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Amerlkalllar 
Avastralyaya 

asker çıkardı 
- Ga%eteler -

Bir tek insanın 
bu k adar ağır 
yük altında kal- , Ankara : 17 ( R. G . )- Ye-

ni gelen haberlere göre , Ameri-
ması nan doE;jru kan askerleri Avustralyaya çık· 
olamıyacağına mağa b.ıı~lamıştır . 
işaret etmekte- Japonlar Rangun fehrine 70 
ler . kilometreye kadar yaklaşmıştır . 

,...... .. .... : Caveya da Amerikan askeri çık-
ı Ç tığı haberi g~lmişsıe de bu ma-
ı Örçil Manş savaşı ı Ziraat Vekili Muhlis Ökmen lfımat henüz teyid edilmemiştir . 
ı hakkında tahkı"kat ıı Batavya : 17 ( A. Aı ) -Ankara : 17 ( Türksözü mu· 
ı ı habirinden )- Ziraat Vekili Mub- Çoğu küçük olan bir çok vapur 
ı açılmasını emretti ı lis Erkmen , ı.iraat seferberliğini Singapurdan Cavaya gelmeye 
ı tetkik etmek ve· Başvekalet , c. muvaffak olmuştur . Bunlarla ge-
...... .. .... : len mülteciler araaında askeri H. P. genel sekreterliği ve Ziraat 

L Ondra : 17 ( a. a. ) - Niyoz k memurlar da vardır . Vekaleti tarafırıdan verilen dire · 
Kronikl gazetesi : .. Çörçil liflerin ne dereceye kadar tatbik Sidney : 17 ( A. A. ) -
vazifesinin yükü altında sal· edilmekte olduğunu yerlerinrle 44 Japon uçağı Timay deniz.inde 

lannıaktadır . Bazı mesuliyetleri görmek üzere önümüıdeki hafta müttefık gemilerine hücum etmiş 
başkalarına bırakmalıydı. Bir kon · içinde yurd içinde bir t~tkik ~e· fakat isabet olmamıştır . Uçak 
•ey ihdas etmelidir . , diyor . yahatine çıkacaktır . Vekıl , gor- savarlar düşman tayyarelerini püs-

Deyli Herald da , Çörçilin , düğü müşkülleri yerinde tıallede- kürtmüştür . 
mildafaa nazırlığını başkalarının cek icap eden direktifle:-i vere· Sidney : 17 ( A. A.. ) -
Uhdesine bırakması lüzumunu ileri ccktir . Başvekil , Avustralyanın mü'da-
•ürmektedir . Deyli Telgraf ,Çörçil Vekilin cenup anadolu<ia da faası için bütün kaynak l arın se-
n utkunun derin tesirler bıraktığın ı tetkıkler yapması pek muhtemel- ferber ed ildiğin i söyleuıişt ir . 
kaydetmektedir . dir Tokyo 17 ( A. A. ) -

Lendra : 17 ( a . a . )- Deyli Hitlerin ltal y an Singapura Japonya tarafından 
Telgraf ıiyasi muhabiri, Çötçilin c Honanko > adı verilmiştir . 
Manş hava ve deniz muharebt'Sİ gene 1 ku r may Pıu isim ( Aydın cenup l imanı , 
hakkında tahlı:ikat açılmasını em. başkanı n ı taltifi manasına geliyor . 
rettiğini yazı}or ve tahkikatın Berlin : 17 ( a. a. ) - Hitler, Şanghııy : 17 ( A . A. ) -
< 3,5 aaat içinde neden düşmana . lta yan genelk urmay başkanına Askeri mahfillere göre , Singa-
ıayiat verdirilmedi ? :; Süaline Demir Salip nişanının Şuvalye purdan sonra Japon hedefi Cava 
d ayanacağını ilave ediyor. rütbesini vermiştir. işgali olaca1'tır . 

