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Manifatura tevziatı 
geni pliin mucibince başladı 

ingilizıer Lib~adaı Subaşı teşkı·ıaA tı 
büyük bir hezıme- ı 

te uğradı i , . . . 
Subafıların uazıfelerı hakkındakı talı-

Al ma n lar matnamg Reami gazetede çıktı 

Bu ay verilecek manifatura kıymeti 1000000 
liradır. Vilayetimize 35bin liralık mal ayrıldı 

Tobruğu 
aldılar 

Sobaşı teokilah ve vazi- kendisine bırakılma;;ı ı ttısbit 

feleri hakkındaki talıma.toa- edilen mikdar düşüldükten 
me resmi gazetede çıkmıştır. sonra kalan mahRolöoe kati 

• 
Talimatnameye gör~ Subaşı olarak el konur. Elkoyma be 

T. t V k.AJ t" · ı odan ııabı"t ve muayyen cekleri malların yüzde 65 ı" le / J• L d k 1 h ıcare e • e ınıo ma· arı Gazete er ıyor 1ı.ı: ekim ııamanın a e ı en ma_ • yetleri Snba,ıJarJa Te köy ih-
nifıttnra ithalltcıJarı tarafın- bir nisbet dabiJinde ayrılmıt· 85 ışi serheMtçe ~attınlacak eulüo miktarını Te orağa gır· tiyar heyetinin bu iate va•ife-
d l k ·ı -- t k ı - ı t ı·e tAb· Bu hezimet gavret- ı d · ,. &11 mem e ete getirı en _,. ır. ve a an .ı:uum ar evz • ı J meden evvel kema evreeın- dar AzaııiJe 9ahşırlar 
Yanın tevııi ,ekli hakkında Memlekete her ay gire- tutulacaktır. Bu soretıe ha- lerimizi on miali de mabııulön mikda~ını tah- Mahs 1 • 1 l 
bl\aırlAdığl pl&n mucibince Cek manifatura e~!&l.U. bu . zır elbİ88Ci, göm)ek9i Ve ter- artlFQf!ak mİD ve barlDaD yerınde ha- U e • nası e 
döııden itibaren te••iat• ..... muayyen yösdeler ozerınden •iler eıkidenberi ithalat i'i kHd mikdarını teııbit edeoek konacak'! 
l&nınuştır. Bu ııuretle ~er ay takıim edilecektir .. Tev•i pl~- 1 ilf' de me~gul oluyorlarsa mal Londra 22 (a.a) _ DGn gece ve ayrıca bökflmet. tar~tın- .. Ankara - Mttmleket da-
ithal ediJen manifatura eşya- nına göre ithal edılen manı-ı Jarıuın höyök bir kutmını Tobrutan aakütu Londrada bil- dan TeriJeoek di~er ••len Y_a- hıhnde 19'1 yılı mah&o)ön
ıınrn bötöo memlek"te moay fatura 8,yaıuoın en mühim knllsnabilecekler ve seraeııtçe dlrilmittlr. Londra razetelerl pacak olan memur demektır. den hentia teselli.im edilme-
Yen bir niııbet dahilinde tev- kısmı, fıtanbo), Ankar, İz- sat1&biJeceklenlir. vahim haberleri ~eHretle karfl• OO e kadar ntlfoııu olan mi' bolnnanJara ve 19'2 ıh 

• 1 lıyorlar ye 11efrıyatta bulaaa· 15 k · d t . . 1 
ıii yoluna girilmiştir. Bötün mir yi}iyetlerıne ayrı mı,tır. Menin hı" rlı· ı. ıerioce bu ay 1 . h htarlıt. mer eaın e •ar ında 18\ıhaal edilenlere . . . . • yorl•r. Gazete er, er mu l 
1'1Jay~tıere ve manıfatura ıt· Bu' pJ&ada VekAlet ıtbalatoı- tevz i tıdilecok maoifatara _ I bü lk b b 1 b" Sobatı bolonur. Snha•ı- e konması hakkındaki karar 
h . d b k l 1 kl • -v ••lltere 'T lr ez me• ır d"l bT n . . 
al&ıcılarına gön_dijrilen te•sı l lar l~bin ~ a•ı o ay ı ar yaııının kıymeti hir milyon te utramıftır. Fakat lnrilialerla lara yardımoı tayine ı e_ ı ır. •~eııının tatbikine dair bir 
pl&nluıoda manıfatora eora- kabul ~t~ı.ştır ... B? arada l~- l" d" l .

