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IDAR• YDI: 

ÇalaMk ceddlll Adana 
Telefon 1--~ IC 48 

AtıoneıYıllılı 14,altı awlllı 

1, awıı 1• 126 kuruttur 

Y erll mallar pazarı 
tahklkab sona erdir· 
dl ve suçlular mah
kemeye verlldl. 

.... ,. No. 1598 ( Y auı /ldııeitle) 
'- ,,, SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Y e n i h ü k ô m e t i n i ç v e d ı s p· o h ti k a d a p r o u r a m ı --
ŞU krü Saracoğlu hükUmeti 381 reyle 

ve ittifakla meclisten itimat aldı 
BAŞVEKiL, BEVANNAMESINDE DiYOR Ki: • 

''Topraklarımızı harbirı. dışında tutmak için bütün 

ga!Jretimizi ve kuvvetiTİıizi s~r f edeceğiz,, 
Bütün dikkat ve ltlnalarımıza ra§melİ bir gUn lstlkl~llmlz ve topraklarımız 
tecavüze maruz kalacak olursa, bütün varllOımız, bütün mevcudiyetimiz 
bir tek ldealln emrine verilecektir. Bu ideal ·de, so~ ferdlmlze kadar 
çarpıımak olacaktır. . · 

DAHiLi POLITIKAMIZDA 
ANA MESELELER 

Köylü topraksız, toprak köglüsüzbırakılmıgacak·-Az maaşlı 
111.emurlara ayni yardıinlar yapılacak - ipek, ipekli ve diğer 
lüks eşya f igatları serbest bırakılacak- Amerika, istediğimiz 
kadar buğday vermeği kabul etti -Pamuk çekirdeii/igatı ser
best bırakılacak ve bundan alınacak neticeye göre pamuk 
fiyatı tesbit olunacak. 

Ankara 5 (Anacroıu ajansı) 
BtyOk Mıllet Mecliıl barlln Şemsettin Günaltayın Batkanbiında 

taplandı ve Baıvekillmiz ŞilkrO Saracotla, tetir.il ettiii bGkGmetioio be· 
Y-...m .. inl okuda. Ba aın ... betle Mc-clil mlltuna rım&.ladea blriai 

daha Jaflldl. 
Bltiln Vekiller toplanbda bull'Cla. Kordlplom•tlfe mahau localarda 

bGJlk ve orta elçUer, elçilik ll.-1 l'eleolerl, ıamlln localarında kalaba 
bir. bir dinleyici ILütleıi, Matbuat loca11ada 1erli ve yabancı ba11n men• 
••plan s&rGUlyorda. Herk.eı, Batvekilimizin yıoi bilkOmetinin rüdeceği 
~tikanın anehatlarıaı lub edeceii beyanatlaraaı 1abuıwıkla belde· 
"-kteydi. 

Saat ta• ıs ta, Bqkanbk yerlal alan Ş....ttln GOnaltay celaeyi 
•çtaktan toar•, Baıveldlln t8fldlitı ... .ı,. kaoanuı uyl"lo o~ak prot 
raa.ıaı Meclilİn tasvibine arzedecetini blldirmlt ve baHD ilı.eriae Şllkrl 
Saracoila ı6rekli alk11lar arasmda kürsily• relmit. Millet V ekillerialn 
•ık •k alkqlar ve tuvlp 1adalarlyle kartlladatı ve reye müracaat edil· 
dlfi aaaİan 381 rey ve mevcadan ittifakıyla tuvip eylediti beyanatta 
b.alınmaıtur. _ . 

Baıvekilio beyannamesi s6rekU alk11larla bittikten sonra, mueta~ıl 
trap reisi Ali Rina Tarhan k6ısliye l'elmif, Tllriı.iye Cumhari7etinıo 
h•i hGkGmetioi kıymetli Bqvekil Saracotlannn yllkıek pbımda selim· 
~. mlllaldl grabun yeni bllkGmete itimat ettii'lnl ve mavaffakıyetler 
dll.diiini ıöylemif tlr. • • 

Tekrar kOrsüye &'elen Bqvekll Saracofla dem11tlr kı: 
11 - Arkadaılar; p anda kalbimde canlanan bir manayı açıia va 

"'-il t•kk6r borcuna ödemek isterim. içim bana diyor ki: '' Saracoila, 
ta. ••mleket Mili okattu, Jetiflirdi; tecribeli bir adam haline retirdi • 
8.a borca ödemek ıenio vazifendir. .. • 

Arkadaşlarım1n yardımiyle ba borçlara birer birer ödemeğe 

W...catım." 
Bundan toara celMye ıon v_.lmittir. 
Bopeldll.U• lciadlle llflar, Tllrk 111illetlnin b8t6n faai· 

