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iDARi! YERi ı Yeni 
lataayon caddHI • Adena 
Telefon 138 • P'~ata K 48 -
Abone ı Yıllılı 14, Allı 
aylıt• 7, aylıtı 12li Kr. -hın ,artları idare ile 

Vqinrton 29 (a.a.) - Ayao mecU. 

ordu lçio iıtenilen I 2 milyar 556 milyon 

672474 dolarlık tahıi1ala iit kanan proie· 

ıioi kabul etmiıtir. Bu para ile 23000 H· 

vaş vo 10000 talim tayyareıi yapılacaklar. 

SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE ,, ________________________ _ Yıl 1 2 No. 433 kararıa,tırılır. 
P ı yat ı (8) K u r u • t u r 

EKMEK KARTLARI 
Bugün fırınlar- 1 Anadolu Cörçil ve 

kabinesi· 
itimat 
kazandı 

da değiştirilecek ajansında 
_ Elinlzde mevcut k•rt ve nUfu• -

hüviyet cUzd•nınızl• •IAk•d•r _ 
- memurlar• b•t vurunuz 
Kart usulile ekmek satışlarına dün şehrimizde dEe bql landmış ve db~r· 

k ~·ni almııt1r. ve ce o yaz ıgı · kea fırmlardan, satış yerlerinden e ıue•• 
0 

d "tlb b 1 le 
d - ı a ba ~ n en ı aren aş anaca • mız rlbi şubat kartlarmın arıh masm - . 

H ık il · l t ka;tıar ve nüfus huvlyet cilzdanlarıle fırın· hr. a , e orınc e mevcu d ki . . 
l d b b 1 k .murlara müracaat e ece erdır. Bır evde ota• ar a azır u anaca m - f . • 

b'lf b ki ilik bir ailenin bütun erdlerıoın yeni kart almak üze· 
ran ı arz eş 1 ı- ı. 1 H 'l . b' f d" ·1 

f 1 baı vurmalarıaa uzum yo .. ur. er aı enın ır er ı, aı e re ırın ara _f h- . l _ 
1 l a kartlarını ve nu us uvıyot cüzdanlarım memur ara rosto· mensup arın • . • • . 

erek lrartlar1 deg11tırebılecektır, 
r Diter taraftan,nüfos hüviyet cüzdam olmayanların vilayet nüfus mü· 
JOrlüj'Onden veıika almaları lizım gelmektedir. 

Dışarıda yemek yiyenler ellerindeki kartları ve nüfus cüzdanlarını 
yemek yedikleri lok1tnta sahibine vererek şubat kartlarını alabilecekler
dir. 

Yeni kartların tevzii 1 şubat alcşamıaa kadar devam edecektir. 

Hitler 
karargahını 

geriye 
nakletti 

Rus ilerleyişini 
durduramıyorlar 

Almanlar her 
tarafta ihtiyat
larını h a r b e 
soktular 

Londra 29 ( a. a. ) - Bugün 
Loadrada ıöylendiiine göre, Rasia· 
rın faaılasız ilorlemeleriııi bildiren 
haberler Tiievn'in kıımen çevrildi
iini anlatıyor. Almanlar burada 
müıkül bir durumdadır. Her taraf· 
ta ihtiyatlarını harbe sokuyorlar ve 
gene Ruı ilerleyiıioi durduramıyor· 
lar. Hitler umumi kararrabını Smo· 
lenık'teo 300 kilometre batıda 
Minık'e nakletmiıtir, 

Valday dailarınm batısında re· 
dik açmaja muvaffak .olan Rusla
rm şimdi Moıkova • Rıra. ve Le. 
ninrrad • Varşou demıryolunun 
birleştiii Veluki Luki'ye vardıkları 
söyleniyor. Ayni zamanda Moıko
vaya 300 kilometrede bulunan Q. 

rel,e de yaklaşddıiı ve buran~~ 
yakmda Rusların eline ıeçeceıı 

anlaşılıyor. 
Moskova 29 (a.a.)- Moıkova 

radyosunun bildirdiiioe röre, rarp 
cepheıinde hareketlerde bulunan 
Sovyet kıtalar• düşmanı son ilı.i 
gün içinde 79 köyden çıkarmış
tır. 2980 ıubay ve er öldürühnüş, 
40 kiıi eıir alınmıı, büyük •ayıda 
ıcanimet ele reçirilmiştir. 

Moskova 29 (a.a.)- Dün re· 
ce oeıredlleo Sovyet tebliii: 

Dün lutalarımız şiddetli muha· 
rebeler yapmıılar ve düşmana in· 
•anca aiır kayipler verdirmişlerdir. 

27 ıon kinunda bava mııharebole · 
rinde 12 ve meydanlar üzerinde 
de 17 olmak üzere ?.9 Alman tay• 
Y•~ dilıürülmüştür, Biz 7 tayya• 
re llL•)bettik. 

1 
28 ~ kananda Moıkova ya. 

ın arın,... 2 d 
Ü -1 - t:ı.- Gtman tayyaresi dü· ru mut ..... 

Moıkova 29 ( )-
1 Sovyet teblliiı '-· Bu ıabah. 

Sovyet kJtaları diln 
na karıı hareketlere :::e düş. 

. . •• et· i•lerdir. Barentz denazınde s 
Y oy. 

et deciz kuvvetleri bir düı•aaı 
apunuıu batırmıştır. 

Berlin 29 (a.a.)- Alman teb-

Kırımda ve ıark cephesinin 
nup lceılminde Itır fırtınaları yü· 
nden pek az Hvaş faalJyeti ol. 
Uflar. Kmmın cenup lt11mı üze. 

ki •ıbarebılerdı 8'40 11ir,12 

En büyük 
düşman 

Almanya! 
Müttefik devletler her 
t•Jd•n önce Alm•ny•· 
yı ezmek için kuvvet· 
lerinl kullanacaklar 

Amerika Bahriye 
Nazırı · Knolcs 

Ankara: 29 (Radyo razetesi)
Amerika bahriye nazırı albay 
Kookı Şikaro'da bir nutuk ver
miş, berkeain Amerikan donanma• 
atnın nerede bulunduğuna sordu· 
iunu, Japonların da bunu öiron
öirenmek iıtediilol söylemiş, Ja· 
ponların endi~elerini ridermeyece· 
iini bildirmiftir. 

Nazır, Japonların Amerikan 
harp gemisi kayıpları hakkında 
verdikleri malOmatı l'Ülünç balda· 
iunu, Almanyanın en büyük düı· 
man olduiunu, müttefik devletle· 
rin her şeyden önce Almanyayı 
ezmek için lı.uvvetlerini kaJlana. 
caklarını ıöylemiştir. Knoke demiş· 
tir ki: 

"- Hitler, Avrupaya yardım 
yollamayahm, yollayacağımız yar
dımı Pasifikte kullanalım diye Ja· 
ponyayı harbe teşvik etmiıtir.,, 

Bulgarlatan'da haft•d• 
bir gUn ekmek 

Y•nmlyecek 
Sof ya: 29 [a. a] - Nazırlar Moc· 

Jiıi, ekmek tarınını yenWea azalt· 
mai• karar vermlıtir. Buadaa eoa
ra Çarşamba g-ünleri bütün Bulra· 
riıtanda ekmek sat~ı ve iıtibliki 
yasak edilecek ve o gün patates 
yenecektir. 

top ve 111 makineli tüfek ve mayo 
topu elimize reçmiftir. Dooetz 
cepboaindo Sovyet hücumu pÜI· 
kürtülmüı, karıı hücumlarımız IO· 

mereU olmuştur. 
Merkez kesimindeki dütman 

hücumları muvaffakiyetaizlije uira• 
tılmış ve Alman hücumları netice· 
ıinde birçok mahal ve bir miktar 
top ahnmııtar. 

Şark cepbuinin şimal keılmln· 
dokı d" - d' "flllan bucnmları devam e •· 
yor. Mııa.ı. aavaı ve av tayyarele· 
rimiz bilbaeaa •erk ez ve ıimal ite. 
simlerinde faaliyette bulunmuşlar 
ve birçok Sovyıt tayyareılol yak· 
mıılırdır. 

yangın 
Ankara 29 (a. a.)- Bu 

gün Anadolu ajansının fo. 
to ve sinema atölyelerinde 
yangın çıkmıştfr. Ajans bi
nasının üıt katında olan· 
lar ~erhal aşağıya indiril· 
mitlerdir. Sür'atle yangm 
yerine yetişen itfaiye, bi
nanın yanmasını önlemiştir. 

Foto ve sinema opera
törü Kemal yüzünün muh· 

At1am Kamarası, 1 
muhalif rege karı 
464 regle hükumet 
itimadını bildirdi 

Ç6rçil'in 
beyanatı 

telif yerlerinden yanmış , 
müessesenin zengin f i l m 
koleksiyonu mahvolmuştur. 

B. Çörçil 

., Amerikan kara ve 
hava kuvvetlerının ln
glltere'r• gelmealnde 
aevlnç ve h•J•c•n du
yuyorrm.,, 

MAARiF PLANI 
Ankara 29 ( radyo l'•••teai 

- Bagüo Çörçil h&kOmetlnin i 
raah etrafında Avam kamaraaıad 
yapılmakta olan müzakerelerin 
nuocu i'ÜnÜydü. ilk fİiDİ1 IÖ~ a 
Çörçil, hükOmetini müdafaa et111• 
müteakip müzakerelerde bir takı 
hatipler Başvekili tenkit eyl••it 
lor, bir ·çokları hükllmatin uza 
Jojo müdafuıına ehemmiyet •• 
modiiini belirtmişler, Malezya aça 
larsnda iki bllyük harp remilini 
bir anda kaybedilmesinde hllkhle 
ti ıaçlu rörmiifl•dir. Fakat ba ' 
lerin heıaea hepli Cörçllia .. 
etrafında ıitayif kir bir U.... kal
lanmıılardır; Çörçilin bqvtkUlik• 
ten çekilm .. lni iateyeo olma•lf· 
tır. 

8 senede 24000 kög eğit-
meni geliştirilecek 

Maarif Vekilliii, köy okallariyle köy 91titüle
rinin teşkilitlandırılmaaı için bir kanan proiHi ha· 
zırlamışlır. v eltillik tiu proienin liusrlanmaaı sebep· 
lerini şöyle anlatmaktadır: 

•En lusa bir zamanda ilk öj'retlaai memleketin 
hor alanına yaymak suretiyle son bir kaç yıl içinde 
hüldimetçe l'erek.li tedbirlerin almmaııoa baılanm11tır. 

soluoacaktır. Buna rağmen rene çocuf1Jnu okula 
göodermiyen t a 1 e b e veliti bit yıldın 3 yıla 
kadar hapıolunacakhr. Para cezasnn vermiyenler 
her lira için bir gün hapis yatacaklardır. 

Mecbari ilk öiretimi köylere çabak ve l'eniş 
ölçiide yaymak için 1942 rılmdan itibaren köy en•· 
titülerine her yd 1000 eiitmen namzedi ve 3000 
talebe alınarak 8 aeoede 8000 eiitmen va 24000 
köy ötretmeni yetiıtirilmeıi iti plina bailanmııtır. 

