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ayfa 2 TORKSOZO 23 Temmuz 1942 

Duyd ukl an mız 

Her tarafta 
tasarruf 

Muharebe devam ettikçe ber 
tarafta , herşeyden mümkün oldu
ğu kadar çok tasarruf edilmesine 
çalışılıyor. Tasarrufa en çok ria· 
yet edilen yerlerden biri de lngil
teredir. Harbden evvel lngillere
de israfa yakın sarfiyat olduğu 
göz önüne alınırsa bu tasarruf un 
kıymeti bir kat daha artar. 

Ordu tipi. elbise 
giymek yasak 

Bir lsviçre gazetesinin yazdı 
ğına göre İngilizler topluiğneden 
bile tasarruf ediyorlar. Harbden 
evvel satın alınan bir gömleğin 
kollan ve etekleri 12 topluiğne 

ile tutturulurken şimdi 3 iğneden 
fazla kullanmak yasakhr. 

Siyah başlı büyük iğnder ya· 
pılmasmdan vazgeçilmiştir. Bu su · 
retle mühim miktarda maden ta 
sarruf edilmektedir. 

Fransaya gelince • bu mem · 
lekette yünlü ~ umaf pt:k azdır. 
Bunun için yünden kabil oldu~u 
kadar çok tasarruf edilmec;ine ça
lışılıyor. 

Bu yü1.den yeni bir moda Çlk· 

mışlı : Dar elbise giymek moda· 
sı 1... Yeni erkek elbiseleri umu · 
miyetle dardır. Yeni elbi~elt· rde 
bundan başka şu noktalara dikkat 
edilecektir : Ceketlerde sırt düı 
olacak , kemer bulunmıyacaktır. 

Kruvaıe denilen iki taraflı ceket 
yapılma•l yasaktır. Bir cekette 
ikiden fazla düğme olamıyacaklır. 

Cekc ti erin yakasında ilik, yan 
tarafta küçük mendil cebi bulun· 
mıyacaktır. Pantalonlar düz ola 
cak t paçulan üstüne kıvrılmıya 
caktır. Pantalon paçalarının geniş · 

liQ'i en fazla 22 santimdir. 
Pard ~ sü ve paltolara gelince, 

Azami uzunluk 1,80 dir. Arkasında 
kemer bulunmıyacaklu. Golf pan
talon yapılması yasaktır. 

• * * 
Birtt>fik Amerika 'dıt Bostou 

fehrinde difçitik enstitü-ıü müdürü 
olan doktor Have ana ve baba· 
lara, ço<'uldaı ının sa~lauı diş ııa

hibi ulmıtsını isterlerse, oııl11r1 ııi

nirli yapmıyacak bir rejime tiibi 
tutmaları lazım geldiğini bilc..lir 
miıtir. 

Amerilı:alı mütehaHısa göre. 
sinir hastelı~ı, sart bir hastalık

tır, Sinirli çoculdarın da dişleri 

uğlam olmaz, çabuk çürürlt>r. 
Bu itibarla analar ve babalar ço· 
cuklarını, sakin bir muhitte bü 
yiıtmelidirler. Çocu~ların tabi tu 
tulacıığı yemek rermine gelince 
çocuklara fazla hamızlı meddeler 
ve tekerli şeyler yedirmemek ica· 
bcder. 

Hayat pahalılığının 
önüne geçmek için 
tedbirler alınıyor 

Atletlerimiz 
dün geldiler 

18- 19 Temmu:ı tarihleriııc..le 

Ankarada yapılan atleti:ım gı11p 

birincilik (erine iştirak eden atlet 
!erimiz iyi neticeler alarak c..lün 
şehrimize dönmüşler<lır, 

MiSİS KÖPRÜSÜ 
YAPILMALIDIR 

Misis : 22 ( Türksözü Muha
birinden ) - Misis Adana arasın 
daki köpıü hala yıkık bir halde 
dir. Geçen ytllaı ın ihmali yüzün 
den } ıkılan bu Köprüyü Valimiz 
Akif Eyidoğanın en kısa bir za
manda tamir ı tlırt>ce~ine emin 
bulurıuyonıı. - M. Ô:ıkao 

Bir bar kadını 
bıçaklandı 

Sufu bahçe malıalleııin ıfru 
kasap çırağı Mu!!lafa oğlu Ômeı 
Bar ati5llerindeıı Melımd l..ı:ıı namı 
diğeri leylayl çakı ilt yar aladı~ın · 

dan yakalanmıştır . 

Ziraat kontrolörleri 
arasında tensikat 

• Yeni kararnameye göre borç. 
!andırma işlerinin tanıimi içirı 

met keze çağrılmış olan kontı o
lörler ele ıı mektedir. Yeni karar 
r.ameye uygun kabiliyetleri haiı 

kontrolöder yftni v3zifelt>tine sevk 
ed ilec.ek lerdir. 

