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iN BOYUIO 

ÇOCUK 
1 
... , ..erinin en ..ıli, en mu· 
uzama muhakkak ki çocuktur. 

Hiçbir 1a11atklr, eaerini, 
blr aauun, bir babanın çocutu 
Jetlftirditi kadar eıoi4t bial•rdea, 
aaeafut duyıularaDda.ı uuk, ••· 
rla bir fwaıatle Ja)amaz. 

itiraf Helim kl, pcuk, derin 
bir aabltapbr da.. Fakat teYerek 
btlaailaa W.. ııtarap. 

~ b(r diktatlrln, biç bir 
laltuata• eeareti pak aaltaaata 

........ olama•ltbr· ZI· 
INua tf1Ddlr ki o, '

._rlerlain •• öter biçilmezblir. 
Burbla aeteıi, yaraaın 

lmWl •• a.-bMle ea muum 
lallyalan• kurulduıu bu mahlGk, 
au baba hayatancla olc:lutu ka· 
4ar, toıyeteaia, milletin varbtaa· 
tla u llzeriae titreallmeai ika• 
ıelea bir 11111unlur. 

Bly(lk yani \alaçal•lD teaiea
..U içia, qemiyeUn yeai İıflur· 
..P Mflıyaa bu fillzleriae, titiz 
l.ir Mhçevaa luaı•ıiyetlyle, ibti • 
.... ı,ıe bakmadıkça, yarıaa ait 
l.ltGa lmitlerimiz birer mal6bul· 
, .... batka feJ ....... 

Y urdua yaraaki bt,lldltlal 
~ ldlçlkleria 11bhati, a..-. 
eli, terbirni için, bftcıyacatuaaa 
•-ide fimc:lic:lea llçeblliriz. Bu· 
•Utl.lçiatlir ld, her feaç aaa ba · 
ba, baaa modern ( 1 ) telekkiler· 
._ .lotan eıoı.t duyplara ti 
.. prenk, Ulpleriai çocuk 
..ıtuabna, pul& 11brabıaa •" 
ltuluatlurmalular. 

• • 

Cenubi Afrikada 
·büyük hazırlık 

Aakara: 22 (Radyo Gez .... 1)-
Erltrede ve ceaubl Afrikada 

a. tok Amerlba heyetleri faa· 
11,... reçmlttir. 811 bllıele..U 
..ı. faaliyet yardır. 

Tlrll•I 
21 Nuan 6ayrcımı mt• 

-..leliyl• la pn tcılil yo• 
Pclcal H yarın ~ıiınıyacai· ..... 

Millf hikimiyet ve 
Çocuk bayruu bufiin 
bütün memlekette oldu· 
tu ti-. Adanada'da bü· 
yük törenle kutlanacaktır. 
Bayrama ait program ıu· 
duar : 1 - 23 Nisan 1942 
Pcrıembe rlnü saat 8'30 
da Okullardan ayrılacak 
talebelerden mürekkep bir 
hey'et Kız lisesi civarın 
daki Çocuk Esirreme 
Kurumu merkeıinde top· 
lanacak ve kuı uın tara· 
fından hazırlanan çelengi 
alarak Bando ile Saat 
kulesi, Belediye önü, ve 
asfalt caddeyi takiben 
(Atatürk) parkana 1ridr· 
cektir. Çelenk Anıta kon
duktan sonra p1rk önün 
deki merasim yerinde ha · 
zır bulunacakhr. 

2 - Saat 9.S de Ala· 
türk parkının karfisında 
bütün Asker , tal~br, 

··Halk ve memur,ar kroki 
ye yer almıı bulunacak 
ve bandonua çal~ 
lstikl&I marıı ile töre• 
baflınacaktar. ; 

3 - ı•tikllt marıın· 
dan sonra Çocuk Etirıe
me Kurumu Mim• klA 
bir a6y1e verilecek ve 
iki bllebe tarafından fİir· 
ler ekunıcaktır . 

4 .... Şiirler okan• 
duktaa sonra 8fatKlalci 
sarayı röre ıeçit reımi 

-Geriıi lkinnci Sayfede-

Cenup - DoQu Vll6yetlerinin iaşesi tedbirleri 

Adanagagelen altı bölge valisi 
iaşe MUste•arının RelsliOinde ------

Dün mülıim konuşmalar gaptı 
İl••G llKllllll'Dla BUltltf ....... llDICl&la 

Müsteşarın çiftçilerle . " 
samımı konuşmaları 

lqe Mlslefanmıı Bay Şükril 
S6k•entücrin tehrimize ıelditini 
ve ccaup dot'ı' Anadolunun iate 
va&iyetini ıör6fmek ilzHe Sey· 
hın, Hatay, lçel, Gaziantep, Ma· 
rlf valilerinin ittirakile Mlıteta· 
rın reiılitiade mlhim bir top
luta yıpılacafını yazmııtık • Bu 
toplantı din vi .. yette 14,30 de 
ıerek bet bölıe 'valiıinin ve ıe· 
rebe Ziraat müdlrlerinih İftira. 
kile )apalm•ı ve bet villyetirİ zi
raat , iaıe mc1eleleri Bıerinde 

mlbim ıörlımeler olmuı ve ka· 
rarlar ılınmııtar. 

Din ötleden evvel Milıteıar 
ve Valiler ovada bir tetkik re· 
aili yapmııtardır . Akpm 11at 
20 de tehrimız Tıcaret Oda11 ta· 
rafından l•ı• MOıt~farımaz Şii~ ril 
SökmeD1ier ıerefine Y eniotelde 
bir ziyafet verilmiftir . Yemek 
çok umhni ve memleket meıe· 
leleri üacı inde konuımalarla ıeç· . , 
mittir • 

(Geltli ........... 

ı""""""" """""""I 
1 ALTI ViLAYET ZiRAAT M0D0RLERI DE D0NK0 ı 1 TOPLANTILARA iŞTiRAK . ETrlLER . TARLALAR 1 
ı GEZiLDi. TiCARET OD•• TARAFINDAN MOSTEŞAR ı 
ı ŞEREFiNE YENi OTELDE BiR ZiYAFET VERiLDi 1 
ı ı 
ffffMMMMMMMMMHMMMMMMMMMMMMMM 

Re•imi& bir mlttaflk filOIUDU bomı..rdımaa eıauıada ı&ttermekte4ir' 

•• Sahip ve Bqmubarrlri 

.. .... CELiL •Ov• 

Kurulut Tarihi : 1 Klnunuaanl 1924 

... eldaln~ı rıı - .. ,. ı ana 

Devletin.iktisadi 
teşekkülleri • • 

ıçın 

Yeni • proJe 
PROJE YAKINDA GÖRÜŞÜLECEK 

Ankara : 22 ( Tlrb6aü mu· 
habirinden ) - Devlet iktintll 
teıekkllleri memurlırı için lktint 
VekiUilince hazırlınmıı olan ebem 
miyetli bir kanun projeıi allkah 
enclmenlerde tetkik olunduktan 
IODrı Büylk Millet Mecliı umumi 
heyetiH yollınmıttır • 

Proje , 11nayi ve ticaret aa
halannda ve ikti1adi itlerde ytlk. 
ıek verim alabilmek için ea mi· 
him Amillerden bir inin de itiai 
meslek ittihH edea ve iıtikbale 

,Ovenle bıkan tecrübeli eleman· 
lar yetiıtirmek Hrurt oldutu 16& 
önllnde bulundurularak hazırlan· 

mııtır • 
Proje encilmenlerde tetkik 

olunurken baıı delifiklildere ut· 
ramış bulunmaktadır • Son fekli 
vermiı olan Bltçe Enclmeai met 
nine fÖre proje fU ana aayeleri 
ıütmektedir : 

l - latikbılleri henlı hiçbir 
teminata batlanmamıt olan ve 
devlet dairelerinde lcretle çalı· 
fan memurlara da tekaltllk hak· 
lu verilmektedir . 