Velilerden çocukJarıd'a kitap ve kırtuiye almı. 
yanlardan kitap ve kırtasiye almaia yetec~k kadar 
para ceza11 alınncaktır. Bu para ceza1mı vaktinde 
ödemiyenler 3 ründen 10 güne kadar bapıolana
caklardır. Okulun eıyası için köy bütçesine l'erekli 
tahıiaat koymaj'a köy muhtar ve ihtiyar heyetleri 
mecbur olacaklardır. Koymayanlardan 25 - 100 Ji. 
raya lt;sdar para cezası alınacaktır • .Bu para, köyün 
fakir çocuklarına ve okulun ibtiyııçlarına harcana• 
caktır • 

Üç l'iinlük müzakerelerde be· 
liren durum ıudur : 

Çörçile karşı kimsenin bir dl· 
yeceii yoktur. Bazı nazırların de • 
iiımeslni isteyen bir azımhk rö
rülmüştür. Fakat Çörçil, bütün hü· 
kllmete birden itimad reyi verilme• 
sinde ısrar etmiştir. 

Köy hayat şartlarına l'öre yetiştirilen bu köy 
öjntmenlerinin iıe başlamalariyle köy okulları ~~
yı11 ve talebe ıay111 çoralmaia başhyacaktır. Uç 
yal ıonra karumlar yılda üç bin mezun vereceUir. 
Bu tempodaki verimle 1950 yılında Türk köylerinin 
ilk öiretim ihtiyacı karşılanmq olacaklar. Bul'Üne 
kadar 7000 eiitmen yetiştirilmiş ve köy enıtitüleri 
talebe tayısı dokuz bini bulmqtor. 

Her yılın eylOl aymda 6 yaıını bitirmiı olanlar 
ve daha yükıek okullara devam etmemif köy l'enç• 
lerindeu 16 yaşını tamamlamıı bulananlar okul ve 
kurslara devam mecburiyetindedirler. Çocuklarmı 

okullara yollamıyanlar her çocukları için iki lira pa· 
ra cezatı vereceklerdir. 

Çocuğun okula devamıızlıiı bir ders yıhnda 30 
rünü reçerae velisi bir aydan bir seneye kadar bap· 

Yapılacak okullar için arsa ve yapı malzeme
ıini bazırlamıyanlardan da 25 - 100 liraya kadar 
para cezaıı alınacak ve yapıya ıarfolunacaktır. Der 
sane, atölye, depo, okul bahçesi, fidanlık vesair yer 
lerde köylüler çal11maia mecbur olacaktır. Çal.Jşmı
yanlar ve çalışmayı nakden ödemiyenlerden 50 - 200 
liraya kadar para cezası alınacaktır. Köyde bir yıl
dan fazla oturan 17 • 46 yaşıoda bulunanlar köy 
okulu ltlerinde ydda 20 l'Ün çah~mak mecburiye. 
tindedirler. Arabalariylo çalışanların bir rünleri 3 fÜn 
.. yılacaktır. Köy okallarma tahıis olanacak arazinin 
tahsiıi muamelesini i'eciktireolerden 20 • 200 lira 
ya kadar para cezası alınacaklar. 

Mihver ba11nı müzakereleri 
yakın bir iJri ile takip eyleaq, 
Çörçilln diiJmesini dilemiıtir. Çör. 
çil düştüiü takdirde, bn lı&diH, 
lnl'ilterenin harbe devam azminde 
bir revıoklik minaıını ifade ede. 
cekti. 

lnrilterede mevcad bütün par• 
tiler ayrı ayrı toplanmışlar, Çörçll 
hakkında itimad reyi verilmeıinl 
karar alhna almışlardır. 

- Dewamı llclnelcle -

Yeni bir koordlnaaiöft' 
karart 

46 Japon 
Harp ve nakliye 

1 

gemisi 
batırıldı 

Slng•pur ad•aının 
Johor'a kartı kırı 
ahallal botaltlldı 

Ankera 29 (Radyo gazete1i)
Maka,.ar boiazında Amerikan tay· 
yarolori tarafından yapılan baıkın
da 46 Japan harp ve nakliye l'e
mlsi batmlmııtır. 

Bombay 29 (a.a.) - Sinrapur 
radyoıuoa ıöre, Siogapur adumso 
Johor'a karıı bulunan kıyı abaliıi 
boşaltılmıştır. Donanmaya bailı 
yardımcı remiler üç ~Japon tayya
reıi düıürmüştür. Diier düşman 
tayyareleri, üslerine dönemiyecek 
derecede ağır haıara u(ratalmışbr. 

Sinrapar 29 ( a.a. ) - Resmi 
teblli: 

Doju kıyısı cephesinden alınan 
raporlar Avuıtralyah lcıtalaran mu• 
vaffakiyetli bir .hareketle dilımaoı 
iki ateş ara11na almıf olduğuna ve 
250 askeri yok ettiiini bildiriyor. 
lar. Dün merkez k .. imlode Avaıt
rılyalı 1 böliik ıllarll bllc:11•ua r•ç 

lr•n aulh konfer•naınd• 
ı•r alacak 

Tahran : 29 (a.a) - lngiliz· 
Sovyet • lran anlaımuına üç ehean. 
miyetli madde eklenmiştir. IBa an· 
laıma dolayııilo lran'm mali za. 
rara rirmemeıi, ıulh konferansın· 
da yer alması ve lran'm doğrudan 
doiruya alikalandıracak bütün ko· 
ouşmalara iştirak ettirilmesi temin 
edilmiştir. 

Tahran : 29 (a.a) - Hariciye 
nazıra Süheyli, lran'ın Rusya ve 
Büyük Britanya ile diplomatik ir. 
tibah bulanmayan devletlerle mü· 
na1ebetlerlni keaeceilni bildir
miştir. Sovyetlerle müoaaebette 
bulunan Japonya'nm elçilii'i kala
cak, fakat Vifl elçiliji lran'dan 
ayrılacaktır. 

Belgradda kömUr darhğı 
Belgrad: 27 [ı. a] - Belgradda 

b- "k b' k ~yu ır Ömür darlıiı vardsr. 
HukOaııet ründüzleri elektrik kulla· 
nslma11nı yaıak etmiştir. i'ecoleri 
do mahdut miktarda elektrik sarf· 
edilmesi için tedbirler alınacaktır. 

mit ve 200 düım.ıın askerini öldür 
müıtür. Layanr bölresinde dün 
bütiln rüo düımanla temaı edll
miştir. Batı-Pahat bölreainde ç•"· 
rilen 570 ukerimlz e1u ba"etle· 
rimizle birletmlttir. Dlln Siorapur 
bölt•ioe yat~':: dllıman akınla• 
r1ada lalç bir r olmamlfllr, 

Ankara: 29 (Radyo razotu1)-Bl•n gazı• Yarın çıkacak bir kararla, haba· 
bat, bakliyat, patatea, pirinç ua 

Tekrar Alman- ve ezmelerinden pa1ta ve çörek 
ve bunlara benzer maddelerin ya. 

1 pılma11, ıdılması menedilmektedir. 
arın eline geçti Bu memnuiyet, karana aetrlndea 

üç rün ıonra mer'iyet• ~recılttir. 
Ankara: 29 l Radyo gazet11i )- Karu, kura yemit nmelerlndea 

Libya' da Rommol kuvvetleri iki kurabiye yap.ı ... ıaı menetaııiş de· 
günlük bir duraklamadan ıonra &ildir. 

t~kr.ıır. t~arruza başla.Dllşlar, doiu Bir m••• V•f•t etti 
şımal ıstıkametinde ilerlemiflerdir. Ba devre başında KlUahya 
Bu kuvvetler Binrazi'nin 90 kilo· meba.ı.;.a• seçilmiş olan B. 
metro Öoğu şimalloe kadar varmıı· MDltaf• Bacak bir ameliyattan 
lardır. ıoar• Ankarada vefat etmfıtir. 

Diier taraftan Alman radyoıaaaa ı.--~'!!'t!!!~!!l!!!l!!!!m!!!!lm ____ _ 
bildirdii'ine röre, Alman orduları aaJarda batarlar vardar. Üç bo.İa· 
Başkumandaohf'ı bir buaaıi teblii ba tayyareıi diifilrCilmüştür. 
neıretmiş, bu teblifde Alman • ltal· Kabir• 29 ( a.a, ) Orta 
yan kuvvetlerinin bu aabah fJio~a· Şark ln•W. tebliii: 
zi'yl aldıklarını bildirmiftir. b Vaziyet umumiyetle deiifme• 

Berlin: 29 [a. a) - ,AbllaD. t~ • mittir. 7 rünlük çarpışmalarda 
1 .• · ŞI 1• Af ' L 'da sıreaaık de ae)')'ar ,Alman . kollan El·Areyla •r• : ma ı rt11La ş· M d ki . 
şiddetli ke4if faaJlyetİ olJllDŞ, imal ile UIQI araıın a fenış bölree 

d"•man lk.olla de azimli faaliyetlerde bulunmd•· Afrika ıabiliodeki ..,. rı D ... 
ve depoların• biJcumlar yapılnntbr. tur. evamh Y•imorlar her hanrl 

Malta'da tayyare meydanlarına bir yerde toplanmaaıım lmkin111 
alan bilcamlarda bir çok düı· bıraktı. Düıman, kıtalarımızın za. 

yap · b 1 t ıf b 1 d d m•n ta11areıı asara uj'ratı mış ar, Y u an uia per eyi r•çeHk 
ona gece Münster'e hücuma te· Aredabya'yı ilral etti ve böylecı 

1ebbib eden lnriliz bomba tayya· teşebbüıü yeniden eline aldı. Diit· 
releri püskürtülmuştür. Bu tayya· man kıtaları Maıaı'tadar. Seyyar 
reler Şimal • bati Almanyasmda kollanmıı Solluk ile Maeaı'aa ti· 
bombalarını relitiıüzel yerlere bı· mal cJojıııunda Jnst aruıadül 
rakmıtlardsr. umumi hat üaeriade d ....... &f. 

Siviller ara11ada kayıplar H bf. ... ...... 
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re! İ HABERLER 

aşıı Rıza geliyor 
karada temailler vermekte olan Rqit Rıza tanapa Şubatın be

ıehrimize l'elecek ve bir ay müddetle Asri ıinema ıalonunda 
ac:alı.tar. 
anpta t•mn•lf wa'atkir Halid• Pifkind• balanmaktadar. 

ZUe H .. kevlnln .............. 
lZile 29 (a.a) - Haakevlnin t•· 
ilıO Ue yapdaa bir toplaabda 
ckiil eden komite 600 lirayı 
1 ve fakir ailelere odu ve kö· 

l paraıı olarak daiıtmıttır • Ko· 
kıtıa devuamca toplayacajl 

ları ba Rretle dafıtacaktır; 

:udbol v• vol•fbol 
m11Çl•rı 

t Okallar aruı fadbol •&aba· 
t rına yarın tehir ıtadında devam 

tcek, Ziraat ve Ticaret liaeleri 
f aları kartıla.ıacaktır. 