Londra : 17 (a.a.) - Çörçil, K a nada Avam Buranın işgalinden sonra Ja-
ayrı bir imparatorluk harp ka· Kamarasında p•)nya , aldığı topraklım teşkiUit· 
birıesi kurmağa niyetli olmadığı- Ottava : :7 ( a. a. ) - Beş landıracalc. , Japon endüstrisine 
nı mamafih kabinede imparator- vekil, Kanada Avam Kamarasının bağlı « Birlikte refah > bölgeleri 
luk mümessilleri bulunacağını söy· gizli bir celse akdedeceğini bil · tesis edecektir . 

.!;miotir. dirmiştir. Japonlar Rangundan 170 ki-
~~~~. ~~~~~~~~~~~~~--=~~~~~~~~~~~~~~~ 

Londra : !7 (a.a) - Kınmda 
Yeni faaliyet vardır. Kerç yarım
~daaında muharebelerin tehar 
aşladı~ı anıa .. ılıyorsada buna 

d . "' llır tafsil At yoktur. 

R. Lon<:1ra : 17 ( S . 14, 15 ) -
r 0.Yter : Neşredilen Sovyet teb-

k'~•ne göre, yeniden bir çok mev. 
tler o d" IIl" ~uslar tarafından upte ıl-

ı 1
füt . F.n şiJdetli çarpışmalar 

·~ningrad ve merkez bölgelerinde 
0 lnilktadır . Almanlar Leningrad
dan · gıttikçc uzaklaştırılmaktadır . 

Srnoıenıık cenubundan Rus-

1 Sovyet cephesi 1 

LENİNGRAD 
Ve---

MERKEZDE 
SAVAŞLAR 

!ar Soj nehrini geçtiler . Şiddetli 

ya~murlara ra~men Ruslar iler 
liyor. Kerç bölgesinue de ciddt 

Y. M. Pazarlarında 1 

Satış meselesi 
-------

IKMEB 0181, KUPON USULtl 
IBDASI DCŞCNtlLMEBTEDIR 

. . lstanbul : 17 (Türksözü Muha
bırıoden) - Yerli mallar pazarın · 
da basma, pazen, Amerikan bezi 
ve sairenin sabşlarının yeniden baş
laması için müesseseler müdürü 
~hmet Ôzbakır ile mağazalar şe
fı Sadi Altav tarafından yapılan 

ile resmi müesseseler mı,nsupları
na yapılan tevziat dıı lktısa t Ve· 
kaletinin 31 Kanunusani 1912 ta 
rihli tamimi ile yeni bir esasa 
bağlanmı ştır. Bu esas, pazarlardan 

birer mutemed vasıtasiyle müba
yaatta bulunulması suretiyle hula
sa edilebilir. 

savaşlar olU}'Or. 

Londra : 17 ( S. 14, 15 ) -;-
Royter : Vaşingtonda öğrenildi

ğine göre , Ruzvelt Sovyet Rua 
yaya mütemmim kredi açılmasını 
istemektedir . 

Moskova : 17 ( a. a. ) - Kıta
lanmız dün gece Almanlara kar
şı taarruz savaşl arı vermiştir . 
Askerlerimiz merkezde 6 tank , 

malzeme yüklü 84 vagon , bir 
batarya, 32 mitrl\lyöz tahrip et· 
miş, büyük bir mühimmat depo· 
sunu uçurmuşlardır . 

LIBYADA 
Ankara : 17 ( R. G. )- Lib 

yada harekatın tavsamış olması 
Rom elin büyük hazırlıklar yap· 

(Gerlsl 2 nol sayfada) 

Halkımızm giyecek ihtiyaçlan meselesi 
• 

VALiLER KONTROLU 
• 

ALTINDA TEVZiAT 

Uzak~ark sularında müttefik gemileri 

lometre-: uzakta . .... bulunuyorlar . 