18 
azimleri ıarsılmamıftır. Ba he• Bunlar her köyün amelı ola- talımatname Retımi gazetede 

ııının 22 grnha tabim edil- , tanbul gıbı boyök yerlerde ır~yı ge9m~kte ır . 9el . vı almet, bizim r•1retlerimial on rak eti mit en iyi çifçileri 9lkmışhr. 
dili gc•rölmektedir. Bo grny- hem iıhal&tcılık hem peraken yetıne 8~ hın, Seyhan vıl&ye misli artıraeaktır, Demekte .. y d ş 1.aıaJarda Ziraat Talimatname .. b 

1 • 'k h t · t" 54 b" ı· 1 k 1 t · ı d J araııın an • ye ~ore ağ-lara dahil e•ya her TiJiyetin . deoılı veya u ımalatcıhk ıne !D ır" ı nıa evzı bunun mesullerlnia ceza an m • t klifile kayma day 9avd hJ 
,. ·· l J b ı e eıl ıev· memurlarının e • ar, ma tt M.Hır 

iklim. nöhııı Te ibtiya9 bakım yapan mueısese ere getirte- edilecektir. masını ve arpı ma z mi t kt k 1 •il&yet merkezinde darı, kaplıca yulaf ' ' 
kiyabnın arhrı maaını ı eme e am ara, " . . lı.J"f"l • .. ve arpa 

R 
' 

.tirler. Ziraat mtidörlerıoın te 1 1 " aıahsolöne hök4metce elknn-
S iV astopolda . umen 1 ran Moskova Mihver kayaaklarından re- valiJer tarafından tayin olo· mo,tur. Mü~tahsilin 8kmeklik 

O d len haberlerde, Tobrutun zabt nurlar. Sobaeılaraayd• 5-10 yemekJik, yemlik ve tohnm-
SOkak r usu Elçisi edilditi v~ 2S bin eıir abndıtı yarJımoılar• S-6 lir• makta lnk ihtiyaçları bundan möıı-

bildlrllmlttır. .. .1. Snba•ıların va- tesnadır Ekm kJ"L 

1 • Ddımaı... · h d" H · · N / ;, . . ocret yerı 11. v • e ıa •e yemek 
muharebe erı ıı ım G e I• arıcıye azır 151• Taymıa •azeteılnın aılreri . . onlardır: tik büyük kö tik n '"f 

l • L • d d • muharriri m•harebe kaybedil· zıfelerı ' b" · ç u °" ba-rnceye 1ı.adar mulaa na tayın e il 1 mittir. Z~fer kaybecffl•emiftir. Qif9i aihıttinden ber ırı tına nirmi kilodur. Yemlik 

Ru.lar inatla muha· rebeye deuamedecelı Şimdi Mı•ır yolunda dn,man nio kışlık T.a yasl~k. ~a9 d~· mobtel~f oımtıkalarda [ de~i·· 
Ankara, 22 (R O.)- dardurulmalıdır. kar ve ne oinı ektıtm• te1bıt mekıedır. Tohumluk dekar 

re6e ediyorlar Bükreı 22 (a.a) -D N.B. . _ lranm Mosko•a. Büyük ~- Deyi Heral• raıeteıt iıe, etmek mahsulün ka9ırılma- batrna holday, ça\fdsr) mah-
ajansı bildiriyor. çısı Tahrana gelmış ve Harı- Halk, bük6metln- b•• kumandan ııına ~&ni 0ı,cak tedbirleri lft.t Y"'ni mHır, mıaır 4:, cları 

Biikref, 22 (a.a.)-Bomea Romenlerin Ruıyaya taar ciye Veklletine tayin editmiı lıtıa .erdikleri •özlere ald~nı· ihti ar beyetile birlikte al- 2, yulaf 18, arpa 18, faııulya 
teh!igi: . yor. ve ıabıın fada ıti- Y I i i yapıl lO nohut 10 b ki . 

..,. Jda ıtokak moha- ruzuoun birioci yıl dOoümft tar. mad nefal fena iclettlr diyor. mak, harman arın YL • ' a a 12 kılo-
o:::;ıvutoPo O be · ı b" ba b Ba k"l H . . N ae,aret etme•. dnr. tmektedir m naae tı e ee ır ıtan aşa şve ı arır.ıye azırmı Kahire 22 (a a )-Tobruk maaıoa 1 i 

rebeleri de••m e . bı kl la don t l M Şeb" h d ' . ' . . Kati el koyma mname 88 Hnbubat rskolteıinin tes-
~ l . .• dtt,manın ııon yn ar a ı mıştır. a- ınp a tak ım etmış ve evyeJoe yedi ay mukavemet l ıhr· Her möı biti ve elkonma tarlada 
aovvet erımı . . Aaza vitrinlflrİ hObOmet reis- Naz · ı · b l · . · · · ·· 'o tlnret 6 yap · .. . ve 
lllödsfaa hatlarını ıkı nokta- . . . . . • ır vazı eıın~ aı amışbr. etmı,ı.. Şımdı kıııa hır mud- sil if

9
i ocağmın katı 11- harmanda yapılır 

d 0~1e üzeri gö- lermın, Hıtler •e Musolmının det dayanabilmi,tir. Neiiee tah 1 9 "kdarından köy ihti· Valiler bono . b l 
• yarmı,tır. ~ resimlerile ıüılenmiıtir. Jk • • h tih•• mı · · 80 a,ı ar •a 

ttil . muharebeler olmuo ıncı cep e 'odur: datatma defter)ermde sıtaıııle yaptırırlar 

t 
111

8emııt . tla muharebe Gazeteler yazdıkları y~ıı- k l Al ı b zırhlı y•9 ve · 
Or . U8 ar ına . Umandan lfl man .ar oraya t 1 

.,t k d' larda: EAer Hıtler, Avrupayı kuvvetler yıtarak tecavüze Çok sa 1 an Doktor B. Muhtar 
me ~ ır . 