Puar l'iinü de Erkek liaeıi ile 
etmen okala voleybol telumları 

Cerhan Halkevl 
çaı .. malar1 

Ceyhan 29 (Hu111i) - Geaç ve 
çallfkan Halkevi Reiaimiz Hamit 
Ôzaarkıntının devamla çabımaları 
1&y•iode mevcat kollar faaliyete 
reçmif bal•nmaktadar. Evimizde 
bir de ar kola t91ekkül etmek üze. 
redir. Şimdiden bir çok l'•nç kay• 
dohıoarak bando deni rörmek· 
tedir. Kolan ıkasa bir umanda ka· 
ralmuı ümit ediliyor. 

Halkevi budoaanan (ftirakile 
14 Şabat 1942 Camart .. i aqamı 
için l'Ölterit kola tarafından bü
yük bir aüumwe hazırlanmakta· 
dar. Mliaamere Y?cak esirreme ka· 
roma çıkarına verilecek ve (insan 
urrah) piyui tem1il edilecektir. 

Tarla farnll• mUcad•l• ı 
Ôtrencllifmize pe, viliyet da

hilinde bababata irız olan tarle fa• 
relne kartı kaUanalmak üzere 
10000 adet fare fiteti ile 3500 ki· 
lo küldlrt l'elDıiştir. Pek yakında 
mücadeleye l'İrİfilecektir. 

'r.a.KvtMf 
f 30 So11/t4nıın 1942 

•• 1 a~:. Nöbetçi Eczane J CUMA 
L•lM2 • A Yıl Ola: 90 KHım 
mi 1SS7· Soıakhua 
eri 15'1· Muharrem ~~ AH Nasibi 

6rçll ve kabinesi 
lmat kazandı 

( 8-ftarah biriDClde ) 

Loadradaa bildirildijiae röre 
kaıuruı 1 aabalif reye kar· 
reyle Çörçll ve kabia..U.e 
etmlfdr. 

ltlmacl reJİ aldıktan 10Dra 
beyaaatta balaamaı, A.e· 

'da kanhaat olu harp itlih· 
bfldlltı ribi bir t .. killtm la

• ele kanlacaiını, Uzak 
1• takviye kanetleri röod•· 

••.,.rw devam edildij'ini, Lib1aya 
dabısa takviye kavvetleri rön

Dlle4~1Dİ, Amerikan kara ve 
kuvvetlerinin l.Utereye 

••-mden Hvinç ve heyecan 
ajıaau IÖJlemiftir. . 

Loadra 29 (a.a.) - Avam ka· 
, Çörçilia natkayla açılan 
ereye devam etmqtir. Muba

lıılr ve İffl ....... büyük 
tlerlndea dolayı •Cörçlll öv
' fakat arkadatlarına karıı 
t patermelinl yeniz balan 

derde balaaqlardır. Tenkit· 
cevap veren Atli, Uzak.,.rka 

11.derilea takviyelw için demif
r ld: 

• - Uzalqarka l'••ken tak· 
IJenia rfttij'ini temin ederim. Am

Malarıa mahiyetini açıia VU· 

•a& Vuiyetimiz kolay deiildir. 
S.rbeııtçe banket edebilmek 

;la ellerimiz bot kalmadı. Dehşetli 
• harp ~klneei1l• kartılafbk. 
ilaldl de bir diieriyle kartılafıyo. 
u. Geç• tontepfnde mebllllarıa 
,ihialeri Raı cepb.Ualn hayati 
•••••yetiyle m .. ralda. Baada 
-lyl• haklıydılar.~ O cephede 
,hap bitenleri ıöz Öoilade tutmak 
IOF8Dda1dık • " 

Atli, Çörçili hararetle •ilda. 
lu ile llbe etmlttir: 

"- Av.. kamara11ndan bü. 
k ... ta itimat etm.,ioi iateyoraa. 
Her ferdia •• ber hareketin ayrı 
afrt lac.a...- kaHliaaü dejil. 
~ ..... tiJuetiahı wvl
Wal ve ba ıiyuetiıa bizi zaf •re 
altilnceiin• iman ~zin iz· 
... ,... Jetiyoram. " 

..._.,a 29 ( a.a. ) - lqve· 
kil Miat• Cörtil bapn A.,.. ka 
_,...ada & clalOk müzak...._ 
eewap olarek Wr ntak IÖylealt
tlr. Çörçll bu .._da demlıtlr-
klı 

c - la,ms ve A..nw kay• 
nakları :timdi L•ltterek bir bal• 
koaaaaftal• Birletik devletlerde 
Nelloa'aa ifral ettltl --..a 
..., bir makam da bu• u. 
c1a1 olaacaktar. Nelaoa Blrltflk 
devletler laarp iatih .. 11 koueyi re· 

WcUr· 
8lrletlk krül.ia Amerikan kı· 

taJanalD ,..._. ~ikan mille· 
tiaJa ve Jlderlerhda anaları neti· 

.-... Sa ır111, Birl .. ik devlet· 

.............. VI tecblı edU 

( Y aicamii Yanında ) 

Şimal İrlanda'ya 
yapılan ihraç 

lnglllzler tarafınd•n 
verilen haberler mU

balllıgalı lmlt 
Londra : 29 (a.a) - Şimal lr

landa 'ya Amerikan kıt'alarının rel• 
meai ilzerine Dö ,Valera'aın yap· 
tlfı prot•toya cevap veren Şimal 
lrlanda BatvekW demiftir ki : 

c- Möayö Dö Valen'nıo Şi
mal lrlanda itlerine kanımaia ve 
Birleşik krallıjın ba parçuıoda 

hükümranlık iddia etmeie hakkı 
yoktur. Amerikan kıt'alannın Şimal 
lrlanda'da baluoqa Mihver dev· 
letlerinin yenilm•i yolundaki reniı 
pliaın bir kıamıdır.• 

Berlia : 29 (a.a) - Lokal Aa
aayrer rueteei diyor ki : 

c Şimal lrlanda'da azan za. 
aandanberi hazırlanan n.ı.. blr 
kaç Amerikan kıt'uıoın l'elifi 
Royter ajanımı bütün techizatile 
100000 ukerdeo bahıetmep ıev· 
keylemiıtir. lnrilizlerin yaptıjı be
aaplara fÖre 1'1Çen harpte 200000 
uker tqımak için bir baçak mil· 
yon ton remiye ihtiyaç baaıl ol· 
mqta. lnrfliz aalrallıiı Dofa A•· 
ya'ya lnıilb kıt'aları ıöndermek 
için 100000 tonil&to bulablilrH 
bahtiyardır. Amerika'nın 750000 
tonilito verdi;iae inanılabilir mi?• 

mit büyiik kıtalar klltleeialn mnm. 
kün oldap kadar ıüratla dllfman• 
la temua geçm•idir. Birleıik dev· 
letler kara ve bava kıtalarının ıi· 
mal lrlaadaya r.ıa...i bGyük Bri· 
tanyadan Avaıtralyaya ve Yeni 
Zeliodaya takviyeler rönderilme
ıini kolaylqtaracaktır. 

E..., _Ruyaya rönderdliimiz 
ıeyleri kendimize saklaaaydık ba 
bizi kurtaramazdı. Fakat bizi Bir· 
aanyacla ve Malezyada çok daha 
fula buırbkb bir bale tokan ve 
..... neviden bqka tecbizat rönde· 
rilm..W ba derece ilnrla lateyen 
Brak Poplwa'ın pek çok botuna 
fiderdl. BGtila Avam kamara11 ba 
tecbhıatı • Ruyaya l'Öodermek ka· 
raranı tuvib •taittir ve hatti ne· 
ticeleriııl ,bile biı. yeniden yine 
böyle hareket edecektir.· 

Jobor mabarebeainin ve yahut 
SIDl'apur adaaına k&r11 b&caman 
De ıekil alacajım aöyleyemem. 
Fakat baftalardanberi baraya dar. 
maclaa takviyelerimiz ritmektedir. 

Lib,..taki lnıiliz taamın dtlf
mana Ras cepbeaioden mühim ha 
va kuvvetleri "ktirmiftir. Ba ••
ferin faydalı maa.,etiai yeniden 
kuuımamasına Yakuı prkta ve 
Afrikada harbin Almaa ve ltalyan 
ka,_ld.nnı tehlikeli ıarette tü· 
ket•••·ıiae ve bu aaretle Alaan 
ve ltalyaa kapaklan için cirüatli 
bir yara haline ,.a. .. uine biç 
bir Hbep yokta.• 

BUGON !O Sonklaua 1M2 

Koşu Tehiri 
1 Şubat 1942 de yapılacağ'ı 

ilin edilen C. H. P. Nahiyesi Ça · 
patçu at k~uları bazı mecburi ıe 
beplerden dolayı 8 ıabata tehir 

GENERAL ELECTRIC 
RADYO LA Al 

edilmiftir. Ko$U evvelcede ilin •· 
dildiii üzere Çapatça nabiyeıinde 
yapılacaktır. Yalnız proğramda 111 
defitiklik vardır: 

Yüksek evsafta bütün teknik" incelikleri haiz akümülatör ve 
cereyanlı olarak çalışan her iki tertibatı havi yeni model GENERAL 

Sonbahar at yarqlarına riren 
ta1lar da ve ba yqta bulananlarda 
tay koıaıana iıtirik edebilecekler· 

ELECTRIC radyoları gelmiştir. Sayın müşterilerimizin nazarı dikka
tini celbederiz. 

dir. 28-29-30-31 1644 ADRES: GENERAL ELECTRIC Adana acentalığı As/alt caddede Bıırduroilu 1.15 1653 

Daima En Güzel Filmlerle Proğramını Siisleyen 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM yine birbirinden güzel 2 şahesar film birden takdim ediyor 

-1-
San'ahn Zaferi- Dehanın Kudreti." Sinema Alemine 

Kurulan Şeref Abidesi 

Tamamen Renkli 

DOKTOR SIKLOPS 
Mucizenin Ml1all 

Dehanın en büyük şerefi .. Sinemanın en parlak Zaferi 
Senelerdenberi hazırlanan .. Kudretile herkesi şaşırtan .. Büyük Film 

-2-
Genç, Sevimli, Güzel, Şirin ve Billur Sesli Deanna Durbln'in 

En Güzel ve En son Çevirdiği • 

===I Ballar Meleği I== 
Nefis Musikinin, Göz kamqtırıcı tuvaletlerin ara.91nda çevrilen bu 

filmde - Deanna Durbin - Kay Francıs - Valter Pidgon - gibi 
Amerikanın Üç Büyük Ylldızı Bulunmaktadır 

Pelc Yakında 1 •• 

Venedlk Zindanlarında 

TUrkçe SözlU BUyUk Tarihi Film 

Bal adiye 
Riyasetinden : 

Liıe mezuna olmak ve aıker· 

liifnl yapmıı bulunmak şartiyle 

müteaddit memur ahnacakdır. Ba 
prtları haiz olanların Belediye Ri-

ya1etine hem• müracaatları. 
30 - 31 1650 

Dre Marko ikiz 
Muatarip buiundufu iıu

tahktan tifa bulduiu cihet-

le bu günden itibaren haıta 
ları yine T oroı eczanesi üs

tündeki taş binada kabul ve 

tedaviye bqladıiı ilin olu· 
nur. 30 - 31 1654 

Adana askeri satın -
alma komisyonu ri -
yasetinden= 

1 - Açdc ckıiltme ile 2800 
kilo sade yağı alınacaktır. 

