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YENi KANUN PROJESi 

Ôrfi idare 
, 'ı f~;;;;;;;~~ .. , 

ı ı 
ıı ı 
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bölgemizde 
ASKERİ EMiR VE KANUNLARA 
UYMAYANLARA AGIR CEZA 

--s 
İsmet Paşa Parkı 

Ankara: 27 (Radyo Gazetesl)
l'arihi Ankara kalesinin alt kıs· 
~andaki parka Ankara şehir mec· 
liıi tarafından "İsmet Pap Parkı,, 
lclı verilmiştir. 
~ g 

Japonyaya 
taarruza 
geçilmesi 
isteniyor 

Ankara : Z7 (Radyo Gazete•l)
J•ponlar Manealaya 165 kilometre 
llıeaafeye kadar yaklatm•ttır · Umu 
illiyet itibarile diln ve bupn 
Oıak tarkta fevkalide- bir hareket 
ollba111ıfhr. 

Tok)O : 2i ( a . a. ) - Mi 
l•ko Shimboun gu.eteıi Paıi fıUc 
°'t ırıfimkün otduğ'u takdirde Ja
Pon ana vlltarıına lcarfı bir tallr· 
fUtı seçilmesi ar 7UIUl1ll0 Ame
fİk•n efkarında gittikçe açık bir 
IUrette iÖrüldil~ünü yaımaktadır. 

Gaıele şöyle devam ediyor : 
~ Amerikalıların Puifık har· 

(Geri91 S Uooö .. yfad&) 

Ankara : 27 ( Türluözü mu
habirinden ) - Örfi İdare kanu 
nunun 7 inci maddesinde dej'işik 
tik yapılmasına dair Milli Müda
faa ve Dahiliye Vekillilı:lerince 

haı.ırlanan bir kanun projesi Bü
yillı: Millet Meclisine verilmiştir. 

~illi Müdafaa , Dahiliye ve 
Adliye encümenlerinin tetkikinden 
ıeçmiş olan bu proje ile , aake· 
ri idarenin tedbirlerine ve emir
·ıerine itaat göstermiyenler hak· 
kında yeni bazı müeyy

0

ideler kon-
111aktadır . 

Buna göre , Örfi ldare altına 
alınan yerlerde .askeri ieare tara
fından ittihaz edilen tedbirlere 
karşı hareket edenler ve emirlere 
itaatsizlik gösterenlerle hüviyet
lerine dair dotru olmıyan ıöı. 

söyliyenler Türk cez:a kanununun 
.526 ve 528 inci maddelerinde ya 
ı.ılı cezaların üç kere fazlasını 

giyeceklerdir . 
Bundan başka , Ôı fi idare 

bölıesinden çıkarılanlardan hu 
bôlie}'e· iz:inıiz girenler de bır 
yıldan üç yıla ktda siirgün ceıası 
alııcakltrdır . Örfi idare bölgcıi 
dı~ırıa çı1'.arılanların oturma veri 
olarak kııl>ul ettılı:ler i şehi r \'cya 
kasabalar , çıkarılma s~beplerine 
göre urtr h görülürlie , o yen.le 
ya tıu t valilik ı1ırıır 1 içinde kalma
Jar ı Dahiliye Vekilliti karıriyle 

mcnolunab ıkceklerdir . · 
Dahiliye , Dahiliye Vekilli~i 

merw 1 i1neü aufada l 
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i BALIK IHRAÇI ! 
İ T AHDIDE TABİ İ 
t ISTANBUL : 27 ( TORKSÖZÜ MUHABiRiNDEN ) - i 
t TiCARET VEK1LLIC!N1N , TATLI SU VE GÖL BALIKLA- ı 
t RIYLE SAZAN VE YILAN BALIKLARI MÜSTESNA , TAZE ı i BALJK iHRACINI BAZI TAHDiTLERE TABI TUTTUCU HA- ı 
t BER VERiLiYOR . ı 

~"""""""""""""""""""""""""ı 
........ ---~--~~~----------~~~~-----------------------

Ucr8tli Memurlar 
ve maaşh kadro 

Bana alt llamblllu uırlıdl 
Ankara : 27 ( Türksöıü mu· 

h,birinden )- Ücretli kadroların 
~'•flı kadroya tebd:li . hakkında-
' h•ıırlıklar ilerlemekte ve ha

lırt•nan proje üzerindeki incele
"1tltr ıen safhaya ermif bulun
"'•lttadır. Bu huıuıta veril~n ma-

~~lhata ııöre , ücretli memurlar 
•r derece indirilmek suretile ma

~flı lcadrO}'-'\ eeçebileceklerdir · 
b 11 hareket ücretli memurların 
h 111iin ellerine aeçen paradan da-

a aı bir para almalarını intaç 
bdtcelc ve buna mukabil tekaüt 
k •lclcından iıtif ade edecekler ve 
Adeınıeri de mahfuz tutolaca ktır. 
~ rıcalc bu huıuıta henüz kati bir 
~•r. \'erilmiı deQ'ildir . Bugün 
}' lıta ücret alan bir memur 
()~lde 15 fevkal&de ıam almıf 
t "1eaına ratmen bu defa bu 
(:.'~rrıı 1.iyıdeıile hy~etmiı ola-
'•l•rdır • 

Müzakerelerin bilha11a bu nok
ta üıerinde vukubulduQ'u ıöylen 
mektedir . 

f B. Hiflere 1 
1 selahiyet ! 
ı ı 

i verildi ! i 
ı • ı 

ı""" • ..""J 
Ankara: 27 (R•dyo Oazete•l)
Günüu en mühim hadisesi Hitlerin 
nutku ve hunun uyandırdığı akis· 
)erdir. Hitler uzun uzun Al.an 
zaferinden bahsetmiş ve Sovyet 
cephesindeki harekata intikal ede· 
rek büyük kışın önemini tebarüz 
ettirmiştir. 

Berlin : 27 (A-A.) - Alman 
Führeri dün Reichtag'ba bir nu· 
tuk söylemiştir. 

Hitler, 17 ilkkanun 1941 de 
Reichtag'da söylediği nutukta o · 
tayların evvelki senelerdeki geli · 
şimini anlathğını hatırlattıktan 

sonra lngilterenin Avrupa kıtası 
siyasetini tahlil etmiş, bu siyasetin 
kıtada.ki milletleri birbirine düşür · 

mek ve kendisi aıgari kan kay• 
betmek pahasına dünya impara
torluğu kurmak olduğunu ıöyle· 
miftir. 

Bundan sonra vazife bahsine 
temas eden Hitler devamla: 

" Herke aten vazifesini yapma· 
sını istemiye ve şuurlu bir tetkik
ten sonra vazifesini yapmadığına 
hükmedecek oldutum kimseleri 
kaı.anılmış hakları ne olursa ol· 
sun şerefinden mahrum etmenin 
veyahut işinden ulctmeniu kanuni 
lıakluw oldugunu sarih lıir surdte 
teyitehneıini rnedist~u ı·ica edi · 
yorum. Bunu milyonlar arasında 

birkaç unsur için istiyorum. Ay· 
!ardan beri t·cphed~ kimseye ıne· 
ı.uııiyet veremediğim bu devrı~de 
hiç bir kiwıe haktan bahıedemu. 
Biuat ben 1933 dcnberi 3 gün 
ıneüuniyet atmadım. Almaıı hi, 
kimi, milletin kendisine detıl,ken· 
diıinin millete mensup oldutuau 
anlamalıdır. 

Hakimler, on binlerce ceıur 

Almanın, memleketin bolfevizm 
tarafından yokedilmeıine engel ol· 
mak için ölmek zorunda kaldıtı 
bir anda en alçak caniler hak.kın· 
da anormal bir surette merhametli 
kararlar veriyorlar. Bundan böyle 
yqadığımız dakikanın ger4itklerini 
takdir etmiyen hikimleri azlede· 
cetim. Alman askerinin, Alman 
itçiıinio, köylünün ve kadınları· 
mızın, şehirlerde ve köylerde, bir 
tek dilfünceden, zafer diifüoceıin· 
den mülhem olarak yaptıkları fe · 
dak&rlıklar, menfaatlerini temıil 

için bizzat millet tarafından me · 
mur edilmit olan kimselerden de 
aynı hareketi istilzam eder. 