2 - Muhtelif kanunlarla ayn 
ayrı kurulan tekıllt sandıklarının 
birleıtirilerek bunlarla ilıili me· 
mur ve milıttahdemler hakkmdaki 
\ekalt hlkümlerinde tını bir bir· 

(a.fıııl 1 .......... , 

luzak•ark cepheal 1 

Panay; Vaziyeti 
MANDALAYDAKI 
SAVAŞ DEVAMDA 

Vaflnftoa : 22 (AA.) - Ja· 
poe kataıarı:MaaUiaJa .totru ile· 
rilemekteclir. GezaDlıla ticlcletU 
••aflar olu1or. Çinliler Yuura 
aLbktaa 1011ra çevrile• Japoa 
kuvvetlerlae kartı taarrtlaa ret• 
mif b..ıuamaktadır. aı ....... ,..wu 
Çla kataları Luikal iatikametiade 
Jakoaları p6sldlrtmlflerdir. 

Raaclo • lluUlay tlemiıJola 
buyuaca tWdetli muhart beler ol· 
makbMlar. Birmaayac:laki Ja..
lfuvvetleri .tart bet tlmea ....., 
tahmin edilmeklffir. 

Paaay adaaıacla muharebeı. 
devam etmektedir. Mltteffk DY• 

8. Millet Meclisinde 
dünkü konuşmalar 

Ankara : 22 [ Türkıöaü Mu· 
habirinden }- Büyük Millet Mec· 
lisi burün saat ıs te toplamnıı. 
Türkiye - • Romanya al'Ulnda 
akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye an&qmılariyle merbutlan· 
nın tasdiki hakkındı kanun llyi
huı ve Hariciye ve lktiaat encü· 
menleri mubatalan, Mudin ni
zamnamesinin baaı maddelerinin 
detiştirilmesine ve bu nizamna· 
meye yeniden baza maddeler ill· 
veaine dair kanun llyibua ve 
Adliye, Maliye, Bütçe, lldilat ve 

(a.1111 MI~) 

ARA SIRA: 

WIMlllR 

Yugoslavyamki 
isyan hareketi 

Ankara: 2'l (llaQo .. ael1•1)
Ya1oslavyıdaki iayuı Mlbnuk 
için Bulprlar burayı blylk ltlr 
kuvvet 16ndermlflerdir • 

IRANDA ISY AN 
Ankara: 22 (....,_ ... ....._. 
lrandı uilerin hareketi d--. 
etmektedir • Alilerin tefi aal•P'A 
teklifini reddetmiftir • ilah ..... 
beler fiddetle deva• etlldtediF. 

• 
a&llAlll •• , 

K aç ılntlar gaoruhırunuJ. luırarıtll 6lr ,,_,,lılı, w 6•"'•• • 
ı~en içU bir uvinç a.,Jı : Y .,.ının 6'1gilltI.ri çocWcJ.rımu 2J 
N/Mın bayramını lcGt ıılagorlartlı. H.,,lılc , temia , geni 6lr ,.ıdl 

oe renlclıri iç açan, ıös al.an el61.lırln, ı.pt lfln glraıa,l.rlıe ,,,.. 
ocuı dan alc,am 6itli. Vı ~n onları sn/cine doyulma 6lr ,..,_ 
ugreJeceflz • 

Bın eminim ld, 6a •W/d ~te wga '* ""'4unlcl Wo4a ... -
6cı6aının lıuır'4Jılı elci ıllüelırile 6alunnuı/c atıldl. , tliln ıece .,.. 
mıgan ıaorularunu pJdar. Çünkıi, g.,ı ltagU ilerı.ınJı laler • '-w· 
ram ıilnleri için JugJufıımru lı.gıcaları 6Uirla • Din lagrem ,,..,_ 
lıfının .,,. flnil itli. Ojledın sonra ao/uıld.,.uru.ı, nlerlmld , ........ 
lerlmisl dallgen 6agralclar; iagramın '°''""""'' yahtıs çocülarw. 
defU, ltıpimiu haller oerigortlu. ç.,,,ı.r .,,. aobanlGl'ını ,_._._ .. 
içİll Ana - Ba6aJ.,.Uı dolaı1111 mini mini gtlflnJarla dolu itil. Ilı 
aralarında, 6u,an için dilcinJill, ıös .W. rııJdMle • .a.lırl• 
el6iselerUe 6ir ı•cıgl 6eldtmıgı /Jll• JogallallUld1111 dola,a11 ,_,. 
Hole "' neı,.lnı öl€'1 go/ctar. ' 

Oto/Jilıte IÖ!Jle a!bnqlılc. alt '°' w ıalcallı 6lr .ı,,,,.ı. 8 - 9 
larında 61r lcu feC'llll oblrflllO'du. Solca/cl.,.ın 6agralclarla MıalUWıılllll 
ıören ilıtig.,. 61ru ,,._. : 

- Aca6a nı Nr? Bu hagrtd.l.,. n6'1n? 4lge °'""° 6lr ...ı .,,. 
DilcJcat '"""· çoculc, urullne melaau NObıali "' tllU. w lldlf •a 
ru •fll•r•lc : 

- A ..• DıJıclflm. Bilmlgor llllUllll 7 y.,.,,. 6agre• . H.,,. 
lblm 6ogram, çooulcların "'ır•mı ! . • • 

CıH6ını "''" . •• •• 



23 Nisan 1942 TORKSôZO 

Denizcilik Konusu üstünde i ·. HAB .._RLER 
Deniz Altında ihraç mallannm 

yeni fiyatları 

- . 
Toprak of isi 

düşman avı! memur alıjjor 
DENiZ ALTINDA SAVAŞ NASIL OLUR? Bu fiyatlar bugün 

yarın belli olacak 
......................... : • 
: Kadının en bUyUk ! 

Toprak mahsulleri ofisine yük· 
sek miihendis, wimar, fen memu
ru' scrveyan ve is,imlak memur
ları ıle 140 - 300 lira aylık üc
retli üç kontröl arınılmalctadır. 

YENİ CİHAZL·AR NASIL KULLANILIR? • 

1 
ngiliz bahriyesinde şöyle bir 
usul vardır: Bir denizaltı mu· 
'harebe sahasından üssüne dö-

nüldüğü zaman, siyah zemin üze· 
rine beyaı. bir kuru kafa ve altında 
çaprast iki vetar kemiği bulunan 
(yani herkesin bildiği ölüm işare
ti) bir bayrak çeker. Bu bayrak 
deniıaltının her hangi bir manev· 
radan değil, muharebr:den dön
düğüne alamettir. 

Deniı.altıların sefere çıkışları 

bir aydan fa7..la <;Ü rer. Bir kere 
üssünden ayrıJıp denize açıldıımı, 
artık gündüı., gece ve gece de 
gündüzün yerine kaim olur. Mü
rettebat kahvaltılnrını akşıım 8 de 
yaparlar. Ôğle yemeklerini gece 
yarısı, akşam yemeklerini cie sa
bah 8 de yerler. Gecenin karanlı· 
ğı ba'ltı mı, denizaltı SU't un füılÜ· 

ne çıkar. Her iki saatte bir nöbet 
değı ştirilir ve nöbetçiler denizi 
enginlerine kadar her istikamette 
tarassut ederler. 

DENiZiN AL TINDA 
Şafağın ilk ışıklnrı belirmt>~e 

başlayınca, denizin altına inilir. 
Düdük öımrge başlıı}ınca, herkes 
denizaltı vazifelerinin başJna gi
çer. Kulenin dış ve iç kapakları 

sım sıkı kapatılır. Kumandan iki 
periskoptan birinin dürbününün 
önüne oturur. Diğer mürettebat 
karmakarışık makinelc-:rirı, burula
rın, haritaların, kadr.&nlaı ın, diyag
ramların arasında her birine mev· 
du vazifeyi almış bulunurlar. 

Eeğer ahval mustacel bir da· 
lışı icap ettirmıyor'iıı . gemi yavaş 
yavsı ve haf ıf bir mey ille sallana 
sallaııa inme~"' baş1ar. Yalnız ma
rıometrenin ıbresi lam bir sıhhat· 
le geminin kaç kadam indiğini 

kaydeder. Mesela denizin ııethın

dan on iki metre aüağıda bulun
du~unu bildirir. 

Kontrol odasında va1ifedar
lar dikkatlerini teksıf etmiş bir 
haldedirler. O zaman bütün as
keri etikd ortadan kalkar. Emir
ler konuşur gibi verilir. Teknik 
teferruat hakkınlla kimin bir mü· 
lahazası varsa söyler. Bazan ge· 
minin dalış hbıliyeti tecrübe 
edilir. 

