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Harbin bu yıl gelişimi t•••••••••••• f Amerlkada 
Türkiyeyi de sürükliyecek ı 

karmaşmalar doğurabilecekmi 
Nazllerln 

Sulkaetlerl 

Y 
eni bat1ıran yıl, ~vrupada sert çarp ıtmalar görecektir. iki ta· 
rafın planları rcnış, hnırlıgı büyüktür. Almanya - Sovyet Ruı
:> a harbi, tam bir ölilTll dirim bo~ıı~ınasın3 ctönecek, Afrika 

ve .Akdeniıde boy ôl\:Üşccek, kuvvetler lıl'!r çareye bat vurmaktan 
ıerı durmayacıldardır. 

Bu ahval ortasında Türkiyenin vaziydi ne olacaktır ? 
. Te~ebbüs Türkiyeden geldiğ'i müddetct:, milli ıiyaaetimi&dc 

Neqorlı : 7 ( A• A.) 
KNlari/Hula petrol .,.,._ 
larını yolı etlftd ,.,.,_ 

f 6ir ,.nlıe meyJGrta f,. 

llaralmaıtır. Ca••• .,. ., 60.,._.,. 111pncl.n 

HükOmet yeni tedbirlere müracaat ediyor 

M. Korunma Kanununda 
yenidenladilit yapılacak 

b~lıraflı!ı hoıac&k hiç bir clegişildilc olmıyacaktır. Bunrla hiç kimse· 
nın 7.~rre kadar şüphesi kalmamış olsa gert"ktir. Diln.~ a hırbinin u
ı.aktsrd11 yııhut )'Bkınımmia alacağı tekil ne olursa olsun, TGrlı:iye 
ı ,u güne kadar tuttuğu yoltlau ayrılmıyacaktı r. Bununla dc-aıf'k isti• 

elli Alman ~ .. . 

mi,,; •. 8-1.m ......... : Sıg"ır ve.Manda alim satımı 
t/11 bir foi İf -'amları 

\' •• t. ki ne hir tarafın yıkımından istifade emeli. ne batkaıının ka· 
z.4ı.cını - berlava <la olııt - paylaşmak hevesi, yahut doıta düt· 
mana, açık kapalı rardım ganeti <iüşünc~miıde hiç bir vakit yer 
ctmemiftir ve cımiyecektir . Politikamaıın temel lafı ıudur : En d6· 
rüst bituaflık iç ind~. iıtildalimiıi heı kese karşı tam koru yaralı: apa. 
çık ve doıdoK"ru yolda, bütün lı:udretimiıi herbc bulaşmsmıya kul · 
~•?mak ... Türkivc, kcndilitindcn vt: iıtiyercı:k, he;hanıi bir menfaat 
ıçın, bu harbe ıirişmiyr:ceti gihi, <iıfardan gclc~ck hiç bir menfut 
alımhtı da bizi att"fe ıilrükliycmiyeccktir. Ayni suretle, adamalar ve 
avut1n~lar aibi, korkutmalar ve ıorlamalar da Türkiyeyi dürGıt ve 
açık bııarıflıtındın ayırarak bir tarafa etilmete rıtıı odemn. 

l}ar"'' ..... · ~~ ... rkagda tabi-Zirai verimi arttırma 
Ankara : 7 ( R. G. ) - Bir 

Koordinasyon karariyle yurdda 
manda ve sıtulann alımı , satımı 

Şu halde Türkiye ancak ia· 
temiyerek ve zorla h1trbe ıürGk· 
lenehilir. 

. ~arbiıı bu .) ıl aelitimi TOr· 
kıyeyı ıora ielirecd: karuıafma· 
lar rioQurabilir mi ? 

Tüıkiye, kendi İitetile hcr
hıoıi bir tarafı açık veva kapa
lı kollamıyacağı için, mantık o . 
dur ki Türkiycdcn iııtt"necek bir 
Y•rdunıif!"rürkiye ile çarpışmaya 
töıe alacak de~erde harbiıı bil· 
yQk neticesine teıirli olması ge
rektir. 

Harbiıı fimdiye kadar aldı· 
tı tekilden sonra, Tilrkiyenin 
harbe ıirişm~ıi, co~rafi durumu 
bakamından, harbr-dcn devletlere 
bitarafhQından üstün bir fayda 
verebilir mi ? .anmıyoruı. 

Eski<lcnbcri aQularda d<>la
feo Botaıtar meeeieai, bu harp
te artık b6Ula ehemD'iyetini kay
betaıiftir. İki sebeple : Biri Sov
Yet Ruıyanın Almanya ile H· 

~atması ve lofiltcruin Ruıya 
ıle birlik olmuıdır. Bundan do· 
layı,:lnıiliı donanmasının Kara 
deniıe ıirmiye ihtiyacı }·olctur, 
ç&nU orada Sovyet filoıu ıatcn 
hlkim vaıiyettedir. Karad~niıe 
firecck Sovyct düşmanı tek de· 
n~ı lıuvvcti ltalya donaomaaıdır 
~1 kendini t~hlilı.cye atarak lngi· 
lıı fıloıuncian kurtulup B<>taı.lara 
yaldaıaıası bile aklı ııtaıeı. 

l __ uıüf8lti~ 
SINGAPURA 
HÜCUMLAR ,. 
T..Qk.yo : 7 (a. a.) - Teblit :· 

Japon havı kuvvetleri Malezyada 
Tanrı ve Kiuyanktaki tayyare 
meydanlanna baalun hücumu ya· 
parak yerdeki tayyareleri ve htn· 
rarları tahrip ctmitt r. Japon tay· 
yarelrri Singapurdaki a.'tked tesiJ· 
leri de bombalaamıtbr. 