Mnthif bir kıf harbi yapmıf bu 
lunuyoruz. Cephelerin sükunetten 
çıucatı saat gelecektir. Ve o za· 
maa kııın kimin matlup öltlutnnu 
tarih söyleyecektir; inırn kütleleri 

<Gerisi 2 net sayfada) 

SUiKASD DAVASI 
•• . O dakikada sefaret otomobil 

içinde bulunan adam kimdi? 

Yarınki celse meraklı olacak 
lstanbul : 27 ( Türkıöıü muhabirinden ) - Ankaradalci suikast 

davHı nihai aafhasınıt do~ru yürümelctedir. 
Ankara A~ır ceıa mahkemesinin önümüzdeki çarşamba eünkü 

celsenin de çolc enteresan olacağı anlaşılmaktadır. 
Bu defaki celsede ihzaren celbine karar verilmiş olan Bayan Mcf • 

haret de dinlenecetir. Bayan Mefharet ilk muhat.eme günlerinde An
karadan buraya gelmişti. 

Verilen karara göre, bu şahit lstanbuldan Ankaraya götürülürken 
yol parası vermiy~celctir. Çünkü ihzaren celbine "3rar verilmiştir. Ken-

disi mahkeme huzuruna çı\oncıya kadar bir 
bulunıcalctır. 

polisin ref &<1.atinde 

Dinlenmiı olan diğer bazı fahitler hadiseden evvellti vaıiyeti şöy
le anlatmıılardı: 

Bayan Bigüm hadiseden evvel bir otomobilden inen üç kişi ile 
hadise mahallinde bulunmakta olan iki kişini" butuıtuğunu ve bunu 
mütakip dört kişinin yine vişne rengi bir otomobile binerek ayrılmış 
olduğunu ve bir kişinin oralarda l.:aldıtını gördütiinü söylemiştir . Ba
yan Bigihn orada kalan bu tek kişinin tam teıhisini yapmamıştır. Gö
rıiş teıbitten birkaç dakika ıonra infilak olmuştur . 

< Geriıi ikincide> 

Ye"i İnfG edilen Amerikan ~emilcrindcn bir kaçı 
~------------------------~--------~----~----~~---• 

Millet Meclisinde 
dünkü çalışma 

Macaristan 

Almanya yanında 

Baıueltilin beyanatı 

Budapeıte : 27 ( a. a . ) 
Büllin Macar 1ıaı.eteleri Hitlerin 

ıöyledifi nutku birinci sahifele
rinde nefretmekte ve büyük ta

arruzda Macarların Almanya ya
nında çarpııaca~ını anlatmakta
dır . 

Budapeıte : 27 ( a. a. ) -

Bııveldl, dünyanın başına ne ae· 

lirıe reisin Tranıilvınyanın Ma

car kalacafını ıöylemiıtir. 

Ankara : 27 (Türksöı.ü muha· 
birinden) - Büyük millet mecliıi 
buaün saat 15te toplandı ve 1941 
mali yıh muva:ıenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelarinde de
tişildik yapılmasına dair kanun 
llyihesı ve bütçe encilmeni maz.
bataıı. Devlet Deniz.yolları itlet
me umum müdürlüğü 1941 mali 
yılı bütçesinde detişiklik yapılma· 
ıına dair kanun layihası ve bütçe 
encümeni mazbatası. Orman u· 
mum müdürlütü 194 l mali yılı 

bütçesinde detişiklik yapılması 

hakkında 1 - 790 ve orman u
mum müdürlü~ 1941 mali yılı 
bütçesinde detişiklik yapılması 
hakkında 1 - 781 sayılı kanun 
llyihaları ve bütçe encümeni maz
batası. Posta telgraf ve telefon 
ıamum müdürlütü 1941 mali yılı 
bütçesinde defişiklik yapılmasına 

dair 1 - 787 ve posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1941 
mali yılı bütçesince detişiklik ya
pılmasına dair 1 - 799 sayılı ka
nun liyihaıarı ve bütçe encü•e· 
ni mazbatası. Vakıflar umum mü· · 
dürlüğü 1941 D'ali yılı bütçesinde 
dea-işiklik yapılmasına dair kanun 
layihası ve bütçe encümeni maz· 
batası muzakeresini yıtpmıştır. 

Bay Gandinin Japon 
aleyhtarı sözleri 

Allahabad : 27 ( a. a. ) -
G.n!Ji, mutaarrı:ıların Hindistanı 
kurtarmak ıçın çarpııtıklarına 
inanmanın delilik olacaQ'ını ıöy
lemiı ve Japonların ft:ııa niyetini 
tebarüz ettirmi,tir. 

Sovyet cephesi 

ıaıı mevzii 
akınlar olda 

Moskova: 27 (A.A) - Kale· 
niude Ruslar iki köyü geri almış, 
300 Alman öldürülmüştür. 

Moskova : 27 (A.A) - Roy· 
ter: Bu sabahki Sovyet tebliti: 25 
nisanda cephede ehemmiyetli hiç 
bir değişiklik olm'amıştır. 

24 nisanda hava muharebele · 
rinde ve yerde 68 Alman tay ya· 
resi tahrip edilmiştir. Bizim kay
bımız 10 tayyaredir. 

Barantz denizinde harp gemi· 
lerimiz 12000 tonluk bir düşman 
nakliye gemisini batırmışlardır . 

Beılin : 27 (A.A) - Alman 
orduları başkumandanlığın tebliği: 

Şark cephesinde, muvaffaki· 
yetli Alman mahalli hücumlar ve 
keşif hareketleri yapılmıştır · Düş· 
manın münferit hücumları püskür · 
tülmüştür . 

Bomba uçakları , gündüz Le · 
nıngrad ve Novorossisk'te Ve K11f. 
kasya kıyılarında bu1uııan ınühiıu 
askeri tesisleri bombalanıışlardır. 

Laponyada, Alman ve Fin kı 

taları, şiddetli düşmau hücumla· 
rını püskürtmüşler ve dü~maııa 

ağır ve kaıılı kayıplar verdirıuİf · 

\ 

!erdir. 

11 nisandan 25 nisa kadllr, 
! Sovyctler 322 uçak kaybetmişlrr· 

dir. Aynı müddet içinde f8.rk cep· 
besinde bizim kaybımız 36 uçaktır. 

Kaledonya 
meselesi 

Viıi Amerikayı 
protesto etti 

Viçhy ı ' 27 (A.A) - Reımi 
teblit: 

Birle~k devletler harbiye na· 
zırlığınm tebliti, Amerikan kıtıı· 
larının yeni Kaledonyaya gelwif 
olduklarını bildirmektedir, Bu teb 
litin ilave ettitine · ıöre, mahalli 
makamların tasvibiyle i ö n d • 
rilmif olan': bu kıtalar, adanın 

müdafaasına İftiralı. edeceklerdir. 

Eter, vatanlarına kartı iıyan ey· 
lemit olan Fransızlar, 1940 eylü· 

ı Gerlal 3 B.oeü sayfada) 

DiKKATLER 

1111 DUılı 
l - Son günlerde ba.11il•rdı 

ıarap, bira bulunmamaktadır. in 
hi•arlar idaremizin, bu nolcsanlıfı 

•Ürotle le/cifi edeceğini umarız. 
il - Şelırimiz pastahanesin

de para alan memurların adedi 
arttırılmış, şimdi hem halk ve hem 
memurların işi kolaylaımıştır. Para 
veren kı~mı ise hala bir tek me
mur idare etmektedir ki, lmracla· 
ki memur çok yorulmaktadır . P. 
T. 1. tıilciycl milclıirli11ıiniin, lıÜ 
işte old11Ru gibi bu mevzu ıistünde J ı 
önemle duracalını ve bu c/ilıfi ele 
yerine ıetirueğini kurftıeflı umid 
ıdıric. 
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içtimai meselelerimiz L · HAB .._RLER -T erbiyede ailenin 
•• 

Od evleri 
iaşe Müsteşarı 
Ankaraya gitti 

Pirinç satışları 
serbest olacak 

• • • Ana ve babaların da talebe 
iaşe Müsteşarı Sayın Bay 

Şükrü Sökmensüerle Hatay Valisi 
Bay Şefik Soyer ref akatında Top· 
rak Mahsulleri Ofisi Zıraat Mü~te 
:şarı Bay Atıf Güray ve Ziraat 
Vekaleti Bursa Böcekçililc Ensti
tüsü müdürü, Zı rallt Mühendisi 
Dr. Tahir lkmez oldui"u halde 
dünkü lskeııderun· Ankara katarile 
şehrimizden Ank araya hareket 
etmişlerdir . 