25, 50, 70 ve yahut 80 met
reye icarlar derinliğe inilir. Artık 
ondan sonra geminin havası, san· 
ki ~ccut bir su Uıyiki altında 

ımiı ' gıbi ıgırlaşır. . 
Mürettebat gayet hafif giyin· 

mişler<lir. Bir don, lwlsnz bir 
gömlek .. O dar cık yerdeki ma
kinelerin arasında yapacakları 

her bir harc:ket hesaplıdır. 

,;ı:ıV, PEŞİNDE . . 

Denizaltı gemisi ğündüıleri 
harekat salıasınaa saatte beş mili 
geçmiyen hir sür'atle ilerler. Bu 
esnada serviste bulunmıyan mü· 
rettebat makinelerin arasında ge
rilmiş dar hamaldarda uyurlar, 
istirahat ederler. Suöayların ya· 
takları küçiirül( salonda döşelidir. 
Bu salonun biitOn mobilyesi dÔrt 
kışi için bir masa, bir kaç san
dalyeden ibarettir. Servis haricin· 
dekiler. burada Ukıt ve kumar 
oynarfa;-, 

Deniı:altı düşman gemilerini 
araştırmak için } oluna devam 
eder. Dcııizaltı gemilerinin harp 
stratejisi her ş-eyden evvel iyi bir' 
mcvıide bulunmak ve hedefe bir 
torpil göndermek ıçin en müsait 
umanı beklemektir. Denitaltılar 
denizin üstündelci gemileri takip 
edemiyccek kadar bati yürüyüş. 
IOdür. Azami ıür'atleri 15 mili 
1ıeçaıeı. Onun için ıon dtrece 
pıeharet ve f&ns iıter. En ideal 

mesafe ih.ami 200 metrenin için
dcpir. 

Torpil saatta 40 mil süratle 
gider . içinde bulundu~u tüpten 
tazyik edilmiş hava kuvveti ile 
ciışarı salıverılir . Ve ayni zamanda 
otomatik surette torpilin perva
nelerı de harekete geçer . 

Denizaltılar için tehlike her 
taraftan gelebilir. Bir mayna çarp
mak, tayplrede pilotun dafi ba 
taryaların ateşine maruz olmaktan 
fıırhızdır. Hatta daha beterdir . 
Bılhassa miknatisli maynlar de
nizaltılar için bü}ük tehlike te~
dıl ederler . Düşman tayyareleri 
bir denizaltı gemisini yirmi metre 
rlerinli~e dalsa bile , yüksekten 
görebilirler. Ekseriya tor pi 1 isa
bet ettirilemiyen bir vapur. ken
di•ini kurtarmak İyin , doğrudan 
do~ruya denızaltının üıerine JÜ· 
rürve toslar . Gemi böyle tos-
landı mı , denizin dibini bulur . 
Sonra makinelerde husule srelecek 
bir arııa tehlikesini de daima he
saba katmak lazımdır. 

Hasara uğramış bir Jenizaltı 
gemisinden Davis cihazının yar
dımı ile suyun üzerine çıkmak da 
kolay de~ildir . Suyun üzerine 
çıktığını kabul ehek bile,bu adam 
selamete ermiş sayılabilir mi ? 

Bütün bu tehlikeler arasında 

denizaltı mürettebatı sükunetle 
vazifelerini görürler. Onların bil· 
tün emelleri ve düşüncderi, hatta 
zevkleri batırdıkları düıman ge
milerinin adedini arttırmaktır . 

Bir deniı.altı süvarisinin hiç 
hoşlanmadığı vaziyet, düşm•n va
pur kafıle•inin üzerinden geçm_t
aıdir . Çünkü bu vaziyette torpıl
Jeri kullanmak imkansızdır. 

Bütün bu tehlikeler karşısında 
bır derıiı.altı aüvarısi ve ıubay

larile mürettebatının nasıl sinir
leri çelikten, ölümü evvelden gö
ze almış insanlaı olmaları lazım 
geldi2'inı düıünmeğe bile lÜLUm 
yoklu r. Onların başta gelen bü
yük faziletleri cesaret , ıabır ve 
bir hesap makinesi gibi matema· 
tik kabiliyetleridir. 

ihracat mallarımızın azami sa· 
tış fiyatı üzerinde 1 icaret Vekilli 
ğince yapılmakta olan çalışmalar 

iyi sonuçlar verrneı.:tedir. Yün pa
çavralarda oldugu gibi diğer ba
zı ihracat mall:\rımıwı da satış fi· 
yatları tesbit edilmek üzeredir. Ya
bancı ülkelerle karşılıklı olarıık tat
bik edilecek olan bu usul, taraflar 
arasında bir fiyat ve hu suretle 
daha ucuz fiyatla ınulabakali mey· 
dana getirmekte ve ihtiyaca yeler 
miktarda mal değişimi ha~ıl olmak· 
tadır. Fiyatlar lıarpten sonra yük
seldiği için karşılıklı olarak azami 
salış fiyatı tesbit edilirken harp
ten önceki riyal esas tutulmakla· 
dır. 

Kız Lisesinde 
dünkü toplantı 

• 

Dün öğleden sonra şehrimiz. 

Kız Lisesinde talebe velileri bir 
toplantı yapmışlar ve kuracak · 
ları teıekkül mevauu üzerinde 
konuşmalarda bulunmuşlardır. 

19 Mayıs Spor 
bayramı llazırbkları 

Ankara : 22 (Türksözü l\.tuhabi 
rinden)-Ankarıı Maarif Müdürlüğü 
19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı 
hazırlıklarına başlamış bulunmak· 
tadır. Müdürlük 19 Mayısa kadar 
beş- altı özel prova ve 3 de ge
nel prova yapılması için bir prog
ram hazırlamı,tır. Bu programa 
göre:: «Vvelki gün kızların diin de 
erkeklerin ilk provaları Ankara 19 
Mayıs Stadyomunda yapılmıştır. 

: sUsU kuc•lendakl çocu- i 
: ~udur. ı 

: • ı • : lnsamn en bUyUk : 
: eseri yavrusudur. ı 1 

: ç. E. Kurumu Genel i 
: Merkezi ı 
• : ........................ : 

23 Nisan 
Bayramı 
(Baıtarafı Birincide! 

yapılacaktır. 

A - Geçil resmi sıra!tl 

Asker Jandarma izciler ve Ü· 
kullar (Maarif Müdürlüğünün tes
bit edeceği sıraya göre) Sporcu
lar, Halk teıekkülleri geçidi biti
ren talebeler dört yol ağzından 

okullarına gideceklerdir. 
5 - Okullarında hu çocukla

ra Belediye tarafından şeker da· 
tıtılacaklır. 

6 - 23 Nisan Milli hakimiyet 
bayramı şerefine resmi ve hususi 
bütün iÜndüz Bayraklarla süslene· 
cek ve gece tşıklandırılaçaktır. So· 
kaklara vedıeli afişler asılacak ve 
kurumca vecizeli kağıtlar dağıtıla
caktır. 

7 -- Bu gece Halkevinde Hu-
susi bir kutlulama töreni yapıla· 

cak ve günün ehemmiyeti teba
rüz ettirilecektir. 

8 - 24 Nisan Cuma gunu 
Mektup ve telgraflara saat onda As"ri, Alsaray ve Tan 

fk l sinemalarında çocuklara Film gös-
şe at pu U terileceklir. Bu gün saat on~ekiz-
yapışhrılacak de Halkevi salonunda Çocuk Esir

geme Kurumu tarafından bir ya. 
Bugünden itibaren 30 Nisan şından beş yaşına kadar Çocuklar 

akşamına kadar 8 gün müddetle arasında Gürbüz Çocuk müsaba· 
mektup ve telgraflara <Şefkat pu· kası yapılacak ve kazananlara mü· 
lu> yapıştırılacaktır. Bıı husustaki nasip hediyel ... r verilecek. 
kanun mucibince mektuplara birer 9 _ Çocuk haftası süresince 
kuruşluk, kartlara yirmişer paralık yeni otel karşısındaki Çocuk O· 

ve telgraflara ' da 3 e·r kuruşluk yun yeri açık bulundurulacak ve 
Şefkat pulu yapıştırılması mecbu d k" B 

ilkokul bı.tı·rme Seyhan Boyun a ı ayram oyun 
ridir. yeıi kurulacaktır. 