2 • Muhammen bedeli 4172 
lira ilk teminatı 312 lira 90 
kurUftur. 

4 t:. vsaf ve şartaameıi her 

gün komisyonda ıörülebilir. 
4 - Pazarhiı 7 .2.942 ca· 

martesi günü saat 11 dedir. 

5 İsteklilerin beJli gün ve 

saatte Adana askerlik daireıi 
binaıındaki komisyonumuza 
müracaatları ilin olunur. 

1623 20-25-30-S 

Tan Sinemasında 
Bu Akt•m iki Film Blrd•n 

-ı-
Çok ciddi bir mevzaa .malik ve MISIR Filmlwialn en rnzeli olan 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkıh 

==I Kızım Duymasın F== 
Gördüiü fevkalide raibet dolayiıile Üçüncü Haftasına baılamııtır. 

Herkesi alakadar edecek ba fllm Şark Filmlerinin en rüzelldlr. 
-2-

Kolimbia Film Şirketinin 1942 1eneai için hazarladıiı en büyük filmi 
Eararenriz bir haydat çeteıiain ıebirleri birbirine katan maceraları 

=I Gangesterlerin Ezraili f= 
Bütün Amerika poliai aeferber .• Bütün Gizli Teşkilit Faaliyette ... 

Menimin En Heyecanla Filmi 

Pek Yakınd• 

Zal Oğlu Rüstem 

s...,. 
8,JÔ 

ASRI SiNEMADA 

BU AKŞAM 
iki Şaheser Birden 

1 

Matlna 
2.30 

V ıllıam Povel - Myrna Loy - Jamn Stevart 
Gibi Uç bUfUk •rtlatln rarattıtı ... 

Kocamın işi çok 
Harikulôde lcom•di 

2 
iki büyük kahkaba kralları Stan Lorel - Oliver Hardi 

ATUrkç•A Z .~ D•• •• .. T sözıu T aJ er onuşu 
~ Pek Yakında ~ ~ Yek Yakanda ~ 
Türk muıikiıinin en 6üyük üç iımi... MÜNiR 'NUREDDiN - MÜ
ZEYYEN SENAR - SADETTiN KAYNAK: (LEYLA ile MEC· 
NUN ) dan ıonra sinemacılık llemini pbamet ve az .... tile yeniden 

saracak muazzam ve yeni bir filimde tekrar bulqtalar". 

Salihaddini Eyyubi ve Boz Arslan 
Türkçe sCSzlü ve Türk musikili şaheserler taheacri 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 
Şabat ayına mabıaı ekmek kartları 30, 31/1/942 ve 1/ Şabat 1942 

riinlari furaolarla •kmek sat11 yerlerinde memurlarımız tarafından uyıo 
halkımıza daj'ıtılacaldır. 

Gerek faran ve rerekae atq yerlerinden ek111ek alacak olanlar ya· 
karıda yazılı günlerde aile efradının nüfaı bihıiyet cüzdanlannı beraber· 
lerinde ıetirerek ibraz ve ıabat ayına mabıaı kartlarmı almaları rica 
olunur. 

Furanrardan maada aabf ıemtleri qaiıda göıterilmiftlr. 
1 - Milli Menıacat fabrikuı kantini 
2 - Erfiler fabrikaıı önünde Mehmet Gürdoian 
3 - Doiam evi civarında Y aıuf 
4 - Kut hlt .. it f' ' Ulat M u-•t fabrikaeı yolu karımda 

Mesut 
5 - Karaiaah caddeıinde eıki furun yeri (Hüııoyin) 
6 - Kalaioila fabrikuı civarında Şevket 
7 - Kalatoila fabrika11 civarında Ali 
8 - Alım Ôzbllea fabrikuı kantini 
9 - Kolorda civannda HG1eyin köıe 

10 - Atat&rk caddeainde Ali uncu 
11 - lımet loönü caddeaiade Hamza Naci Cıntilrk 
12 - it fabrikuı civarında Mutafa Kanral 
13 - Yeni Baidat otelinde Maıtafa Merkeıli 
14 - Kolordu caddesinde Muzaffer Çınar 
15 - Tepebat mahallMinde SanaUab Ocak 
16 - Karııyakada Rıza Alkan aatıı yeri 
17 - K&r11yakada Muatafa Çeçen ve Rahim 
18 - Karııyakada Haydar Nevrap 
19 - Ocak maballeainde Hüınü 
20 - M .. tan camisi civarında K azmirci Ali 
21 - Hürriyet mahaleıi parti ocarı civarında Haıao 
22 - Hürriyet maballeıinde parti ocaiı civaranda KHap Çllo tarana 
23 - Yai camii civarında Hü1eyin • 
24 - Tqçıkan ıokaiında Simitçi Damladar furaou 
25 - Seyhan caddeıinde Yaıaf Nardah 
26 - Seyhan caddesinde Kanla fabrika11 civarında Zeki Dalay 
27 - A.ker konatı altında Celil Ballı 
28 - Ziraat Baokuı arka11nda Huan Ataı 
29 - Ziraat banka1ı arkasında Gani topasotla . 
30 - Kale kapusunda Caf erpqa camdi karşıaında Ali 
31 - Hacı bayram Kayaıanda Ali lıık 
32 - Obalar cadd .. inde Ali Saydam - ( Sebze hali civarında ) 

1648 29-30 

··············=············· .._ ____ T_OR-KÇ·E-SÔ-ZL_O _____ i DOKTOR 1 
Adana As. Satın alma! Belediye ı Rıdvan Lokman 1 
10~!sl~kn~k~~~.0;ı.:.k•ôl•· I 30 •• ~il!!e!~~~~~ B: 1 sınır • Kadın - iç - Hastalıkları İ 
meye konulan 16.000 kilo Sıiır 1 H a • 
etine talip çıkmad•tından 16.000 şubat akıamına kadar Şubat ek· • er g n öllede11 sonra Hastalarını kabul etmektedir • 
kilo ııırar eti 1eniden açık ekıilt· mek kartlarının furunlarda ve sa· • Cuoıı _Salı ıilnlcri saat 4. S araıında paraıız bakılır •• 
meye konalmaıtur. · · il · · · 

2 - Mabammen bedeli 4800 tıı yerlerinde dei•ıtır mesı ıçın • yeni AdrH : . • 
lira olup ilk teminatı 360 liradır. nüfaı cüzdanlarının gösterilmesi ve • J • 

3 - Evaaf ve şartnamesi her· Nüfaı cüzdanı olmıyanların Viliyet • AJ/alt dörtgol ajzı Elektrik ıirlceti karşıtı No. 16. • 
rün komisyonda görülebilir. Nüfot Müdürlüiünden v .. ik• al· • 1601 2 -15 • 

rüni ~t~;a~;!.'ir 3 / 2 / 942 Sah maları lizımdır. ıo ........... :•••••••••••••••• 
5 - lıteldileri~ belli rün ve Sayın ~~lkımı••~r•a mu ol ........ ••M•••••••• ....... •••••"• ..... •••••••••Mı 

~i:!~r.komiayoaa •Gracaat'Ms~&n mak &zere ılan ;•: Jl 1651 i 1 AMAK HAMAMI 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.ııııııııııııııııı : ~ i 
ı D O K T O R ı : Şehrimizin en büyilk ve telDIZ hamamı olan IRMAK 
ı E b ı 1 HAMAMI miifterilerine icap eden kolaylığı göıtermektedir. ! 
ıi Apdul lah r erk 1: Müıte~i~e~~izin bir defa ı~·~~·~ri, ~erek _takım~rı- ı 

Şeb . . T- A k A h ı : mızın yenıhtını ve gerekse tcınızlıtmı gormelerı bu ıozll· 
nmızde 6 sene kadar umen ve s erı Hasta a • 

ı aeıi D--tab" l"t· • t ı 1 müzü isbata kifidir. MUeteclrl 
U9l9 ip 1 iDi yapDllf ır. ı 1 1-15 S, l°/r. S rt/c 1 ı Şimdi ıerbest olarak Pamuk Borsuı kuıısında 35 No. ı 1633 " 1 e aga 

ı k k 44 N 1 ha . d h .. h I M•••••• .... •-•••M•••••••••••••••••••M•••• .... • ... 

L
lu ıo a o. u muayene neııa e er gun asta aranı ı lmtly·· Sahibi 

1 
Cavit ORAL 

0 d 1583 ıs - Baaıldıtı Yer ı ( BUQ N) 
kabul e er. 3 - ı U. N .. rlyat MGdGrl ı Avıalaat 
llllllllllllllllamıuıımııııııııııııımıııııııı ıuat vAvıaoeı.u Man ..... - Ad• .. 



Ba' mu ha rrl rl : Cavit ORAL 

CUMARTESi iDARi! YERi ı Yani 
lıtuyon caddHI • Adana 31 Tılıton 1~•t• K. 48 

Sonk6nun 
1942 

Atene ı Y ıllılı 1-4, Altı • 
aylıl• 7, •1lıtı 126 Kr. -

et• mec 
t, beyan• 

Bero: 30 (a.a) - Vitldoo alınan b pmı· 
berlere göre, 15 Sonklnundanberi Gard, 
Herol, Monpelye, Ari şehirlerinde bir 
talcım nümayifler olmuştur. Bazılarının 
•iyaai mahiyette olduio sanılıyor. Bir çok 
kiıl tevkif edilmiıtir. 

Yd ı 2 No. 434 
lıln tartları idare 11• 

kararlattırılır. 

P' ı y • t ı (il) K u r u • t u r SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GONDELIK GAZETE ~--------~----------J 

Millet Meclisi milli korunma kanunundaki mühim değişiklikleri kabul etti 
B. M. Meclisinde Çok Harar.etli iki Celse. 
Hükumete verilen selahiyetler genişletildi ; kanuna muhalif hareket eden~er hakkındaki cezalar şiddet
lendirildi; Vurgunculara 1000 liradan 10000 lira para, 3 seneden 10 seneye kadar hapis cezası verilecek 

BAŞVEKILIMIZIN MUHIM . BEYANATI 
Memleketf e arandığı zaman her madde bulunacak 

s- ük Millet Mecli•I diln, Milli korunma kaoununun ba:.ı:ı maddeleri· 
• d :.yt" n '-aıııun liyıbasıoı müstacelen ve tercihen müzakere etmiş 

nı e•ıf ıre .. .-----------------------------------------·ı 
ve kabul eylemiıtlr. Kanonun heyeti umumiyeıi üzerinde cereyan eden 
mil.zakereler eıoaıında bir çok hatip söz ıöylenıiş ve Büyük Millet Mec 
Jiıi hararetli iki celseye sahne olmuştur. Başvekil Doktor Refik Saydam, 
Ticaret, Maliye ve lktiıd vekilleri sırasilo ıöz alarak ileri sürülen müta· 
lealar hakkında izahatta bulunmuşlardır. 