Ceyllaada karalan 
bayırlı mleııeıe 

işlerini benim anlayı,ımıa 
takip etmelerini isterim 

-2-
Penceredr.n sokağa evin çöp

lerini atan bir anne kızına ilk 
kötü örne~i vermiftir . 

Bu hareket tekrarlanınca !· 
detleşir. Çocuk da artık , sınıfı , 
parkı, bütün umumi yerleri kir
letmekte mahzur görmez . 

Komşusunun malına saygı gös 
termiyen bir baba evladına ce
miyet malına ilk saygısızlık tel· 
kinini yapmııtır. Seneler geçtikçe 
bu huy önlenmezse , çocuk , O · 

kulda 11raları bozan, parkta çiçek 
yolan bir şımarık olur . Terbiye 
sözle olmaz . Beğenmedığiniz bir 
hareketi ııİL yaptıktan sonra ço
cuğun yapmamasını istemeğe hak· 
kınız yoktur . 

Elli defa değil elli bin defa 
tenbih etseniz sizin yaptıkları

nızı çocuğunuz da yapacaktır . 
3- Kötü huylar çocuğa sa

dece aileden g~çmez .. Sokaktan , 
kötü arkadaşlardan gelir . Çocu
ğun sokaktan, kötü arkadaşlardan 
kötü hurlar almaması için baı.ı 
aileler çocuklarını eve kapatır

lar. ArkaJaılarilc temastarı men· 
ederler. Bu, boşuna I bir gayret
tir. Çocuk ailenin malı değildir. 

Yarınki cemiyetin hasıdır . Ar
Jcadaşlarile temastan menedilme~i 
mümkün değildir . O ne yapar 
yapar, onları bulur . Çocuğu eve 
kapamaktansa , s0kağı düzeltmek 
daha keıkin; verimli bir çaredir . 
Oyun yerleri kurarak, çocuk bah
çeleri yaparak, ana okulları aça· 
rak .. 

Çocuk herıeyi oyurıla öğre

nir. Bu ıurelle onun oyun zevki 
tatmin edilmiı olur . Hem de o
yunla müsavi , manevi gelişmeıi 

/ temin olunur . Bir cemiyet bü· 
yüklerinin dlenmeıini düşündüğü 
kadar çocuklarının da oynama
sını eğlenmesini düşünmesi lazım· 

dır. 

4- Oyun yerlerinde de, oda· 
da, sokakta çocuğun daima kon· 
trolü, takibi lazımdır . Çocuk da
ima inkiıaf halindedir • liazı aile· 
ler çocuiun hiç yalan ıöylemiye· 
ceği, kötü iş yapmıyacaiı iddia
sındadır . Böyle iddialar doğru 

de~ildir . Çocuk ihmal edilmcğe 
hıç gelmez. Derhal kötü• huylar 
edinir. Bunun için çocuğun her 
hareketini gözden geçirmek , ar
kadaşlarını da 1'ontrol etmek , 
terbiyenin en önemli ıartların

dandır. 

5- Sayın analar , babalar : 
Üzerinde ısrarla durulmasını is · 
tiyecc2'im hir meseleyi de arı:e· 
diyorum : Çocuklarımıı:da aciz 
duygusunu yaratacak hareketler 
yapmamalıyız • 

Çocuğa " Sen yaQamazsın . 
Sen anlamusın, " gibi hep menfi 
telkinler yapılmamalıdır . Hatta 
çocuiun kusurları da tenkit edi· 
lirken ümit kapıları kapanmama
lıdır. Bilakis her işte çoeuğumuza 
cesaret vermeliyiı:. Terbiye etmek 
cesaret vermektir 

0

diyenler de 
vardır . • 

6- Yeni neslin terbiye işle· 
rinde bugün herkesin şikayetçi 
olduğu:bir mesele var • 

.. Yeni neslin saygısızlıiı id· 
diası • Ben bunu mübalağalı bu
luyorum . Bu kısım iddiaları da 
tamamen haksız .. . 

B iz çocuklarımızdan körükö
rüne itaat sayiı bekliyemeyiz . 
cü'mhuriyet vatandıfl yaptığını ' 
uvditini , uydığını bilerek ya-

INÔNÜ • • • pan, seven , sayan insan demek· 
tir. Saygı du;gusunun da temel· 
leri ailede kurulur. Ana ve baba 
öğretmeni ş:kayet eden çocuk
larıle bir olarak bu şikayeti tek
rarlar ise aile bilmiyerek çocu
ğuna saygısızlık tohumu aşılamış 
olur . 

Bu tohum fılizlenince , yani 
çocukta saygısızlık itiyatlaşınca 

bu defa anuını, babasını da say
maz olur . Az da olsa bu kötü 
huyu kazanmış olan yavruların 

durumunu düzeltmek ana , baba 
ve öğretmenin vazifesidir. Büyük
lere saygı bizim milli yasamıı.dır. 

** 
Türk ailesi yer yüzünün en 

saQ-lam aile tiplerinden biridir . 
Türk cemiyetinin temelidir . Milli 
mücadeleyi yaratan odur. Sayısız 
inkılapları baıaran odur. Terbiye 
davasında da mutlaka muvaffak 
olacaktır . Ve olmaktadır . Türk 
milleti gelecek günlerine emni· 
yetle bakmaktadır . Türk gençli
ğinin de zamanı gelince babası 
gibı yurdu ve isti1'lali kurtarmak 
için kanını seve , seve akıtacağı 
muhakkaktır. Çünkü örneğini ba
basından anasından almıştır. 

Ekrem Gür.el 

23 NiMn 1942 de Halkevinde 
verilen kon/eranslatı kısaltılmış· 
tır • 

İhtiyar meclisleri 
istimlak selahiyeti 

Köy kanunu ile ihtiyar mec• 
liılerine verilen istimlak salahiye· 
tinin kullanılmasında dikkatli ha· 
reket adilmcsini suyistimale ve 
şikayete meydan verilmemesini, 

yolsuzluk yapanlar hakkında ka · 1 
nun ı-ereğince muamele yapılaca· 

ğıııı Dahiliye Vekilliti valiliklere 
bildirmiştir • 

Vilayetlerin ve Kaza
ların coğrafyası 
Dahiliye Vekilliii, valilik ve 

Kazaların c9ğrafyalaruu tesbite 

devam etmektedir. Bunun için 
Vekillilıte bir büro kurulmu4tur. 

Vekillik valiliklerden istenilen 
malumatın 

isteıııi,ti r . 
acele gönderilmesini 

Sayın Valimiz Bay Faik Üstün 
Vali muavini, Ziraat müdürü, çel 
tik mütehassısı , Emniyet müdürü 
ve Hatay müdürü Bay hınail Hak
lcı , Ziraat ve Ticaret odası reis 
lerile çiftçiler birliği reis ve ııı:a

ları ve bir çok memur ve dostla 
rı tarafından uğurlanmıştır . 

Kozacılİk işleri 
Bursa Böcekcilik Enstitüsü 

müdürü Bay Dr. Tahir Yetmez 
Halayda Koza Tarım Satış Koo
peratifini kurmuştur. Mumaileyhin 
bu hafta zarfında Ankaradan Şeh· 
rimiıe döneceği haber alınmıştır. 

Serbest Güreşler 

Adanadan Ahmet Alı•oy 
Türkiye ikinci•i oldu 

25 ve 26 Nisanda lstanbulda 
yapılan Türkiye Serbest güreş bi
rincilikleri müsabakasına iştirak e
den bölgemiz 6 l kilo güreşçisi 

Kürkçüler köyünden Ahmet Ak· 
!'-OY Türkiye ikinciliğini kaz;ırıch

ğını memnuniyetle haber aldık. 