Arkad la letlerial neflhade toplayan lımet 
« Af r.. ile la&ol'ye çok yarqıyor. 
Azla hatıra11 ooünde NYl'1 (Brawo ...ı.-1 alkıılar) Bal'll· 

'iilditi-i:a Doktor Refik Say~•- ne kadar olduta ;.bl yann da, ya· 
.._ ~ulfe batmda ölmeıl berine ni blrUk ve beraberlik içinde, 11-
~ne ...... bayraldaiam hl· k t 1 d ve ıevinçlerde birbiri· 
L... tJ, Blyllk Millet Mecliıinio 1~ 1 

ard a k emniyetle yilrü· 
,.."1k huzuruna ıetirl mıze ayanara , 

'\I • bu"Lüwne•:...L J~m. iL! yecejia. Böylece, bu koruyucu 
L . ıeoı .. .._ ..., evn ..,. . . . . 
'-' tibl Caıaburiyet Halk Partiıi blrll;in W...- lalkGme~ınsz ıçın 
~mı huatıiyetle •• dikkat· de en bOyllk rıyeyl t .. kıl edecek· 

tatbike çalıfAcaktır. tir. 
Arkadqlar : Birfin idlldill•iz w top-

L... l>tnyanın her rOn daha f-.. re.L•ıs tecaeild . •fll'llz 
~ ve afaklarında bir ilmlt lf1ia •• 
...... ,... karaahk maazara11 lçia. luıl,,M ... 
.!_!Irk allleU biltiln ıztıraplarma Arkadqlır; ht._.. en bahtiyar bir mevcadl· Topraklanmızı harbin d11ında 
det1 olarak 16ze çarpıyor. Ba pa· Tat1aa1ıı: için blltlln dikkat ve gay 
.._.: IWrı blylk bir Şefin etra· retfmlzl aarfetmekteyls. Ba ftlzel 
~blan blrUktlr. eteri IOlntaa kadar 1'6tQrmek içia 

t-..__~llkte· oldatwu dlloya a.alldimi:a ...ı..11 detildlr. Fakat 
~ ı.-.. .Wetl-1a 11kıt... bi&im blltlla dikkat ve itiaalanmı· 

lebep oa.. tefrikalar, ihtl· aa rap• birrln lMlkWlmfz ve 

topraklarımız tecavüze maruz ka
lacak olana b6tün varbjımaz, bl. 
t6n mevcadlyetimia bir tek ld ... 
emria• v.U.Oektlr. (Bravo ...ı.-1) 

Ba ideal da too ferdlmlze ka· 
dar çarp11m•ı olacaktır (bravo H .. 

l~i, alklf lar) . 
Baadaa dolayı ordomaza her 

ari için kuvvetli ve hazır tatuyo• 
rat. Ve ona her tBrlO ihtimamın, 
her. türlll ltinunn llzerfnde t-•· 
kOz ettitf bOylk bir varlık olarak 
yqatmalr.ta devam edeceiiz. Orda
ma&a, her rGn biraz daha lr.9wetH 
pnaek h•plmla lfiablr s•P. bl
kGmetlolz için de bir protram ol· 
mekta devem .edecektir. (allı11lar. 
bravo ıealeri). 
Harici ve daJUlt politlluıınu 

Arkıdqlar; 
Herkeı tarahndan bilinen ba 

yüksek hakikatlardan aoora, harici 
ve dabllt politikalanmıaa reçiyoram. 

Harici politika, C11mhariyeti 
mizin Lozanda bqlıyan fiili ve 
müıbet harici siyueti bir çok im· 
tibaolard.n reçiikt•n tonra bagla· 
kü darama varmıştır. Ba d•rum, 
bariln en iyi istikrar kelllMIİyle 
tanif edilebilir. Hadatları hanem· 
de biç bir ıerrBHtt arkalıoda k<>t
atayan ve k()flD&yacak olan Tür · 
kiye, harbin cbtında kalmak im· 
klalannı aramlf ve ba bnkialan 
da ıaarlq, mOıbet bir bitaraflık 
Gzerinde y6r8mekte balm91tar. 

Oç ıenedenberl düoyaJ1 yakan 
ve J1kan haile hinde Tiirldye 
menfi bir bitarafbk ile vu1,.tiai 
koruyamudı ve JanD da kora 
yamaz. 