Vaıinıton ı 7 (a. a.) - ~r· 
hive naıırhtı teb.liti ~ Elli Japon 
tayyaresi Maniila Koy'undaki ._ 
tihkaınlarla Korirodor'u fiddetle 
bombalamıthr. Maddi huar pek 
mühim delildir, yedi dütmın tay
yaresi tahrip edilmiştir. Dütmanın 
ileri karakollarına karşı bukası 
devam ediyor. 

Çunkinr : 7 ( a. a. ) - Si
yank.,.'ten relen haberlere ıöre. 
Japonlarla Çinliler arasmdııki mu
harebeler bütün fiddetiyle devam 
ediyor. Sürekli yatmurlaı harp 
alanını bir çamur deryası haline 
g-etirdiQfoden sarılmıı olan Japan 
tümenlerinin kaçma lan"' aüçtetmi4· 
lir. japonlann Latao ve Uy~ 
nehirlerini icçmek için yıphklan 
bütün teşcbhil<sltr neticuiı kal· 
mışlır. 

Auker• : i (R. G.) - Mo
ıaiık Sov)·ctler terafıadan ıeri 
ahomlfbr. . 

Moskova : 7 (ı. a.) - Alta 
aooklauoda bütan ~ebbe bof9!D
ea muharebelere dev•m edilerp, 
dlpana atır nyiat ver4irilmil· 
tir. D6rt jlade 572-k6y ve il• 
llba kartanl•lf, '8 tan•. 21 
ıırhh otomobil ve 381 topla ... 
bi• •'llaterda tlffak-..Ye ....... 
mat alaomqtır. Sivaltopoltm ti· 
malinde lpatoryı 'ya aaker ç~ka· 
rılmıttır. Almanların dotu ICı
nmdaki Sövyet kuvvetlerinin bt· 
tıdakilerle birleflDHİDe maDI Ola-
mtyecatı •nıhyor. . l', 

Kuybifef ; 7 (a. ı.) - Hari-
. ciye halk komiaeri Molotof. Raı
yu.m ıiyul mGnuebetlerde bu· 
ludat.u devletlere bittr DOta.·· 

ıaodererek Sovytt kıtalan ter•· 
fıodan kurtarılan yerlerde Al· 
maolarla yaptıtı v•~• · hare· •ettert protelto etmiftit. Noa. 
da Myıtan bu vahfet · bareketio· 
tinia iistemli bir p&A&la tat~ik 

Botaı.ları ehemmi) etten dü
tlrcn ikir.ci sebep, Giridin ve 
Eıe denitindeki adaların Alman· 
Ya elinde olmaaıdır. Botazlardan 
Ru.yaya her h11ngi bir yardım. 
b~ ~ldlde-, imkinaıı hale gir· 
mıttar · ÇilnkO, tecrübe de göa· 
rerdi ki büyOk hava kuvvetleri 
kıı ,ııında, rlonanmalar ve "8file· 
ler karıya yıkın geçitlerde ko
laylılrlı batırılıyor. Eıaaen. Al. 
aıan~anın, Ruı harbine baıtama· 
dan once Yunaniatına, Gitidi ve 
~ıe adalarını sırf bu düşünce 
•le ve:hu _kadır fcdalıirtıkla iş · 
ill etmıf .olduğunu·anlatı}Or. 

KARABÜKTE 

Ru•:> anın girittiği her harp
te can damarı olarak Türkİ}' C}'İ 

Yurdun demir ·ihtiyacı 
artık temin ediliyor 

zor ve sıkııık bir duruma sokan -~ - 1 

Botaılar, bu harpte lngilter~nin ı • k H 1 ı 
Rusya ile berıber_oİması ve Al- merı a ar cıye 
~ınyının ıeçen yar. tatbik etli- " 
tı harp neticesi işe yararlıktan 1 
çakmıttır. Sovyet Ruıya b. . Nazırları cıı·maı ~ı~ırlarıroızdan da emin , otd~~~ 
açın aramııdı anlaımaılık nlıı· 
uı. 

Dıterlerine ıelincf! t k 1 lr • ne op-
ra " m~, '. ~e harbe dayanıldı~ı 
• UırmBA ıcın TGrkiye ile t 

• t• I ,' Ça lf· 
ı ı , ıs ıyen ıomae voktur 1 .1 . • ngı. 

tere müttcfıkımiıdir. 88fhca il•· 
Yeti ve menfaati Tilrkiyenirı bi
taraf ve müstakil kalınaaıdır. Al. 
mıU\}'anın Tür"iyc toprıldarıoda 
aöıO olaaydı, Balkanları alarak 
hududumo1a dayandı~ı zaman, 
~rdulırını Ruı~·aya eötürmeden 
once hi:t.imle de barba girişir, 
Hitlcrin imıasını taşıyan samimf 
teminatı, tam o aralık vermez, 
doıtluk anlatmasını tam o ıün· 
lcrde imıalamudı. 