Tebrik ederiz. 

Sabn alınan pamuklar 
· Ziraat Bankası tarafuıdan 

hüküıpetçe el koııuldutu için satın 
alanan pamuklar için bu bankaya 
yuzde bir komiıyon verilmesi 
kararlquuştr. 

Ağır işçi karneleri 
Ticaret Vekilliği iaşe müste

Jarlığı ağır işçi karnelerinin kim 
lere ve ne Ş"kild<' verileceğine 

dair olan talimatname üzerindeki 
çalışmalarını b i tiı mek üzeredır 

Hususi idarelere 
verilen yüzde onlar 

İspirtolu içkiler gelirlerinden 
hususi idarelere verilen yüzde on
lardan birikmiş olan 200 bin lira 
Dahiliye Vekilliğince viUi~·etlere 

dağıtılmıştır . 

Nahiye müdürleri 
Dahil iy~ Vekilliği bu yıl yaı 

hadlerini dolduran 303 doğumlu 

nahiye müdürlerini sin tahdidine 
tabi tutmağa karar vermiştir 

UZAKLARDAN HABER 

Kooperatif faaliyette 
Ceyhan : 27 ( Türksözü m~

habir inden ) - Bir müddetten he: 

ri faaliyetini durdurmuş olan lk· 

tisat Milli Taavün Alım ve Satım 

ortaklığı kooperatif Şirketi bu 

kere ortalclarile elbirliği yaparak 

Ceyhanda şirketi yeniden canlan 

dırarak hem Ceyhan halkını ve 

köylüleri ve hemde buna yalcın 

Kadırlı , Kozan , Feke , Saim· 
be}' Iİ , Andırın , Bahçe ve Os
maniye kaza halkı ve köylüleri de 
pahalı giyecek yiyecek kullana
cak eşya !sıkıntısından kurtarmış 

olmakla beraber bugünkü başını 

almıı yürüyen ihtikarın önüne de 

bu 'irketin açılmasiyle geçilmiş 
olduğu kanaatindeyim . Sebebine 

gelince dıfarıdan alacağın her 
hangi bir mal olursa olsun metre 
ise yüzde 40, kilo ise yüzde 30 

aşağısına alınabildiğini: gözümle 
gördüm . Şirket / Müdürü olan 
Ziya Mülayimi ve ortaklarını zi. 
yaret ettiğimde halkın tehacümü· 
nü gördüğüm zaman şirket mües 

si~lerini tebrik ettim . Bu şirketin 
yeniden canlanmasına Ceyhan 
Kaymakamı Bay Sadi Cidalın ve 

Sayın Valimiz. Faik Üstünün gös 
terdikleri alaka Cidden şayan 

taktirdir •. 
Gerek Valimiz ve gerekse 

Kaymakamımız millet işlerini son 

derece titizlik gösterdiklerini bil 

diğ'im için bu iki kıymetli amirle

rimizin daha böyle bir çok şirke
ti tavassutlariyle meydana getire· 
ceklerinden ümitvarım . Yulcarıda 
saymış olduğum köy ve kaıalar 

bu şirketin açıldığından dolayı 

sevinç duymaktadır . 

Her yerde halkın ve bilhassa 
köylünün menfaalını k<ıruyacak 
bu gibi ıirlcetlcrin açılmasını fay. 
dalı bulunım . 

Bu şirketin safi kArının yüz
de onu asker ailelerine verilmek 
tedir . 

Futbol maçları 
Adana Gençlik kulübü ile Ma

latya mensucat gençlik kulüpleri 

futbol takımları Adana sladyo· 

mıında karşılaşmışlardır. Nihayet 

maç iki ikiye berabere bitmiştir. 

• 
Gökyüzüne ait ilmi çahşmalara dair 

Gökyüzünü tetkik için çalışmalar devam ediyor. 
4 ·- 5 kilometre yüksekliklerde oksijenin kifayet· 
sizliği tehlikeli surette hissedilmektedir. Nefes al
mak güçlüğü hissedilmezden evvel fiziki ve akli 
bir zayıflık duyulur. tayyareci bir takım kabuslara 
tutulur, ve irade kuvveti azalır. Tecrübe için 10 ki · 
lometre yükseklikte uçmuş olan bir pilot, ştralosfer
de bu arızalara kurban •iitmesine ramak kalmış Ol· 
duğunu söylüyor. 

Pilot inerken radyo ile kendisine verilen işaret· 
leri güçlükle- anlamıştır. Tayyareci, işaretleri veren 
istasyona doğru uçtuğunu zannediyordu. Hakikatte 
ise merkez üzerinde uçuyordu. 

Sahilden 200 kilometre uzaklaşmış iken hatasını 

anlıyarak geri donmüş ve haznesinde kalmış olan 
bir kaç kilo benzini kullanarak sahile cebri bir 
iniş yapmıştır. 

Kafi mikdarda oksijen bulunsa bile bir takım 
tedbirlere başvurmak icap eder. Bunun için tek 

çare vardır: O da hava tazyikini yeryüzündeki tazyak 

derecesinde tutan hususi bir kabine ile tayyareyi 

techiz etmektir. Bu sahada hiç bir yerde tecrübe 
henüz ileri gidilememiştir. 

Şimdiye kadar yapılmış olan uçuşlar, stratosfer 
hakkındaki bilgilerimiziD pek az olduğunu göster· 
miştir. Yalnız şu anlaşılmıştır ki orada devamlı ve 
hoşa gitmiyen hava kargaşalıktan yoktur. Altı bin 

metre yükseklikten itibaren, fena havalann estiti 
sahalar müstesna, hava bütün kuvvetini kaybediyor. 

Fakat stratosferde de hazan kasırgalar ve fırb· 
nalar çıkıyor ve bunların sürah 300 kilometreyi 

geçiyor ki arzın hiç bir noktasında bu şiddette 
kasırgalara raslanmaz. Şimdiye kadar tecrübe ucuş
ları sakin havalarda yapıldıtından bu yüksek 
tabakalar. için hakiki ve kati bir fikir edinmek 
mümkün olmamıştır. 

Hava tekniği, evelemirde bu sahalarda haki· 
miyetini temin etmeli ve bu noksan bilgilerimiıi 
tamamlamalıdır. 

Pirinç bölgelerinde pirinç eki 
mine başlanmıştır . Ekimi geniş. 

letmek makıadile yeni mahsulün 
idrakine kadar pirinç ve Ç8ltik 
satışlarının serbest bırakılmasına 

karar verilmiştir . Toprak Ofisi 
tarafından toplanmış olan pirinç 
ler , vilayetlerin ihtiyacını temin 
için tevzie tabi tutulacaktır . To
humluk için dahi çeltilc yetiştiri

cilere ihtiyaçları lcadar tohumluk 
verilecektir . 

Fudbol birinciliği 

MERSİNDE YAPllACAK 

OlAN MOSABAKAlAR 
Mersin : 27 (Türksözü Muha· 

birinden) - Beden Terbiyesi U · 
mum müdürlüğü Futl>ol Federas· 
yonunca ha1.1rlan<ı1n Türkiye Birin· 
ciliği müsaba'kaları hakkındaki ta· 
limatname, Bölgemize tebliğ edil· 
miştir. 

Bu talimatname ahkamı mu 
cibince bu sene Türkiye birinci· 
liğinin ikinci kademesini teşkil e
den gurup müsabakalarına yirmi 
yedi bölıe iştirak ettirilmektedir. 

Yirmi yedi bölgeden, Elaıığ, 

Adana Kayseri, Sivas, Hatay, Ma
latya, Konya, Gaziantep ve Tokat 
bölgeleri takımları Mersin de top
lanacak lçel takımının da iltihakı 
ile ona baliğ olacak takımlar tas· 
fiye usulü ile karşılaşacaklardır. 

Şehrimiz stadında yapılacak 
olan müsabakalara 1 Mayıs 1942de 
başlanacaktır. 