Yüzme müsabakaları 
24 Tt!mmu:ıdıt Hata} da ya 

pılacak olan yüzme rnüsabalı: al.a 

ı ında lıazıı bulunmak üzeı e böl 
gemiı Beden Ter biyesi Müdüdi 
Rıza Salih Saray lıogün Hataya 
harekı-t edece.ittir . Bata} da } a
fJılacıık <.ılaıı DlÜ!iabakalıtra Mer 
ııiıı , Hatay, Uıfa, St" ylıırn takım 

lar; iştirak e<leceklerc..lir. 

Tutulan hırsız 
Yt:ni köylü Ömer oğlu Aşir 

isminde biri kendisile bir arada 
bulunan arkadaşlarından Rifat,Ali 
ve daha bazılarının havlu , ayna, 
el~ktrik feneri, traş takımları gibi 
eşyalarını çaldığından yakıılan 

mı.ştır . 

Kafkas yanın 
Müdafaası 

(Başı 1 incj sayfada} 

Bütün bu araştırmalaıdan şu-
lstanbul : 22 (Türk.sözü Muha nu anlıyoruz ki her yerde olduğu 

birinden) - Ticaret Vekaleti it gibi Kııflıasyanın da biraz şima!de 
balat eşyasının harpten evvelki veya cenupl a müdafaa edile bil -
ve bugünkü durumu ile; fiat sevi· mesi için iyi mevziler bulmakta 
yclel'i etrafında yeniden tetkik hüçlük çekilemez . Şu veya bu 
lerde bulunmaktadır. kombinezon yapılarak kuvvetli bir 

Şehrimizdeki alakadarlara gelen cephe tutulabilir . Fakat burada 
habere göre Ticaret Vekaleti bu durmcık ve müdafaa etmek bu 
tetkikler sonunda hayat pabahh· işi yapacak orduların karşılıklı 
tmın önüne geçmek üue lüzumlu durumuna bağlıdır . 
tetbirleri alacaktır. Almanların yarma yerini se 

Diğer taraftan Vekalet itba· çerken ağlebi ihtimal Kızılordudan 
lal "Ve :ihracat birlikleri umumi mümkün olduğu kadar büyük bir 
katipliğine gönderdiği bir emiıde parçanın ayrılarak nisbeten daba 
birliklerce ithalat eşyası fiat had az mü sa it şartlar içerisinde bu 
lerj kontrol edilirken bazı husus · lunan bu müdafaa cephesine atıl -
larm da incelenmeai bildirilmiş masanı da duşünmüşlerdi . Eğer 
tir. Bu arada ithal edilen bir ma· yarma yerindeki bugünkü hare 
hn maliyet ~ve kar haddi, ayni ketin tf"nıposo bir müddet daha 
cins malın harpten evvel kaça ayni felı:ilde tutulabilir ve so~·yet 
mal edilip kaça aatıldıQ'ınıu tespi · met kez ordular guı u pile cenup 
tini istemiştir. oı dul ar guı upu arasındaki yarık 

Ticaret Vekaleti bundan baş · bir hayli daha büyütülürse o va 
ka ithalat eşyasl fiallarının, Tür· kıt ehemmiyetine göre ayrı ayrı 
kiye ile Almanya arasında yapı bu guruplardan her birine yük-
lan anlaşma üzerine neşredilen lenmek ve istediğini yaptırmak 

sirkülerde gösterilen ihraç fiatları Alman sevk ve idaresi için imkan 
seviyesini muhafaza etmesi hu dahiline girecektir . Ônümü:ıdt"ki 
ııuıuna da çok dilıı.kat edHmt:Stni ' h<ıftanın harekat bilançosu bunu 
bUdirmiıtir-. , biı.e göııt~ıcctkliı .- M Ş.Yaınıtııı 

Ordu tipi ve renklerdeki · ~ış · 
lık ve y azlık elbiselik kumaşların 

mensucat fıı bril.:ala r ın da ve ma· 
ğazalarda serbestçe satıldığı ve 
bunları ha lkın bir kısmı ile hususi 
ve resmi ş i rketler ve ordu harici 
müesseseler müstahdeminin ve 
amelenin giydiği görüldügünden 
bu hal, ordu inzibatlarile halk ara 
sın d a bir takım ıhtilafiara yol 

açtığı gibi buna benzer mahzur· 
!arın zuhuru melbuı bulunduğu, 

bazı birlikler in vaki müraçaatla 
ıından anlaşılmıştır . Bu hususun 

önlrnmesi için ordu tipi ve ren· 
gindtlı.i kum:ış1arııı piyasada top· 
lan ve per.ık ende sat ışın ıiı men 'j 
ve gerekli trrtibatın alınması bil 
<l irilm i ştir. 