Verilmiı ıöıler. atılmıı imıa
a... . .balen bayati zannetler, kar· 
._.._ unı.tulaı ll·ile Ttlrkiyeyi 

--
Berlin ne diyor 
Berlin : 7 (a. a.) - D. N. 8. 

nin ııiya~i yazarı, Riyo de Jeney· 
ro'da .toplanacak Amerikan Hari· 
ciye ı aıırlan konferansı : nılkkında 
diyorki : "Amerikan&n · hei:tefi Ce
nubi Amerika de\'leUerini üçlü 
~kt devletlerine karşı harbe sok
makhr. Berlin, konferans netice 
lerine dair tahminde bulunmaktan 
çekiniyor. 

Cenubi Amerika devletlerin· 
den bir çotu Amerikanın yao10· 
da yer almı,sada bazılvı Aıneıi· 
kaya karıı Milli ve lktiaadt hak· 
lannı ileri sürmütt•. Bu devletle
rin müstakil bir liyaet güdüp 
pdemiyecelbü we Alaerikln bu· 
k1S1nan hakia olup olmıracalUN 

Ankara ~ 7 (T8rkaöı6 muha· 
birinden ) - Karabük demir ve 
çelik febrikalara.memlcketin, muh· 
taç old11t11 yan mımel demirleri 
iıtihMI etmektedir .• 

FabrikllDfll çıbrdtfı potrel , 
çubu", demir, k6"beet ve lima 
lar bOtün mileueaelerin ihti)·ıcı· 

oa cevap verecek yeterliktedir • 
HlkCimet zirai iatihaa&i ~tıraiak 
yolunda eHıh tedbirler aluken, 
bu işte de Karabük f abrikalirı · 
mııın iİtihlalatindan ıeniı mik · 
yaıt• iitifade edilecektir. 

Fabrika pullok, upan, har· 
aıan makineleri parçaları ve ıira · 
atte kullanılaa bir çok ziraat GVll· 

danhiıoı yapmayı yarar demir i1-
tihaıline de baılamııtır. Bu ıu · 
retle harp yüıOoden hıriçlen de· 
mir ıetirtmek imkinaıılıklau yer· 
li demir endClıtrimizio y......,... 
öol••ecektir . Bu arada Ç.11buk 
demirkrdeo bir kıama çwi fıbri
blarıoa verilerek incettlm~~~e 1ve 
çivi bellH getirilerek yardan çivi 
ihtiyacı da ba tar.U. kMfalaeaak , 

Soogel Ulc..,.,.I· aridlt 611' toprakta .... .. ..... , 
Sovyet}erı 

.,. 1 
kö:yaldı i 
"?~:';";:r;~ iı 

1 : K.r .... ,,,,,,,,. 

1
1 İw$iısk alın~ J ...... .. .. 

. eclilditi bildiriliyor · ve denUiJ•r 
ki ı R.- miUetlohı bakla intikam 
erlQIQ bir • hiç pphesiz ıer 
çeklqe:cektir. • 

_, · Loodra : 7 (• a.) - Ruıy•
d.u 44oea Polao)·a llafvekiU ve 

Ll8YADA 

Rom etin 
vaziyeti 
pek fena 

Kahire : 7 (a. a.) - Göri
DÜfe ıöı e, General Romel ıeri 
çekilmek lmidlerinl tıma. 
men kaybetm)ftir. . Şimdi 
Eaedapya 'da aon bir mokave
met ıöıtermeye haaarlanıyor. 
Dütmanm Tarabuluııarbla ml
nakale yollırnıın kelilditi aanı
layor. 8u yol k"aitmemif olM 
bile lnıiliı hava kuvvetlerinin 
tehdidi alıındadır. Bardiyadan 
kAÇan iki Alman ıuhayı ile 20 
deniz eri ve iki ltalyan ilç ılln 
denizde kaldıktan aonrı Sidibar
raoide yaka~UUIUfbr, ............. ......... ....... 

Batkumanclonı general Sk\>sld 
demiıtir lıd : cStalinle i mıeladı
t•m açık kararlara vardı~ımııı 
ve bu kar•rhırın tatbik edile4'e
tioi iıbat eder. 

Moıke\•a ~ 7 (ı . a.) - Kıta
ı .. nmıı dfln rece biiUin ceblıede 

;:t':attar. l.eDintr.H cebiie-
. e harekette bulDnu tayyare 
t.rimiı iç Atman hınaarı ile bir 
teaıir ıtölyeıini atete vermiş 
S top. ..O vaıon tahriple yü:ı 
k~ar ıuba)' ve asker ötdGrlll
mGıtGr. Bir tren iıtaayonu iJı•· 
le<fildi. Burada 200 vaıon, 1'°° 
boaıt.a v~ bü-_yilk miktarda cep· 
hane ele ıetir.Ut ve 500 Al· 
man ıubay ve erini yoketmiftir. 

StokhOlm ': 7 (ş. ı.) - Ofa· 
taryaya Sovyetler ısker çakardı . 
Sivutopol c-ivarında bilyik mey· 
du 11v... vardır. ıoo.r.oo Al· 
a..n vaaiyeti vahimdir. 

ve kes imi kRyda twbi tutulmuştur. 

