebrik ederiz. 

yesinde tayyarenin bulutlarda ve 
karanlıkta gizlenebilmesi artık ta· 
rihe karışmış demektir. • 

İngiliz.ler, bu keşif sayesinde· 
dir iri Almanlarm hava akmlarmı 
durdurmağa muvaffak olabilmiş · 
lerdir. Likin bombardıman tayya 
relerine takılacak bir tesisatla in· 
gilizlerin keşfettikleri radyo man
yetite eksülamel yaparak avcı 
tayyarelerinin vaziyetini öğren
mek de mümkün olabilir. 

Irak isyanına dair 
~· Irakta isyan çıkarmış ve hü
b~lrıet darbesi yapmış olanlardan 
ır kısmının idamına hü"molun

tnuftur • 
lı Bu münasebetle Iraktaki isyan 
•reti hakkında kısaca malümat 

Vtrınek isti) oruz : 
Bu ayaklanma 1941 senesi rıi

~•rıırıda olmuştu . lki hafta sonra 
• İngilizler , 1930 tarihli ittifak 

i'-•hedesinin verdiği selahiycte 
d 'Yanarak Basraya asker çıkar
ılar ve lrak'ın hava meydanla· 

tıaa, ele geçirdiler . 

isyan hareketi daha çok Ma. 
~11 hatlarında alevlenmiş ve lrak
t' '•iterler Habbaniyedck: İngiliz 
ı:YY•re meydanına hücuma baş
. Qıııtardı. Bunun üzerine Basıayı 
~ıı cden:lngiliz askerleri Fırııt 
t ) Unca ilerleyip stratejık nok· 
'1•rı da ele geçirdiler • Bundan 
~u~ta taarruza geçen lngiliz hava 
llv"etıerl Raşit ve Rutba hava 

lrlcydaularıııı bombaladılar. Ayni 
llçaltıar, Irak aıilerine yardım et· 
~ek Üzere Alman uçaklarının kul-

s•lldıkları Halep Palmir ve sair il . • 
rıye hava meydanlarına da hü-

~UIJ'ı ettiler . Bu ar ada 21 Mayııta 

Di••aniye ve Falluca da lııgiliı. 
askerlerinin eline geçti. Fallucadan 
4a bu kuvvetler Bağdada doğru 
ilerledil-:r. 

Nihayet muhasemat , 31 Ma 
) ısta imzalanan bir mütareke ile 
sona erdi. Erteııi gün lngili:ı l.uv 
vetleri Bağdada girdiler . Arka· 
sındarı da Musul ve ııtratrjık nok
talar ıaptedildı. 

Viclıy hükümeti bu hareket 
esnasında Irak asilerine . yardım 

enen Alman uçaklarına Suriye hava 
meydanlarından istifade ettirdiği 

2ibi, asilere harp malzemesi de 
vermiştir. 

lngilizlerin iddiasına göre , 
Irak isyanı muvaffak olsaydı, Al
manlar şunları elde edrceklerdi: · 

1) Irak petrol kuyularını zap
tedeceklerdi . 

2) Irak petrollarını elde ede
celder ve Abadandaki petrol tas
fiyehanesine el koyacaklardı. 

3 ) Basradan Haydarpaşaya 
giden yolu keseceklerdi. 

4 ) Benderşahpurdan Hazer 
denizi ."ahilirıc giden İran demir
yoluııa lıa"im olacaklardı . 

İtalyada dahili 
vaziyet bozuk 

Ankara: 18 (Radyo Oazetesl
lngiliz radyosu bugün Bulgarca 
neşriyatında ltalyanın dahili vazi 
yetinin fena . olduğunu, ltalya'l hü 
kı'.imetini İtalyanların sevemediğini, 
Faşist partisinin ancak ltalyada 
bulunan 250,000 kişilik Alman Or· 
dusu ile tutunabildiğini, hergün 
İtalyada hükumete karşı nefretin 
arttığını ve bazen Alman subayla 
rının bağazlandığını bildirmektedir. 
Musolini son günlerde cenubi ltal
yaya bir seyahat yapmıştır. 

İkinci Cephe 
Ankara: 18 (Radyo gazetesi)

Krips beyanatta bulunarak, ikinci 
cephe açılması lüzumuna tarafdar 
olduğunu ve bu cephenin açılaca · 
ğını fakat ne zaman açılacai'ını 
söylemenin doğru olamayacağını 
söylemiştir. Anglo-Sakson bası
nı da ikinci cepheye çok tarafdar 
görünmektedir. 