Ttirkiye blırafbfı amaml bir 
Politik siıtemiD lflen•İf bir ı•kU 
dir ve politikamız kimaeyi eodip 
ye dilşürmiyecak bir berakbiı ve 
samimiyeti vardır. 

loriltere ile ittifak maahedemiz 
her iki tarafın aef'ine olarak va· 
zlfe rörmekte devam edecektir • 
Tlrkiye-lnılltere fttilakı realite· 
nia lfadui bira ewal arzettlilm 
poUttk 8iat-io ....aı bir rilk
nOdDr. 

G .... o pobtlkum bariz ve 
1amlml blr teaabt1rlal de Tanı,. 
il• Abuora ar&lllldald lw; ı kb 

anlaylf ve d01tlajw J•İd• t8fvik 
eden Tlrk-AllHD aolqma1mda 
P&roraz. Harbin .. iki ....ıı 
barcena lıU'fı olan vaslyetielıd 
ve o clevletl•le olan bailaramızı 
mllıbet IİyaHtlmizin bariz birer 
misali olarak arzettim. 

Muharip k8melerio her ikisin· 
de kendilerfle ahdi veyi filt ra
bıtalanmız ve doetluklan•az olan 
devletler yer alm11br. Bunlara kar 
ıı da doıt ve d8rlat olmakta d• 
vam eclecetb- (Alkııelar) Doetleia 
bql - ...... ....,... .... 
iNi • doatlak, dllfmaobia kartı yıkıl 
maı bir azim ve metanetle maka 
bele. (Alk11lar) itte hllkO .. tfmizin 
takip edeceti harici llyıaetla ta• 
ffad .. i ... (Bravo IHlerl) · 

llctl•df ceplle Dalült po· 
litiluıga ıelivce 

Arkadqlar. 
Dahili politikamızın eo milbim 

cepbeai iktisadi cephedir. Ve ba 
ikti1a~i cephenin en hararetli kö. 
ıeai de iqe meıelMdlr. lJberal 
iktisat ilmi, i111&Dlann refahmı art
tırmak için her .. .ıekette en bol 
H eo kt-lay yetipa mahlulleri y .. 
tlttirmek ve baları dlfer ...ıe
ketlerden en bol H ea kolay , .. 
tiıen mablallerl• a6badele et .. k 
tavafyealndedlr. 

la1aolan idare ed• yalaaz tk. 
tlıat kaideleri olaaydı ba taVIİye,. 
riayet etmek çok yerinde .olud.
Fakat ba ilmin pamda bir de 
hayat bilrW vardır ld •• ela 
bize tavll,..t ı•dan Bir _... 
ket amam1 ve realt 11ttlpçlaruu 
biuat keadlll a.dblal edemiyona 
o me.teket ..U.te ve harpte ya• 
basıcı 1,......... t..Srinde kalabilir. 
Onan iti• b1s r.da, elbise, ayak· 
kabı, .Ulla flbi amuai .,. l'eaİI 
lhtiyafianmızı blızet keadlmla ,.. 
tlftltaek için her f11Nttan iatlfade 
ederek çalıımak karanndayas. (Bra. 
vo 1eıleri) Ba .... ı kaide ve 

· kararımıtı bir k_. clab illa .. 
derken haber .,.....,_ ki llati
yaç..._.., unntlerllliaba Pi
............. Wt blrp· 
MaOI irade, Wzlm bllejimlal blk• 
~tir. (Brawo ...a.ı. .lklt· 

lfim 6-na 

digor ld: 

" S.nıcofl•. 
6rı ,,, •• ı.bt 

seni olcafta , 

qetiştirdi; tr.c· 

riJ6eli 6 i r 

adaın luıli•• 

ıetirdi . Ba 
6orca U.••lc 
senin vazi/•n 

dir • 1, 

Arlcedaıla

rı•• ,.,, •. 
migle 6a borç 

ları 6irer bi

rer öd.mel• 

~,,..,, .. Sayın Baıvelcilimiz Saracotlu 

la;) blrleria iktltadi olmasına daha çok 
Ba amami kaideyi IÖ,lecllkteo bel bağladı. 

IOnra, •ıkınblanmız we r&alOk it· Tattatamaz ba yolda fiyatlar 
ltrimiz hakkındaki dllıüncelerimiz. kMdlaile mal tedariki imklo ha· 
dea bahsetmek iıtiyorum : 1 ricine çıkan r .. mi fiyaUarıo tabl-