Bilin şehr

0

i SenpegU'den 90 kilo
metre uıaktır . Japonlar altı gün
de 120 kilometre ilerlemişlerdir . 
Binil ırma~ı arkasındaki Stang ır· 

mağından itibaren arazi uçsuz 
bucaksız pirinç tarlalariyle kap· 
lıdır . 

Rangun : 17 ( A. A. ) -
Sokaklar şimdi tenhadır . Ço~u 
Hiııdlilere ait olan dükk§nlar 

kapalıd ır . Şehri terkedenler art
m1ştır . Bankalar ve ticarethane
ler günde dört saat çalışıyorlar , 

Nevyorlı: : 17 ( A . A. ) -
Nevy ork gazeteleri Singapurda 
döğüşen garn iıonun kahramanlı

ğım övmektedir . 

Londra : 17 ( S. 14,15 ) -
Royter : Tebliğ : Japonların Ca
vada karaya çıktığı hakkındaki 

(Gerisi 2 nci sa.yfada. l 

Türkiye yalmz kendini düşünüyor,~ 
başkalannm genişlemesi yahut 

daralmasile uoraşmaz 
Nabaı paşanın 

yeni beyanatı 
Lon<lra 17 ( S. 14, 15 ) -

Royter : Mısır Başvekili Nahas 
paşa gazete muhabirlerine beya
natta bulunarak , Mı sır - lngili:ı 
işbirliğinden bahsetm iş ve tehli
kede olan demokrasinin herkesi 
kendisine yardıma çağırdığını kay
detmiştir . Nahas paşa söılerini 

şöyle bitirmiştir : 
• - Biz Britanyayı Mısıra 

birleştiren muahedeye çok ba~
lıyıı:. Biz bu prensiplerin tahak
kuk etmesi için herşeyi yapaca
ğız . 

Gn. Dögolün Filipin 
komutanına telgrafı 

Londra : 17 (a.a.) - Gn. 
Dögol Filipinler müdafii Malı: Ar
thura bir tebrik telgrafı röndcr
miştir. 

S icil y a ya akın 
Londra : 17 ( S. 14 , 15 ) 

Sicilyaya lngiliz :tayyareleri yeni 
hücumlar yapmıştır . Yangınlar 
çıkmış , infilaklar ()!muştur . Beş 
Britanya tayyaresi üslerine_ dön
medi. 

lngilterenin eski Moskava El· 
~:isi Sir Cripps'in geçen hafta ln
giltere - Sovyet Rusya arasında 
süregelen siyasi anlaşmazlık hak
kında söylediği sözler Türkiye 
gazetelerinin gözüne çarptı . 

Bu acayip diplomatın düşün· 

cel~rini biz de çözelcmeye çalış· 
mıştık . 

c Times > gazetesi Türkiye· 
nin gösterdıği bu duyarlıktan bah
sederken şöyle diyormuş : 

< Bu nutukta Türkiyenin en 
fazla ilgisini uyandıran k ısım , 
Rusyaya kazançlar verilmesine ve 
Rus ordularının Berline girmesine 
dokunan parçadır . 

Bunu , Sovyetlerin c Tass > 

ajansı bildiriyor . 
Bizim yazılarımız. Londraya 

eksik yahut yanlıs mı gitti , bil
miyoruz. . < Times , gazetesi 
Cripps'in fikirlerinden yana mı

dır , yoksa tenkitlerimiz. içinde 
benimsedi~i noktalar var mıdır ? 
c Tass .> ajansının gaıetelerde 

çıkan kısa telgrafından bunu da 
anlıyamadık . Fakat hemen söy
liyelim ki Londra gazetesinin an-
layışı hiç do~ru de~ildir . 