Kürkçülerde atış 
müsabakaları oldu 
Kürkçülerde atış müsabakası

na altmıı kişi iıtirlk etmiştir. 33 
puvanla üç finale kalmış, nihayet 

31 puvanla Ahmet Erdem birin

ci , lbrahim Ulaşan 29 puvanla 

ikinci, Osman Ateş 25 puvanla 

üçüncü olmuştur . Birinciye bir 

r.lbiıelik kumaş, ikinci ve üçün

cüye bırer su kupası verilmiştir . 

Atıcılık federasyon başkanı bugün 

Malatyaya gidecektir . 

Hükumet hususi ida· 

relere yardım edecek 
Hükumet, memur maaşlarına 

yapılan :ıam dolayısiyle yeni bir 

kanun layihası hazırlamıştır. Bu la

yiha yakında Meclise ıevkoluna· 

cak ve Mayıs ayından evvel yürür

lüte girecektir. Hükumet kanun 

layihası ile maaş zamlarını tediye 

hususunda müşkülat çeken hususi 

idare ve Belediyelere de yardım 

için yeni tahsisat ayıracaktır. 

Diter taraftan hükumet, me· 

mur maaşlarına yapılan fe\ıkalade 

ıamlar dolayısiyle lstanbul husuıi 
idare ve Belediye bütçesinde ta-

haddüs eden bir milyon üç yüz 
bin lira açıtı tediyesi tekeffül et

miştir. Bu para hükumet tarafın

dan 1 Haziranda şehrimiz Beledi· 
yesi emrine verilecektir. 

İzmitte tütün satışları 

hararetle devam ediyor 
hmit (Hususi) - Tütün piya· 

sası hararetle devam etm~ktedir. 

Fiyatlar köylümüzü memnun edi· 
ci bir şekildedir. iyi mahsul 150 
ile 180 kuruş arasında tehallüf 
etmektedir. Piyuanın ilk günle· 
rinde nisbeten ucuz fiyatla satıl· 
mıı olen bazı müstahıil bugünkü 
neticeye bakarak piımanhk ge

d. 1 l lzmire gelen 10 - 26 Nisan/942 rünü sa-
ıp oma arı at onsekizde Halkevinde Çocuk c 

Dııardan İlkokulu bitrme sın· Yunan çocukları E.sirgeme Kurumu tarafından bir 12 - . Merasim Komutanı jan· 

tirmektedir. 

avında başaranlara mahsus diplo· Çocuk balosu verikcektir. Balo darma binbaşısı Kerim Kızılkaya· 
1 ld.1r" •• ,. ·ılmı'•t" İz.mir : 02 A.A.) - Yuna· J h t TM 1 d k" · t• 

ma arın ge ••ı o.ren ... ır · · parasız ve çocuk ara ma sus ur. dır. oren a ayın a ı ın ızam ve 
İsteklilerin nllfuı hüviyet nistandan getirilecek ve bir klsmı 11 _ Çocuk haftasını Okul· inzibat Emniyet müdlırlüğünce te· 

d l 1 ·ı M ·r D · •ehrimize misafir edilecek çocuk- k B p d cüı an arının ası ı e arı aı . ... lar kendi Programlarına göre min edilece lir. u rogram a· 
r .. s·ıııe muH racaat etnıf'leri bildlril · lar icin vilayetçe:: Buca da iki bina . . d' 
111ektedir . bulunınuş~_ur · ~~~~~..:_ __________________ .:._~~'.!!!:'.!!!~~.!-...;.;;;;;;;;;.;;..;.;...~~---~ku~t~lu~l:ay~a~c~a~k~la~r~d~ır_. ______ ....;.. ____ ..m.i~v:e~t:ıy~e~y-er~ı~ne __ ı_r . ...., ....... _....._----

O 
na Peride: Abla diyorlardı . 
Ama o, abla <lt:necek yaşta 

de~ildi . Ona , büyük bir in

s~n gibi d
0

üşündd~ü , gördüğü , 
konuştu~u için Peride Abla aJını 
vermişlerdi . 

Bir haftadır evlerinde ve 
komşularında büyük bir kaygı 

vardı : Peride Abla huta idi . 
Oııu , anası babası , hatta 

onlardan da faz.la seviyordum . 
Bütün haetalığı devamınca onu 
sabah akşam yoklamak , bir va 
zife, itiyad haline gelmişti. O sa
bah da oradaydım . 

Peri~e Abla küçük k&ryola
sında dalgın bir haldeydi , Kü
çük , zarif elleri sanki onun ze
kcisını ifade ediyordu . Minimini ç_ 
eller ateş gibiydi . Gözlerini bi
ran bir.e çevirmişti : 

- Peride Abla , dedim , 

günaydın demek yokmu .. 
Uçuk dudaklannı hafifçe kı

mıldattı : 
.- Günaydın .. Teşekkür C· 

derim . 

BiR KÜÇÜK HİKAYE 

Peride Abla 
YAZAN 

Nihad Tangüner 
• 

Kendisini ziyaretime , öyle 
hayret verici bir vakarla teşek· 
lcür edişi var<lı ki .. 

- Yarın lstanbula gidiyo-
rum . Sana ne getireyim Seni 
ne sevindirir Peride Abla . 

Gözlerindr menek,e rengi 

bir ışık belirdi . lsrar ettim : 

- Haydi söyle Peride Abla
cığım . 

ısrarım karşısında daha faıla 

ıusmadı : 
- Bir dantel ıemsiye , dedi 

ve ilave etti : 

- Ama aA"abcy tıpkı Emel'in 

ki gibi olsun . 
- Kim bu E.mel . 
- Karşıki apartımana yeni 

gelenlerin kızı . 
- Peki Peride • Tıpkı onun

ki gibi olacak . 
Ayrılırken , bakışlarından , 

bir şey söyliyeceğini sezdim : 
- Daha başka birşcy iıter

. , miıin Peride Abla? 
- Hayır , dedi , fak at o 

şemsiyeyi görmeniz 
ğilmi? 

lazım de-

Bu ıon cümle de onun ince 
ı.ekbıoın delili idi . Bana , iste 
dilinin tıpkı ulmaaını hatırlatı· 

yordu 
- Peki Peride Ablacı~ım , 

dedim , o ıemsiyeyi ıörürdc ii 
derim . 

Omın , sakin hayatım üze· 
rinde büyük rolu vardı . Benden 
iıte<.lıği küçük dantel şemsiyeyi 
almak , lstanbula ayak butı~ım 
aanün ilk işi olriu . 

On gün ıonra bir gt>Ce tre-
niyle Adanaya 1 dönmüştüm . Ge
ce yanıı idi . Her taraf kapalı . 
o dakikada onun sıhhati hakkın
da bir malumat almak imkansız
dı . Evlerine gitmek de dotru 
de~ildi . Naçar sabahı bekledim. 

fakat , nihayetsiz bir rece 
içinde • hududsuz tecessüsle ya
şamak inıanı o gecenin sabahın- . 
dan daha a:ı muıtarib ederdi : ı 

- Peride. Ablayı kaybettik . 
Dediler . 

O gündenberi , hali her 
mehtaplı gecede , aahibjni bul
m._yan bahtsız hediyeyi pencerem 
den aya do~ru açarak " Şiiri( bir 
kardefli§'in huıufu ,, diyorum . 

Sayfa 2 

GÖRÜŞLER •• 

Çacak, ••ılıl 

O 
sevginin, neı'enin, utırabın 
en riyasız Ölçüsüdür, ÇocuL: 

9 ııcvgiııi, çuewk ncş'eti, çocuL 
ıttırabı kadar boyuıı bir hüvi· 
yet var rnı ~ 

Onun ai>:ılerirıdcki duru ba
kışı, onun ellerindeki taze ateşi , 
yılların her hassasını bozdu~u bir 
aüvdenin uiıında bulmak im\in· 
ıızdır. Çocuk hileıiz bir madde· 
dir; tıpkı , içinde bir tek muzir 
atom bu!unnıayan mukattar ıu 
gibi . 