Salkaıd dav Ası 
(Başı l inci sayfada) 

Şoför Fahri uçar ise istasyon
dan aldığı ihtiyar kadını Kavaklı 
dereye götürmekte ihn Atatürk 
bulvarında yolun kenarında sefa· 
ret otomobillerinden bitinin durdu 
ğunu g.örmüş ve içinde kimse 
yoksa yuğ istemek için otomobi · 
lin içine dikkat etm:ş ve vişne 
rengindeki bu ot~mobilde ecnebi 
olduğunu mutlak olaralc söylediği 
ıoför ile yanında Kornilofu gör
dügünü iddia etmiştir. 

Fahri uçarın gördükleri bu 
kadarla kalmıyor, Fahri bire:ı ile
ride }'Olun kenarınde giden bir 
adama rastlıyor. lhtivar kadını 
Kavalclıdereye pazarlıkla aötürdü
ğü ve arabRsında yeri oldu~u için 
elinde 1'ırm1zı bir cisim taşıyan 

bu adamıda utomobiline alarak 
yevmiyeyi doğrultmak için yanı. 
na yaklaşıyor ve korne çalıyor. 

fakat kırmazı paketin ı~hibi fO· 
förün yüzüne dikkatli, dikkatli 
bakıyor, sonra baıını sallıyarak: 

- Hayır .. cevabinı veriyor. 
Fahri Uçar birkaç dakika sonra Ih. 
tiyar müşterisini Kavaklıderede 

iııdirdi~i vakit inrilak1 işitiyor. 
Fahrinin vişne rengindeki oto

mobilin içindeki ikı kişiden biri· 
nin Kornilot olduğunu söylemesi, 
yolda görduğu ve fltomobile ça · 
ğırdığı meçhul adamın Ömer ol· 
duiunu anlatıyor, Fahri ômeri 
hadiseden bir kaç dakika evvel 
çok dikkatli gören tek şahittir. 

Bıyın Bigümün gördüğü viş· 
rıe renti otomobili, beş kişiden 
birinin ayrılarak yolda kalması 
intiabın ı ve Fahriniı ifadelerini 
bir araya toplanınca muhakeme
nin cereyını ve safahatı bakımın. 
dan bir hayli enteresan olduğu 
lfikirdır. 

Şimdi lstanbuldaki şahitleri 
de dinledikten sonra davaya daha 
çok vukuf peyda etmek kabil o
lacaktır. Çünki, lstanbuldaki şa. 
hitlerin Abdurrahman - Pavlof 
münasebetlerini aydınlatmak cep· 
hesinden bü) ük bir kıymeti ola· 
caktır. 

Sayfa 2 

Köy gezisi 
Yazan : Vehbi Evinç 

H
alhvi, Paur ııüııü c Yüre~ir> 
Ov asın ııı büyük köylerinden 
olan c-Kadıköy>e bir geı.i ter

tip etmitti. Bu gez.iye Maarif mü· 
dürfi Ekrem Gürsel ve refikası 
ile Kız Enstitüsü müdürü ve öğ
retmenleri, Muharrir Retat Enis 
ve eşi, Halkevi reisi Dr. lızet 
Bilger, Askeri Dr. Jardan Sait Öz· 
can, Halkevi idare heyeti azaları, 
Halk türkülefi ekibi iştirak etmif 
bulunuyordu. 

Yeşil bir ovanın bağrında, 
tabiatı uyandıran Baharın taze ve 
can açıcı gü7.ellitini doya doya 
ıeyretme~e başlamıştık. Bu feyz 
dervasında iki tarafımıı, gözümü· 
zün görebildiği sahalara kadar 
yemyeşil bir manzara arzediyoı. 

du. Makinemiz, ııanki bir mırad 
derya11nrla yüıer gibi, yeşil 
tarlaları bir şerit halinde bölen 
tozlu yolda akıp gidiyordu. Yo· 
lumuzun solunda, uzaklarda c nur 
dağları :.. Misis bölgesinde ovaııın 
bir ucundan başlayıp ditcr ucun
~a bitiyor ve hörgüç gibi irili 
ufaklı yüsekliklerle, bu ovanın en 
serin nefesini ben dağıtırım, der 
gibi göklere bakıyordu. Sağım11.:-

. da ve biraz uzakla, Seyhan neh· 
rinin mezruı boyunça agaçlık bir 
ıaha görünüyordu. Köy türküleri 
aöyleyerek kızların bu aüı:ellitine 
kendini büsbütün veren kafilemiz 
çek şen ve mesuttu. Birkaı,; çifli· 
ği, Mihmandar k ' yünü geçtikten 
sonra Kıdıköyüne gelmittik Doğ· 
ruca k~y okuluna indik. Bugün, 
ayni zamanda, altı aydanberi de· 
vam eden köy kızlarının dikit 
kursu sergiıini de görecektik. O
kul binasında hazırlanan ıergıyı 
Maarif müdürümüz kısa bir nu· 
tukla açtı. 

Bir köyde bu kadar rrtükem· 
mel sergi . . . Görmiyenler buna 
inanmıyabilir, fakat biz, köy kız· 
!arının altı ay içinde ne güzel it· 
ler başardı~ını gözümüzle görerek 
onur ve kıvanç duyduk. Cidden 
mııvaff ak itler . . . Maarif mü· 
dürü firenk gömleklerini göstere
rek bir kııcağıua soruyor: cBun
lar ne kızım?~ Cevap ılıyor: <Er
kek gömleğL> Ne güzel cevap! 
Firenk gömleği değilde erkek 
gömle~i. Başka bir lcıza ben so• 
ruyorum: cBu çiçekleri de ıiımi 
yaptınız?J chayır> diyor. Yalan 
ve aldatmak }Ok, dağru, 

öğretmenleri ilave ediyor: cProg· 
ramlarınrla çicek derıi yolrtur, 
bunları göstermek için Enstitüderı 
geıirtmiştlm. > Dürlü dürlü nakıf 
ve oya işlerinden tutun da her 
türlü kadın dikişlerine ve erkek 
çamaşırlarına yer veren bu ıergi·~ 
} i ifezerken hepimizin gönlünde 
iyi duygular çiçekle ve bu kunlarırı f 
diter köylerimizde de açılacatını 
düşünerek kadınlığımızın istikbali 
için parlak ümütler dotdu. 

Biraz so .• r8' köy okulundaki 
manzara fU idi: Halkevliler köy· 
lilnün arasına bir arı ıibi dafıl· 
mışlar ... Bir tarafta doktorlar haı· 
tılan muayene ediyor ve Halkavı 
İliç sandıtından gereken kola) 
ilaçlar dağıtılıyor, reçeteler yaı.ı• 
lıyordu. 38 trahomlu ile 30 di~ef ı 

hastaya bakılmıştı. Bir tarfta d• t 
köycülük komitesi reisi Memdutı 

Pekbilaen el tezgahları hakkınd• 
köylüye izahat veriyor ve doku· 
ma örneklerini gösteriyordu. Hal· ı 
kevinden götürülen kitap, mecmu· 
a ve gazetelerde köylüye datıtıl· 
mıştı. Ben de köyün en ihtiyar' 
seksenlik Ömer Özdemiri bir kÖ' 
şeye çekerek onunl!l köy hakkı 
da konuşmıı2'a başlamıştım. Ayr1 

bir makale tetkil edecek olan bd 
konuşmalan bu dar sütuna alaı• 
mümkün olamıycaktır. 

Yemeklerimizi beraberimiı: 

rötürdü~ümüz halde, köylü, 91 
kınlarımızı açtırmadı. Köylürıil~ 
sofrasında öğle yeıne2ini iıtah11 t 
ve hep bir arada yedik. Yeme~ 
ten ıonra ellerimi yıkarken bif 
atırlıyanlardan birine taiılıyo' 
dum: c Şehirli köye gelince, kÖ 
lümüz bize yemek· çıkudıf ı h•I 
de, ıiı ıehre aelince, biz ıiıe ,,, 
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Aynaktan • • 
A•erllla .......... 