Gençlik bayramı 
<Baştaraft Birincide) 

te hakiki bir milli birlik yarattılar. Bu 
milli birlik bayra~ı altında genç ve 
ihtiyar bütün Türk milletini toplıya
rak uğraştılar ve nihayet zafere 
ulaştılar. 

Şüphesiz bugün yine Türk 
milleti tarihinin müstesna bir nok· 
tasında har·ci tehlikelerle muhat 
olarak her an yeni bir imtihana 
davet edilmek ihtimali karşısında 
bulunuyor. On•ın içindir ki bugün
kü gençtik bayramını kutlarken 
Atatürkün Milli istiklale \İm\al o
larak Cüınhuriyet idaresini Türk 
geçliğine emanet eden tarihi hita · 
besi hepimiıe Milli vazHemiıi işa· 
ret etmektedir. Şıı kadar var ki 
hugünkii Türkiye ~artık dört sene 
devam eden büyük bir harpten 
çıkmış, silahları alınmış, orduları 

dağıtılmış bir ınemleke~ değil, yir
mi senedenberi Milli müdafaası i
çin çalışmış, oıdularının bütün ih
tiyaçlarını tamamlamış bir devlet· 
tir. Bu itibarla istiklfıline hakkı ol
duğu kadar kuvvetine hürmet e
dileceği kanaatiyle her ihtimale 
karşı hazır beklemektedir. 

* * * 

TORKIYE «ad.11osu 
ANKARA Radyosu 

Salı - 19.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7.33 Müıik : Karışık Program 
( Pi) 

7.45 Ajans Haberleı i 
8.CO Müzik : Senfonik parçalar 

( Pi ) 
8.15/ 
8.30 Evin saati 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayrnı 

12.33 Müzik : 
12.45 Ajans Huberleı i 
13.00/ 
13 30 Müzik : Fasıl heyeti 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı 

18.03 Müzik : Rady<i Salon Or
kestrası ( Viulon iıt Necip 
Aşkıa ) 

18.45 Müzik : 
19.00 Konuıma 
19.15 Müzik : 
19.30 ~emleaet Saat Ayarı ve 

Aıans Habt'rleri 
19.45 Serbest 10 dakika 

ı9 .55 Mü~ik: 
'.l0.15 Radyo Gazcte~i 
20.45 Müıik : 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 Müzik : 

21.30 Konuşma 

21.45 Müzik : 
22.30 Memleket Saat Ayarı ajans 

' Haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve 

Kapanış 

1 
Sovyet cephesi 

( Başı 1 inci sayfada ) 

tır. Taymis gazetesine göre, Al
manlar geçen seneki gibi bir yıl
dırım harbine muktedir değildir . 
Har koftaki vaziyt:t için de gt:niş 
bir e~üiserliğe kapılmak doğru 
değildir. Hitlerin Rus ordusile çar· 
pışırken başka maceralara atıl

masına imkan ) oktur . 
Deyli Meyi ga1.eteıi ise < Harp 

kazanılmıştır > demektedir . Bir 
kaç güne kadar Rus taarruzu bü
tün cephe üzerinde gelişecektir . · 

Moskova : 18 ( a . a. ) - Kı

zılordu batı istikametinde ilerli
yor. 300 den fazla meskün yer 
kurtarıldı 365 top , 25 tank , iki 
milyon kadar bomba ve fişenk 
1200 kadar t'sir alınmıştır . Bin
lerce Alman er ve subayı da 
öldürülmüştür . lıeri hareket de
vam ediyor . 

Berlin : 18 ( a. a. )- Kerçte 
heı.ımete uğratılan düşman kuv
vt"tlcri bakiyesi imha edilmek 
) olundarlır. Laponyada arazi ka· 
za•çlarımız olmuştıır. Mormanskta 
beş taşıt gemisine isabetler ol · 
muştur . 

Berlin : 18 ( a. a. ) - Har
kof kesiminde karşı hücumlar ne
ticesinde 1ırhlı kuvvctlrr arasın-
4'aki mulıarehede 56 Ruı> tankı 
tahrip edildi, ltmen gölü kesimin-
de Alman hava kuvvetlerine men
sup tcşkıller düşmana darbeler 
indirmiştir. Savaş hattı gerisınde 
Maear kıtaları Ru!I çetelerinden 
mürekkep bir düşmıın grupunu 
irnlıa etmişlerdir . 

Moakova : ıs (A.A) - Har· 
kofa g-iden bütün yollar Alw•n 
harp malzemesi enkazı ile dolu· 
dur. 