Bartınkü . •ıkıntılar bilhassa ia- alile üıtllne çıkacak ve fakat h• 

19 etrahnda toplanmııtar. Ba hep halde kara bona fiyatlanoın ela. 
-•akkat ve l'eçici ve harple be- naada kalacaktır. ...- ..... ,.t belaoalı: lrsaalardar. ilk ft-. ea •llbim pd8il•b 
Bitin dlnJa ile baraber, b8t6n bababattan baıladık. GördOk ld 
kQ11f111arammın ıUib alhnda balan· ba memleket ıalb zamaaıoda bile 
dalana f6z oaOncle tutan h61r.Gmet keodiaine ancak. kifayet edebil• 
ba darbiı biraz da tabii b~bil~·~· bababat yetiftirmiı ve pelc •11-
tadll'. ı... 11lunb11 ba r• .,. tesna seneler pek az ihracat yap-
ı er i ç i n e n b a z ı r 1 ı k l ı m1Şbr. 
ve 9? .tetkilltlı memle~etl.e~de Fakat harple beraber koıkoea 
bile bıç btr müıterl b~lm~dıgı ıçıo bir Tilrk ordaıa baiday .. rfiyatma 
ç&rilyen, buna milkabal bıç bir ba yüzbinlerce ton artardıj1 l'ibi, Tllrk 
baya tedarik edilmiyen mallar mev- ordaıunan hayvanları da arpa ve 
cattar. Bizi• çekmekte oldaiamaz yulaf urfiyatıaı jlbbialerce ton 
dar~k ba ••••i ve bOrlk ızbra- artırm11tır. Ve mBoba11ran ba y8a-
bm küç6k bir parçuıdır. Ve ba- den atwaaenecle koıkoca bir açık 
nu çotalmuı ihtimaU, yok d"i'i~· peyda olmattur. 
dlr. Bö1le oldata taktirde. ba yl Diier bir beıaba röre, harp 
kil m6t ... wiyeo çekmek ve çektir bqlacbiı zaman devlet elinde 250 
.. k 14;in b8t8n tedbirleri almakta bia ton bir bui'day ıtoka vardı. 
kaıu •tmemete çabpcajv. ... ::: Halkın tüccarın •deki mfkdar 
baklalar oldakp onu : dll her halde ba •ltclardaa az dıjil. 
beraber tadacaiJs. ~- • d • dl. Demek, ı..,.. ,.ıfarma 500 bla 

• •L..a.. _ 1••• •ııuıı .... ını a L •1 •J•D ıa .. ,.•v- ton bir _,..., ıtoııı;a ı e firaittilc 
beraber tek~b&kO t' . 9 11 ıtok Wsl yaloıa iki Hne raha; 

V• Mr .....- me ıınız ka· ....... O;lncB 1eaeye pek Q. 
,.,._... ı.ıttı veya ıztırapb ol· ~ olarak pdlk. 11 

.....,... bakmayarak onlara oldap Ve 11k11ık yolda hazanaıaacla 
slW .met• anlatacaktır. Baadaa flkranla yadetmeji vazife bildlflla 
enel benim ve on arkada.-• 100 kibar bin toal•k lariU h 
dahli oldap hllkt .. t _._... babat yardı•ıoa ra~en • •• 
ha bal l 1 ... _ _.. ..... ·- rayet yat pa ı •tana ve la--.,.,.... Hrt ve 11kı tahdit tedbirleri aldak 
ranlara mani olmak ifl9 Hrt ve Tllrk ırkıma b.fboa .-cluı olaa 
ıallhlyetlwe ilthaacleo Wr ':! l'•Y· eluaeji tok kGçlllttOk. Biltlla ...... 
kararlar alch ve ~at ara• lan rafmen ekmek darlıtlDI •• 
retle tatblka be:ıs·+ a.. kararlarua 11kıat111nı hali bertaraf ede•edik 
dan ftlaler ~.:..iyeceii yapı· 811 h .. aplar da P.t•••ktedlr • 
aatlap ne~, tablt edilen y~loız baidayda 2SO bio t~ 
lan flk_,,ı. ı. _1.._. d bar •çıtımız vardsr Ba a~ık larlla lıilr ço• m...-m ve rı a k • ... llD"! 
~:.....la balaaamamaia başla· ca şa üç .••~il~e kapıblabllirı 

_.... ve yaplla tetldklerdeo • 1- Çı~çıyı melDDaa 
::. .... ıa bqladL Onun için latlhaall arttmuk. 
,_A ltlk ... t h,.• it• bqhya• 2- l.tibllld ualt .. k. 
rek iMi Mrt tedbirleri J11•atabuta 3- Harltt• batday ıetllmltı 
•• y• yer kaldınaağa ve yer 1., 8la be Gç tedbirin llfl9I 
detlltir-te karı_r ""9L Ve ted· 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUV~RE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

Dünyanın iki Büyük kahkaha krallan 
ST N LOREL - OLiVER HARDI nin 

Bu güne kadar çevirdikleri Filimlerin en gülünçlü 
ve en neşelisi 

Türkçe Sözlü 

·Lor y H ardimektebte 
Ne ' zevk ve k hk ha ••heserlni takdim der 

AYRICA: 
Büyük Iacıaların büyük artisti 

ADV AR ROBENSON un 
em alsiz üper fllm 

BULUTLARI 
Pek yakında : 
• 

UÇ AHBAP Çavuşlar 
At Yarışlarında 

Satllık Ev Satıhk fotoğraf 

makinesi 

Markası : Zeis ikon. Ebadı; 

),5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
)tomatik deklanşörü, sehpıısı, 8 

.det şasesi ve bir çantası vardır. 