On yaşına kadar olan çift ve ko· 

şum hnyvanıtliyle sıt•r ve sekiz 
yaşına kadar sıtır ve mandaların 
alım satım ve kesimi bu kayda 

tabidir . Di~'"r bir kararla da 
ziraat makine ve aletleridc fazla 
istihsal yolunda daha f aideli ıe· 

kilde çalışacaktır . 

Ankara :. 7 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Hayat pahalıbfı 
yü7.ünden memur maaşlarına bir 

mikdar zam yapılacağı yazılmışh. 
Haber verildiğine göre ıammm 

maaşı 50 li raya kadar olanlara 

yiizdc 30 , 50 liran on 100 liraya 
kadar olanlara yüzde 20 , 100-

200 lira arasındakilere yüzde 15 

200 liradan yukarısı için de yüz· 
de 10 nisbetinde olması muhte• 
meldir . 

Ticaret Vekftleti Milli Korun· 
mada yapılan son de~i~iklikten 
bqka yeni bazı de~işlklik yapmak 
için tetkikler yapmaktadır . Bu 

detiıiklikte vuraunculutun men'i 
üzerinde bilhaHa durulmakta , 

yiyecek maddclrri ve giyecek 

rıya satı~larındn vukubulan ihti• 

karı önliyccek tedbirler alınmak· 
tadır . 

Yeni prcıje kira hedcUeri 
ev sahihiyle kiracı arasındaki 

münasebeılerde yeni esaslara 

baQ'lanınaktadır . Proje üzerinde 

ki çalıımalara devanı olunmak

tadır . 

GördUkçe :::=.=.=_ ============ e 

Ekmek satış yerlerinin faydası 
Y a~an: K•mal A ltman 

A$afı !/U ~4ırt blitilrı bir ciha11 karı , aleu ue .11eksulluk işinde 11r• 
"'"" darurlc•n ço~ ıiilcilr bi• dinç ve törıç bir halde !Jaşıgorue • 
H•r ııçın ıünilm~z dilrı11anın matehassiri eldufu 6arıırn ilr senaiolıt 
olwe/c tecelli ediyor • Buf davımu bol , mahsullmilz çok • J.:ıllılct• 
•Nr gole , ne muilu bize . , Mesrur müdtleamın örnekleri şudur : 

Baıtan fll"lı bir SGVGI alanı o/dulu şüpheden uareıle bultauaa 
Avrupa111n 'dört lir 6ucafında herlceı inim inim inledlli bir aanaamltı 
Adanada , Arılcarada l>.gaz elc.n•k bile yemek masharigetile icar 
ıılGllJIOrua • 

Hiç ılphesh lci hu maslıar(q•l Cümhuriyeı hiJkumıtinin aldilı ı•· 
yanl mln111t ve ıflkran tetlhirlırinin 6ıtyilk bir ikram(qeıldir . Bu t.J-
6lrl•ritı minneltarı olmı.11aca1' tek bir Tilrk tnsatıııur edilıme:s . Ancak 
alınan yerinde tedbirl•re ıehir halkının t1e onları lemıU etlen beledlge 
hegetlerinitı riayet etmeleri gerektir . Esef le şura11nı lcqgdttmık mec· 
iurigetlndıglm ki Adanada bu gereklik yerine ıetırBmeml;tlr • Zira 
Jdrt günrlen6.,.I fırınların öralerinJ• halk yıfualprındtm ı~lemigor • 
Bir ıkmelc almanın bir memleket /ethi kadar gilç oldufu Hnnı taAa· 
sfll ediyor • işte Aclanalılar için pek yanık bir hadueJlr . Acaba 6rı· 
nun ul>e6i nedir ? Bunu anlıgabilmek için ifin iç gillliln(J bir beı..,. 
el ıödgl• tıtkilc elnıek ka/iclir . Ben onıekiz senelik 6ir 11.ledlget:I 
.ı/aliqle b:ınu tetkik tlllm . AJananın lıer tarafını ~ezdim . M.aleHf 
ıeçtlllm yerlerde Ankara tibi ekmek :.alli y•rl«rinı rallomtltlun , 
Binaeraal-ylı aT1/adım ki fırınların C.nflndeki iulihamm ~.iııbl 6adur w 
huna da memnun oldum . 

Memnun oldcım diyorum . (..'ıin kıi d .me/.: satıı yerleri olla!Jil' • 
hdiham olmazdı uı bolluk içinde yokluk kannalı ıalıauiil etme-.11 • 
Bu '1r hatadrr . Ama bu lıala11ın mtJdlidi ıedhir dulll yapanlardiı • 
Bu tla varlıaı fÖJ/ermtmı'i! mani ıleli/r/ir . Nitekim Ankaratla h•r 
~!ıl normalıltr . Runun ıimili <le n şelıri idare t>derı şehir btrşının di• 
r"!J'tli ht1reketidir • Mımldetiml:zin hır lt.'ll holJ.lr . Bahı11us ikinci 
mwr olan AClanaJa . 