Geçenlerde bir Vaşington telgrafı 
A.rnerika ordu ve donanmasının 
kına susamış aldutunu bildiriyor· 
du Fakat bu kana ıusamıthk adam 
Öldürmek için detil, adam yaşat· 
llıık içindir: Çunkü Amerikan kızıl· 
htçı çok kan kaybeden yaralılara 
~erilmek üzere, 1 temuza kadar 

127.040 litre kan istemektedir. 
Normal bir insanda oı talama 

hesapla bet litre kan bulunduruna 
töre, eter istenen miktarı elde 
ttnıek için her insanin bütün kanı· 
Ilı almak gerekseydi bu, tam 
145.408 kişinin canına malolacakh. 

Bu da rösteriyorki bu harpte 
61nıek de, sat kalmakda kan dök· 
lhete hatlıdır. 

Çocuk nükteleri : 
lhtiyar amca o gün dört yegeni · 

ni r<Srmete relmişti. Sordu; 
- Dersler nasıl gidiyor? Çalışı · 

Yormusunu1.? 
Erul cevap verdi : 

- Ben cografyada birinciyim. 
- Ya sen, akın ? 
- Ben hesapta birinciyim. 
- Aferin. Okan, sen nede b irin· 

Cisin? 
- Gramerde ... 
Sıra Alkan'a gelmişti .. Sual bek· 

lernen biraz kızararak, cevap verdi: 
- Ben de sınıf birincisiyim. 
- Neden? 
- Paydos zili çalınca dışarıya 
Çıkmakta ... 

Yeni kanun projesi 
• <Baetar•li Bfrineidel 
f kırariyle valilik sınınndan dııarı 
• Çılcarılanlar , ayni yere izinsiz 

Iİrdikleri takdirde bir seneye ka
<lar sürgün cezası alacaklardır . 

Türk ceza kanununun 526 ın-
• tı maddeıi ; salahiyetli makam

ların aldıtı tedbirlere ve emirlere 
llymıyanlann bir aya kildar hapiı, 

• l•pka giyilmesi ve Türk harfleri 
k kuııamlması hakkındaki kanun hü 
n kiianterine riayet ctmiyenltre de 

(lO) liradan (200) liraya kadar 
ı>•ra ve üç aya kadar hapis ce· 
~aıı verileceti hakkındaluı . 

• Ayni kanunun 528 inci mıd 
dtıinde de ; vazife halinde bulu 
ilan memura doğru olarak hüvi-

• Yttini ıöylemckten çekinenlere 
(lo) liraya kadar hafif para ceza-

n •ı ve diter hakikat dıtında ıöz 
'Öylerse ayrıca bir aya kadar 
<la hapis cezaaı vcrileceti bildi
tihnektedir . r, 

n 
ıf Japonyaya taarruza 

geçilmesi isteniyor 
i· ( ll•JI 1 ioci say#MI• ) 

binde boyuna utradıkları muvaf-
1 '•luyetaiılilclerden dolayı böyle 

ı bir arr.u anlqılır bir şey olma
laataına ratmen , bu gibi arzular 
J•P<>nlara tuhaf ıörünmektedir . 

ki Çiirıldi, Amerikan ıilAhlarının bu
• llnlcü hali, Amerikanın bu çefit 
I· ~reUta giriımesine elveritli de-
1. lildir . Harbin Avrupada almış 
vı <>ldutu telail , Amerikan donan
•'/ "'"ıaı bııln bulandutu itten 

1, 'Yrılırak ,Paaifite gelmesine mü-
et ~t detildir. Paaifikte , Amerika
~· t1~rın elinde yeter derece atra· 
it tıılc üs de yoktur . Pasifikte hü · 
• ~IQ ancak 1944 ıenrsinden sonra 

11 hpılabilir . Fakat o zamana ka· 

1 ;!:r Japonya da m1lhim ilerleme· 

11 elde etmif olacaktır . • 

ıl· 

~ latr teY ypa1mayız. Siz.in biı· 
Ct hılclnnız kalmıyor mu ? > O 

' L ~ıp verdi: c Şr.hirli köyde aç 
'tbrıı vebalı köylünün boynuna; 

)Jii şehirde aç kalıraa vebali 
l't linin boynund.> dedi. Bu söz 
t. _ _tlt lc6ylilı8ntln ne asil bir ruh 
:·,.dttını, bıtka yönden anlıtan 
"-~Gk bir miHldir. Ona derin 
""filet! 

~·L.~leden sonra, halk türküleri 
• 

1ullllıı Kadıköylüleri etlendirdi 
• )eUnlır oynandı. Köyün görülecek 

. tlerj de gcıildikten sonra, taze 

6 bayat içinde ıeh:-e nt.ı'eyle 
"411•. 

V ela6i E11inf 

Sayfa 3 

Dl$ HABERLER 
, ......................... .. 
1 Nazarı dikkate 1 

u~alııarlı ıehirtlerinden bir lıöıe 

Norveçte tedbirler 
Stokhalm : 27 ( ı. a. )- Nor· 

veçteki harp esirlerile temas eden 
ve bunların kaçmaaına yardım 

edenler (ilüm cezaailc cezalandı · 

rılmııtır. 

Rektör Cemil Bilsenin 
verdiği konferans 
lstanlıtul : 27 ( A. A. ) -

Üniversite Profesörü Rektör Ce· 
mil Bilıel Halkevindc siyaıi mev
zuda bir konferans vermiıtir . 

ZA Y - Marq Mkerlik fube•i•· 
den aldıtım:terhis katıdımı kay
bettim. Yen isini alacatımdan bük · 
mü olmadıtını ilin ederim. 

Marqın Hatuniye mahal· 
lesinden Abdullah otlu 
Mehmet 311 dotumlu 

14084 

1 Askeri Vaziyetin 
ZAYİ - Nüfus tez.kiremi zayi 
ettim . Yeniıini alacatımdao Es· 
kiıinio hükmü olmadıtı•ı ilin 

Sovget cebhesinde 
çamur deryası ! 

ederim. 14085 
Cebelibereket•Osmaniyeain 
Hacı Osmanlı mahalleıiaden 
Osman otlu Ôkkif Enir.ara 

Adana Sulh ikinci hu· 
kuk mahkemesinden_: 

BÜYÜK TAARRUZ NE ZAMAN? Adananm Şıhmuatafa mahal· 
lesinde mukim Hüseyin kızı Ayte Cephenin bir çok noktaların· 

Raystağda 
(Ba,tarafı Birincide> 

feda eden saldargan mı, yoksa 
mevziini tutmakla iktifa eden mü
dafi mi? 

M. Hitler, M. Çörçil'in 1940 
mayısında bu harbe başladıtı· 4 
ay keudiıine ihtarlarda bulunarak 
bekleditini, sonra harekete geç· 
mek zorunda kaldıtını, bu harpten 
meıul olan tek kitinin o zaman 
inlemete başladıtını, timdi de 
beklemesinin zafından olmadıtını, 
bundan böyle bu cani devrilerek 
eseri yıkıhncıya kadar darbeye 
darbe ile mukabele edecetini bil· 
dirmif, Alman denizaltılaranm sa· 
yıca mGtemadiyen arttıklıra gibi, 
faaliyetleri de arttıtmı ve artaca 
tına ve Rus devi yıkahncıya kadar 
801.fCviklitin dövülecetini, hakkın 
Almanlar ve müttefikleri tarafın· 
da oldutunu ve hakkın galebe ça· 
lalacatmı söyliyerelr. nutkunu bi · 
tirmittir. 

Berlin : 27 (A.~) - M. Hit· 
lerden sonra söz alan marcpl 
Herm•nn GCiring, meclisi Führer 
tarafından iıtenilen hak ve seli· 
hiyetlerin kabulüne çatıran bir 
nutuk ıöylemiş ve meclisin bu 
hakları ittifakla kabul ettiğini mü· 
phede ve tesbit eylemitlir· 

Maltaya dört ay 
içinde 11,000 akın 

Kahire : 27 ( A. A . ) -
Malta adaaı dört ay içinde 
11.000 dütmın tayyaresi buraya 
ıkın etmiıtir . Malt" ciddiyetle 
bu taarruılara mukavemet etmek 
tedir . 