Timoçenko taarruzunu durdur· 
mak için Hitler büyük yedek 
kuvvetler sokmuş fak at netice alı· 
nawawıştır. Almanların ilk wüda · 
faa hattı Rus t11rruru ile yarıl· 

mışhr. 

Moskova : 18 (A.A) - Al· 
•anlar Harkof önünde iki tank 
muharebesi kaybetmişlerdir. Fa· 
k1tt ınihverciler yine bu ceµheye 
yeni tanklar sürüyürlar. 

Moskova : 18 a .a. - 17 ma· 
yısta kıtalarımız Horkof istikame· 
tinde harru1. harckatıncla bulun · 
muş ve yeniden ilerlemişlerdir. 

Ruslar Kerç dolaylarında önemli 
savaşlar yapıyor . 60 alınan uçağı 

düşürüldü. 20 tayyare kaybettik. 

E~li hayvan sergisi 
Antakya : 19 (A.A) - Ehli 

hayvan sera-isi açılmıştır. 

Atatürk Kitap 
sergisi açılıyor 

Ankara : 18 ( Türksözü mu
habirinden ) - 19 Mayıs 1942 
rürıü saat 16.30 da Ankara 
Halkevinde bir kitap sergisi açı
laeaktır . Bu sergide Ebedi Şef 
Atatürkün hakkında şimdiye ka
dar Türkçe ve l"Cnebi dillerı'Je 
neşreciilmiş (250) kadar eser bu· 
lunacaktır . 

Sergide ayrıca Ebedi Şefin 
kitap üzerinde çalışmalarını gös
teren kıymetli vesikalar , el ya 
:ııları , kitaplar , ve ~iirler teşhir 
eail~cektir . 

Memleketimizde bu me .. zuda 
ilk defa açılmakta ulan bu sergi 
bütün münevverlcrimizi çok İlki· 
lendirecek ve 19 Mayıs gününe 
bir hususiyet vc.-rl"celıtir. 

Tren ıcretıerlae 
zam yapılmıyacü 

<Bqtararı Birlnride) • 
miktar arttırılacağı hakkında or
taya bazı şayialar çıkarmaktadır· 
lar. Hısber aldığımıza göre, orta· 
de llönen bu rivayetler tamamile 
asılsızdır. V a.ziyeti ehemmiyetle 
tetkik eden hükümetimizin maden 
kömürü ile seyahat ücretlerine 
bir güna zam yapılmıımasını ka
rarlaştırmış olduğu Ankaradan 
bildirilmektedir. 

Beıım ıerglıl 
Ankara·da , __ _ 

bagtln açılıyor 
Ankara : 18 (Türksöıü mu· 

hısbirinden) - Belediyeler banka· 
sı altında, Hl'lkevi daimi resim 
galerisindr: Halkevine bağlı, An · 
kara ressamlarınııı ha1.ırladıkları 

sergi, bu sene de 19 maııs·l942 
salı günü saat 15,30 da törenle 
açılacaktır. Bu s~rgiye 27 ressam 
150 e:scrlc iştirak etmektedir. Her 
sene bir gelenek halinde devam 
etmekte olan Ankaı a halkevinin 
yıllık resim sergisi bu sene de 
altıncı sergisini başariyle açmıs 
olacaktır. Bu serginin her sene· 
kinden daha mükemmel olması 
için uzun ıamandanberi çalışılmış, 
ve yeni "atılısn elamanlarla da 
sergi, her seneden biraz dıaha 
ıcnginlrşmi.ş bulunmakiadır.' 

İtalyan tebliği 
Roma : 18 a.a. - Sirenayik· 

te normal devriye faaliyeti oldu: 
Mihver havacılarının Maltada fa. 
aliyetınne dört düşman uçağı dü· 
ıiirülmüştür. 

Sayfa 3 

Hind şehirlerini 
bombardıman 

Londra : ( A. A . ) - Ja· 
punlar l lind şehiı terini }'İne bom 
balamışlardır . 

HALKEVİ REiSLiGiNDEN: 
19 Mayıs Gençlik spor Bay

ramı onuruna o gün Evimiz
salonunda saat (21) de bir gen· 
çlik toplantısı yapılacaktır. 

Giriş serbesttir . 

KABIN iS~i ARANIYOR: 
T.C. Ziraat Bankası 

Pamuk Müessesesin
den: (Eski Belçika F ab
rikası) 

Bir kaç güne kadar çırçır
larımızı çalıştıracağımızdan ka· 
dm ameleye ihtiyacımız vardır. 