2 
( ) D N B. himaye için silAha sarılmasay- M t 1 22 ( ) 19..12 ba,lamı,ıardır. I B•r'-er 

Berlıo 2• a a. - . . on rea' a.a. - • • ara a'• ~ R 
. . ' . . . dı Romanwaoıft bolşevikler . . ı L"b d .... bJ kov Slg ı 

•Janıu bıldırıyor: f d .1 
•

1 
d"l ,.; yılında a91lmaaı ıereken ıkın - 1 ya aaı zır ı . s· t pol tara ID an ıstı l e 1 ece •• mu- vetlsr mubarebeRi 13 haziran • / "J • 

Kııvvetlerimıı ıv•A o . k dd d ' R d 8 d - ai cephe kumandanhtın• Ka- . t" /nhııar ar ı areıı Kıymetli Göz miitahaııs111 
k 1 . . . rndeki 800 11· a er ı. omen or u u uş- · da hakiki ııatbaya girmıt ı d 

_a e11111ıu 'ıma ı . mi- man tamamile imha edilince- nada kumandanı Mak Mak- 2- 8 ı·ocı· ordunun topla· imalatı arttır ı doktor R. Mnbtar Berker şeb 
tıhkimlarını da ele ge9ır v • • • . 1 · 
ı t eden ye kadar muharebeye devam tonun ıe9ılecetı 11annedıhyor. dı&ı tank uçak •e1&ir harp . 

1 
b rımize gelmi,tir. Haber aldı-

erdir. B&l& mukaveme . " • . . B 1 e it s ·gara arın u- .. 
döam~o dököntölerinin temi• edecektir. levaıımatı dü,manınkı ıle •Y· 81 ç şh Lt. d k" -~A t ğımuıa gore mumaileyh dok 

y İnailiz Haoa lunmadığı aa&ID a l Şl dye - t Abd J 
1 . d '- ndır Bu harbte ilk gfta Al- e lnı derecede idi. . _ .

08 
İnhisarlar Umum or u lalı Erıoyoo moays 

enmuı e ya.ı · rd . l h A.J l bl. . ••p ıer Oıerı ne . 
mıın o mny e yaoyana arp lYGZır ıfı te ıfı S ~ Dö,manın aıkeri Mı1dürlülü tetkikler y;.ptır · . haneaıode baıtaJarını kabul 

• ettiAimiz için sevincimiz bir h d ·· ı ·· ı ··ıtt ıle mu 

P . R d unı aorı 15 a a os on o . tlır Son zamdan ıonra Ser ayene ve tedı.vi ed~ iris 1 Yal kat dah\ artmaktadır. L d 22 ( ) H ı •ötale• mı · 
1 N on ra, . . a.a. - ava Borada y..pı an kil Doryan, Bafra Maden ve cektir. Doktorumuza hoş gtıl 

Almanya ile münasebet azırlıtı tehlıAı: 'odur: EoilA l'igarelarmın fiatları bir diniı deriz. Almanlar Sivastopo· 
lun iç müdafaa 

hatlarına girdiler 

lerimiıdeki ilerleyiı yalmz as- Dün gece tanarelerimlz Seki•lnoi ordu ver~ili ka- leşti~i için, haıkm daha ziya-
·ı · d "k · d dorumu de kert deli aynı zaman a ı tı · üşman topraklarına taarruı yıplar• ratmen . de Ser kil Doryanı tercih eu;~i 

. h . ü meye muktedırdir. . "b 1 Ha"Va l d l k 1&dl •e ticaridir. etmıı, Fransa, Holandada a- 11f r l b b bi kasan- aöriilmüttür. Bu ıtı ar a bu 'J' ft ara G G 
d i Bumme u ar . . "h l 'kd . 