Temiz bir kap içinden, luiı
tal 1ıibi bir a;u, nasıl bir itimatla 
içilirae , çocuta da o itimad 
lı.:edar büyük hir ümitle bel bat
lamak lazımdır. Ancak, onu , bir 
nehir gibi deltasından de~il, kay
natından alıp muhHf aza etmek , 
bqı boş bir ıu fibi korkulu va
dilerden 2eçirmiyerek , rengini , 
kolıusunu, safiyetini katkılamamak 
şarttır . 

Çocuk, yuvanın 
deti, en büyük , en 
htı , ayni umanda 
baiıdır da . 

neı'eıi , saa· 
kı!'metli var
aa~Jam bir 

Çocuktan ıayrı, çocuktan sev
gi bel:lenirıe , çocut•J aaJmalı , 
sevmelidir . Onun ıevgiıi , se11a-i 
çeıidlerinin en saQ'lamı, en ölme
zidir : Aşktan , paradan da üı
tüa 1 

Çocuta göıter lece!.: ~n büyük 
şefkat, en aziz ıevri ; en yüksek 
şuurdur . 

TANGQNEI{ 

. 
Cenup Doğu Vilayet· 

lerinin iaşesi tedbirleri 
(Bqtarafı BlrlDc-.ide) 

iaşe Müsteşarımız şerefine dün 
belediye tarafından da bir ötle 
ziyafeti verHmiıtir. 

Dün vilayette alııama !.:adar 
ıüren toplantıdan sorıra ıaym 

Sökmensüer, çiftçilerimizle temas
larda bulunmuşlur. laıe Müsteıa
rımız bugün de ovada tetkiklerde 
bulunacıl.:tır. Müsteşarımızın ova· 
daki tetkiklerini müteakip Mer
sine gitmeleri pek muhtemeldir. 

TORKIYE Ra<f.11oıu 

ANKARA Radyosu 
Perıembe - ..:3.4.1942 

7.30 Program ve memleket saıit 

ayarı 

733 Müzik : Hafi~ Proıram 
( Pi ) 

7.-45 Ajanı Haberleri 
8.00 Müzik : Hafif Pregr'amın 

devamı (Pi) · 

E.vin saati 
.. 8.?5/ 

8 30 
12.30 Pro1ıram ve Memleket saat . 

Ayarı 

12.33 · Müzik : Fasıl heyeti 
• 

12.45 Ajanı Haberleri 
13.00 Müzik : Fasıl ~eyeti Rrof· 

ramının devamı 

13.15/ 

13.30 Konufma : ( Çocu1' E.,ir;" 
reme kurumu adına) . 

18.00 Pr9gram ve Memlckef sut 
Ayarı 

18.03 
18.20 
18.45 
18.,5 

Radyo çocuk kulübü 
Müzik : 
Ziraat takvimi 
Müıik : 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri 

l 9.45 Müzik : 

20.15 Radyo Gaıeteıi 

20.45 Müzik : 
21.00 Konuıma 

21.15 Müzik : 

21.30 KonUf1Da 
21.45 Müzik : Radyo Senfoni 

orkestrası • 

22.30 Memleket Saat Ayarı aian• 
Haberleri ve Boraalae 

22 45/ . 

22.50 Yarınki Proıram vcı 

Kapana' 
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TORKSôZO 

Aynalr'tan 

Amerika,da 
bir mücadele 

DIŞ HABERLER 
Awcrikada haabc ıirelidcnberi 

bu memlekette bir zihniyet deti· 
lildifi fÖrillmektedir. Gazeteler, 
Yeni askere alınanların ıeçirdiklcri 
bayat haklunda dokunaklı yu.ıl1tr 
Yazıyorlar. 

Milc•dele i .. retini veren, 
Cunıhul'l'.eiainin k•rıaı Bayan Ele· 
ODore Roo1evelt olmUflur: "Kıt· 
lalarda Hlzumundan fazla danaöz 
fantöz ve Iİn•ma artiati var,, 
eliyor. Franaa'cla da 1939 harbin· 
ilen sonra, ayni dertte tikiyct 
ttlilmifti. Fakat Amerikan uker· 
lerinin , fraasız askerlerinden de 
fe:da "etlenclirildikleri,, kanaati 
•ardır. 

Onun için bu işe muhalif olan• 
lar, Japon ordusunda cari olan 
•e eski İsparta 'daki metotları 
laatırlatan sert usullerin kullaıl
llluını istiyorlar. Bunların daima 
t.krarladıkları •Öz ıtudur. 

"Sinl'apur'u geri alacak ask· 
erleri dansözler yetiftiremezl,, 

Zengin Dilenciler 

A•erika'nın rekorlar meml· 
eketi oldutu, tekrarlana tekrarlana 
bayatla~ıf bir hakikattır. Her 
teyin en büyütü, en fiizeli, en 
Yiilueti .. · oradadır.' 

Fakat dilencilerin zenginlik 
rekorunu kırdıkları yer de her· 
baıdc Türkiye olsa ıerek: ıaeete 
ler Zekiye adında bir dilenci 
ltadının üzerinde 800 liralık bir 
Çek, 600 lira nakit para ve bir 
çok da mücevher bulunduj'unu 
bildiriyorlar. Zekiye ayni zamanda 
dilencilik ileminde bir inkılip ela 
Y•pmaftır. Çilnkü kendisinden 
çok daha ziltilrt olan insanların 
llıerhamet duyıularını istismar 
•derek ' "çektiti ,, paralala bir 
"çek,, alan ilk dilenci, odur .Sa.Tir. 

B. Millet Meclisinde 
dünkü konuşmalar 

, (Baıı 1 inci 11a7lada) 

Dahiliye encümenleri mazbataları . 
Seyhan Mebusu Sinan Tekeli

Otlu'nun, kazanç vergisi hakkın· 

daki !J95 sayılı kanunun 3 üncü 
ntaddcıinin 13 bncü fıkrasının ta· 
diline dair kanun teklifi ve iktisat, 
Bütçe ve Maliye encümenleri 
lllazbataları. 

Memurların tahsil · müessese· 
lerinde talebe olmıyacaklarına 
dair olan 4007 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair 
kanun layihası ve Dahiliye, Maarif 
Ve Milli Müdafaa encümenleri 
lllazbataları. 

Tetkik ve müzakrre edilmiş· 
tir. 

SOVYET CEPHESİNDE 
SON VAZİYET 

Berlin : 22 (A.A.) - Bolte· 
viklerin Leningrad önünde üç de· 
miryolunu kestikleri hakkındaki 
Moakova haberi yalandır. 

Berlin : 22 (A.A.) - Resmi 
teblit: Donet havzasmda hücu · 
ma geçen kıtalarımız kuvvetle 
tahkim edilen bir çok dayanak 
dokl.,ını almııtır. Cephenin di· 
ter kesimlerindı~ki düşman taar· 
ruza püskürtülmüf Sovyet mev
zileri yarılmıı, 13 topla bir çok 
esir ahnmıflır. Uçaklarımız düş

man rerilerinde faaliyette bulun . 
muş ve üç mühimmat treniyle 
bazı demiryollarını ve vagonları 
tahrip etmiştir. 

Ücretli 
memurlar 

••••b kadroya ae 
tarıda geçecılıler 

Ankaradan bildirildiQ'İne göre, 
bütün ücretli kadroların maaşlı 

kadrolara nakli için vekaletl~r 

tarafından birer cetvel haıırlan

mış ve Baıvekalete takdim olun· 
muıtur . Cetvelleri Başvekalet 
Müstcıarı Cemal Yeşilin reisliğin

de tdplanan vekalet müsteşarla· 
rırıdan mürelı:kcp . Lir komisyon 
tetkike bışlamııtır . 

Komisyon tetkiklerini tamam
ladıktan sonra bir kanun layihası 
hazırlanarak Mecliıe verilecektir. 
Layihada yer alacak esaslara 
göre vekaletin mevcut ücretli lı:ad 
roları birer derece indirilmek SU· 

retıle maaılı kadrolara eklenecek· 
tir . Bu suretle ücret kadroları 

ilga edilmif olacak , maaş kad· 
roları yeni vaziyete göre tesbit 
edilecektir . ' 

Diter taraftan memurun üc 
retli vazifede geçen çalışma müd 
deli bu defa nakledileceği maaş 

lı memuriyette geçmiı sııyılma11 

için layihaya hülı:üm ilave edile 
cektir . 