Ş., haldt 6u 6ereketli mem/e/cMiA vtarllla ÖrMk olJwlanu i""" 
.,_. la.undır :. :Bu da hu umlle 6ir k~ ekm•k ıat11 yBi 119nt&. 
lıcHldir • Alôlcalılardan iir dil.,imiz de badıır • Umarıski iu dl,.,,_ 
mlz çarçabuk gerine ıetir ilecektir • AclaHftın ekmek dıuulft• do 1# 
,.hlr cıe kaal>ada •kmık MJtl.f g,r,.,.inin ~ılma11 zanv•tini ı~ 
~ ., -.. ,,,,,_, Ja pJılJu • S.. ln•mak ,.,Itır . 
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m- Macar mecUll 

' 

Olgunluk sınavları 
ıewllalAda -

içtima yapıyor 
B~udapeşle : 7 ( A. A. ) -

Macar parlamentosu .perşeınlıe 

ıı-ünü fevka lade; bir toplan t ıya 

ç11ğ'rılmışlır • Tatilde bulunan ıııe· 

buslarla .a ·arı atasına rlldyo va
~ıtnsiyle üauer verilmiştir . 

TORKl>'E R~c~qo5ıı 
: ANKARA Ra,(yosu 

Perşenbc 8.1.1942 
7.30 Progı am ve memleket sa 

at ayarı değişecek değildir 7.33 Müzik ; Hafif program 
{Pi) 

Maarif Vek!letinin tebliğine 

göre, olgunluk ~ınavlarının de2'iş 
tirileceği hakkında çıkan haberler 
asılsızdır. 

Posta geldi 

Yollardald arıınlar yü"ünıJcn 

dört ııündür lstanbuldan ~hrimiıc 
posta gelmediğ-ini yaımıştık. 
latanbul poıtl\11 dün 2elmiştir. 

Harbin bu yıl gelişi· 
mi Türkiyeyi de sürük· 
li yecek karmaşmalar 

doğurabilecekmi 
( Baımakaleden artan ) 

l•lrla harbe ıolacak bu ııibi va

ı.iyetlerin nereden doğacaiını 

şimdilik L:estirmek güçtür 

Ortada başı ıca üç mesele 
1'alıyor ki Türkiyeyi bitaraflığın
dan çıkaracak lcaı'll&şalıklar do
ğurmasına ihtimal verilir : Rus· 
Yll harbi, Afrika lıarbi Orta. 
şarlt. 

Orta Şıır k, yani Suriye, Irak 
gibi yerlerin , kendi ba4larına bir 
harp değeri yoktur. Suriye ancak 
Mısır davuı iie ilgilidir: Irak p.-t
rol bakımından değerli olsa da 
geçidi Kafka5yadır. Buralara Tür
kiyeyi yok edecek ordularla git
meye imkan yoktur. Bu ordula · 
rın, uzun zaman, daha hayati 
başka i~leri vardır. 

Rusyaya yardım için, lnııilte 
ı e ile Amerika, yollarını bulmuş 

lar ve açmışlardır. Türkiye ) olu 
en ıoru ve en u1unurJur. 

Rusyaya taarruz için, Türki· 
ye yolu ite herle{ olabilecek tek 
yer Kafkaı;yadır. Halbuki Alman 
orduları, bulundukları yerıle, Kaf
kasyaya, Anado:u çöl ve dl\ğla

ı mdan daha yakın ve geçilmrsi 
dıtha kolay : yoldadırlar. Bir de 
Türkiye ile harbe im eğe neden lü · 
ıum görsünler? 

Mısır ve ıimal Af rilı.:asına 
geçmek için, Almaııyanıo-eğer 

böyle bir niyeti varsa-mötörlü 
orduların,; biıim isteğimiz hıılta 
yardımımııla dahi geçt'mİ} ec~ği; 
Trakyayı , Marmarayı, geniş A· 
nadolu} u, Türk ordusu ile dövü· 
şcrek ~cçip, Suriye, Filistin ve 
Tıh sahruını aımayı biran hatı
rına gcfadiğini sanmı..,-oruı. fo. 
giliz hava kuvvetlerinin bugünler· 
de sık•aık, cenubt Yunaniıtaıı ve 
ltalya J limanlarını bombardıman 
ettiğine bakılırsa , Almanyanın 
daha lcestirme ve taşıtı daha ko 
lay olan deniz yolunu tercih e~ 
tiği anlaşılıyor. 

Bunun içindiı ki ~ulgaı istırnda 
haıırhk oldu~u hakkında, za;-:ıan 
ıaman çıltar.ıtan rivayetleri gülünç 

buluyoru7. . 
Türkiyenin, yardım veya ko · 

!aylık göster mesirıdc şıı, bu taraf 
için btdd de aklım,ııın ermtdiği 
menfaatler olabilir . Fakat, düşün
cemizin teuint, vaı.iyct böyle de 
olsa, Türkiyt'den zorla bir men 
f aat k4parma1' iitiycn tarafın, el· 
dl! etmek istediği bu menfaatle 
Türkiye_yi haı be solarak karşı 
tarafla birleştirmekten çıkacak za 
rarh ncticc}'i ö!çüp biçmesi la
~ıoıdır. 

Bütiln bu düşünce ve ihtimal · 
ler , bu yıl da yüzde ) ü1 harp 

dıfln'ia kalacağımızı isbat eder mi? 
Aıla. 