S ir Cripps' in nutkunda iljimi· 
zi uyandırmaktan ziyade ıaş

m!!.mıza sebep olan başlıca nokta 
Rusyaya harpten sonrası için 
kazançlar verilmesi , yahut Sov
yet ordularının Bcrline iİrmeıi 
dü,üncesi değildi.r . Ôy~e b.ir 
harp içindeyiz kı ne 1'ımsenıu 
kimseye bugünden bol k~ıeden 
kazançlar ba~ışlama11nın de~eri 
var , ne de hangi .,rduların ne
reye girece~ini şimdiden kestir
meye imkan görülebilir . 

Ankara : 17 ( Türksözü mu
hab irinden ) - Manifatur~ birlik
lerinin crümeHille rinden mürek
kep b ir heyet birkaç günden
beri Ticaret Ve kaleti ile yaph~ı 
görüşmele rin i bit irerek şehrimiz.· 

den ayr ı lm ı ş t ır . Vekaletle birlik 
mümesaillerinin mutab ık kaldı~ı 

veçhile ithalatçı manifatura b ir
lilderinin merkezi lstanbul olacak 
t ı r . lstanbuldak i birlikler merke
zi ithal edilen mırn ifatura aşyala 
rını nüfus , iklim ve iştira kabi
liyetini nazarı it iba ra alarak mem· 
lekete mütesaviyen talcıim ede· 
ce1'tir . 

Tesbit edilen esasa tı azar an 
ithal edilen manifatura eşyasının 
yüzde 2 si şehirlere , yüzde 1 i 
de köylere tahsis edilecektir . 
Manifatura eşyası doğrudan doğ
ruya valil iklerin kontrolu altında 
halka sattırılacaktır . 

İngiliz talebesi 
Türkçe lisan 
öğrenecek 

Londra : 17 ( S . ,14,15 )
Roytar : Orta m ekteplere 
giden 17 - 18 ya,ındakl 

gençlerin llsan Uğrenmasl 

için tahsisat konmuştur • 
Bu elll ta lebeden yirmisi 
TUrkçe lisan öO r enacektlr. 

-
Türk - Bulgar 

paktı yıldönümü 
Bulgar matbuatı bu 
günü tea'id ediyor 

Sofya : 17 ( A. A. ) -
D.N.B. Sofya basını 17 Şubat 
1941 de yapılan Türk - Bulgar 
dostluk anlaşmasının yıldöoümÜ· 

nü büyük başlıklar altında selam
lamaktadır . Zora gazetesi di· 
yor ki : 

c - 11c.i memleket arasında
ki iy i münasebetler ileride de 
devam edecektir . Geçen sene 
bu münasebetleri bozmak için 
yapılan bütün gayretler neticesiz 
kalmıştır . > Utro ı-azetesi de 
ıöyle yazıyor : 

c - lki memleket basını bu 
münasebetlerin kuvvetlenmeiine 
hizmet etmişti r . Bulgar baaınının 
Türkiye hakkındaki vaziyeti bil
hassa mes'üd neticeler vermi~tir. 
Bulgariıtao ve Türkiye' de hür
riyet v~ istıklalleri temin eden 
iki şart dostluk ve iUlhtur .> 

masadır. Bi:ı bunu bilmiyorduk. 
Sir Cripp<> gibi büyük vazifeler 
gör_müş ve memleketini, hiç şüp
hesız, çok iyi tanıyan bir elçinin 
kaygılı sözlerinden öğrendik. E~cr 
Iniil terede g-erçekten böyle ürkek 
ve çekingen kimseler bulunmasay· 
dı, hem de bunlar kalabalık ol
masaydı S ir Cripps b ütün sözle· 
rinde, Rusyaya cok yardım edil
mesi ve Rus yenmesinden korkul· 
maması gerektiğini boyuna, acı 

acı tekrarlamazdı. 

etütlerin neticesi, Ankaradaki al:i
kadarlara bildirilmiştir. 