Tadiller. 72 maddedeo ibaret kanonun esaslı maddelerinden 25 ioi 
llgileodirmektedir. Kanuna 9 yeni· madde eklenmiştir. ltivo eJil~n ve 
deii~tirlleo maddeler şu üç esas üzerinde toplanmaktadır : 

Memleketde örfi idare yapmayışın, istik
lal mahkemesi kurmayışın sebebini Başvekil 
şöyle izah ediyor: Hükumetin , Türk mille
tinin kemaline itimadı vardır. Onun üzül
mesine ve zora maruz kalmasına taraftar 
değildir. 

1- HükOmete verilen 1&libiyetler renişletilmiştir. 
ı ·ı 

' 
Ankara: 30 [Radyo razeteıi]

Nasyooal Sosyali!t partisinin ildi· 
dara geçmesinin yıldönumü dolayı· 
aile Alman Führeri Hitler, buJ'Ün 
Türkiye saatilo 17,10 da bir nutuk 
ıöylemiştir. Hitler notltooda harbin 
nasıl çıktı(ıoı, mesuliydin kimlere 
ait olduğunu anlatmış, bu cihan 
harbini çıkaranların da evvelki 
cihan harbini çıkaranlar olduiunu, 
o zamanki Almanya ilo bugünkü 
Almanya araalnda çok fark bulan
Juiuou söyleıaiı, Brilanya impata• 
torlurunun durumunu ve •ÖmUrge• 
lucle yapılan !nz:Jiz zıılmfüıü be· 
lirtmiştir. 

Hatip bundan sonra lnıiliz 
oıulleri ve · ıiya.etiyle Naayonal 
Soıyalizmin prenıipleri ara1ındaki 
farklara geçmiı, 1919 dan sonraki 
durumu, bu harbin başlama11ndaıı 
önceki olaytarı anlatmi~tir. Hitler, 
aözü, kenJiıinin iş başına geçtiii 
rüolere intikal ottirmı, i. ve demiı· 
tir lı:i: 

« - Ben bilyllk halk yıiınla· 
rile beraberirn. MücaJeleme iştirik 
etmiş olan arkadaşlarım yanımda· 
cJırlar. Oalar ırcyeuiıı i'eıçelde1· 
meai uj-runa hayatlarını tehlikeye 
atmışlardır. Almaıı milletine sar· 
salmaz iınaoım vardır. Bu lmau 
mücadele yıllarında Jaima kuvvet• 
lenmiştir. » 

Hitler, Alman orduıuoon im. 
rubnaıındao, bu ordunun ailihlan· 
a:ıuından etraflıca l bahaettilden 
ıonra şanları ıöylemi,tir : 

«- Bu ıilihlanmai'a lüzum 
olmayabilirdi. F.j-er karşı taraf ıi· 
libları azaltmak veya terk etmek 
şeklini kabul etselerdi.» 

Hatip sözlerine devamla de· 
miştir ki: 

«- Bugün Alınanyanın her 
taraf ıoda vücudo ıetirdijim eaer· 
ler rörülüyor. Ben bütiin bunları 

Londra 30 [a. a ] - Ruılar 
cenup batı c~pheıinde 150 kilo· 
metre geoiıliiinde bir aahada ye· 
niden ilerlemiştir. Bu ilerleyişin 
Donetz havza1ında oluşu muhte
tneldir. iki rün önceye kadar Hit
lerin umumi karargahının bulondu
f'u Smolensk tehdit altındadır. Ri· 
jev'lo Briyanak şimdiden tamımile 
sarılmış aayılabileceii ribi, bu şe
hirlerİD d~meıi de yakındır. 

Bir Alman tebliji, Kıtım'a 
çıkarılan yeni Rı.ıı kuvvotle!lrinin 

Naziler tarafından yok edildiiioi 
bildlraa· · h b 1ttır. Bu a er Y arımada'yı 
yeni .~uı .k"vvetlerioin çıltarıldıiı· 
Dl roıterır ..... , halde Rus kuvvet
lerinin yok ·~Uaaeıi şöyle duraun 
büyük bı.r ı~ddette muharebeye 
devam ettıklerı nıuhakkaktır. 

Moıkova: 3o [a. •l - Sovyet 

lebliii: 
29 Sookinun'Jı Sovyet ltıta. 

ları d~şmaola muharebeye .sebatta 
devam etmiıtir. Bazı kesımlerde 
düımaoın yaptıiı karıı hücumlar 

püskürtülmüştür. 
Sovyet kıtaları yeniden ilerle· 

Y•rek bir çok kuabayı ve köy() 
ltral etıalıtir. Bıolar ıraıında 

Nasyonal Sosyalist Partisinin 

iktidara geçiıi yıldönümünde 

Hitı·er'in 
Nutku 

" Bu yıl yeni bir 
büyük zaferler 
yılı olacaktır • ,, 

Hltler, Alman de
nlzaltllaranın p e k 
zlrade çolaldılını 
haber veriyor 

sulh içinde tekemmül ve inkiıaf 
ettirmek isterdim. Soayal sabalar· 
da lAtbik.ini düşüodüiüm proiele· 
rim vardı. Buna Çörçil ve arka· 
da~lara mani olmuşlardır. Bu Her
lerlm, dolayıaile tarihte benden 
«ıulhta büyük yaratıcı» diye balı-
.odilecelttl. Fakat bu harp olma. 
saydı Çörçildeıı ne diyo babsolu· 
nacaktı? Ben muayyen bir Jış poli 
tika kurmak istemiştim. Üç büyük 
Devletle, lngiltere, ltalya ve Ja• 
ponya ile işbirliii düşünüyordurn. 

lnriltero ve bilhaHa Çörçil bu 
anlaşmaya mani olmuş ve mutlaka 
harbi istemiştir.» 

Hitler, uzun olan nutkunun 
dijer kı11mlarında burünkü ve 
yarıoki dünya aiyasetioi anlatmak
tadır. 

Berlin 30 ( a. a. ) - Nasyo· 
nal ıoıyalizmin iktidar mevkilno 
ırelişinin yıldöoümü müoa1ebetile 
Alman devlet reisi Hitlerio bugün 
söyledifi nutkun başlıca parçalara· 

• nın halisa11 aşağıdadır: 
« - Y ahudilor Alman yanın 

başlıca düşmanı olmakta devam 

Stalin'in 
hedefi: 

Romanya 
Timoçenko, 
Dinyeper'e 
yaklaşıyor 
Rljev ve Brlyanak 
Ruslar tarafından 
Sarlldı . 

ediyor. Yahudi haldı olarak biz· 
den nefret ediyor. Biz de onlar· 
dan nefret ediyoruz. Bu harbin so· 
nanda ya yahudilik Avrupadan kal 
kacak yahud Almanya yok edilecek· 
tir. Biz ' Alm•nyanın bu harpten 1 
kuvvetli çıkacağını vo milletler 
arası yahudiliiio hiç olmazsa bio 
sene için rol oymyamıyacak bir ha 
le gctirilecej'İne: kat'iyetle emin 
buluouyoruz. » Bundan sonra sözü 
~ark cephesine g"ttçiren Htler şun· 
ları söylemiştir: 

« - Alman kuvvetleri Rua· 
lardao dolayı değ'i11 ekseriya sıfır
dan aşaiı 38 40 ve bazan 42 de· 
recoye kadar düşen soiııktao do· 
layı mildafaa harbine l'•çmiftir. 
Bu savatın •o önemli noktaıı hü
cumdan müdafaaya ıreçmek ve bu 
eanada c•phoyi muhafaza edebil· 
mektir. Ruı cephHindeki Alman 
aakorleri vazifenin eo çetin kHmı· 
nı yapmıı bulunuyorlar. 

Kıı düımanın en büyük ilmi• 
Jidlr. Fakat onuo bu Umlt ve trü· 
venini kıraca;ız. Alman orduıonun 
RıHları yeııilreye uitatacaiı rün 
rolecek tir.> 

Hitler bundan başkıs şuoluı 

söylemiştir: 

«- Harbin bu aeno bitip bit· 
miyeceiini bilmiyorum. Fakat düş· 
manan nerede kendini rösterine 
orada yeniloceiini biliyorum.Bu yıl 
yeni bir büyük zaferler yılı olacak· 
tır. Alman deoizaltılarınıo say111 
pek ziyade çoğalmsşbr. Bu büyük 
sayıda deniultılarınm faaliyeti rö· 
rillecektir.» 

Hitler, Alman milletini Alman 
a1kerinin Avrupa ve bütüa in
sanlık için olan harbi kazanabilme 
si için silib ve mühimmd yapma· 
ia davet etmiıtir. 

Bn ilerleme ile Mareşal Timoçenko 
yalnız Harkof • Rostof Jemiryoluno 
ole reçirebilmok için iyi bir doru• 

ma ırirmeklo kalmamakta, ayni zamaD• 
da Dinyepor soddini de taarruz 
aaba1ı içine yaklaştırmaktadır. Ha· 
ldkatta bıı seddin kimse için fay
dıaı yoktur. Zira Ruılar buruını 
tahrlp etmek suretiyle fedakirlık· 
larınml derecesini röıtermiıler· 
dir. Fakat Timoçenkonun bu aed· 
din yakın bir yerine kadar relmif 
olması çoktanbori bahsedilen ıeye 
yani Stalio tarafından rödüJen he· 
defin ceoup batı olduiuoa bir iıa· 
rettir. Almanluıo elinde bulunan 
yerine zenfİn petrol sabası olan 
Romanyaya bu yoldan gidilir. 

merkez cephesinde Şuşinıi ve Mi· .... !""'!!!!'!!~~'!!!'111~!!"!!!!!!!"'~!!!'!'!""""!""~"!" 

Rommel'in 
Hitler tarafından 

Rütbesi 
yOkseltildi 
Libya meydan muha· 

rebesinin ikinci 
safhası başlıyor 

Berlin 30 (a. a. ) - Bardiya, 
Sollom ve Hılf ayıdaki mOdafaa 
mevzileri 8 inci lnıiliı ordusunu 
ana kuvvetlerden ayırmıştır. Bu 
yüzden Sirnayka meydan mubaro
bealnin ilk rüolerinde lorilizler 
Alman ltalyan müdafaa noktalarmı 
tecrid etmek için bir kolordu ile 
bir zırhlı taiay ayırmak zorunda 
kalmıılardır. Ebemmiy~tll deniz ve 
hava kuvvetleri di(er hareket .a· 
balarından ahnmıı ve bu noktalar· 
daki baakayı artırmakta kullanıl· 

mııbr. Sayıca çok üstün lngiliz 
kuvvetleri Sollum ve Halfaya mev
zilerine 1aldırırken Jr•neral Rommel 
batı Sirenaykada büyük darbeılni 
hazırla yordu. 

loriliz üatünlüiüne kahramanca 
karşı koyan Sollum ve H111faya 
müdafaacıları Rommel tanklarının 

batı Sireoaykada kazandıkları mu
vaffakiyeti hazırlamıştır. 