Öyle bir harbin: orta11ndılyız 
ki yam(nc gibi kargaşalıklar çı· 

kacağını, bütün iıtclderimiıe r!~
ment:bize't kimlerin ve ne uman 
sata;p sataşmayacağını bugünden 
kimse keıtiremez . 

BiL, her' ihtimali en kötüsünü 
dahi göz önünde tutarak, bita· 
raflıktan ayrılmıyarak tetik üstü 
y,aııyoruL ; yarın harbe girecek· 
mi4iz gibi ha1ırlanıyoru:ı. Her 
halde harbe girersek· kabahat bi · 
sim·_ olmıy~caktır. 

Bu yılın batında da vatan u
fukları henüz durudur. \ıicdını· 
mız rahattır. 

NecnnndlnSauk 

Su baskınına 
karşı tedbir 

Amerika He 
Avalti'alya 
araııada put . 

Vigo : 7 (a. a.) - Yakında 
Amerika ile Avustralya <ırasında 

Askeri bir pakt imza edilecektir. 
Avı:stralyanın· askerlik bakımından 
korunmasını Amerika üzerine a· 
lacaklır. A\'ustralya ve adalann· 
da Amerika üsleri ve garnizonla· 
rı bulunacak"r . Daven· dcniı Üs· 
sü de Amerikaya verilecektir. 

Benzin tahdidi 

7.45 Ajans habcrleıi 
8.00 Müv.ik : Hafif pı o~rauıııı 

deva"n~ı Pi. 
8 15 Evin saatı 
&.30/ ~ 
'8.45 · ·Müzik : Proiira'mının son 
... ~ ı..ısmı <P•> • . L • 

ıi~O Program· ve · Memleket sa 
at Ryarı 

12:33 · Müzik : Saz es~rleri 
l2.45 Ajans haberleri · 
ıj O:J Müzik : Beraber şatkılar 
13.3Ô/ • 
14.00 .Müzik : Kaı ı~ık Program 

(Pi) 
18.00 .PrÔgram ~I! memleket sa 

- · at ayrırı 

Nafia Ve"ileli , Manisa, E
re ovalarında akan suların ve 
bunlar arasında 1'alaıı arazinin 
her türlü ıu baıkınıııa karşı ko
runması için mühim kararlar ver
miştir . Batta Gedi1. nehri olmak 
Üzere bu nehir civarında akan 
suların hepai ıslah edilecek veya 
fimdiye kadar yapılmı§ olan ıs 

lahatı tekmil eôerek, aroda kalan 
arazi de tesviye olunacaktır. 

Marmara gölü Secideıi ile 
Gediz nehri ve beılcm,. kanala 
ve boıaltma kanalı arasında ka· 
lan 13500 helctır genişliğin"del.:i 
araziyi ve ıimal dcraanından su
larını bo araziye akıtan Kemer , 
Çer1'cs, Poyru., ikikofeli, Çapaç
li , ve Aciala derelerinin vaziyet 
ve akış tarzları tafsilatlı haritalar
la bu maksatlarla huıuıi 'ckilde 
teıbit olunmaldaclır. 

Ankara ~ 7 (a. a.) - Benıin 
tahdidi kararı 9 Mart 912 günli·. 
ne kadar uzatılmıştır. 

. Tren seferler) 

18.03 Müzik : Mnhtelif şaı kılar • 
18.20 Müzik : Fasıl heyeti 

. 1..2.00_ Konıışına : ( Derdle,me 

değişikliği . 
Yeni tarifeye göre, bundan 

bö}·le istonbofdaıı Adanır.} a pos· 
ta trtııleri çarşamba, cuma, pa
zar, sah günleri varac11ktır . To
ros ~1'ısı•r1.:si de lıtanbula şehri· 
mizdcn çarşamba, pazar günlt-ı i 
gidecek ve ' l,tanbuldan cumar
teıi, salı gilnlt-ri <. gelecektir. ı,. 
kenderuna · şehrimizden cumar
tesi, paıartesi, peıtembc Kiln· 
leri üç po•ta ifli)'f'cclııtir ./ 

.c;anti ) 
·19.15 Müzik: Tiııo Rı>~sinin plak 

tarı 
19.~0 Memleket saat nyarı Vt! 

Ajans haberleri 
19.45 Müzik : Yurddan se~ler 
20.15 Radyo Gaz-etesi 
20.45 Müzik : Karışık şarkılar 
21.00 Ziraat takv'imi 
21.1 O, Müzik : Karışık ŞAı kılar 

Prograınııiın ikinci kısmı 
21 .30 Konuşm11 : ( Hikaye sn 

ali ) 

Yapılııcak olaıı hu ıslahat için 
çok ehemmiyetli bulunan harita 
lara sarfolunacak para 50,000 lira 
dır. Bundan sonra Ege bu eıı mü
him arazi parçası ü1.erinde' plan 
mucıbince iılenccektir. 

21.45 Müzik : Rndyo Senfoni 

f·1~·n Orkesıı i\,Sı ·"' 
d 22.30 Memleket şıtal ayarı Ajırns 

Bankalar barem 
kanunu değişiyor SEYHAN Vl.ll" YETi z·ı.RAAT Habe ılt-ri..,.' , Zirııal • Es 

ham - J'ahvilat Kam,bi 

MODOBLOGONOEN : .. r~'iyal ~ukut • Borsa .. . ·, Haber aldı~ımııa göre , Dev .. 
!et ve bankalarla ınüeascseler ba
rem kanunlarında ba11 detişiklik 

yapllması bahiı mevzuudur . 