Ceyhanın eski hamam ma 
hallesinde belediye caddesin· 
de mümessil demirci Hacı Sü
leymnnın komşusu kösker de· 
veci Mehmede ait dört odalı 
(800) arşm arsalı üzeri çinko-
lu bir bab hane satahktll'. 

Görmek istiyenlt•r ırnzetemiz 

ouhasebecisine müracaat etmeli. 

lir. 

Atacak olanlar Adanada 
ve Ceyhanda seyyar gazete• 
ci ve iğneci Mustafa Kutcu• 
ya müracaatlara. 2354 4-5 6-7 

Doğum ve "adın 
Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka

bule başı mıştır. 
Telefon: 239 
istiklal oku lu karşısında No. 2352 

1 

BUGON 

Zer1kli ve neş'eli bir gece geçirmek i.!lterseniz 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Gösterilecek olan ve mevsimin en cazip vo butiin ıııkınt ılıtrı 
giderecek Filmi 

KARIM ve PATRONUM 
Nü1'to, Kehkalıa ve een mevzulu şaheseri görünü7. 

Gfizel bir valdt geçirmiş Vf) eğlenmiş olursunn7.. 

Bat Rolde: Holly~ood, ın yeni Kraliçesi 

Penny Slnglenton 
ILJVETEN: 

Umumi istek üzerine 

-ı 

·-: MEMİŞ-:· 
Türkçe sözlü ve şarkılı Güzel şark filmi 
Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

Pek Yakında 
En nefis Musikinin en güzel .Şarkıların Baş Dördüncü 

Rumbalarm filrrıi olan 

MaviRulnba 
11 $aheaerlar Şah•• rı .... , ................. llİIE--------------... 

iplik satış bürosu amirliğinden 
Şehirli, kasabalı, köylU, Köşker esnafiyle d9kumacı tugih 

sahiplerinin Ağustos 942 ayına it iplik i tihkaklnrının tev
:dine 618/942 Perşembe gününden itibaren başlanacağından 
vesikalarmı vize ettirerek kayıtlı bulunduklarr büromuza mü
racaat etmeler i lüzumu ilan olunur. 

UCİURLU GiŞE •••• 
Zengin olmak i~terseniz as/alt cadde dört gol 

aizında geni açılan nıilll piyango Çukurova gi
şesinden bir bilet alarak taliinizi deneyiniz: Belki 

bu uiurlu Gişemizden :engin olacaksınız. 
Gişemiz agni zamanda her keşide için dePamlı 

numara abone kaydına başlamıştır. 
K unuz ve abon kaydolunuz. 

Adana belediye riyasetinden : 
1- Belediye gazoz fabrikası için 200 bin adet kapsul a· 

çık eksiltme usulile satan alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli beher kapsül 1,42 kuruş olup mu· 

vakkat teminatı 213 liradır. 

3- ihalesi 14;8/942 cuma günü saat 10 da belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek için belediye yazı İŞ· 
leri müdürlUtüne; \hale günü de muayyen saatta tc'minat 
makbuzlarile birlikte belediye encümenine müraca"tları ilan 
olunur. 2321 28 2·6-11 

Kropotkin 
dOştO 
Almanlar Kuba-
nın batı sahilinde 
kÜpriibaŞlar-;~ te
sis ettiler 

B&rlia 5 ( .a) -Alman tebliıii: 
Azak denizinin doğu,unda Al 

ıuarı ve Rumen kıtaları g~niş bir 
cophe üzerinde Yelsk Pıtore'.'lkaya 
demiryoluo:ı yaklaşmaktadır. Rtı!! 

lar ancak. bazı noitnlarda mııkave· 
met ediyor. Kuban ü1eriocle, ~rdn 
ya bağlı bir hücum kıtssı mühim 
bir demiryolu knısak mc;kezi olan 
Kropotlı.in'i şiddetli muh:ırebeden 

!'Onra hücllmla 7.aptetmiştir. Bu sıı 

6 Ağustos 1942 

retle Kııban nolırine 100 kilomel· 
reden f azl bir genişlik üzerinde 
varılmıştır. 