Kahire 30 (•.•.) - Ro:nmolin 
ana kuvvetlerini Bioraziye yönelt · 
liii anlaşılıyor. Binrazi çevresiyle 
oradaki tayyare meydanlarının ka
yıbı Kahirede küçük ıörülmüyor. 

Fakat Almanlar ıreneral Riçi'nin 
büyük kuvvetleriyle henüz karşı · 

laımamıştır. Meydan muharebesinin 
ikinci ıafbası başlıyor. Birinci saf· 
hada Almanlar ilerlemeğ-e muvaffak 
olmuşlarsa da hava hücumları ne
ticesinde ağır kayıblar vermişlerdir. 
Almanlar kara har~ketler ölçütünde 
bir hava muvaffakiyeti göstereme· 
mlştir. Düşman bava ko\lvetlerimiz 
le baş baoa olmaktan uzaktır. 

Berlin 30 (a.a.) - Führer, şi. 
mal Afrikadald Alman lutaları l;,u
mandanı Tank Kor J'Ooerah Rom. 
meli Orırenerellıia terfi ettirmiştir. 

Ruzvelt 
Polonyalılara 

söz verdi 

atlevo şehirleriyle conub böll'etin· BAŞVEKı• L • 
do LazovayJ ve Barvuokova kata• 
baları vardır. 28 Sonkanunda hava 

" Müsieflligi gere ser• 
mek t1e Polonyayı ye
niden kurmak için bü· 

' tün kaynaklarımızı kul· 
lanacalız . ., muharebelerinde ı2 düşman uçatı Yarın radyoda bir 

düşürülmüş 15 uçak yerde tahrip konuşma yapacak 
edilmiftir. 8 Sovyet tayyaresi ka-
yıptır. Ankara: 30 fa.al- Baş· 

. Stokholm 30 (•.a.) ~ Mareıal vekil Doktor Re/ik Sagdam, 
Tım?ç•okonun Okrayoadaki muzaf. Şubatın 1 inci Pazar ıünü 
fer ılerle1neıi kondlıinl 1ımdl Din- saat 20, 15 te An/cara rad· 
yepore 100 kilometreden daha goıunda 6ir lconuıma 11a· 
yıkıu tJir m•ıafeye yaldathrmııtır. pac111ct,,. 

Londra : 30 (a.a) - Ruzvelt, 
Polonya milletine hitaben demiş
tir ki : 

«- Coıur Polonya mllleti,· 
Birleşik Amerika Devleti Reiıi ••· 
fatilo, ıuçıuz Polonyalı kadtn v• 
erkeklerle çocuklara y•~ılao vah
ı•tlerl ııDutmayıcaiımı llH temin 

2- Kanuna muhalif haroitet edenler hakkındaki cezalar şiddetlen• 
dirilmiştir. 

3- Kanunun tatbiki için ırerek mali, rerek idari lıük.üwler kolaylaı 
hrılmış, sllratlendirilıniştlr. 

Milli korunma kanununun tatbik.i için başlanııçla hü1tam6t emrine 
25 milyon lira verilmiş, sonra bu 50 milyona, şimdide 100 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

• Kanunda ihtikar ceza11 arttırılmıştır. Vurıunculara 1000 lirada 10000 
lıraya kadar para, 3 ıeoeden 10 aeneye kadar hapiı ceza11 Verllecektir 

Milli korunma kanununa aykırı işler yapanları muhakeme etmek üz~. 
re mahkemel~r kurolma11 için hükllmeto ıolahiyet verilmiıtir. 
Boş'llekilimizin Meclisteki 1 rimiz ve terakkilerimiz hayli iler· 

mühim beyanatları lemlştir. Encümenlerde de arzettj.. • 
Başvl'lkil Doktor Refik Sayde· iim gibi bu ilerleme bandın •<>nra 

mın dünkü müzakereler esnastnda da daha ilerleyecek ve daha b&f ka 
Büyük Millet MecliJino verdikleri kararlar ve tedbirler a\ınai• bi1:1 
izahat şudur: mecbur edecektir. Çüoki düoya 

" Arkadaşlar ; vaziyeti o istikamettedir. Ona uy. 

Bu kanunun müzakeresi dola. maia ve onu her rün takip •t· 
yısiyle söz almak niyetinde deiil· meio mecburuz. 
d. B' '- ı. d l l Maliye Vekili arkadaşımm al• 

1111. ır ço~ at~• aş ar mese e . . b'li 
- · d - 1 - 1 ·· .. tül tın hakkında ne söyleceğını ı yo-
uzerın o ruıe guze roruş er. B . -

1
. • • bi IÖ• z t s- ilk M'll t M l' . . rum. eoım ıoy ıyecegım r 

~ ~n uy _• e _ ~c 1110'° 00 vardır: Bir Türk altınını 1000 U• 
buyuk vasfı, boyhı muhım anlarda • d d b' 1 k • J b' k y 
daima millete ders ve miul vero• ırı ~ a L 

1 a mTa kılt91e er ıdç • 
1 

: 

k ·1 . metı yo~ur. ilr parasının erer1 
ce şekı de konuşmaktır. Yıne o d • • d d' Al 1 ld 
ıünü yatıyorduk. Araya bazı hi· aımka yenAnJ .. ~ "; __ ,~o alrda anmı· 
d. l ._ - 1 ._ yacı tır. un •-r a anır. 
ıse er ~arıştı ve soı a ma~ mec• 0 t'-I ld 

bariyeti hasıl oldu. 
- ••&m1 -. ne e -

Evveli şunu arzedeyim iri, 29 JAPQNYANJN 
aydaı.beri devam eden harp esna· 
tında ilk güudenberi almış oldu· 
iumuz karar şudur: 

Bundan evvelki harl.ılumuaı'inio 
mitallerini asla yaşatmamak. Buo· 
dan evvel auettiiim ıcibi, her han· 
ıri ıekll ve surette açık kapalı bir 
kuvvete dayanuıak, ııervot menbu 
olamaz. Bunu düşündük ve e1as 
yaptık. Benim lıükOmet reiıl ııfa· 
lilo takip ettiğim hattıhareket ve 
ilk verdiiim karar budur. 

Her Türk vataııdaşının başka 
türlü düşünmesine imkan yoktur. 
Hariçte de olsa böyle düşünecek· 
tik. Burada da böyle düşünüyoruz. 

Y aloı7, yaşadığımız J'Ünler 914 
değ-ildir. Aradan uzun zamanlar 
geçmiş, bil yük farklar husule gel• 
miştir. Politik, jeografik bir çok 
tebeddüller olmuş, Türk milleti 
kendi hudutları içinde kendi haki· 
miyetini tesis etmiştir. 

Dünya vaziyeti başkalaşmıştır. 
Binaenaleyh ida•'i cephesinden, ik· 
tisadi cephesinden, milletin bün· 
yasi cephesinden takip olunacak 
l"saslar biç bir zaman 914 to dü· 
şündüklerimize veya gördüklerimize 
ben7.flmemekteydi. Bana karşı da 
lizımgelen iletlorle mücehhez ol. 
mamız icap ediyordu. Aletlerden 
bir kısmı elimizdeydi; bir kısmı 
yoktu. Onları da yapmaia çalıştık. 
Harp aaha11 içinde bu esatlar d • 

ir_es.~nd~ çal~şıp bu esaslara ~;o 
yurumeıo ugraşıyoruz. 

Milli koruoma kanununun ilk 
1940 senesi birinci ayında kabul 
buyurduğunuz şeklilo bugünkü şekli 
arasmda mukayese yapılacak olu,.. 
(Örülür ki bu busoltıki l'örDfl•· 

ederim. Birletik Amerika [)evplot-

1 • - t 1• . -•k ve o. 
orı muı ev ıyı yere tor - b 

• '- fdo ütü lonyayı yeoıdeo kW'IDa.. ... .. n 
kayoaklarıoı lrullan•cafına ~oı ve. 
. D ,_ a•ı' .,1• r11nda mucadele 

rır. emo .. r 
d ·ıı tJer y•kında Polonyayı e en mı e . 

· t tan kurtarabilecek vaziyete 
ız ırap 

l'elecektir· B~n .Polonyalıların d~ş· 
man• karşı gızlıce mücadele ettık· 
Jerini biliyorum. Birleşik Amerika 
Devletleri bütün kaynaklarile Po· 
loayaoın yanında mncadele ede
cektir. Harbin neticesinden a1li 
şllpho eJilemeı. » 

Cavayı istila planı 
suya düttü 

V aşicıton 30 [ a. a J - Ma· 
ka11ar boio:noJa ehemmiyetli bir 
Japon remi kafilesine hücum bili 
devam ediyor. Bu hücumda 20 bin 
Japon aıkeri ölmüştür. 

Uçan kalelerin salı rünkü akı· 
nı Amerika ve Holanda deniz ve 
hava kuvvetlerinin işbi.-liğile ol· 
muştur. 

Batavyada çıkan Tansblad fa 
zetesi, 6 rüadonbori şiddetli hü
cumlara ujuyan kafilenin güç bir 
durumda buluoduiunu ve ıhndiye 
kadar 30 dan fazla Japon harp ve 
nakliye g-emiıinin batırılmış veya 
hasar görmüş oldu(unu yazıyor. 
Bu suretle Cıvanın istilası için ha 
z~rlanmış ola~ J~p?n • plinı ciddi 
bır muv~ffakıyetlıdı(e düşmüıtür. 

Vaşınrton 30 ( a.a. ) _ Bab· 
riyo n~~ı!hiının tebliii: 

Fılıpınlerde düşman plyadeıi· 
nin Bataao yarımada1ına hücuma 
topçu ateşimizle kırılmıştır. Oq. 
man ağır kayıplar verdi. Düııaa. 
nın hava faaliyeti keıif uçqlartD• 
dan ibaretti. 

Holanda Hindlstanında tayya• 
relerimiz Makassar boiuıoda Ba. 
libpapab limanında bulunan bir d 
ınan nakliye ıroml:1ioi tahrip J!e 
2 düşman tayyar.,i dütürdük. • 
;er birini do baıara uirattık. Tay 
yarelerimizio .bepıi üalerine don• 
müıtür. 

Raol'ao 30 (a.a.) - Britanya 
hava tebllj'i: 

Oüo Rangun çevreaioe büca111 
eden 40 'apon tayyaresinden 12 ıl 
tahrip edtlmiştir. Bizim ltayıbımız 
yoktur. Roımi olmayan rakallllana 
,.öre diğer 6 dllfıaao tayyarelİaia 
de tahrip ediJmit olması muhtem 
dir. • 

Tokyo 30 (a.a.)- Bir tebllie 
göre, Birmaoyada Mulmeyn'• doi· 
ro ilerliyen ~apon ltıtaları Salevıl 
nehri!1in do(o ~ıyduına varmlfhr. 
Şiıadı burada ııddetU mahar•.be&et 
~yor. 