Bu suretle ücretten muıa ge 
çecek memurların kıdemleri 

mahfuı tutulacaktır. Buı idare
lerde İf hususiyetlerine binaen 
küçük memuriyetlerin ücrette bı · 

rakılmıları muhtemeldir. 

Diter taraft•n ()trenditimi:ıe 

ıöre, ücretten maap geçen me· 
murların tekaütlük vaziyetleri tan· 
ıim edecek bir liyıhanın da ha· 
zırlanması mukarrerdir. 

·~pbldzla •• ,, ... 
..:..... e., tarafı birinci sayfada -

Evet, bu .1Javr11cuk haklıdır. Bayram , çocuk ba_qramı olarak onla· 
,.,tadır. Muhakkak ki, daha çok küçüle ve ilk {'ltktep çalındaki çocuk 
lar11nı• bu biJ.qak 6ÜnÜ yalnız " Ba_qram ,, diye lcenJilerine mal et · 
lftiılertlir. Onun neretkn gtldiRini lam manasile bilemezler. Fakat daha 
IJ;ıgak yaştakiler, şu yirmi iki senelik lnkılôp ve Cümhur(qet tarihini 
•lcııganlar, 23 Nisanın ne oldufunu şüphe•iz pek ala bilirler. 

Çol;uklarımmn bu mesut gününü biz büyüklerde paylaşıyoruz ve 
~ifte bir sevinç içinde hem yarının büyüklerini kucaklayoruz, hem de 
~ .. lcrt tJarlıtımı%ın en blgülc ve en kuflf.letli temel taıının kondufu, 
1'Uü Hakimiyetin kuruluı. Türkiye Bü_ybk Milllet Meclisinin açılış yıl 
.f/6,.,Qmünü kutlulayoru.ı. 

23 N/Mın hım yaflrularımızın, hem de biz l>il.t1üklerin 6a.1Jr•mıdır. 
Ba,.uı lco/ousu, ölüm ve tayyare gürültüsü olmayan temiz havalı, sılcın
lıaı.ı Vatanımızda 6ayram ıünleri .lJaıamak bir millet için en büyük •a · 
e4tf tlefil mlJiı ? 

Bfıtfn bayram neş'esi içinde fillın, o,qnayan, koşan ve sevinen 'I""· 
'1ılarınıızı. garının ümitleri, yarmın bilyüklıri. varlıf ımızın en hü_qük 
ltı.ovıtl tligı şefkatle kucaklayalım. 

Onlara yapacaf ımız en kuflfJetli aşı ıudur: 

Şimdi çocuk.sun. Yarın bügı1k olacaksın! Sana ve hepimize bu tüzel 
liltale,.i gaı.tan. istllcl.a.l fJe /aürriqet dinen en kıymetli ıeyleri veren bü · 

'liilcle,.;mizde senin fibi idi. 
Hıplmisin kalbinde yer alan • Atatürk .. ıe. 

.Stitıü yurda 6lr Al•türlc bir lnöniJ ·o/ahilir.lin ! 
• lnönü >de çocuktu, 

- •· a 

............. 
Amerika'da 

yeni tahsisat 
Vaşington : 22 ( a. a. )- Mü

messiller mecliıi harp masrafları 
için daha 19 milyarlık tahsisatı 
lcabul etmiştir . 

••••••••••••• ı 
Hal'in nutku 

Zafer 
bizim 

zafer günü, 

gayrı tıır lmlzl 
lazıaıaıtırırıall 

yallmlapcall 
Vaıington : 22 (• a.) - Hı

riciye nuırı M. Cornell Huil, Ka
liforniya,da geçirditi nekahıt dev· 
resiuden döndükten sonra gaie
tecilerle yaptığı ilk i( rüfmede 
demiştir ki : 

"Avdetimdenberi, son aylar 
içinde Amcrika' nın bütün harp 
gayretlerinde ve bilhassa harp is
tihsalinde elde edilen terakkileri 
derin bir memnuniyetle müıahede 
eyledim. Bu istibsel harbin başın· 
da yıptığımıı bütün tahminleri 
reçmiştir. Scıvaşçı kuvvetlerimi· 
zin emrine verilecelf olan bu bü
yük istihsal, düşmanlıırımııın kat 'i 
mağlubiyetini çıbulı:laftıracaktır. 

Bizim de aralarında bulunduğu· 

muz birlefmif milletler bu harbi 
kuanacaklardır. Zafer saatı çala· 
caUır. 

Birleıik devletlerde her erkek 
her kadın, tarihin lı:ıydettiği en · 
barbar diktatörlerin hedeflerinin 
milletimiz içın tdkil ettiğ'r büyük 
tehlikeyi anlalmalı:tadı. O dikta · 
törler ki misli görblmemiş vahşet 
usulleri ile ôünyayı fethetmek ve 
zorla tehakkümleri altına almak 
arzusundadır. 

Zafere varacağız, bu büyiik 
gün, i•yretlerimizi fazlalaıtırdıtı · 
mıı. niabette yaldafacaktır. F.~er 
Amerikalılar ateşin çatımızı sır· 
dığının farkına varmaı.larH, zafer 
günü recikecektir. Bunun netice
ıinde de ıslıraplar ımıı ve kayıp
larımız lüzumsuz. olarak arta· 

caktır. 

Milletimi:ıin ve bi:ıimle bera · 
ber bulunan herkui.ı bir tek ciö· 
vizi bülunduğuna kaniim. Bu dö
viz ş•dur: ileri, yarın değil fakat 
bugün bu azim, dünyadaki bütün 
hür insanları zafere ulaıtıracık 

beıer kuvvctleı ine karşı ialebe 
çaldıı acaktır . 

Bu demeçten ıonra gezeteci· 
ler M. Hull'o aşağıdaki sualler 
ve cevapları almışlardır: 

1 - Son Vichy hidiıeleri 
hakkında bir şey söylermisiniy? 

M. Welles'in size ıöylemif 
olduklarına ilave edecek bir ıevim 
yoktur. 

3 - Geçen cumartesi günıl 
Japonya'da olanlar halı;kında bir 
şey ıöyler misiniz. 

- Siı.e bu hadiseler haklı:ın
da demeçte bulunmak isterdim. 
Fakat tefsirlerde bulunmadan ev· 
vel tafailıt bckletnryi tercih edi· 
yorum. 

3 - Fransıı harp g~milerine 
bindirilmek üz.ere Ahnan mürct· 

• tebatını Marsilya'da toplınmıf 

oldutu haklı:ındaki ı•yiaları leyi· 
deden haber aldıAıı mı? 

- Hayı! bu ' huıuıtı hiç bir 
haber alamacJiaİ_. 

Hindistan 
müdafaası 

Veyvl'in beyanatı 
Ankarı : 22 (Radyo O~zete•l)
Veyvl beyanatta bulunarak bu
gün HindlWeı i memleket in mü da· 
faasına davet etmiıtir. Veyvl te
cavüzün daha ı.iyade deni:ıden 

gelmesine intizar etmek lazım 

geldiğini ıöylemiş ve fakat Hin
distanı düşmanın hiç bir suretle 
alamıyacagını ilave etmiştir . 

Brlpı Loadrada 
Londra : 22 ( a. a. )- Krips 

Londraya dönmüş ve gazeteci
lere beyanatta bulunmaktan im· 
tina etmiştir . 

Eden beyanatta bulurıarak • 
yakında Avam Kamarasında H· 

kert vaziyet haklı:ında görü~meler 
olacağını söylemiştır. 