Ya meydanlarına ve em r'fOI be hedefle- sıgaranın ıstı sa mı arı ıs· Gflal VUrulaca L 
Parie, 22 (a.a .) - Pariı R l • b • matla bera r eH• r· l . R. omen erın ,, larına bomhala!' atmıfttr. i l ı...tan daha uzaktır. tihl~ kl 1 ge memektedır. 

r• .ıı b .. k .. 8'riya . dü r ne u .. m•• - . . f: b . 
-.yORUD ugan o n - enelik kaybı t•i --o taffY8:r• - • Bunun _uzerm~ sıgar~ a rıka- VilArelimiıde ba11 bölıelerde 
tında Almanların Sivutopo- • şOrOlmlıtor. Bizim hır tayya Mevlıı kumandanı sında dı~er hır makme daha h 
hın i9 mlldafaa ıaatıarına gir· Bükref, 22 (a.a) - Sona remiı aıri dönmemiıtir. l • Serkil Doryan imaline tahıis er sene korou " ke~I ıGraıeri 
diklerini bildirmektedir. eren harp yıh icln:le ~oırıen Ve 5 genara eaır edilmiftir. Sürümü artan di- aruıoda dalak bulalıaı oıkarak 

Kayıplarının tunlarda~ •baret A iman lıadınların• alındı ter ıigaralu için dı bu usul birçok bıruoıarıo ö161Dlerine 
oJdofo biJdirilınektedır: tatbik edilecektir. &ebebiret termek&edir. 

6998 eub .. y, 2683 erba,, dan bir temenni Roma, 22 (a.a.) - İtalyan · Banan ioiu bo rıl da bu ıi 
. . . k tleri Dıler taraftan sürümü azı 

14:8,908 er. Bunların Ytbıde teblıtı: .Mıbver uTve l · l bi bulaıık rerlerdıki ıilr61ere 
yirmiııi Besarabyad• telef ol- Berlin, 22 (a.a.)- Almaa Tobrutu itg•l ettikte& ~ra .•o ~ıgara l\rın d~ yavaı yavaı koruroou olırak b11&alık oılıma 

Harlıof c•plıeaintle 
· Almanlar 
mtitlafaada mı? 

mn,laTdır. kadın teokilAb reisi, Alman .Mıııır hudutlu iıtikametınde ım~h~den vazge~ılerek öteden- dan ettel mecburi olırak dalak 

lloıkeTa, 22 (a.a.)- Bar- • • kadınlarından; bot vakıtlanoan ileri barek&tına batlaıeak tiz- ~~rı sıgara Çetıtlerini taböit aıılarına &Abi &a&ulacakhr. Bu 
kof cepbeainin bir kıımında Fele•en/ı Harıcıye bir lusmuu ziraat itlerine has- redir. 

1~_ırı dtıünülen tedbir kendili- iıe ilköooe Göıoe te citarıoda· 
4hnanlar mtidafaa teklinde- Nasırı retmelerini temenni etmittir. M••ki kumandanı ve beş iınden tatbik me,kiine k?nul- ti körlerin ıaraıerloe aıı tur-

dir. Jlatt& bası yerlerde Al- Ne•york, 23 (a.a.)-.Bele· Bu temenni en ziyade, lo- geveral dahil lngilizlerden mu.ı o~a~aktı~. . 1.dare. ~ıgara mak ıure&ile baılanacak. buo-
lnanlar 99kilmektedir. Boı menk Hariaiye Nasın tay ya- giliz tayyar~lerinin akınları a~ıuan el'ir mikctarınnı ~ö çeşıtl~rının ındırdmesıo"ı !: dan ıonra diler taraflara geçi• 
kıtaları Almanlardan eairler re ile Birl••ik Amerikaya gel dolayısile 19hırlerden köylere bı?den la•~a olduğu tabmıu lfU~ku şartlara uygun ~orm eoeluir. 
... · ... •erlaamiı olan bdıalaradır. edılmektedır. tedır. 
~•attlMhr. 8Uf•lr. ~ ... 

de 
ııe 

·-De 

·-de 
elr 
ak 
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Türklerde Ve Çinlilerde 
Kadın Telakkisi-~ 

Her hangi bir kavmin ara- Yazan: Nureddin Kepe~ioğlu l perişan ve fen" bir vaıiyette 
•ında dolaşırsak dolaşalım latif - kalmış mıdır? 
elns dediğimiz kadınlar hakkın· mını ancak Koogoçiyosun (Schei Bunun ce,•abını serbestce 
da hatır hayale gelmiyecek bir ching) kitabında ~örürüz hayır derııekle verebiliriz . 
çok fena darbı meseller buluruz. Bu şi irler arasında aşkı te- Çinde kadın bir leke, kız 

Türkler arasında bu darbı reooüm edenler de pek çoktur, evladı bir felaktt olmasına ve 
meseller diğerlerine nuaran da. Fakat bütün bunlarda (kadın) bu sebepten öldürülmelerine rağ 
ha kibarcadır. mevcudiyetiodea korkulan yakı- men, aşk ve oouo getirdiği zevk 

cı bir varlık olarak gösteril- ten d,. vnz. neçilememiatir. Mesela Türklerde: Kadının ,. ., 
miştir. Her zaman kadın ve kadın 

saçı uzun aklı kısadır. Kadır. ın i · 
Şair, kadınıo ne gözler 01 • uvkini tattıraca k evler daima 

aklı (evler) in kapısından çıkar- d 
ne ellerini, ne dudaklarını ne e açık bulundurulmuş, halta bun· 

ken gelir gibidir. k 
saçlarını istemez. Onun Y" an ları n adetlerinin t~zyidi de teş· 