Vaşioıton 80 (a,a.)- Harbi 
nazırı, ehemmiyetli ileri karakoİl.· 
rın tek kumandaya barlandıjındaa 
bahsederek yeni Pasifik filosu n 
mandanınıo Havay müdafaaımı a 
zerine aldJiıaı bildirmiştir. Nasır: 
Panama kanalı bölıeıioin kara 
bava kuvvetleri kumandanlıiına • 
Antil denb:iadeki diier böll'•I 
Atlaotik filoao kuınandanlıtıoa •~ 
rildiilai ıöyl .. lıtlr. 



2 .J 

---
ya'da fırtınanın sid 

delinden direkler devrildi 
Telefon ve elektrik telleri koptu; :::.. 
t•hrln bir kısmı karanbkta kaldı --

A ntakya 28 - Dün 1ababa urşı başbyaa çok şiddetli kar fırtması 
öileye kadar ayni hızla devam ettikten sonra durmuş ve akşam 

(mur bqlamıştar. Dün akşam bqbyan yağmur devam etmekte ve kar· 
rı eritmektedir. Şehirde hemen hemen kar kalmamıştır. Fakat şehrin 
•kan kısmı ile Habibinneccar daj'ı karla örtülüdür. 

Dünkü hrtınada şehrin muhtelif kıaımlarındaki elektrik direkleri yı· 
lmq teller kopmuştur. Bir lu11m telefon telleri do kopmuş oldapoduı 
anların tamirine başlanmıştır. 

Ancak elektrik tellerinin hepsi dün tamir edilememiş ve bu yüzden 
hrln bazı çevreleri eloktrikslz kalmışbr. Elektrik tellorlnin tamiri ba· 

ün ikmal edilecektir. F•kat tamir edilmekte olan büyük elektrik motö· 
henüz ikmal edilemediiinden küçük motörle yapılmakta olan tenvirat 

ne 11ra mnılilo yapılacak ve gündüz: cereyanı devam edecektir. Buyük 
otörün tamiri birkaç güne kadar ikmal edilecek ve cereyan eskisi ri· 

umumi olarak verilecektir. 

üfus cüzdam olmıyanlar ekmek 
kartlanm nasıl alacaklar ? 
Şubat ayına mahıuı elı:mek 

rtlamıın daiıtılmaın.ıa dün b11ıs· 
omı1tır. Evvelce de yaı.dıtımı:c 
iLi tevzi işi yarıu akşam bitecek· 
r . 

Ôjnııdiiimi:z.o göre, ellerinde 
· fos hOviyet cüzdaııı Qılmayeınlar 
ıl:>at kartlarını alabilmek f çin semt· 
ırindeki Comhoriyet Halk Partisi 
·::aklarma. baş vuracaklardır. Par-
ocakları tarafından kendilerine 

oüfuı cüzdanı yerine kaim olmak 
üt.ere birer veııaka verilecektir. 

Direr taraftao şehre relen ba. 
zı köylülerla ekmekıiı kaldıkları 

ve Belediyeye müracaat ettikleri 
görülmüştür. Belediye bu l'ibilere 
ekmek veremeyecektir. Binaen.aleyh 
köyden ge)ecok olanlarm ekmek· 
terini do birlikte getirmeleri icap 
etmektedir. 

tatürk Parkındaki mo
:tö rü söküp aşırmıslar 
r 
e Atatürk Parkı havuzuna su 

en elektrikle müteharrik motör 

l kaç rün evvel sökülerek ça· 
mıştır. Zabıta tarafından yapı· 

sıkı araşbrmalarda bmuzm 
e'dede mahallesinden makinist 

Salahaddin Y avozel olduiu anla
şılmışbr. Salahaddin, çaldıit mo-

törü Şakir Uçak isminde birine 
80 liraya satmıştır. Motör bulun· 
muş, Salahaddin ile Şakir yakalan· 
mı~hr. 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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e 
d.: • Gelen haberler, lstaobol 

L ausanda altın fiyatlarıoın git• 
,e yilseldiiini bildiriyor. Bir al· 

a~ 36, 25 liradan, bir rram kili· 
~altında 490 kuruştan aatılmakta· 

'' • Ticar"l vekltotince Tevzi 

d~ kurulması hakkında hazırlanan 
n ıe Başvekalete rönderHmiştir. 
• e Ofiı, faaliyete ıeçtikteo ıoura 
>n~aıısa Sümerbank fabrikaları ta 
r odan bilen köylere tatbik edil· 

ydo olao tek tip elbiselik kumaş 
a rma işini şehirlere do teımil e
uıek ve fovkalide ahval devam 

ii müddetçe halita fahiş fiyat· 
. ı elbiselik kumaş almak mec
·tı-1
• yetinden kurtaracaiı gibi ko 
ır ... • • . b" . saoayuyımızıo ır prorram da 
ıU • ı.• f b" l de IDii.IŞa na ve ıe ır ere mah· 
~: dört ve beş çeşit kumaş tipi 
ı)ıdo getirmiyo gayret edecok
ıt 

~- Ankaradan bildirildiiine 
, ~ Maarif Vekili Hasan Ali Yü. 
Lf't 

ıAyet umumi mecllal ı 
çahtm•ları 

ıVilayet Umumi Meclisi dOo 
1 15 de V aUı:ıin başkanhiında 
lllncü toplantıaını yapm14t1r. 
ada ıalrıo hayvan bastahklllriyle 
ıdelo içUı 942 yılı b6tçesioe ko 
ık tabsiıatuı tetkikine, Kara· 
kazasaoda •çılma11 iıteoileo 
ıene ve tedavi •'ili için para ay· 
aııo• Kadirli Kıu..ıana baj'lı 
köylerin Osmaniye ltaı:aeına 
)ımaniyeye baih bazı köy
de Kadirliye bailanma1ma dair 
atalar ait oldukları encUmenlo· 
ıV'ale edilmiJtir. 
Bundan sonra, bfoı tahrir ko· 
ona merkez kaza teşkillihnıo 
ın 6 ya ve Ceyhan kaıatı leş· 
nın 1 den 3 e çıkarılması, di 
azalarda da birer komisyon 
matı, bina tabrirlerioiu haıi 

evYel_lkmıli kararlattınlm•tı 

celin riyasetinde, Vekaletler mü· 
messillerioin iştirakile bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplrıntıda devlet 
ve resmi milesseseler tarafındao 

neşredilmekte olan mecmua ve 
ıuetolerin, kiiıd darhiı dolayı· 
sile çıkarılmamasına karar veril. 
mi:,tir. 

• ÔnUmüzdeki 1ubat ayının 
25 inde Halkevlerioin kuruluşunun 
ıenei devriyeıi katlanacaktır. Bu 
münasebetle Ba4vekil doktor Refik 
Saydamm Halkevindft bir açı.ı nut· 
ku vermesi beklenilmektedir. 

• Şubat sonlarında Uludağ· 
da büyük bir kayak müeabakası 

yapılacaktır. Bu müsabakalara 
memleketin her tarafmdao kayak· 
çalar i4tirak fldoceklerdir. 

• Ceza mahkemeleri usulü 
kanonunu dejişlirecek bir kanun 
liyihaıı hazırlanarak Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. Buna göre, 
muhakeme ve istiotaklarında oldu. 
in gibi nahiye müdürlerinin kaza· 
larda, kaymakamların viliyetlerde, 
valilerin do en yakın diğer bir 
viliyelte ilk tahkikatları yapılacak· 
br. 

Kosu Tehiri 
1 Şubat 1942 do yapılacağı 

il.in edilen C. H. P. Nahiyesi Ça
putçu at koşuları bnz1 mecburi se 
beplerden dolayı 8 şubata tehir 
edilaıiştir. Koşu •vvelcode ilin e 
dildij'i Oıero Çıtputçu nahiyesinde 
yapılacaktır. Y aloız proğramda ıu 
dejişiklik vardır: 

Sonbahar at yarışlarına riren 
taylar da ve bu yaşta bulunanlarda 
tay ko~uıuna iştirak edebilecekler-

.ıdir. 28-29-30-31 1644 

Doiüm 
Poıta 1ervis memuru e. Emioln 

bir çocuau düııyaya l'elmişlir. 
Küçüie uzun ömür diler. ana vo 
babaııuı tebrik ederiz. 

Wt: z:ce 
talı i'Ütıü toplaoılmak Uıere içtimaa 
ıou nrilmiıtir. < 

BUGON 

Başvekilimizin nutku 
( Baştaraft birincide ) 

Geçenlerde gazeteler bir ha 
vadlıı çıkardılar ve yalan ol<laiono 
yine kendileri yazdılar: Merkez 
bankası altın çıkaracakmış. 

Devletin sermayeai kendi elin· 
dedir. Merkez bankasında idurur. 
lstanbıılda bil'kaç spekülatörün he· 
vesine kurban giderek niçin hükO
metio sormıı.yesini çıkaralım?» 

« Emin Sızak arkadaşımtzın 

1 
dediği gibi, kolaylıklar varken biz 
güç yollardan yürüdük. Bir idarei 

örfiye yapar, lstildal ~mahlrfırfd 
karar, birçok kararlar alabilirdik. 
Hük<lmetimizin, Türk milletinin ke
maline itimadı vardar ve onu ıizin 
fibi düşünür. lOoun her hangi bir 
surette ve tarzda üzülmesine ve 
zora maruz kalmasına taraftar de· 
ğildir. 

Her şey bilerek, hesapla ve 
kat'iyetle olacakbr. Bu yoldan ay 
rılmamak hülc6metin en büyük 
prensibidir. 

Kanonlar verdiiioiz :ıaman 
bunların içinde bize vasi selahiyet. 
ler veren maddeler de vardır. Bu 
maddeleri biz m'Utlaka tatbik etme· 
yiz. Bir ~çokları yevmi işlerimiz 

içindir. Bu bıısusta hülcQmetin elin· 
deki selibiyeti ·behemahal kullan
ması mecburiyetini frÖıt öoünJe 
tutmayız. :ıt 

« Arada ufak buı aıJitef eb
hüm)er oldu. MtlsHde buyurulursa 
bo kanun veıileaile anedeyJm. Me 

sel& şeker fiyalıoa zam meselesi. 

Arkadaşlar; hükQmet, memle · 
kette mevcut ~eker ıtokunun he 
sabını yaph. Booun sene nihayeti · 
ne kadar memlekete kafi l'elmeıi 
için bunu ya tevzi usulüne baj-la· 

mağ'a, yahut fiyatını yükselterek, 
satışı tahdit ederek bir şekle rapt· 

etmeğe mecburiyet hissetti. Mem
lekette yapılan istatistiklere l'Öre, 
adam başına şeker l istihlaki 6 7 
kilo kadardır. Bunun bir köy ve 
şehir yeyişi vardır. 