Kaledonya meselesi 
(J!laftanfı llirbaeide) 

lilade Yeni Kaledonyayı ele we 
çirdilerae, bu olay Amerikalılara 
oraya uker çıkarmaları için bir 
hak vermez. De Gaulle veyahut 

onun milmeısillerinin, F ranaa adı 
aa konuımak için hiç bir aalihi 
yelleri yoktur. Fransız hükGmeti 
Fransanın Vatington büyük elçisi 
M. Henri Haye'e amerikan hüku 
meti aezdincle prote•toda bulun 
mak için talimat göndermiftir. 

lrandaki eşkiyalar 
Amerikalı bir kadın 
gazeteciyi öldürdü 
Vıtinıton : 27 ( a. a. ) -

Iran eıkiyaları Amerikalı bir ka
dın ıaıeteciyi öldilrmüttilr . 

da muharebeler şiddetlenmektedir. Çiftçigilin felc ve atehi musinne 
ile malul bulundutu anlqıldıtaa· 

Şimdiye kadar Sovyet kıtaları ta· hk h it 1 dan ma emece acra ına a ıaa-
arz ederken şimdi Almanlar taaruz 1 rak her ttir Ü umur ve huauaabnı 
etmete başlamışlardır. Bu taarruz· 

tedvir, phsına ve emvahnı aıyanet 
tarın hedefi, geçende de söy· •1 t k - ~1 Ad ve temıa e me uzere ..,. u a • 
leditimiz gibi, cebheyi iılah etmek, nanın ıu wediti mahallesinde 

ileride başlıyacak büyük taarruz oturan Alike otlu Mehmed Çiftçi. 
için üsler hazırlamaktadır. Rusya· k 
da büyük hareketler için daha bir gilin vasi tayin edilditi ve hü • 

mün iktisabı katiyet eylediti kaç hafta beklemek lazımdır. Ge-
len haberler her tarafta karların ilan olunur • l4086 
eridiğini ve topratın çamur deni· Adana Sulh ikinci 
zi halini aldığırıı bildiriyor. 

Dünkü Sovyet tebliti cephede hukuk Mahkemesinden 
detişiklik olmadıA"ını bildirmiştir. 
Alman tebliti Doneç havzasında No : 240/84 
yapılan taarruzun muvaffakiyetli Adananan Apebmed mahal· 
netice verdiğini, şimal kesiminde leıinde mukim AWulkadir otlu 
bir Sovyet gurupunun imha edil· Ahmed Kocatepenin zafı akli 
ditini haber veriyor. Alman tay· ile malul ve itlerini g6rmekten 
yareleri Kafkas kıyılarına akınlara aciz bulundutu anlqaltlıtından 
devam ediyor. mahkemece harcaltıaa alınarak 

Norveç kampınd, an her türHi umur ve busuaatana 
tedvir, şahıını ve emvalını siya· 

kaçan Rus esirleri 1 net ve teman etmek üzere ottu 
Londra : 27 (A,A) - 150 faik Kocatepeain vui tayin edil· 

Sovyet eıiri Norveçte bir kamp diti ve hükmüm iktiaabı katiyet 
tan kaçmalı muvaffak olmuttur. eylediti ilin olunur • 14087 - --

ilan 
Niğde Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1 - Niğde Hususi idaresine ait Ulukışla kazasına bağlı Çif· 

tehan civarındaki (Çörmük) kaplıcası, üç sene müddetle ve 
kapalı zarf usulu ile 20/4/942 tarihinden itibaren 16 gün müd· 
detle arttırmaya çıkarılmıttır . 

2- ihale. 5/51942 tarihine müsadif salı günü saat 15 de 
Nitde Vialyet Daimi Encümeni odasında yapılacaktır . 

3- Talip olanların mezkur giin saat 14 tle kadar teklif 
mektuplarını Daimi Eneümen riyasetine makbuz mukabilinde 
vermiş bulunacaklardır. 

4 - Muhammen bedeli (27999) lira (99) kuruş olup teminatı 
muvakkate mikdarı 2100 liradır. 

5- Talip olanların şartnameleri Ankara, lıtanbul, Kayıeri, 
Adana, Mersin, Konya ve Niğde Huıuıi muhasebe Müdürlük· 
lerinde görebilirler. 28-29-1-2 14083 

İskenderun Deniz Komutanlığından : 
Hatay havalesinde cem'an 3S kilometrelik telefon havai hat 

tesisatı yapılacaktır . 
Bu inıaatı üzerine alacak isteklilerin gereken iıahati almak 

üzere İskender•n deniz komutanlıtına müracaatları. 
n-~-U t~M 

iSKENDERU" DENiZ IOMUT AHLIGIHOAN 
lskenderun Deniz Komutanlığına 3·8 sınıf bir muamele me

muru ile 50-85 lira ücretli ve 40-50 lira ücretli iki anbar 
memuru ve 40-50 lira ücretli bir aşcı alınacaktır. 

Gereken şeraiti haiz isteklilerin lıkenderun Deniz Kemutan-
lığma müracaatları ! ~5-28-30 14080 

• a., .... lllU..111 MiDi TeaYID Ab• 91 

Satım Ortalllılı Kooperatif IJlrlletlllde 

Senelerdenberi faaliyetini durdurmuş 
olan iktisadı Milli Teavün Alım ve Sahm 1 Ortaklığı Kooperatif Şirketi bu kere ye· 

1 
niden Ceyhanda faaliyete başlamışhr. Her 
nevi manifatura ve kantariye mallarını ve 
eıyalarını devletin tayin eylediği muayyen 

: kar mukabilinde perakende olarak sabşa 

1 başlamışhr. Sayın halkımızın Şirketin Sa· 

1 
hş mağazasına uttamaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 1-26 14082 

•••••••••••••••••••••••• 
Fiat Mürakabe 
Reisliğinden : 

Komisyonu 

1 - ISeyana tabi tutulan ve toptan satııları menedilen Zeytin , 
Prina , Refina ve Pamuk ya~larının fiatları aıaA-ıda gösterilen ıekil 
de komisyonumuzca teıpit edilmiıtir . 

Edremit ve Ayvalık Menşeli Kiliı menşeli 
Zeytin yatı Toptan Perakende Toptan Perakende 

1,5 Asitli ekstra ekstra 

2,5 " .. 
3,5 ,, birinci nevi 
4,5 .. ikinci •• kokulu 

Kr. Kr. 

123 
119 
115 
110 

135 
130 
126 
121 

Kr. Kr. 

121 
117,5 
113 
109 

133 
128 
124 
120 

2 - Mevzu fiatlar dahilinde toptan ve perakende satışlar 
besttir • 

ser-

3 - Ecnebi maddeıi yüzde yirmiyi g-eçmeyen Lcmpıt ve yüz· 
de beı asitli ve azami yüzde bir ecnebi maddeli birinci ııra mala 
yüzde beşten fazla diğer zeytin yağlar yüzde sekiz uitli sabunluk 
Yatlar Refina yağları , Pamuk ve Prina yatlarının yeni bir teblit 
alınıncaya kadar toptan ve perakende ıataıları memnudur . Keyfi-
yet ilin olunur . 14088 

TOPRAK MAHSUllERi Of isi UMUM MOOORLOGONDEN : 
Eksper, Memur ve Muhasip alınacak 

Alım merkezlerimizde Çalışbnlmak üzere Eksper, Memur 
ve Muhasip y~tiştirmek maksadiyle 5/5/942 tarihinde Ankara'da 
2-3 haha devam edecek iki kurs açılacaktır.:Kursa iştirak e
denler: kursun sonunda yapılacak musabaka imtihanına girerek 
lcazandıklan takdirde alacakları derece sırasına röre asrari 60 
ve azami· 100 zer lira kadro tahsisatlı vazifelere 3659 - 3968 
sayılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretlerle tayin edile· 
celderdir. 