Diier taraftan devlet daireleri 
Yerli mallar müesseseler mü· Uçak savar/arın hir iece f aliyeti 

Sir Cripps'in sözlerini oku
duktan sonra şaşakaldığımız baş
lıca nokta bu değil, lngilterede 
hfüa Rusyaya yardımdan çekinen, 
ve R.~syanın .Almanyayı yenmesin· I 
den urken bır kısım insanlar ol-

Hayret ettigimiz ikinci nokta, 
harbin başmda Sovyet Rusyanın 
lngiltere ve Fransa ile bozuşup 

(Geri.si 2 nci saytada) ( GeriaJ 2 oei ıayfaıla) 
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- , HABERLER 
Güreş kursu 
Daha önce de haber verdi· 

timiz Gtlrtf kurıu 23 Şubat pa
zartesi rünü sabahleyin Bölgemiı 
B. T. Baıkını Val miı. B. Faik 
O.tiin tarafındın açılacaktır . Bü· 
tin teknik hazırlıkları ikmal edil· 
mittir. Tedrisat Bölgemiz giirtf 
antrenörü B. Necati Tokbudak 
tarafından itlare edilecektir. 15 
ıtn devam edecek olan bu kur· 
aa lçel, Trabzon, Tokat, Sivas, 
Manisa, Konyı, lıparta ve Nit· 
de'den filr~ı muallim ve moni · 
törleri ittir lk edecektir. 

Ayrıca bölre birıasında kamp 
karu)ıcık ve kursa girenler her 
tin 8 aaat amell ve nazari der• 
16recektir. Elemanlar huıu.r bir 
rejime tibi tutulmaktadır. 

Adana inhisarlar 
Başmüdürü 

Şehrimiı lnhiıırlar Baımtı 

diri Bay Münir Atı 'nın Kars Jn · 
burlat BafmidiirUltüoe, inhisar· 
lar umum mtldürlOtl levaı.ım fu· 
beei mtldüri Bı) Tallt Yılçın'ıa· 
da Adanı lnbiaarlır BaımiidürUl· 
twae nakilleri tenaip edilerek U· 

mu• miidirlükden VUAyete yı· 

zllmıtbr. 

Bay Münir Ata 'ya uıurlu 

yolculuklar ve yeni vazifesinde 
49 bapnlır dileriı.. 

9ir zorbal 

Sftyyaı eski •hp Mlan Se) di 
Ghefip ~ruuu ~rı. almakdan 
auçha Mebmed Sarıçotlu ile Hü · 
.aeyjıı Tamtakır yılıalıaarık Ad· 

Jiyeye verilmiflerdir. 

T alebel~rin tütün 
iptilisından men'i 
.,_rif Vekaleti tal,belerin ti· 

tiin iptilAsından meni hakk1nda bir 
ıJIJli~ >'•~ktadar. Bu tamimin bir 
Pf~ alayoruz : 

- •Tütün ahıkanbta okul 
.-leJi ~nıda dikkati çekecek 
~ ..ıattır. RMhlın kadar vü
cutlannın da kuvvetli ve her tür 
lü aavap dayımr oım .. ı lizaqı 
,.... Vf .-iWMıiliD J&nnl olap 
ıe~ tütüp Jeb,irinin tesirin· 
den kuftarmak yolunda düşünme· 
.J~ mc,a•~tl.;r yapmtY•· kesip ve 
~tela ~tıı;rler .ımaya zaruret 
~ Bqq --~etlerde ıenç· 
iti tqtllnün zara..... korum• 
da.., .la•Ull ~anun aaıkümlerine 
bile mevzu tefkil etmlftir .• 

At kqıulan 
Hüer aldıtım~za rhre C.H.P. 

Kayabltal' ocıtı. Vali faik Osttl · 
ala hlmayesin~e ve Cabbar Ôı· 
aoyun bqkınlatıada 29 Mart pa · 
zar tini için tehir hipodromun· 
da bir kOIR y•ptlmuını karırlıf 
t1rm11tar. Bu kOfQ Kayıbbıt oca· 
it c;akar... olıcaktar. ., .•. , ........ ..... ........ 