Halkın hususi ve resmi ıniies· 

seııeler müstahdim leı inin orı.lu tipi 
ve reıı gi kum sş•an mamul elbise 

k ullaıımıı lan hususuııun öıı üne 
geçilmtsinin ve bu suretle ht>r 
hangi bir yc;lsuzluğ"1t meyrlun ve 

r il mrsinin temini Dahiliye vekil 
Jiğinden Nalılıklere tıimimen teblı~ 

olunmuştur. 

Adliye tayinleri 
Adliye Vekilliği tarafından ha 

zırlanan hakim ve müddei umu· 
miler arasında yapılacak değ'işik-

lik listesi yüksek taııtıkt e ıı çık 
mı§tır. Liste öııürnü:ıdeki günlerde 
neşro!unacaktır. 

Arazi tevzii koınisyon· 
lan sayısı çoğaltılacak 
; Maliye Vrk i l liği , 1942 rıi ııfJ 
yılı bütçeııile alılıgı lısl:ui sııtlıt 31·a 

ıi kvıiı kom isyonla• ını•ı çoğal

t ılmaııırı& karar vermiştır. V t" ki ilik 

} urdun ıııubtelıf . bölgele-ı inde iş 
gör m t-k l~ oları ur a:ıi levzi i kuruiıı 

yon!arın<.lıın ıılırıaıı net icekıi in 

celemektedir . Bu iııcelemelerdeı~ 
alınacak neticeler, yeni k urulacıı.k 
komisyonlar için esas o lacaktır. 

Vekillık , geçen yıl olduğu gi. 
bi bu yıl da Tapu ve Kadastro 
okulunda talebe o.kutacaktır . Bu 
suretle } urdun bilhassa önemli 
bölgeler inde topraksız halkımız 

toprak salı i bi edilect;ktir . 

Afrikada 
( Başı 1 illci sayla.da. ) 

ölçü~e taarruzlar yapmak olmuş, 
tam ısabetler kaydedilmiş ve yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Yeı de 30 kadar tayyare ba 
sara uğratılmıştır . Bir bava mu · 
harebesinde bir ltalyan avcısı ha
sara uğ-ratılmıştır. 

Uzak menzilli lrıgiliz av tay
yareleri denizde Sidi - Barraninin 
şimal doğusunda avcıların hima 
yesin de giden Şalopalaı a muveıf
faltıyttli bir hü cum yaparak bu 
şalopaları atrşe verm işlerdir. 

lngiliz bomba tayyar eleri mu
harebe kesiminde gecd eyirı düş 

man tanklarına, tayyarelerıne ve 
arabalarına hücum ede rel' yan 
gınlflr çıkarm ışlardır . 

Malta üzerindt-ki faaliy<"t mah 
clut olmuşıur . lngiliı. avcıları bir 
Alman av tayyaresi düşiirmüşler -
dir. 

Bütün bu hareketlerden 8 
lngiliz tayyaıesi dönmemişse de 
pilotlardan ikisi kurtarılmıştır . .......................... 
t iLAN f 
1 KIRALIK om i 
i . lskeııderund~ yeni. inşa i 
ı edılen Halk oteh mobılyasile ı 

ı kiraya verilfcektir . isteklilerin ı 
ı Uysal ticar ethanesine müra- ı 

ı caatları . 14408 2- 7 ı : . ı ...................... ~ .. 
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TÜRK/YA RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Perşembe-23.7_ 1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayan-
7.32 Vücudumu:ıu Çalışlıralim. 

7.40 Ajans Haberleri . 

7.55 Miiıik : Karışık 
(Pı). 

Program 

8.20/ 
8 .35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memlt:ket saat 

12.35 
1?..45 
13.30/ 
13.30 

18.00 

18.45 
19.00 

19.15 

Ayar. 
Müıik : Karışık Şarkılar. 
Ajans Haberleı i. 

Müzik : Şarkılar ve Bera· 
ber Türküler. 
Program ve Memleket saat, 
Ayarı. 

Müıik : Çifte Fasıl. 
Kon · şma (Dış Politika le 

malı) 
Müzik : Daoıı Müziği (Pi) 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans Haberleri . 

19.'15 Müzik : Yurttan Sesler. 

2015 Radyo Gazetesi, 
2o 45 Müzik : Mmaplı ~a:ı.larla 

Saz Ec;eıleri. 

21 00 

21.10 
2 l.3o 

18 03 

Ziraat Takvimi. 

Miiıik : Şcırkı ve Tt.iıkiiler. 