Parmivaran'ın şimalinde Kll· 
banın batı snbiliode köprübaşlıırı 

teais edilmiştir. Motörlü kıtalar•· 

mızın seri ileri hareketi sayetind• 
bir çok Ros kolları ric'at hatlnrı 

kesilerek imha edilmiştir. Hav:ı 

kuvvetleri Kafltasyays doğru ric'at 
eden Rııı kuvvetlerine devamlı 

sorelte hücum etıniş ve esasen 
tı\:anınış bir hale elen şimendifer 
nakliyatını tesirli bir şekilde bom· 
Lalamıştır. Bir zırhlı tr•nle 24 
yük treni uçaklarımız tarafından 

tahrip edilmiştir. Muharebe leş· 
killMimiz Sal ve dün nehirleri 
arnsında doğuya doira ilerliyeo 
zırhlı birliklerin öncülerine yol aç 
maktadır. Ruslar Don büyük Don 
kavsinde yalnız hafif 'Laıvvetlerle 
ınuvaffakiyehiz hör.nmlıırda bulun 
mu~lıırclır. 

m ·S!l l it• : tJ = ı #4 :ı ! :t ,. 

Yerli Mallar 
aazarı tahkikatı 
-- MeOaza ••f veklli V6hltle, sa ti• memuru FUruzan mahkem 

ye verildiler 
--Okuyucalıırım12 batırlayacaL-

lardır: 2 ağuıtos tarihli sıayımı:z:. 

da küçük fakat haddizatindo 
ehemmiyetli şu mealde bir hab~r 
çıkmıştı: 

cHalke beşer onar metre'ilt.. 
kaput bezi tf!VZİlih yapan Yerli 

telcıip aldık. Matbııat ~anununuo 

" maddei mahsosa,ına ,. tevfikan 
neşri İ!ltenilen bo garip tav2ihi li 

tuolnrımıza aynen !'eçiriyorn': 

•2 Ağu,toıt 94'~ tarihli raze 

teniıiıı ilk aııh'fesinde Yerli mallar 

Mallar Pa:zarıoın satış muamele- pazarının halka eksik · mal sattıjı 
siode, beher beş rodredc on san . b=ldirilmektedir, bir devlet Müeı• 
tim eksik kap11t bezi verildiği ld. H!!e!!İ olan ve !Jırf halka kolaylık 
dia edilmlş, müd<lei umumilik tnh· 

için kur11lan müessesrmiı.in isiın ve 
ltikata başlamıştır» 

Bah•I geçen miless~ıı• etra· itibarını ki·ldıneye mataf olan blı 
fında efkilrıumomlye oazarıoda ihbarın gayri varit olduğu ve ha· 

u y a n d ı r a c a ğ ı menfi te. kikııto kaeiyen uygııo olınadıfuıı 

slrl~ri idrak ettiğimiz için, tnhki. .bUdirirlm . 
katın neticesin«> intizaren, hidi!le· .. M · ağ'azsmızın içinde eksilt ol-
yl kısaca sühınlarımıza geçirmekle 
iktifa eylemiş ve bildiğimiz tafsi . doğu şüphelenilen malların ancak 
latı yazmamışhlr. müeıstıSe dahilinde ölçüleceği kay• 

Hadise, Belediye memuru Tahir dı mağazamızda müe91ese müdür· 
Şenol ta,afından Yerli Mallar !ütünün gönderditi iJin ile tasrih 

Puarından alınan 5 metro kaput edilmektedir. Bu tarahate rağmen 
bezinin 15 11ıntim coksan oluşu hariçte herhanri birinin bir malt 
ve memurun alalt•darlara . ihbar 

lurparak kıutma!U ihtimalinin bir 
ve şikAyeti üzerine ortaya ç ık· 
mıştır. Belediye zabıta müdürlüğü, müe~sueyi teşhire medar olamıya• 
ihb:ınn yapıldığı rün esnaf ara cağı bedihi olduğund.ın işbu tav· 

Yeni Hükumetin iç ve dış politikada proğramı 
ımdan iki kişilik bir ehlivukuf zihin matbuat kanun onun martdc i 

hey,.ti teşkil ~tmiş, Yerli Mallar mahsusuna tevfikan ayni ıütıında 
Puarındao mal alıp çıkan müte· ve ilk çıkacak oiisbada nf'şrini ri· 

- Baştarafı birincide -

co aldılc. Çiftçiyi momnun etmek 
;in, fiyatları arttırdık. 

lııtihliki azaltmak için ordu 
e resmi" te1oküllorle kontrolü bir 
ereceye ka~ar mümküo olnu bü . 