EKSPERLİK KURSUNA 
Mecburi hizmete tibi olmayan Ziraat Mektebi mezunlariyle 

en aşağı Orta veya buna muadil tahsil rörmüş olup zahire işle· 
riade tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 
yaşını geçmemiş bulunanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmit 
olanlar • 

MEMUR VE MUHASiP KURSUNA 
Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalıımış bulunaa

larla en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşını 
geçmemiş olanlar ve fili askerlik hizmetini ifa etmiş bulunanlar: 
Girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazananlar· 
d anAnkara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yevmiye
leri verilecektir. 

isteklilerin aıağıda yazılı vesikalariyle nihayet 115/942 akıa
mına kadar bizzat veya yazı ile Ankara'da Umum Müdürlük 
Zirat işleri Müdürlütüne müracaat etmeleri lizımdır. 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı 
2 Mektep şahadetname vey,a tudiknameıi. 
3 (Varsa) Hizmet vesikası. 
4 Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika. 
S - Askerlik terhb tezkeresi. 
6 Doğruluk kağıdı. 
7 Sıbbatlarının vazife ifasına müsait oldutuna dair raper. 
8 3 adet fotoğraf. 

28-30 1~77 

-----------------------------------------------------
TiCARET YEKllETIHDEN : 

Veklletimiz halk ve Ordu ihtiyacını karşılamak üz •re bam 
maddelerinin tedarikinde tarafımızdan da tetlbirler alınmak 
suretile çok mikdarda istearinsiz mara-arin imal ettirmek kara
rındadır. Margarin imaline mahsus tesisatı olup da bu mevzuda 
çalışabilecek ve Vekile,imizle işbirliği yapabilecek eıbaı ve 
müesseselerin aelihiyetli mümesillerini 27/4/1942 Pazartesi rini 
Ankara'da laşe Müsteşarlığında bulunmak üıere gönderilmeleri 
ilin olunur. S-6 l-i073 



Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ 
: 1 • •• •• •• • 
İ TURKSOZU 1 
:. 1 : Gazete ve Matbaası 1 
: 1 • • : Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIN HER TARA- : 1 rlNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- •ı 
• Gazetesi NONEVERİR. TORKSÖZONO TAKIP EDİNİZ •• 
• • • • 
•.• Kitap, mecmua, çek, bUet, aıı,, ı• 

plan, llarıta, ltUamam matbaa Türksözü 1 lflerlal Tlrldyede mevcat mat· ı• 
• ltaalara rekabet eder derecede M tb • 1 talt 'fi ılralle eldea çıkarır. a aas l 1 
• • • • 1 Türksözü Cilt Kısmı : • • • • 
: SAlllM, TEMİZ, ZARİF CİLT İ~LERİNİZI ANCAK TORKSöZO I 
I MOCELLİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİHİZ 1 . : • • • ........................................ 
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ıNEVROZIN ı 
Bitin aırııarıa panzeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

; 

BIB TEK KAŞE 

NEVRCZiN 
iu muannid BAŞ ve DlŞ a~rıla
~mı aüratle iıaleye kafidir. Ro
natiıma evcaı, sinir mafsal ve 
ıdele ıstırapları NEVROZlN'le 

teda'vi edilir, Müessir iUiç : 

N E V R O Z I N ' dir. 

NEVROZiNi TERCiH EDiNiZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

=-: , z 

- - -- - - - -- - - - --= 

B o R SA 
PAMUK - HUBUBAT 

27 • 4 • 1941 

KiLO f IATi! 
CiNSi En ~En çok 

:'- K. S. -~· ~· 
Koza 1 00,00 1 00 ,00 
Klevland Ç. 00,00 ı 
Klevland l -00,0<ı 00,00 
Klevland il 00,00 1 00,00 
M. Parlağı oo.oo 1 

00,00 
1 P. Temizi 00,00 ı . 00,00 
1 Kapımalı l 

Y. Çiğidi 

~ 
00,00 

K. Çiğidi .0,00 
- Susam 0,00 
-Buğday yerli 00,0 0,00 

1 1 Arpa 0,00 0,00 
Yulaf 0,00 1 0,00 

ı ı - --
Serbes Döviz Kurları 

1 

DOLAR 
Alış 129.20 

' Satış 132.20 
STERLiN 

lıholôl bedellPri (mal 1 e• 776 
dt>ll } primli solı$ 
Turkiyeden~ gönderlll"n nav· 749 
lun bedelleri 
ihraç edilen mol bedelleri 728 
olarak gelen Dovizlerln. alı$ 
kuru 
Yardım ve seyyahlara ve· 728 
solre için gelen· döv'71erln 

oh$ kuru 
Primsiz salı$ ( Tahsil mas• 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 520 

- - - - . - . - 1 -
................................. 

Nlbetçl eczane 

Ali NASİBİ ECZAHAMESI 
Yajl cami yanı .............................. ._ 

. M 
--------------------------------------~--- M Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 

1 

TORIİY[ CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Serma;ye•i : l00.000.000 Türlt Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

ftara 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 

aşatıdaki plana a-öıı: ikr~miye datılılacaktır. 

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

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. sooo il 

120 •• 40 " 4800 " 160 .. 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde SO 

liradan aşatı düşmiyenlere ikramiye çıktıj-ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylQl, 11 Birincikinuo, 
Mart ve 11 Haziran tariblerinde çek:ilecelctir. 

-ssss p • 

,~ yormadan ıstırapları dindirir. ~ 
ı~ Luzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız M 
~ her yerde pullu kutulan~ı ısrarla isteyiniz. M 
•s~•axs~ss:ss•xaKZ:a••a••I 

Bayanlarımızın Nazarı Dlkllattnı ! 
ipek ve. Yal çoraplarınızdan kaçan sapları 

Fransa'dan henüz getirtmiş olduğum Vitos Otomatik 
çorap makiııasiyle çekmekteyiz. Az bi( ücretle çoraplarınızı 
tamamen eski halinP. koyarak teslim ederiz . . 

Artık giyilmez diye bir kenara attığınız çorabınızı bize 

getirin , kullanılabil~cek bir halde size iade edelim . 

r---Hö SN ô .. ER·c-oVi N··-·: 
Tuhafiye Majaza•ında 

Sipariş kabul Olunur · 
15-15 13934 

~~WAA~'CK2CC2CIPPWW##A*•~W~~ 

• 

28 Nisan 1942 
... 

de ı; ırlak neticeler veren 

"Radyolin,, sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

T. iş Bankası 
&tl9All taaarral lleaaplan 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıa, 3 Aiu.to•t 

2 lkinciteırin tarihlerinde yapılır 

1942 lllramı11ıerı 

l Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 ,, 1000 .. 3,000 .. 
2 ' 750 = ı,soo 

" .. .. 
3 " 500 " - 1,500 .. 

10 .. 250 ,, 2,500 .. 
40 .. 100 " 

4,000 .. 
50 .. 50 .. - 2,500 ., 

200 25 •• - 5,000 ., 
200 .. 1( ,, 2,000 ti 

TUrklye ı, Bankasın• para yatırmakla yalnız 
p•r• blrlktlrml• ve faiz almı, olmaz, ayni 
zamanda t•lllnlzl de denemlf oluraunuz 

i L l N 

Seyhan (P.T.T. Müdürlüğünden: 
1 - Müdürlüğümüz müstahdemleri için 19 çift Fotin ile 

be, Çiftı kadın hademelere olmak üzere (55) çift iskarpin 1' 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - F otinlerin beher çiftinin muhammen bedeli (20) lir• 
ve İikarpinlerin beher çiftinin muhammen bedeli ( 16) lira olup 
her ikisinin tutan (1260) lira ve muvaltkat teminatı da 94 lir• 
50 kuruştur. 

3 - Fotin ve iskarpinler Müdürlükte mevcut nümun .. in• 
göre olacak ve öltü üzerine yapılacaktır. 

4 - Ayakkabıların nümuneleriyle ~artnamesi her ıün ./ 
mesai dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müraeaatla ıöriİ' 
lebilir . 

5 - Eksiltme 4/5J942 Pazartesi günü saat 16 da Seyball 
P. T. T. Müdürlüğü binasındaki eksiltme komiıyonunea yapJI 
caktır. 

6 - isteklilerin eksiltme gün ve saatinde muvakkat teroİ' 
nat makbuz veya Banka teminat mektuplariyle birlikte koınif 
yona müracaatları. 18- 23-26-30 14064 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Giftlii 
Baııldıtı yer : Türksözü Madtaaıı 