Devletin iktisadi 
teşekülleri için . . 
yenı proje 

( Başı 1 inci sa7lada ) 

lik temin edilmektedit . 
Bütçe encümeni , tekaüt ka· 

nunu hükümlerinin devlet bfitçe
sine yıllar geçtikçe yüldettiti atır· 
lık üzerinde durularak iktisadi 
devlet tcşelı:küllerinde çalııanlara 
ıamil olmak üz.ere bütün memur
ların tabi tutulacakları ; tekaüt 
rejimi tesisi ve gerekirse hekainin 
tek bir sandık ile alikalandırıl

maaını rla gerekçeler layihasında 

temennileri arasına almıştır . 
Yeni teşekkülün adı , iktisadi 

devlet teşekkülleri memurları te· 
kaüt sandıtıdır ve merkeı.i An
karadadır . Bu sandık , ( 3460 sa 
yılı lı:anunla lı:urulan umumi mu· 
rakabe heyetini • ayni kanundn 
1 inci ve 50 inci maddelerinde 
yazılı iktisadi devlet tefekkülleri, 
26 ıncı maddesinde yaz.ılı müe11e 
seler • Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü , Elektrik itleri Etüt 
idaresi , sermaye·inin en a:ı ya· 
r111 devlete ait iktisadi devlet te· 
ıeklı:üllerine ait şiı ketler , Erdli 
kömür havzası saflık teıkilatı ve 
amele birliti ve bu lı:anunla kuru 
lan sandık memurlarını içine al· 
maktadır . 

Sandıtın gelirleri şunlardır: 
Kanunun üçüncü maddesinde 

yazılan memurlann aybklan tuta· 
rının tamamı üzerinden mensup 
oldukları kurumlarca her ay kesi· 
len yüzde S lerle aynı miktar üze· 
rinde kurumlarla verilen yüzde 5 
ler, hizmete alınan memurların ilk 
tam aylıklarından kesilen yüzde 25 
lerle aylıkları artanlardan ilk tam 
aylıklarının artış miktarı ; memur· 
ların aylıklarından kesilen inzibatı 
cezalar ; bu paraları zamanında 

kesip göndermiyen veya eksik gön· 
deren alikalı memurların yüıde 10 
fazlasiyle ödiyecekleri paralarla 
sandıtın gelirlerinin nemalandırıl· 
masından hasıl olan karlar ve di· 
ter mu tef errik gelirler ve batış· 
lar ... 

Bu kanun geretince batlana· 
cak tekaüt, maluliyet, dul ve ye· 
tim aylıkları hesabedilirken 2904 
ve 4001 sayılı kanunlara uyula· 
caktır. 

Kanunla kurulan telı:aül sandık
lariyle ilgili memur ve müstahdem· 
ler, fili himmet müddetleri 25 yılı 
ve yaşlan 50 yi doldurmak şar· 

tiyle tekaütıÜklerini istiyebilecek· 
leri gibi kurumlarda 25 yıl çalış· 
mış alanlan tekaüt edeceklerdir. 
30 yıl dolduranlara ikramiye de 
verilecektir. 

Yelim maaşları kız çocuklarda 
25, erkek çocuklar da 19 yaşını 
dolduruncıy11 kadar verilecek ev· 
lenen kız çocuklarının maaşları 
kesilecektir. 

Afrika vaziyeti 
Roma : 22 (a.a .) - Sirenıy

kada lngili ı. hava hücumları püs· 
kürtülmüşt11r. Üç lngiliz uço~ı 
dütürülmüıtür. Maltaya mihver 
uı;aldau akınlar yapmı~tır. 

Çinin Ankara elçisi 
Çinin Ankara elçisi lımiro 

gelmiı ve harabeleri ae:ımiıtir. 

Nahas Paşaya itimad 
Kahire : 22 (A.A.) - Mısır 

mcbusan meclisi Nahas Pataya 
itimadını bildirmittir, 

Oslo Piskoposu 
Londra : 22 (A.A.) - Oılo 

Piskoposu polisin sıkı kontrolü 
altında bulunuyor. Ve Piskoposun 
biç bir tarafla temas etmesine 
meydan verilmemeidedir. 

Akdenize gelen İngiliz 
deniz harp filosu 

Tanca : 22 (A.A.) - Altı tor· 
pito ve iki İngiliz. kruvazöründen 
müteşekkil bir filo dün atlan tik· 
ten gelerek Cebelilttariktan reç· 
mittir. 

Romanyada askere 
arazi verilecek 

Bilkref : 22 (A.A) - Marepl 
Antoncslıonun harp kahramanla• 
rına Ye ailelerine Bukovinada ara· 
zi datıtmata karar verditi ilan 
edilmittir. 

1sveçte tevkifat 
Londr• : 22 (A.A) - Kralın 

eski yaverleri Stokhomlde tevkif 
edilmiftir. Avukatlar ve yaver· 
lerle büyilk it adamlarıda tevkif 
edilmiflir. 

Sayfa ~ 

Gaziantep Asliye 
Hukuk Mahkemesin
den: 

Dosya No : 331 

Gaziantebin Ehlicefa M. 
den kafaf Bekir km Münire 
Dikicibaşı tarafından ırzu
halle mahkemeye müracaat 

olunarak. Müddeaaleyha Buğday 
pazarında buğday simsarı Mus
tafa oğlu Mehmet Çoban ile 
339 yılında birl,.şerek bunun 

. neticesi olarak 10/ 1 t/928 de 
ikiz ve Fuat ve Hayri adlannda 
iki çocuklan doğmuş olduğun· 
dan bahsile bilmuhakeme 
bunların nesebJerinin sübutuna 
karar verilmesi telebiyle açı
lan davanın yapılmakta olan 
muhakemesinde Müddeaaleyhin 
çalışmak üzere Adanaya gitmiş 
olup oradaki ikametgahının 
meçhul , kaldıii ledelistilam 
zabıtadan bildirilmiş olduğun· 
dan mumaileyhin 28/51942 tari
hinde saat 9, 10 de mahkemede 
hazır bulunması veya kanuni 
bir mümessil göndermesi aksi 
takdirde hakkında giyap karerı 
verileceği ilan olunur . 14074 

ZA YJ - 939 Tarihinde aidatım 
terhis tcskeremi Zayi ettim . 

Yenisini alacatımdan eskiıinin 
hükmü olmadıtını ilin ederim. 

Oımaniyenin Kırmacılı 
Köyünden Cullu C>tul

larından Turan ~lu 329 
Dotumlu Osman 14075 

lskenderun Deniz Komutanlığından : 
Hatay havalesinde cem'an 35 kilometrelik telefon havai hat 

tesi~atı yapılacaktır . 
Bu inşaatı üzerine alacak isteklilerin gereken iaahati almak 

üzere lskendenn deniz komutanhtına müracaatlan. 
21-25-28 14076 

TiCARET VEULETİNDEN : 
Vekiletimiz halk ve Ordu ihtiyacım karşılamak üzere bam 

maddelerinin tedarikinde tarahmızdan da tedbirler alınmak 
suretile çok mikdarda istearinıiz marprin imal ettirmek kara
rmd:\dır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu mevzuda 
çalışabilecek ve V ekiletimizle işbirliği yapabilecek eşhas ve 
müesseselerin selihiyetli mümesillerini 27/4/ 1942 Pazartesi güni 
Ankara'da iaşe Müsteşarlığında bulunmak üzere gönderilmeleri 
ilan olunur. 2-6 14073 

il l N 

Seyhan P.T.T. Müdürlüğünden~ 
1 - Müdürlütümüz müstahdemleri için 19 çift Fotin ile 

beş çifh kadın hademelere olmak üzere (55) çift iskarpin 15 
gün müddetle açık ekıiltmeye konmuştur. 

2 - F o tinlerin beher çiftinin muhammen ~deli (20) lira 
ve iskarpinlerin beher çiftinin muhammen bedeli ( 16) lira olup 
her ikisinin tutarı ( 1260) lira ve muvakkat teminatı da 94 lira 
50 kuruştur. 

3 - Fotin ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nümuneaine 
göre olacak ve öltü üzerine yapılacaktır. 

4 - Ayakkabıların nümuncleriyle şartnamesi her gün -
mesai dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla görü
lebilir. 

5 - Eksiltme 4/5/942 Pazartesi günü saat 16 da Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğü binasındaki eksiltme komisyonunea yapıla· 
caktır. 

6 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat temi
nat makbuz veya Banka teminat mektuplariyle ltirlikte komiı· 
yona müracaatlan. 18-23- 26- 30 14064 

it &K ·•·•· ···•·•·········· ~-~···~··· ····-DOKTOR 

uza/ /er Lokman 
Ber... llaıtaıuuu 

•• ... ile llallaleller. 
•.. , ...... . 