ı ük şehirlbrdo konmuş ohm tahdi· 
atı muhafaza e\tilc. Hariçten bağ. 

1 
ay todari'ıti için bilhassa Amorl-

1 ayn müracaat o\Uk. Amerika hü· 
ameti 45 gün içinde 15000 ton 

ı uğdayı kendi vııaıtasile getirip 
eslim etmeyi vadcttiii gibi nakil 
asıtası tarafımızdan tedarik edil· 
ıek şart il o istodii'im iz kadar buğ. 
ay vermeği kabul ettiğioi bildirdi. 

Biz. bir taraftan Amerikanın 
österctiği yüksek aolayrşa ve 
ostloğa derin toşekkürlerlmi1i ifa 
derken, diğer taraftan da yabancı 
akil vasıtası temini için çalışmaia 
aşlndı'ı. 

Bundan maada, vapur vo oak 

1 ye sıkıohlartmıza rağmon bir va· 
urumuı.ıı aynen bıı işe tahsis et 
ıeğe çalı~ıyoroz. Ümit ediyoruz 

i, buğday için almış oldaiomaz 
ıı..birlerin hepsi iyi işliyecok olar 
e. buidny buhranı tamamen zail 

lacak ve hııtti yer yer buğday 
yntları hük umetlo yüzde 25 lor 
;hı tesbit ettiği fivatın duoıına 
ü~ebiloceklir. 

Arpıı ve ynlat açığımızı kıı 
Jen hariçten tedarik etuuıklo fa. 
at bllhcssa bizde çok bol olan 
e iyi bir gıda olduğu anlaşılan 
Rncar ve pamuk çekfrdefi knı. 
elerloln mühim kı mmı ordımnn 

hayvanlarına tahsis etmek surotile 
kapatmaia çalışacaiiz. 

Biliyorsunuz ~i malzeme ve 
mamul maddeler ihtiyacımızı temin 
etmek için Almanya ile yüz mil· 
yon marklık kredi mukavelesi İm· 
talamıştık. Elyevm bir heyetimiz 
bu kredeyi işletmek için Berllnde 
bulunuyor. Heyetimize ve işlerimi
ze gösterilmekte olan kalıylık.lar 

için teşekkür etmeii bir vazife bi· 
lirim. 

Arkadaşlar; 

Boraya kadar olan sözlerimi 
,alelumum hububat hakkında almış 
olduğotnoz ma!Chn kararların mu
cip sebeplerioi izah etmiş • oldl1ğu· 
ııuı 11\narak diğer maddelere re· 
çlyorum. 

Fasu\y b • • . . •, no ut, mercimek, pı· 
rı.oç rıbı .~·~a maddelerindeki tak
yıdatı butun i:ütün kaldırdık, 
çünkü: 

1 - Bu mahsullerin h b" . 
d
•· . . •r ırı 

kolaylıkla ıgerıoıo yerin• "•im 

olabilir. 
2- .Buğday politl~amız aı11• 

vnffak olursa büyük mıktarda bir 
bulgur mevcuda bu maddolorio 
pııbahlaşmasıoa kolnyhk)a mani 

olar. 
3- Ôtodeoberi büyük ıniktar. 

da faıalye ihraç nden bir memle· 
tiz. 
• 2- Hcry,,rdeo relen haber· 
leır bu clos mabsullorimlzin bu yıl 
çok bereketli olac.ğını gö:tteriyor. 

Yağlar hakkında da ayni ka· 
rara verdi~. Çiıokü memleketimizde 
ihtiyacı kar4ılayan baılıca yajlıır 

şunlardır : çekirdeiioin de kozalak tosblt edi 

len bir fiyatı vardır. Pamuk çekir 

derini temamen ıerbe~t bırakmak 

istiyoruz. Bundan alınacak neticeye 

göre pamult fiyatını te~bit ede• 

ceğiz. ,1 

Saracoğlu, bundan sonra ınem 

lekelteki hayat pahalılıiından bah 

Tereyağı, ltoyrulcyıığı, pamuk· 
yarı, zeytinyailarıdır ve aradalti 
fiyat farkı çoialdığı zaman, bu 
maddelerden biri diğerinin yerine 
kaim olmaktadır. Memleketimizde htr 
senekinden çok mühim miktarda zey. 
tinyağı stoku mevcuttur. işte b:ı 
stokla ve elimizdeki Hiraç kuvveti 
i'e yai fiyatlarının rayrl tabii bir 
raddeye çıkmasına mani olabile. setmiş, a7. maaşlı memur sınıfının 
ceğimizi ümit ediyoruz.. Zeytinya!Cı yükiinü hafifletmek için bunlara 

ve dij'er yağlar motedil sayılacak zam yapmaktansa aile reislerine 

bir raddede durursa ihracına · ve eşlerine şimdilik ve bir batlan 

müsaade edeceğiz.» gıç olmak üzere meccaden birer 
Başvekilimiz bundan sonra pa· çift ayakkabı, elbiselik kumaş ve 