Çalışmak isti)enlerin nüfus 
cüzdanlarile birlikte fabrikaya 
müracaatları. 

......................... -: 
1 Nazarı dikkate İ 
• • 1 C&Jllan lkUıadı MIW TeaYID Alim ve • 
:••tam Ortakbılı Kooperatif Şlrketladei 

i Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş • 
olan lktisadı Milli Teavün Alım ve Satım 1 

e Ortaldığı Kooperatif Şirketi bu kere ye- ı 

l
e niden Ceyhanda faaliyete başlamıştır. Her 

nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
e eıyalarını devletin tayin eylediği muayyen 1 
: kar mukabilinde perakende olarak sahşa • 
e başlamıştır. Sayın halkımızın Şirketin Sa
: hş mağazasına uğramaları kendi menfaat-
1 leri icabıdır. 16- 26 14082 

........................... 
i l j N 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T.A.Ş. Ad-
ana Mensucat Fabrikası Müdüriyetindden: 

1- Aşağıda cins ve miktarı gösterilen tali meddelt-r 
1 - Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2 - Yağlı kirli meydan 29852 kilo tahminen 

3 - Hurda Balya Bezi 1500 kilo tahminen 
2- Açık arttırma suretile 4.Haziran. 942 günü saat 16 da 

şartnamesinde münderic hususat daire-sinde Fabrikada satılacak-
tır. 19- 21-23 

i l l N 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğünün eski ve yeni iıtas
yoıılarla. idarehane, gazhane, barut deposu, imlihane, yaprak 
tütün depolariyle mezbaha arasında naklolunacak tahminen 6 
milyon kilo balya halinde yaprak tütün, sandık içinde mamul 
tütün, müskirat, barut ve patlayıcı maddeler. çuvallı ve çuval
sız tuzlar ve sandıklı tuz ile bunların boş mahfazaları ve sair bil
cümle eşyanın nakil işi (ldare9e mevcut şartnamesi mucibince) 
mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber . 
olmak üzre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1 Eksiltme 29/5/942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da inhisarlar Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komiıyon 
huzurunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 
satış şu9esine müracaat etmelidir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekl,.rin beher tonun muhammen 
bedeli olan 150 kuruştan tutarı 9 bin liranın % 7,5 güvem' pa
rası olan 675 lirayı ihaleden evvel makbuz mukabilinde Baş111Ü· 
düriyet veznesine yatırmaları ilin olunur. 

10-19-28 

DEHİZ HARP OKUlU VE lİSESİ KOMUTANUGINOAH : 
1- Deniz Lisesi 9 ve 1 O cu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6, 7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
] /Haziran/942 de başlanarak 20; Ağustos/94.'.? de son verilecektir. 

2-:- isteklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 

16- 19- 23-26- 30-2 - 6 - 9 ' 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

:•••••••••• .... •••••••••• .. ••••••• .. •••• ABANA ASKERliK ŞUBESiN-1 
1 iDEN: · 

İ TÜRKSÖZÜ İ 
Haziran 942 tarihin-

den itibaren sivil lise mezun
larından harp okuluna talebe 
alınacaktır. Muameleye 1 ha
ziran 942 tarihinden itibaren 
başlanılıp 20 temmuz 942 ta· 
rihinde son veriledeğinden ve 
bu tarihten sonra da müracaat 
edenlerin müracaatları kabul 

• • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • edilmiyeceğinden isteklilerin 
kabul şeraitini okuyarak ona 
güre haı·eket etmeleri için şu
beye würada lan ilan olunur. 

• • • • : Türksözü OKUYUCUlARINA OOHYAHIH HER TARA- : ! rlHOA VUKU BUlAH HADISUERİ Güllü 60- : 
: Gazetesi NÜNEVERİR. TORKSÖZÜNO TAKİP EDIHIZ .• 

14160 

Çif ~i BiRliGiNDEN 
Makinesi olup mazot al

mak istiyeıı Çiftçilerimizin el· 
lerinde mevcut varil ve boş 
teııekt• nıiktarlarıııı Birliğimize 
üç gün zarfında bildirmeleri 
t•ht•mnıiyetle ıica olunur. 19-20 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, 
plAn, barlta, bilumum matbaa 
işlerini Ttlrklyede mevcut mat· 
baaıara rekabet eder derecede 
tab ve stlratle elden çıkarır. 