· · ... · • 22.45 Mfö~ik : Dans müziği (Pi) 
Bahçe kazasının Hasanbcyli 

22551 
köyünde daimi ve Haruniyc na~ 23.00 Yaııııki Program ve Ka 
hiye&in~~ baAlı Bostanlar, Yazla: ~ 
mazlı, Kurtlar ve 89ctkli köyleri 
civarında ke~ik .!\ulaırtı ve Aliboz 

Bu de~işi1dik bilhaına ihtius 
mevkilerine dair olan hülllrnler 
üı.erinde olacaktır. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara : 7 (a . .a ,) - Mcc· 
liı hugün toplanmış, orman ka
nun Ja~·ihası ile noter kanuıı 
layihasını kabul dmiştir. Mec· 
lis cuma ıünü toplanacektır, 

lu, Piranlalanla., Çerçiotlu ve Ka· 
raredik köylerinde daimi sununa 
usuliyle _çeltik ekiılli yapılması ve ı 
müracaat · müddetinin 20/ l'lj'!itl 
ıunünden 15 ikinci Kanun 942 .... 
akşamına kadar yapılma~n ve bu 
müddetten. :;onrıt müracaatlarının 

kabıil edilcmiyeceA"i ilin olunur. ~ 
137.90· 

parıış 

CEYHAN SULH HUKUK HA
~MUGINOEH : 
" Ter~ke-941./60 

Ceyhan Kırmızı dam. kö· 
yünde mukim iken ölen Hay
dar oAfo Alirlin. vuku bulan 

• 1 

müracaat' üzerine Terekesine 
1 • ' · ··--··--··-----------------.... --., 

ı Şehrimizde alh sene ~adar 'f üm~n ve . ı 
* Askeri hastahane baş· tabibliğjn~ yapan h t 
: . DO&!'OR ·· : 

mahkemece el konularak .def
te~i!:tıanıim edilmiş olduğundan 
müfev~ffaya·borç\u ve alacaklı 
f>utunanlarıii Sulh Hikimliğiiıe 
'müracaatla tereke Öefterine 

1 Abdullah ErberkT 
* . . ~ . * 
$ Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir. t 
t Hergün Pamuk Borsası karşısınöaki 35 Numaralı so- t 
* kakta 44 Numaralı muayenehanesinde hastalarını _ kabul : · 

: eder. J -15 11792 * ··---------------.----····----·· 
iLAN 

SEYHAN VllA YETi f İAT MOR AKABE KOMiSYONU 

REiSliGiNOEN : 
Bir ton çiğit küıbesinin fabr!k• teslimi azami satış fiatı 

Seyhan Vilayetinde (SO) lira v~ keten tohu"mu küıbesiiıin ke: 
za fabrika teslimi azami sahş fiatı Seyh•n Vilayetinde (60) 
lira olarak tesbit edilmittir. l 3793 

ilan . , 
. ,. . 

S[YHAN Vili YETİ HUSUSi .MUHAS[BE MODORiOGONDEH: 
1 - Aşağıda uhibiyle cins, mevki ve muhammen . bedeli 

yazılı gayri menkul, borçlarıı:ıdan dolayı . açık arttırma ile sa· 

hlacakhr. ? 

2 - Açık arttırma 1942 senesi 2 inci Kanununun 19 uncu 

Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. : · 
3 - İhale vaktinden e~vel yatmlmrş bulunması lazım g~- . 

len pey• parası miktarı· aşağıda gösterilmiştir. p 

isteklilerin muayyen vakıttc Vilay~t ldaı • Hey.etinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 27-3-:-8:.;: _~3 13671 

Cinsi K. No: Mahall~si -
Hane Hankurbu Hüseyin ojlu 

Bekir . 600 ' 00 45 50 

Hane 8 Taşçıkan· Hasan oj'lu Arif 880 00 33 00 

• 1 -

kayıt ettirmeyenler haklai:ında 
Medeni Kanunun-569 uncu mad
de mucibince muamele yapı· 

lacağı ve ayrıca müteveffaya 
varis olanların müracaat etme· 
l~ri ilan olu"imr. 13791 

BORSA 
PAMUK - HU8UBAT 

7 . 1 • 1941 

KiLO FIATI 
CiNSi En-a;,-En çok 

K. S. K. S. 

Koza ı 00 00 
K.levlarıd Ç. 00,00 
~liödl- 68,5<- 70]0 
Klevland ll - OÖ,00 1 66,50 

t 
M. Parla~ı 00,CO 58,50 
P. :remiz: 00,00 - 56]0 
~apırnölı 
Y. Çiğidi 06,00 

K: ÇiA"idi 6,7f I 
; Susam . '. . 1 52,00 

· BuQ'ôay yerli , 8,43 -8~75-
, Arpa . - 6,63 1 6,75 
Yuıar- 7 .43- 7,50 

-
1 

Serb~s Döviz Kurları 
DOLAR 

. Alış 

Satış 

129.20 
132.20 

STERLiN 
1 • 

lihol.SI bedcelleri ( mol ı Q• 

deli ·) primli şalış 
T .irldyedı•n göl'derilen nav· 
lun b•dell ıııi 
ihraç ;J'len rn rı l b11dtı ll .. ri 
olarak gelen Davlzlerln alıJ 
kuru 