Eıuında bunlarda Türklüğe 
tatlı vücudunun yanına yanaş vik ve tertip edilmiştir. 

aid deır.ildir ama artık Türkleş A-d t · 5 masını arzu etmez. e a şerrın Ç ne, Çın ismini veren (Türk 
mittir. ÇünkD Türk bQtün tari· f ı·ket t • 1 den sakınarak bir e 8 ge ır · mparatoru Ts. Si )oin veziri yint: 
binde kadına hürmetkirdı. d memesini istlrhl\m e er. bir Türk olan ( Kvan Şung ) 

Rumlar, FraHızlar İtalyan- b" k d d · b Bu •llrlcrden ır açın a ıınavatan aki medeniyetı uraya 
lar ve Almanlclr arasında da bu ğörüyoruz ki bu tamaınen bir gdirdiği zaman, bu vahşi halk 
darbı meaeller pek çoktur. hakikat ve elde kalan Jegane arasında umnmi zevk evleri aç· 

Radyo i ı a rı 
Si!it {8 Jant arma o~u lu ~omuta.ıhğm~P n 

TÜRKiYE f~ 11 dvoe ıı Silifke jaııdarrna er okulu iç i ıı l Tenınrn1. ! !2 
ANKARA Radroso d 3 5· 943 .1 . f •• " ! k . 

sALı- 2:1•6, 1942 . eıı J- • tarı nııe a ' ar p1şır1 ıece yevmı-

1,30 Prognm ve men leket seat l ye 600 kilo ükmcğin pi~irnıe işi 1 -7-~4 ~ çar 

7 33 Ma"akrı k k şanıha günü 8aat 15 de .Jandarma okulunda rnii-
• uzı : arıeı program ı ' 

(P ı ) lc~ekkil kornisvoııca ihale edilmek iizere t' ~~ilt-
1s •. 4oso Ajaos Haberleri nı~ye kouulnı U.Şl U 1 •• 

Müzik: S enfonik parça· 
ıar (Pı) Pi~i rme ücreti olarak tahmin edileıı ht-,del 

s 30 Evin tıaali 4522 lira 50 kuruş ve muvakkat ltınıiuat .~ 39 
12.30 Program •e Memleket saat( l. 9 k 'f' ı · 1 · d 1 f' J · a &ra:- ı ıı·a ı uruştur. a ıp eı ııı ~ı ıa aza ı zaıı<ıt. 

12.33 Muzıkı EviQ makamından almak İÇİll ihale gÜ11Ü11e kadar okul k0Jn\lla11lı -
earkılar ı- .1 l .. .. .ı d k . .. 

12.45 
13.30 
18.00 

Ajans Habl!rleri gına ve ı la e guııunue a l geçen · omısyoııa mu-
Müz1k1 Şarkı •e türküler racaat etmeleri ilan ohuıuı·. (7 55) 1 ~-23 27-3(1 
Program te Memleke\ 
ııacı aıarı 

14.30 Muzık: Radro salon or· 
keatrası (Vıooolist Necip 

i 1 a n 
De·niz l-Iarp Okul11 ve LiHt~s i Aekın) 

Ve bu yüzden kadın dalma fahit ba şiirlerdir. mağı da unutmamıştı. (Briklez 
hırpalanmış, küçültülmüş ve k · China x P. 103) bize bu bu- l8.45 

Senden ço rıca ederim se~- suatan (Marko Polo) da bah•et- 19 00 Koooema der\leeme saati 
Mor.ık : Fasıl hereti komu taıılığından: 

hatti pek kötü şekillerde göste· T 
gı ım tnlştir 19 15 Fasıl proaramının deva· 

rilmlştir. k. -k h- t • 
Birnün bir ltalyan anlatıyor Benim ucu uıme urmet 

0 
(Kobilay) Hanın makarrından l - Ankara Musiki Gedikli Erbnş hazırlama 

Ararı ' Orta okuluııurı 1 inci sımfıııa, Deniz buııdo~u icirı 
• Onu ıahrip elmo.. bahsederken buradaki kort izan 

du: Ve şu darbı memeli söyledi 
evlerinin adetlerinin sayılanııya-

(Kadıoın ne şekilde bir ma- Senden c;ok ricn E:derim sev· cak kadar çok olduğunu Ye ıç· 

mı. 