ınuklu ve yünlü kuma~lara reçml:;, h 
ril~ceiini, mü taç vatandaşlara j.ı- . 

ckumaş buhramnın öoüne ıeçme. T 

nin en maknl yolu istihsallerlmizi timai yardımlar yapılacağını !Öyle. 

ihtiyaçlarımızın derecesine mümkün miştir. İpek ve ipekli ve diğer lüks 

olduio kadar yaklaştırmakhr.» de· e~ya serbest bırakılacaktır: 
mlş. Yakin bir atide bir pamuklu B k'l 1 .,ve ' • 4 ıoan ve alınncak 

fabrikasının mevcutlara ilave edi. kararlırı anlatırken, büyük ve mil-
lebileceğini, bütün fabrikaların üç li davaların yalnız milletle beraber 
ekiple çalı,tırılacağıoı t1öyleıni~tir. 
Saracoğlu, pamıık maddesi etra• olunduğu zamandır ki kolaylıkla 
hoda demiştir ki : halolunabilecejinl bilhassa belirt· 

cHer şeyden evvel haber ver· miştir. 
meliylm ltl bu sene pamuk için her cKöylüyii topraksız, topraiı 
yerden ıoleo haberler çok iyidir, Köylilsüz bırakmıyl\cajıı: ve yavaş 
Bazı aebeplere binaen 1 "h • d b'l • • aza an ı rcç yavaş topraiı, sanatı sa ~ce ı . 
kavvetımızi bu mad~e ile k . • · 
t lif" d w • • ı - . ıamen glnin elıne ffÇlreceglz, dıyen Bl!I. 
e ı o ecegımız unut ediyoruz . . ~ 
Paaıuiu almak ve tevzi ve ihraç e~- vekil, hep bırdon . bır t.~k yoltlan, 

addit şahsı m•murları va11tuiyle, 
ca ederim.» 

merkeze celbederek bir elılivıı· 
kuf huzıırund.& bezleri ölçtütU>ÜŞ Bizi, halka kolaylık için kurul 

tür. Hor pnçarıın nok1an çıkı~ı muş bir müesseseyi haksız yere 
üzerine bir zabıt varakası tan2im kirletmek ve tt'şhir etmek töhmeti 

ve Müddeiumumilik mesefcdeo altında b•rakan bu tekz:pteki garip 
haberdar edilmiştir. ifadeyi, yaıı tf'kniği bilmeyen bir 

ikinci gün memurlar Yerli elden çıkışına baiış!ıyor, tahkika• 
Mallar Pezarında parça halinde 

tın ıonucunn haber vermekle ikli· 
kesilmiş ve halka satılmak üzere 
paket yapılmış bnleri de ö'çmüş fayı tercih ediyoruz: 
ler, hepsinin noksan olduiunu rör Müdd,.iumumi muavini B. Ze 
müşlordlr. ki tahkikatı bitirmiş, hazırlanın id 

Sondan sonra, inüddeiomıımi dianame ikioci asliye ceza mahke· 

moaviolerindon B. Zeki tarafından mesino wrifmiştir. iddiana.meye gö 
taM.ikata ba,lanmıştır. ra, haklarında Java açılarılar yerli 

Hidlso bo ıoretle tahkikat mallar pazarı Adana msğua~ı şef 
safhasına girmişken, " Sümerbank 
Yerli M•llar Pazarları Adana ma- vekili Vihit Tunalı He pamuklu 511 

tı~ memuru Füruzan Ataylizü'dür. ğazası ,, başlıklı, • 111 sayılı ve 
Vihit Tunalı. Necemddin Gençgil 
İmtalınnı taşıyan şayantdikkat bir 

Mahkemeye ayın 8 inde baş· 

leoacıkhr. 

DOKTOR 
Tuırgut Soy e1r 

• 
Hergün Hutalarını HükOmet Civarı lttikamet Eczanesi karşıııud• 

çıkmaz ıokak içinde oo 121 de kabul eder. 

Haftan10 Sa'ı ve Cuma gün)eride öğleden sonraları fa'cirlore rJJ•c· 
cani bakılır. 

k · • • • 1 b" tok hedefe dogru yurü •• · me ıçln koralmaş ıyı ış eyen, rüzel · ır • necerıoı. 
bir düzen var. böyle bir ideal için tüvenecttğimiz 2355 
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