1'ürksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 
SAGlAM, TEMİZ, ZARif Cil T i~lERİHİZİ ANCAK TÜRK SÖZÜ 

MÜCEllİTHANESİHD[ YAPTIRABillRSİNİZ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

14161 

Satlık Arsa 

Reşatbey malıallesiııcfo 

Ada 494. parsel 4, metre 

320 arsa satlıktır . Ebe 

Hayriye hanıma müracaat 

olunması . 

11-16-19-22 

• • Umumi Neşriyat Müdürü: 

MACITGÜÇLÜ • • ........................................ Basıldığı Yer: Türksözü Mbt. 

T. I ş Bankası 
&içik tasarruf besapları 

1942 ikramiye plAnı 
KEŞ/DELER : 2 Şubat, 4 Mayr•, 3 Ağu.to•. 

2 /kincite1rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
1)0 

" 1 ,500 .. 
3 .. 500 

" 
1,500 ,. 

10 250 
" 

2,500 

40 .. 100 ,, 4,000 " 
50 il 50 .. 2,500 ., 

200 .. 25 .. 5,000 ,, 
200 •• ıc •• 2,000 " 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yalmz 
para blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

---------------------------------------------
TORKİY( CUMHURİY(Tİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• l•ritU : 1888 

SermayHi : .100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banlta muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşa~ıdaki plana göıc: ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 ... 250 .. 1000 

40 .. 100 4000 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 •• 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

--------------------------------------------

r::ıı= ~~~~~~!~~~~!=: :: =· :. :. : 

n.... · ıpek Çorap Merakhsı .... 
n --- .. - = - - . .• :- = .. . . - == :. : 
N Bayanlarımızın Nazarı Dikkatine! 
tf ipek ve Yal çoraplarımzdan kaçan sapları 

i
" Fransa'dan benüı g.'!tirtmiş olduğum Vitos Otomatik 

çorap makiııa~iyle_çekmekteyi z. A~ bir üc~etle çoraplarınııı 
tamamen eskı halın~ koyarak tes!ım ederıı .. 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

tf getirin • kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

n r---nuSHô-ERGUVEi·-··-·i 
~ 1 Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş 1 " ··---.. ·-----------------·· 
n 

Tuhafiye Mağazasında 

Sipariş kabul Olunur 
15-15 13934 

~:::::xuxx:~:=:=u::ıı::::::::~ 

•:::::::::::zcı=:=:::::::::::~ 

~ NEZLE A 

" " M Kırıkhk,Baş, " 
~ . 
1( Diş ve adele M 
}1 ağrıları R 
A A 
M En seri ve en kati şe- R 
lf kilde yalnız kaşe H 

~ GRIPIN: 
A M 
= ile. geçer : 
N lavaların serinlediği bu A 
A günlerde alacağınız ilk ıR 

N M M tedbir evinizde birkaç GRıP.N bulundumıak olmalıdır. ft 
R Kalbi 8ozmadan, mide ve böbrekleri it 
M N 
" yormadan ıstırapları dindirir. N 
" M R Luzumunda günde 3 adet altnır. Taklitlerinden sakını ız N 
H her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. M 

1 
~ N 
:2C1C::::z::zz2C1C:::::::s:::~ 

19 Mayıs 1942 

• 

l lan 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1- İnhisarlar Ceyhan idaresi amharlariyle şimendifer istasyonu 
ve Kozan ve Kadirli idareleri anbar1arı arasında mütekabilen 
naklonulacak idareye ait tuzdan gayri 200 ton ağırlığında bil
cümle m~vaddın nakli işi Adana Başmüdürlüğüyle Ceyhan Baş 
Memurluğunda mevcut şartnamesi mucibince mukavele akdi 
tarihinden bir sene müddetle muteber olmak üzre açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/6 9~2 tarihine raslayan pazaıtesi günü saat 
14 de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir . 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7,5 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yatırmaları ilan olunur. 15-25 30 14142 

NEVROZIN 
1 Bütün aftrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TEK KA'E 

NEVRCZiN 
{u muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
cını sürntle izaleye kafidir. Ro
natizma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZlN'lc 

teda..,i edilir, Müeasir ilaç : 

N E V R O Z l N' dir. 

NEVROZiNi TERCİH lOİNİZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

~~~K:::::ıczcuxuxuwuu•nun~~.ac&:mm: 

" DOKTOB 

Muza/fer Lokman 
tt Bergin baıtaıarını maa1eaella· 

" n nesinde kabul eder. 
":z::AAAAZZ#AAA2DDDnıcıır•sx• 