19.30 Memleket Saat 
aj ırns httberle:i 

19.45 Serbest 10 dekikfl 
• 

talebe ka:yıt \'(~ kabul olunacaktır. • tab olduğunu anlamak mı istiyor gilim terinde harikulade güzeller bu· 
aunuz. O halde söyliyeceğımi Dovarımın üzerıuden atlama Iandl,jğunu da yazmıştı. 19.55 Müzik; Fusıl prgramı 
dınleyinb; Ve duvarlarımı rıkmrt.. Ve bunların içlerindeki en 20.15 RRdJO gazetesi 

2 - Kuyıtlara ı llazfraıı 94 2 de buşlaııarak 

Adem ile Hayva cennetten güıellerinin ecnebi diplomatlara 20 45 MÜZİK: Zerah Leanderı 20 
çıktıktan ıonra Allah cennetin Senden çok rıca ederim ee•· peşkeş çekildiklerini de kaydet- u Rıoa KeUt'nio plak· 

AAuslos H42 ye kadar <levanı euilecr ktir. 
3 - isteklilerin llersiude Deniz (;edikli Erbat 

lr:apı•ına bir ciğer asmış ve de· gılım meği unutmamıştır. (Polo P. ları. 1 
miş ki bu ciğeri, yalan aöylemi- Güzel bahçemi bozma... 134-152-235 ) ba ülkede de yine 21 00 Z ı rart tak•imi Orta oklılll m iidü ı·I üğii ue nıüracaaLlan. 
yen kadın ylyecekUr. Ve a~açlarır.n harap etme.. kadınlar için ölenle r ve öldüren 2110 MÜZİK: J, S, Bach'ın pi· 

Bu Vakanın üzerinden sene· Ve fta·h olbi.. ler, aşka kurban sı idenler, pek ı 
(607) 2-9- ı 6-23 

6 EDO eüıtleriDden cEnali• -----
ler neçtlğı" halde bu ci"'er elan Bu-tu-n bunlar fena ruhların çoktnuş . (Veisch. ng)lejandi buna 

6 5 sche süite• çalan Edvard 
cennetin kapunnda durmakta şerlerinden kurtulmak için yapı· en güzel bir misaldir. (Miladdan i LAN 

Mersin Belediye Riyasetin~en: 
Zockmarer. 

imit· BugOae kadar seneler yıl· lan duaların bir ayni, bir d iğeri· evvel 400) bu lej a ndı: göre 2'enÇ 
lar geçtiği halde el'an hiç bir dir. Eğer sevgili kelimesi ortada bir kııa bir köprü altında raft · 

2
1.30 

kadın ylyememiştir. 1 olmasa bu hitabın neden ) apıl- devu veren bir delikanlı bu tat• 21.~5 
lı inthar içinde b(•klerken •ular 

Acaba bu İtalyan cennete d ı ğını düşünebilirdik, Fakat ma-

Konaems (fklieat saati) 
M ÜZIK· KIAsik türk m6· 
ıi~i programı: (tJef Mes· 1 

.,,, yava, yava~ yükselmiş n deli-
ne zaman •e ne vaaıta ile g itti demki bu kelime var düşünıne5e kanlı aşktan gaşiolmuş olarak 22.30 
de bu ei"'eri orada asılı gördü lüzum yoktur. ula 

ut Cemı!) 1 .\lt.ı ay zarfmda toplanacak şehir süprüntü-
Memıekeı saat ayarı 98 (eri 720 lira nıuhamıueıı bede~ ile \1e acık 31'-

5 r • rın yükselnıeıini hi•setmeden 
ye bize bu hikayeyi anlattı. Bu zamanlarda kadın Çio ı · boğulup ölmüştür. (Li-Po: P. 

2 SorJum, gilldü ve İtalyanlar ler ara11nda yakan yıkan, ev 152) ne kadar imparatorlar, bu 2 60 

ajans haberleri 1 , ' • 
Yarınki Program te ttırma suretile satılacaktır. 

1 
da böyle hikayeler pek çoktur. dağıtan bir mahlük addedilirmiş kadınların yüzlerinden ıı.ahv ve 
Dedi. ve onun şerrinden kurtulmak harap olnıuşlar onların uj"u rları-

lşte bütün bahis dtdiko- için şairler şıirl~rile yalvarmış- na taç ve t. btlarını terketmiş 
duların bir çok ilmi sebepleri lardır: !erdir. Çin tarihleri bütün bun-
vardır, fakat başlıcaları erkek- Biı. Çinde kadın hakkındaki larla doludur 
leria. hıuı, kıskançlığı olarak ağır şartları ancık ( Konfoççi· Ç in de kadının zelil bir ınev. 
fÖlterilebilir. fOSUn) erkek Ve dişi cinsi tefrik kide kaldığını Z.D Dnetmek Çin 