Yardım ve sf'yyahloro ve· 
aaire l'-i" gelt-n d6vlılerin 
alı1 kuru 
Primsiz sofış ( Tnhı;ll mas· 
rollorı vesaire ) 

Ppi,,..Jı alot Kuru -

776 

749 

728 

728 

524 

520 

........................... 
1 A " s· d 1 
1 Bugün :ü~!üz i~i~t:~=nas~dan· ı 
e itibaten Beş Kanunsani 1 

.ı Kurtuluş Bayramı Şerefine 

• BABA ve ANNELER ! .... 
ı Küçüklerinizin aevgi/i büyük Jo.ıu_: ___ _ 

• : : : : ŞHİRLEY TEfv1PLE : : : : • 1 KUçUklerJ eğlendlreıı, bUyUklerl heyecenlandırfn 
en gUzel ve en mUesslr fllml olan . .......... .. ...... .. . . .... .. .. . • ..... D \JI K ...... 

1. · :::::::: ag arın ızı :::::::: ...... .. .... .... .. .. ·• ........ . ..... .. 
, • . fllmlnl sunar 

1 : İl_aveten: Türkçe sözlü ve Türk musikili 

• '' s· b. · · G 1 : ın ırıncı ece ,, • • •• Şarkılar : Mü,,ir Nureddin - Mü~~yy~n S•nar 

• Bugü n gündüı matinada İk i film : 

1 Dalların Kızı • Blnblrlacı gece • • .......................... 
DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
erglla llaıtaıarıaı muayeaeba· 
de kabul eder. 
~:ıcx~uu~uuuun•2Cll:~~~~~ 

·- İ L A N 
MAlATYA J BEZ VE iPliK . f ABRIKAlARI ADANA 

MENSUCAT f ABRİKASIAOAN : 
Fabrikamızda mevcut Dobson Barlov fabrikasında 1896 

ve 1898 senesi imal edilmiş iki adet pamuk tarak ( Kard ) 
ınak inesi atideki Şerait dairesind~ satılacaktır. 

1 - Bt'herinin muhammen fiatı fabrika teslimi anha· 
lajsız biner liradır . 

2 - Bu makinelerin gümrük r~smi , ilan bedeli mu· 
kavele pulları anbalaj vesair masrafları '1lıcıya aittir . . 

3 - Müzayede açık artırma suretilt: 30 - 1 - 942 
cuma günü saat oıı beşte J\danada Malatya Mc~ıucat fab

· rikasında yapılacaktır . 
4 - Mezkur gün saat on ikiye kadar depozit olarak 

muhammen bed~linin yüzde 15 i olan 300. lira fabrika vez
nesine yatırılmış bulunacaktır . 

· Talip olanların mezkur güı~ ve saatta fabrikamızda bu· 
lunmaları ilin olunur . 8-11- 14 13788 

i LAN 
S(YHAN VilAYfTi f İAT MORAKABE KOMİSYONU 
R[İSliGiNDlH : 

-

Evvelce gazete ile ilan edilon ve birer sureti köylere ve 
çiftlikler~ kadar gönderilen 4156 sayılı kanun gereğince müı
tahsillt're Toprak MahsulleriOfisi ajanlığına teslim etmeleri 
gereken hububatı 1211/942 Pazartesi g ünü mutlaka verecek· 
lerdir. 

Yolun uıaklığı veya hububatın çokluğu dolayısiyle bu 
müddet zarfında teslime imkan bulamayan müstahsiller Pazar
tesi gününe kadar verecekleri hububatın cini ve miktarını 
Ofise yazı ile bildirmiş olmaları lazımdır. Aksi takdirde Vila
yet kendi teş kilatiyle sözü geçen kanunun verdiği selalıiyetc 
istinaden gereken yerlerde aramalar yaptıracaktır. 13787 

ilan 
ADANA TJCARfT OOASI İNTİHAP fHCÜMENiND[N : 
Müddeti hitam bulan Odamız idare Meclisinin seçimi yeni

leneceği cihetle rey vermek s .. lahiyetini haiz bulunan tüccarla
rımızın 10/1/ 1942 tarihinde saat 9 - 12 arasırrua münte-hibisa· 

nileri seçmek üzere Ticaret ve Sanayi Odasına gdmeleri rıca 
ve ilan'"' olunur. 13789 

·~······· .......... _ .... ~ .. !.. ....... ~~~ 

iı, Abone ve HAD ''Jr' lfj ır-1 ıc i: S() z ü fi 
ı şartları GONOEU K ~e • AD-'NA 

ıı Sahi,• ve Ba~mııharriri 

ıı Sene/ili · · · 1400 Kr. FERIO CELAL GÜVEN 
!. 1 Aylıfı . . . 125 • Jf -- Umıırni Ne1riyol Müdürü 

lı•ı l'.Antar için ld•r•Y• MACiD GÜÇLÜ . 
ı mUr~caat etm•lldlr BaııldıQ• yer: TORY.SOZO Matbaası .. ............ 