Eğer 18 milyona vesika tevzi 
:edilecek olsaydı, ekmek gibi Omo

ien bir madde olmadı(ı için bir 
kısım balkın şeker yemedigi halde 
vesika alarak bu vf'sikasını diier 
şehirlere aabnak saretiyle bir ta· 

1 
kım vatandaşların kendilerine ver· 
gi vermesi mev:znubabı olacalr.tı. 

Bu malam olduğu için fiyata zam 
yapdık. 

Lazım gelen şey, bu memle
kette arandaiı zaman her madde. 
nin bulonmasıdrr. Bu maddelerin 
lüzumsuz yere alınıp istif edilmesi 
ne, herkesin bu maddeleri arzu 
ettiği gibi kullanarak stokun bit
mesine müsaade etmeyeceiiz. 

Naci Tınaz arkadaşımın bir 
cümlesi üzerinde duracağım: Mü· 

nakasalarda oyun oynanması keyfiye · 
tinden bahsettiler. Bunda. benim çı· 
kardıjım mina, bu münakasaya 
iştirak eden adamlar arasındaki bir 
oyundan ibarettir. Ben bu manayı 
çıkarıyorum. Bölye ise tamamen 
beraberim. 

Naci Tıou-birkaç müteahhit 
birleşiyorlar, maksadıın budur. 

Başvekil devamla: - Diier taraftan 
Naci Tınaz arkadaşım elbise için 
tip meselesini iferi sürdü. Bu be
nim için çok kolaydır. Fakat fab· 
rikalarm istihsal durumunu göz Ö· 

nünde bulundurmak lazımdır. Hü
kllmet vaktile bu eksikliii görmüş 
ve köylere el tezrihı tevziiae baş. 
laaııştır. Gelecek sene biraz daha 
imkan dahilinde görebiliraek daha 
fazla el tezgahı dağıtacağu, 

K&zım Nami arkada~ım•zm 
sözlerine gelince; Türk milletinin 
Türk camiasıum l&:ouJi anıuıesi var· 

dır. Bu ananeıiae müeteoit onun 
bir ablak telakkisi vardır. HiikO· 

mel bu ahlaka karıımaz amma bir 
budud dabiUndo karışmaz, biraz 

inhiraf görürse, o ananenin bozul. 

mama11 için lizımgolen tetbiri al· 
mak haıusunda bir an tereddüd 

göstermez. 
Hangi velı:il ne toplamıs; bunu 

kendilerinden ıarahatan isterim. 
Büyük bir şehirde deiiliz. Aynı 
mahallelerin hemen çocukları ve 
komşuları gibiyiz. Hepimizin evine 
ne giriyor. ne çıkıyor, hepimiz bi· 
liriz. Böyle bir 4ey varsa Jotfon 
söy!esinler ve meydana çıksın. 

Hiç bir vakit bir bükOmet uz• 
vuna hiç bir şekilde müphem isnat· 
lar yaparak bozguncu bir ruh doi
masına meydan veremem.» 

Tan Sinemasında 
Bu Aktam iki Film Birden 

-ı-

Şarkın En Nefis Kahramanhk Ve Aşk Efsan,.si 

Tllrkçe SözlU VE TUrkçe Şarkılı 

Zal Oğlu Rüstem 1 
Emsali Görülmeyen Fevkalade Güzel Büyük Şark Filmi 

-2-
Çok ciddi bir mevzoa malik ve MISLR Filmlerinin oıı fÜ>'eli olan 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 

==1 Kızım Duymasın =I= = 
Gördüğü fevkalade rağbet dolayisile Üçüncü Haftasına baştamı~tır. 

Herkesi alakadar edocelı: bu filıo Şark Filmlerinin en güzelidir. 

Halkevinde 
umumi toplantı 

Halkevi şubelerinin geçen 
bir yıl içindeki faaliyetleriyle 
942 yılındaki çalışma sabalan 
bugün saat 17 ,30 da azalara 
izah edilecektir. Şubelere ka 
yıtlı olan bütün azaların bu 
toplantıya gelmeleri rica olu-
nur. 1656 

T. Cı Ziraat bankası 
müdUrlüğUnden ı 

200 Numaralı Koordioasyoo 
heyeti kararı mucebince mevcut 
yapai'ılara HükOmelçe ol ltonulmuş 
olduğundan ellerinde yapaia bulu· 
nanlarıo boyennamelerioi doldur· 
ınak üıere 26 1 942 tarihinden itj 
haren on rün zarfınJa Ziraat ban 
lı.ıı.aa Adana ~ubeslne ınör•raatları 
il&.n olunur. 

28~31 1645 

d!:e Nöbetçi Eczane 

l istikamet eczane;i 
( Hnkılm•t yanında ) 

Belediye 
Riyasetinden ı 

30 ve 31 İkinci Kanun ve Bir 
Şubat akşamına kadar Şubat ek· 
mek kartlannın furoolarda ve sa· 
tış yerlerinde deiiştirilmesi için 
niifus cüzdaolarmın gösterilmeıl ve 
Nüfuı cüzdanı olmıyanlaran Vilayet 
Nüfu5 Mildürlüğünden vesika al· 
maları lazımdır. 

Sayın Halkımızm mal<ımu ol· 
mak üzere ilan olunur. 

30 ~ 31 1651 

Belediye 
Riyasetinden: 

Lise mu.una olmak ve asker· 
liiini yapmış Lıılunmak şartiyle 

müteaddit memur alıoacakdır. Bu 
ıartları haiz olanların Belediye Ri· 
yaıseÜoc hemım müracaatları. 

30 ~ 31 1650 

Dr. Marko ikiz 
Mustarip bulunduğu has· 

tahklan şifa bulduğu cihet
le bu günden itibaren hasta 
ları yine T oros eczanesi ÜS· 

tündeki taş binada kabul Vt: 

tedaviye başladtğı ilin olu• 
nur. 30 - 31 1654 

31 Sonkinun 1942 

Su11are 
8,30 

ASRI SINELNIADA 

BU AKŞAM Matina 
2,30 

Büyük aşk ve kahramanlık destaoı. Senenin en mua.zzam ve muh 
teşom şaheseri Türkçe sözlü ve Türk musukili 

S~tG\liD~!Mi,PPf/11 
R07 ~ ·sı?.!:~ ·w-
~ -.4!::1 #\ ...... 

.. . " ~ --

Yeni şiir ve güfteler 
Vecdi Bingöl 

Yeni beste ve yeni şarktlar 

_ ~~d Sadettin Kaynak -
Boz Aslan şarkılarmı ıöyloyen Selmıum yeni şarkılarını söyleyen 

Miioir Nureddin Müzeyyen Sonar 

Rekkase şarkı11m ııöyleyen 
Tahsin Karakuş 

SAZ HEYETi 
Seli.biddin Pınar - Sadi lşılay - Necati Tokyay - Feyzi 

Arslangil - Şükrü Tuuar - Ahmet Yatman - Kavsi Baykara 
- Şevki Sevgin - Kadri Şeoçalar - Mazhar konukçu -

lbrahim Uyl'un - Tahsin Parsadan - Hayri - Sadi 

DIKKA T : Localar Sahlmaktadır istical ediniz. Telefon 250 
Bugün gündüz matinada : 

Kocamm işi çok - Lorel Hardi Zafer dönUşU 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden : 
Osmaniye memleket hastahanesine yeniden yapılaeak 468 

lira 44 kuruş muhammen bedelli gasilbane ile 605 lira 83 
kuruş bedelli Hamam ve bu hastanenin 347 lira bedelli ta· 
miratı açak eksiltmeye konmuştur. 

Açık eksiltme 16-2·942 pazartesi günü saat 10 da vila
yet encümeninde yapılacakbr. İsteklilerin mezkur gün ve saatte 
0/0 7,S muvakkat teminat paralarile birlikte encümen dai
resine gelmeleri ve keşiflerinin vilayet sıhhat müdürlüğün· 
den görmeleri. 31 - 5 - 10 - 15 1655 

: ..................................................... . 
i lstanbuldan yeni gelen İ 

ı Doktor M. I. Mak 1 
Bmmd ~NU i 

Doğum mütehassısı ve kadın Operatörü ı 
ı latanbul Ballkll Hastanesi Doğum i 
ı ve Kadın Kliniği Sabık Şefi ı i Her gün hastalarını Kızılay caddesi ( Yeni postahane ı 
ı karşısında ) 32 Nr. lı muayenehanesinde saat 3 ten ı 
ı sonra kabul eder. ı 
ı Çarşamba günleri Jakirlere meccanen ı 
ı 1511 4 - 5 ...................................................... 

Adana askeri satınalma ko -
misyonu riyasetinden: 

1 .. 300 ton saman için yapalan ilanl&r neticesinde talip 
çıkmamıştır. 

2 - Kapah zarf 
3 .. Muhammen 

usulile 300 ton saman alınacaktır. 
bedeli 10500 lira ilk leminab 787.5 

liradır • 
4 - Evsaf şartnamesi her gün komisyonda görült-bilir. 

S - Pazarlığın 3-2-942 salı günü saat 15,30 dadır. 
6 • lsteklHerin belli gün ve saattan bir saat evveline ka· 

dar hazırlayacakları teklif mektuplarını Adana Askerlik da
ireai binasındaki satın alma komisyonunda bulundurmaları 
ilin olunur. 1602 16-20 2731 

Daima En Güzel Filmlerle Proğrammı Süsleyen 

AlsaraY Sineması 
BU AKŞAM yine birbirinden güzel 2 şahesar film birden takdim ediyor 

-ı-
San'atın Zaferi". Dehanın Kudreti ... Sinema Alemine 

Kurulan Şeref Abidesi 

Tamamen Renkli --, 

DOKTOR SİKLOPS 
~~~~~~:::;::~::(--~M:uc:i~z=en:l:o:Mh;;::a~H:-"f:~:=::;:=;:;:~~:..____~-

Dehan ın en büyük şerefi.. Sinemanın en parlak Zaferi 
Senelerdenberi hazırlanan .. Kudretile herkesi şaşırtan~ Biiyük Film 

-2-
G.&nç, Sevimli, Cüzel, Şirin ve Billor Sesli Deanna Durbln'in 

En Güzel ve En son Çevirdiği 

====I Bahar Meleği F 
Nefis Musikinin, Göz kamaştırıcı tuvaletlerin arasında çevrilen bu 

filmde - Deanna Durbin - Kay Francıs - Valler Pidgon - gibi 
Amerikamn Üç Büyiik Yıldızı Bulunm:ıktadır 

Pek Yakında 1 .• 

Venedik Zindanlarında 
TUrkçe Sö:ılU BUyUk Tarihi Film 1 

lmtlyaır. Sahibi ı Ca~lt OıtAL 
U. Ne.riyal MGdllrD : Avi!l..ıtl 

Rlfat YA. Vl1.R00LU 

B&11ldıtı Yer ı ( BUOON) 

llatbaa.ı - A.dıaa 