Şunu da söylemek lazımdır· ı ettirmek içi o var.ettiği kanunlar erkekluinin beyhude bir kurun . 
ki bütin milletler arannda bu da buluyoruz. tuııundan ba,ka bir şey değildır. 
dedikodular ağızda kalıyor. Bir Bu kanunlara göıe bir Biraz gur~ıı·unu kırmak büyilk · 
etiket olarak hiç bir yere yapış kadın herhangi bir şeyi kendi lüğüı fi goı.teren bir Çin i şu 
tırılamıyor. Ancak akla gelditi kendin• karar •ererek yapmak hakikatı daıma illraf tdecektir 
zaman söyleniyor. hakl<ıoa sahip deiJildir. Çünkü 1 - Erkek koyun orıun ço· 

Halbuki ÇiDliler arasında kadın hayatında üç kuvvetın bani kııdın, olmuştur . 
hiçte böyle de~ildir. tesiri altındadır Ve buua adeta 2 - K adıtıaıı. erkt'k yontul-

a mamış bir ağaca benzer. 
Çinliler kadar kadını açık mahkümdur. 3 _ Erkf'ğe daihla neşe ve 

ve reklam •uretile tezyif .::den 1 Ge t ç iken ebeveynine zevk veren l<adınıiır, 
hiç bir kavim yoktur. Buna mi- 2 Evleoditl zaman koca- E k k kad '- - r e . ın için çalışır 
ul olarak Çin Alfabesini göste· •ına. ve onun kö e• edı~ 
rebiliriz, 3 Dul kaldığı zamanda Çin erkeklen. ~adınlardaki 

Meseli: 
a- Bir kadın bir de ağız 

işareti tehlikelidir 
b- Bir 1evce .şekli, fırtına, 

felaket ve harabiyeltir. 
c- Bir kadın iki ağızlı ola· 

rak ıö~terllirıe kavgadır. 

d- Erkeğ"n yanına bir kadın 
konuraa geve2elıktir. 

Taganniyi gösteren bir har 
fin bir kadını tem•il etme i pek 
tabii icabedeıken böyle olma
mıf1 taganni sadece bir ağız ve 
bir kaş olarak gösterilmiştir. 

Daha Alfabede başhyan bu 
kadın tezyifi muelui, Çin ede· 
biyatında daha genit ve daha 
büyük bir şekil alır. 

(Konfoçiyoıtan) evvel yazıl· 
mış şiirlerin bir çoğu ortadan 
kaybolmuıtur. Şiirlerden bir kı• 

Açık Teşekkür 

oğluna, ,ayet oğlu yoksa kocaM hınçlarını aJın ak ıçın tekrar et
nın ailesindeki erkeğe veya ebe- tikleri darbı oıeselleri adeta ço
veyni uğ iııe yine ona, cak aldatan basit bir teıelliden 

Halbuki bu havalıiere ilk başka bir şey değıl dir . 
medeniyeti getiren Türkler za. Bunun böyle <. imasında bü 
manında yarıl en eski d evirlerde yük bir ı.e•k duymamak kabil 
kadının mevkii erkr.kten daha midir? 
ali ve daha yüksek olarak kabul 
ediliyordu. Histoir de la civi 
lıaatlonı lll P. 267) 

Fakat zaman ıle bilhusa Çin 
teessüı ettikten sonra (Miladdan 
evvel 680) Türklüğün hür ve 
adil kanunları Çinlilerin müste· 
bit zihoivttleri altında değişmek 
mecburiyetinde kaldı 

Bundan böyle kadın tam bir 
eıir hatta kocası tarafından ar
zu edildiği zaman bir köle gibi 
utılabiJecek bir matah hal~ne 

kondu. Bundan sonra bir çok 
tuhaf darbı ıniıaller çıktığına 
görüyoruz. 

Meıeli: 
1 - A lah kadına akıl ver· 

•eydi erkefzin hikimi olurdu, 
?. - Kadın koyun, Onun ço· 

Zayi karne 
Mersinden aldı4tım 25923, 

25g25 numaralı ekınek karneıl-
rımi ZRJİ ettim. . . 
Yenisini alacaaınıdeD eakılerın 
hükmü olmadıQı ilAD olunur. 

Vakıflar idareHinde 

(786) O ınftn Torel 

Zayi reımi mühür 
Tarsuauu Eskıeehir körüuüo 

ibLirar mecliRi mührü rttsmisını 
zayi attiQımden bu kerre renı· 
sini raptıraoaQımdan eskisi~in 
hükmü olmadıQ'ını ilAn ederıın· 

Tareüs Eekıeehır körii 
muhtarı Hasan oQ"ltJ 

(785) Abdi! Cüce 

banı erkektir Yalııız l\lılli kııvv~tlerı 

kapanıe. 1 Tal iplerin yüzde 7,f> mu vak kat. terninatlarilf) 

l • ı. k k 1 • 13-7 942 tarihi11e tesadüf eden cunıa günü saal 
iYi 81ID8 arne Bfl on beşle Beledivc enciinıeniue miirncaat eyleme 