-- .. ·~ . -··. · · ~······ ... ~ •······ ·· 



Sayfa 4 TORKsôZO 

........................................ 
B OR SA i 1 •• •• •• 

1 

1 

PAMUK - HUBUBAT 

i TURKSOZU i ı 18 - 4 • 1941 

ı KiLO FIATI 1 

1 

CiNSi En az En çok 
K. S. ! K. s. 

:. 1 : Gazete ve Matbaası 1 

- ::ı . 

11 Koza 1 00.00 1 00,00 

11 
Klevland Ç..:..._ 00,00 
Klevland l 00,0<ı 00,00 

-{)(),00 Klevland 11 ' 00,00 :, 
M. Parlafı 00,00 00,00 

: 1 P. Temizi 00,00 00,00 • 
, Kaplmah 

i Türksözü OKUYUCULARIHA DONYAHIH HER TARA- 1 
i flHDA VUKU BULAN HADİSELERİ GOHO 60- 1 
: Gazetesi HOHEVERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDiNİZ. : 

. Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 

-Susam--

Buğday yerli 
Arpa 

:-Yulaf 

00,00 

o!.~ 
o. 00 • 

00,0 0,00 
0,00 l 10.00 
0.00 O,{)() 

1 

• • 'i Serhl'!s Döviz Kurlarl 
DOLAR • • Alış 129.20 i 

· •• • Bitap, mecmua, çell, bllet, aııı, ı• 
Tu .. rkso··zu·· • ,ıaa, barıta, •Damam matbaa • 

Satış 132.20 
STERLiN 

lihotaı bedelleri ( mol ! e• 776 

• ıt1erlal Tlrlllye-e mevcut mat- • 
• •• 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası .: 

deli ) prlmli aotıı 
il Türklyeden g6nderilen nav• 749 

lun bedelleri 

il 
ihraç edilu mol bedeller! 728 

• tab ve ılraoe elde• çıllarır. • 
olorok 9elen Dlıvlılerln alıJ 

li 
kur11 

' 

Yardım vf! ~eyyahloro v•· 728 • • ıalte içit'\ qelen d6vhlerln 

• • alı$ kuru 
ı ı Prlmılz solıt (Tahsil mos· &24 ' 

! Türksözü Cilt Kısmı ! lf rotları vesaire ) 
i 

Pr im,lz alıı Kuru 520 
1 - - --- -

• • ! SAGUM, TEMiZ, ZARiF CiLT l~LERINiZI ANCAK TORKSOZO İ Nl•etçl eczane 

: MOCELlİTHANESİNOE Y lPTIRABillRSINiZ : TAHSİN ECZAHANESI • • • • ........................................ yeni otel yanı ________ İiııllil __________ __ 

ı sss :s xc."' 

iN EV R O Z.I N ı 
J 81tl• atraıarıa paazeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BiR TBB KA'I 

NEVROZiN 
iu muıınnid BAŞ ve DIŞ a~rıla
(tnı ıüratle izale} t": kafidir. Ro· 
nııtiıma evcaı, ıinir mafaal ve 
ıdele 11tırapları NEVROZIN'le 

tcrta .. i edilir, Müeasir ilaç : 

N E V R O Z 1 N' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında 6ÜnJe 3 ltaıe alınabilir 

------------------------------------------
TORliYE CUMHURiYETi 

• 

Ziraat Bankası 
Kuruıue tarihi : '1888 

S..may•a : 100.000.000 TftTlı La'"' 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve tıcarl her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

1 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 
•tatıdaki plana fÖtc: ikr:ımiye datatılacaktır. 

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

" 250 
" 

1000 ,, 
40 .. 100 .. 4000 ti 

100 ~ .. ~ 
" 

120 .. 40 " 
4800 .. 

160 '10 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun, 
Mart ve l l H.ııiran tarihlerinde çelcilecelctir. 

---.91~--lil!""'"~-----------------------------

•zm~:z:=:sc:zz:.s:s:z:z:::zıc:z~ 

~ N E Z L E : 
" " R Kırıkhk,Baş, " M 1 
N Diş ve adele M 
~ ağrıları : 
A En seri ve en kati şc· il 
N kilde yal~ız kaşe A 

; .G R 1 P 1 N ~ 
N M 
= ile geçer = 
" Havaların serinlediti bu R 
il ıünlerde alacatmız ilk R 
M R 
R tedbir evinizde birkaç Gllt!P.N bulundumı~ olmalıdır. il ... 

: Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
~ yormadan ıstırapları dindirir. a 
R Luıumundas ıünde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ~ 
: . her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. N 

-~~--~~:mar~=~~--------------

ı==[]!~~ç!~~P.~~~!~~!rı::ı 
Baynıammzıa Naıarı Dallatlae ı M 

ipek ve . V•I çoraplarınazd•n kaçan aapları 
fransa'dan henüz getirtmiş oldutum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bir _ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halin~ loyarak tulim ederiz . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 
getirin • kulla~ılabilr>cek bir halde size iade edelim . 

, ... ---------------·· --·-· 
1 H 0 S N 0 E R 6 OV E 1 i 
1 Moda Tuhafiye Pazarı yeni iş ı 

l 
... ---··-----------............. . Tuhafiye Maiaza11nJa 

Sipariş kabul Olunur 
15--15 13934 

•~--ssszs •.SM 

23 Nisan 1942 

A*M***********MW*••:mai:*** 

i En Büyük Hakikat 
~R 
1 DA 
iD 
=v 
io 
~L .. " . 
= 1 !N 
" ~ 

01$ MACUNUNUN YARA TT~I SIHHl T, 
CAZiBE VE GOZELLllTIR 1 

R "Radyolin., harikulade mües
lt sir terkibi, daima tazeliti ile 
R temayüz etmiş ve onbinlerce 

de p ırlak neticeler veren 

"Radyolin., siıi terkibi meçhul 

ve birkaç mislt· pahalı ecnebi 

müıtahz:arlarından da ınüatat· R kişinin tercih ettiti yeiAne diş 
il macunu haline retmiştir. Diş 

ni kılmııtır. il tufzıss.ıhhasında ve f6zellitin· 

1 RADYOLİN 
-~---···-·········-·····-.. 

• 
T. I ş Bankası 
&lçlll taıarral lleıaplan 

1942 ·ikramiye plAaı 
KFŞIDELER : 2 ,Şubet, 4 Mayı•, 3 Ala•to•, 

2 /ltinciteırin tarihlerinJ• yapılır 

1941 llıram11eıer1 
1 Adet 2000 Liralık """ 2,000 Lira 
3 .. 1000 .. 3,000 .. 
2 

" 
7~ •• ~- ı.soo .. 

3 .. 500 .. _r 1,soo .. 
10 .. 250 " = 2,500 .. 
40 .. 100 .. = 4,000 .. 
50 " 

50 ., 2,500 .. 
200 " 2.S •• ::- 5,000 •• 
200 .. 1(. 

" 2,000 ,, 

TUrklye ı, .. nkaaına para yatırmak.. J•lnız 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnl 
zamanda talllnlzl de denemlf oluraunua 

....................... • • anamam ÇUçl •• Maklae ıa111,ıer1111 
1 MOIDll ••• 

i DEMIRIŞAÇILDI 
• Her nevi alah ziraiye imal ve tamiri, 
ı bütün makinelere yedek parça, pik ve 
• kızıl döküm, souk ve sıcak demir itleri, 
: her nevi elektrik ve oksijenle kaynalC iı· 

l 
leri vaktinde teminatlı olarak yapılır. 

.ADRES : E•lıi l•taıyon lıaralıola lıorıı•ırttl lhmit lı 
: Te'6ral AJre•i: Adana O.mir lı Telefon 383 .......................... 
.. ~ ......................... ~iEg~Efl~iiiHPiiii 

Alloaı we 11111 1.,0 HKSÖZ() 
.......... QONOl!UK OAJUI! • AD~A 

Senelift ... 1400 Kr. 
ı l Aglıfı . 125 • 

! lllnlar için idareye 
i ma_r•c••t ••m•lldlr 

1 .......... 

Sahip oc Bapnalaarriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neırtgot MUı!rd 
MACiD G0ÇL0 

lhııldı .. yer : TORKSCZO MatMa11 