Kunu~ına (Krılır amanlık Sa
ati). 
Müzik : Seııf ooik program 

(PL) 

22 .30 Memleket Saıtt Ayarı ve 
Aians haberleri 

22 45122.50 Yarınki Program ve 
Kaoanış 

Adana Trahum Has
tanesi Başhekimliğin-

den: 
Trahum hastanesi katipve 

ayniyat mutemed\iği münha\
dir. Kanuni vasıfları haiz olan
ların hastan~ Baştabibliğine 

müracaatl.:t.rı ilan olunur. 3-3 

Adana askerlik şube· 
si · başkanlığından: 

1- Muvauaf ve ihtıyat a'i 

kerli~ini _)<aparak kıtalarıııca li
yakatları olanlardan 60 80 liı ayıı 

kadar Ücretle orduda ı:;öförlüğe 

talip olanların. 
2- Heıı.üı askerliğini yap· 

mamı.s fakat şöförlügü belediye 
den verilmiş Vt'sıkası olanların 

varsa atları tesbit edilmek üzere 
vrsikalarile birlikte şübeye müra· 
caat etmeleri ilan olunur. · 

Askerlik şubesi 
reisliğinden: 

Şübemizde kayıtlı bulunan 
malül subay ve erat ile şebit ye· 
timlerine her haftanın salı cuma 
günleri tütün ikramiyesi tevziatı 

yapılacaktır. Ellerinde nüfus cüz. · 
danı maaş cüzdanlarile birlikte 
2917 / 942 günü .şübeye gelmeleri 
ilan olnnur. 

KA YlP - Adana askerlik ıu · 
besinden aldı~ım teıhis te:ık i remi 
\caybettim. Yenisini alaca~ımdan 
hükmü yoktur. 14428 

Adananın Nelençli kö . 
}-Ünden Mehmet oğlu 

Ali Aksc1y 322 doğumla 

ZA Yl - Terhis tezkeremi zryi 
ettim. Yen isini alacağımdan yite· 
nin hükmü yoktur. 

Ceyhanın Doruk köyünden 
Osman Kahya oğla 314 
doğumlu murtaza Çetin· 
kıran 

..... o OKT OR••t 

• • f Mavallak Emsen t 
ı Asker l}astahanesi dahiliye f 

ı • Mütehassm : 

ı Hastalarını hergün s~- f 
f at 15 ten sonra Kızılay cı· • 
f varında 18 numaralı evde • 
f kabul eder, 14339 ı .................... 

ı : 
: 
ı 
ı 

Harbiye'de [Antakya'da) 
Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 

konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıştlr. , 
Tam Panaiyon ( Ko.hvealtı, Yemek, Banyo) kabul 

edilir. 

Fiyatlar çok mutedildir .. 

•• ........... 
Turizm Oteli 

ı 

Soğuk Oluk'ta 1 
Bu yaz yep yeni tesis.atla müşterilerini ı 

kabule hazırlanmıştır. 
Halayın ve bütün Çukurovanıo en güzel sa1flyesi ve iı.ti 

rahat yeri olun Souk Oluktü ııa kin ve ralııtt bir tatil devreııa 
geçirwek. İıtlen.:niz wııtlaka TURiZM OTELl'ue iııiniz. 

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yaniden tanzim edilen bahfesİ ve lokantaaile An· 

takyado seçme İnsanların toplantı yeı idir. 

MÜRACAATLARA TELG rfAFLA \te MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... ::::::::::::::::::::::::::::1 
- - --------------------- ------

ı~++-o-++.a.+o+-a.t0a-o--o--o-~••.ar+•ot0-+•• 

i Cenubun Yegane Sayfiyesi.. ı 
ı · 

: Çamlar Oteli i 1 - -·-- i 
Y Otele el~ktrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla 
-0- kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar 
-Ot sınıflara ayrılmış o]up fiyatlar herkese eJverişJidir. ı 
O Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü t 
: ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. ~ 
ı l-15 14426 ı 
~o••~•••••~++•~••~•••~~oo+~ 

i l A N 
Merhum Salih Bosna veresesine ait ve Karşıyakada 

Salih Bosna fabrikasında mevcut bir adet kazansız ve az 
tamirle işleyebilir 75 beygir kuvvetinde buhar makinası 
ile tahminen 70 ton miktarında makina aksamı ve volant 
ve hurda demir toptan veya kısım kısım satılıktır • Gör
mek ve almak istiyenler mezkur fabrikada Mehmet Sı-
ğına müracaatları ilan olunur. 1-3 14427 

:::::::: 

tlROJ.00 • OPERATÖR 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

A bidinpaıa Müslim apartmanında halt farını 
kabule baılamtflır 

? 15 14398 

:....::....:: ı: ti :; :: :: :: :; :: = :: = = ::- :: ::- =:: : 'u :: =: 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Bas1lclığ1 yer : Türksöıü Matbaası 