4 adet bürük ~kmek ·~~i k_aeını lerl ilau olunur: (7 58) ı 9-23-27-30 
kazacın ıar euım. Yf nısını ala· ı 

ca~ımdna e ~ki ~ a rneı rı~ huk- Zayi ek;.e h ka;;;eai - 1-: eknıek karneler'ı 
mu olmadı~ını ılı1rı erterım. ayı 

Yeşil ınahaUesi nden 128 Meraioden ald ı Qım 2•'137 no.lu 
k Mersinden aldığım 1991(', 

Rokııl 15 No. in evde aQ-ır İtJQi e mek karnemi zar t 
etıım . Yeniei:ıi ii lacııQımdaıı 19911, 19912 No.lu Akrnf!k katı ' 

Sait kızı Zeliha Akkaş enelk in i ıı hi!ko ü kRlmadıQını ı erımı zeyı euim. Y~uieıni alııc: -
(781) ilAn ecıel'im. Q'ımd sn eskıler in hükmü rokıuı 

• • Ba hçe m (jhRllfPtneAn 139 Mubmurliyo Mıth. Oum hu 

layı ekmek karnelefl 1 sokak l? .No. lu evde Tael riyet .<oknk 14 eayılı evJll 
Dürt hüyiik ekmek kar- (787) arueles ı Mehmed Aıbor 1(784) Mebmed l~yar 

ueınizi lrnzaen Zbyi et.tim. f • --~----------------:. 
Y t'ııil orini tda~agımd<ln s 1 1 

~ıtkileriniıı hükmü olmadı~llll ayın yay acı arın 
ilAo ederim. 

'fa.rsn~ııu bahçe mahalle- d·ı·kkat nazarla.r 11 na 
~inden Alımeıi oğlu ll 

(7~2) K"aım Tezel 

Zayi ehmek karneai 
Mersinden Bldı~ım 24327 

numaralı ekmek karnemi zari 
et\im. Yenialni alacaQ'ımdan es· 
kisınio hükmü rokLor. 

Nouatiye ma.lıllllHinden 

Beıtit kızı Meryem l 
(783) Y am!lsh ı 

Zayi e~mek ~arneleri 
Meraioden aldıQım 17406, 17406 
1Juınaralı ekmek karnrlerlmi za· 
ri ettim. Yeoiaioi alaoaAımdan 
eekile~ioin bılkmü roktur. . j 

Kıremitbane malıallesıodc 
105 No. ln evde 

(779) Zeynep Filia 

karne 

Sıo llkların şiddetle ıutmaRı dolay ısile Y "Y laya 
gitme, gelme çoğaldıgında.n muhterem möşterileri

mize bir kolsyhk olmak iizere Fındıkpınıuı ve Göz
neye muntRZl\lll kamyon Rtıferleri yıpmaktsyJZ. 

Aynı zamanda Rayın h•lkım:za bir hizmet olmak 
üzere gitme, gelme ücretlerini t.e inılirdigimizi arz 

ederiz. 

Bundan böyle: 
Fındıkpınarına otomobille gidiş 200 

,, ,, t1önüf 1 S O 
Eşya nakliyesi kilo başına 2 hurıı1tur 
Gözneye gidif 290 

,, dönüı 125 lıuruffur. Yük Vf! 

efvanın kilosu iki kuruşa nakledil
mektedir. 

Anaızrn beliren önemli bit 
rahatsızlıktan üınad ellerioin 
mödahalealle beni kurtaran kıı· 
metli Ooerator Recep Sa1hana 
te bana bakan hemeire ~ımeı 
Korarla l'melirat esoaaıncıa ra· 
nımda bulanan hemtJire Keuer 
Korala teee kkürlerimi Yenı Meı 
sin ıuzetesinın lütufkAr delAlel
lerile arz ederım. 

3 - Kadına dayak atmak, mize gih•r ıuli~imi?. ıırihi tlaima 

ıemaya ibadet gibıdir. M 1 LIJİ. ..., 160 RT A LABIMI Meraicden almıe olduA'um 
4 - Kadına yüz veren er-

Zayi (778) 2· 15 
Doç Ganji sahirleri 

Süleyman ve Mıt t KıtrdPşler 

Mairet memuru 
Muammer Tapuca 

Z A OOVE.1.;.EJJlM. 6987 No. hı ekmek karnemi 
kekle ahı veriş olmaz. ıari ettim. Yeoısini alaoaQım· 

Bütün bu tezyiflere, bütün G u·· ven dan eskisinin hOkmıl roktur. 
bu darbı mesellere hatti çocuk MerAiude kasap H ııoı 
ilk alfabeyi okudutu ıaman ka- Ô 

S · t S t · ıner yanında Omer dın: hakir göıleren etiketlere ve ıgor a osye esı 
(780) oı'i>lo ıı."'u•tafa Yam 0 n \ harflere rağmen Çiude kadın ------------- 5 .ııı. a .. 

Yurddaş! 
Türk Hava Kurumuna üye ol 

Y t)llİ Menin Matbauında Bailllmı~tır 