(~fa 111"-iie) 

clirtiitü. mevsim ıeçnıeden bu· 
.., puen gibi yerli meıasucıbn 

••let daiNleıi ve ıe1mJ tqekkül· 
Jer baricilldeki vatandqlara tevzi· 
ini temin için ekmek kartlannı e· 
IU tutmak taaavvurundadır. Kar· 
neler nüfuz kttıdı üzerine datıtı· 
lacatandan ekmek karneleri veri· 
lirken yerli mallar mübayaa fişle· 
rinin de ıayet kolaybkla halka 
verilebileceti ı.an ve ümit edilmek· 
tedir. 

ltalyada sabun 
voslka "e veriliyor 

Aıkara : 17 ( R. G. ) -
erit.a .-"Qmata .ıöre , Mart ,.d• itibaren ltılyıda sabua 

ınıııuı' ıa ile verilecektir. 

Adananın umum i 
sıhhi vaziyeti 

Hazırlanan Bir Rapor : .............. , 
ı REMSERİ 1 f 1 

f Çiçek yerin• bof f 
ı topraııne yiyecek eki ı .............. 
Büyüklerimizden 
gelen telgraflar 

15/Şubat/942 taıihinde yapı· 
lan Kııılay Kuı umu Villyet Mer 
keı kenıresinin bOyOklerimize 
çekmif oldutu tazim telrraflarına 
relen karıılıklır : 

Muıtıf a Rıfat GOtek Kııılay 
ı(onrre Reiıi. ADANA 

C. Konıre Heyetinin temiz 
duyrularına tefekkür eder ltaıa· 
rılar dilerim. iSMET INôNO 

Kııday Konıre Reislitine 
ADANA 

Kuruma çahımalannda mu
vaff akiyetler diler ıöı1eriniıden 
öperim. C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum Mebuıu Dr. A; F. Tuzer. 

Dünkü çay 
Dün akfam tehriaıiı ötret• 

menleri Hılkevi salonunda bir çay 
vermıılerdir. Çayda bütün ötret· 
menlerle Valimiı. ve Mebuılara
mıı ve Uınuml Mecliı aıaıarı da 
vetli olarak bulunmuılardır. 

Çay saat 26., ye kadar nete 
içinde de,,.• «•it , bu aradı 
ötretmenlerimiı. tarafından seçme 
tiirler okanmuı v,-, etleailmiftir. 

Geçen fÜn Karfl,.k• mabal· 
lesinde bir dQtla evinden çıkan 
Güllü adandaki k.11 ata bindirerek 
zorla k6ye kaçırmakdan ve iffeti· 
ni kirletmekten suçl'1 Ahmet ot· 
lu Mahmud Adliyeye verilmiftir. 
ôtrendifimi&e ıöre suçlu sorru· 
ıunu ıaiiteakip aovkif edilıniıtir. 

Libyada 
Cltaf&anlı BlrhMMel 

m•ldı oldutunu anlatmaktadır. 
Londrı : 17 ( S. 14, 15 ) -

Royter : Teblil : Libyada Bri · 
tanyı ve Mihver kuvveUeri ar•· 
aında hcnüı büytlk temas h.-111 
olmımııtır . Gaıala cenubunda 
ıimdilik 60 kilometrelik bir saha· 
da faaliyet vardır. Blnıulye, Ser· 
kaya h6cumlır yapıldı • 

Yeni Zelanda 
avcı filosu 

Velinıton : 17 ( A. A. ) -
Mldafaa nazarı , Yeni Zelanda 
avcı filosunun timdi emin bir 
yerde bulundutunu söylemiftir . 

ZA YI - Adanı Askerlik ıu· 
besinden akhQ'Jm terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenilini alacatımdan 
hükmü olmadıflm ilin ederim. 

Elazizin Güdayik köyün· 
den ômer ot. lbrahim 
313 dotumlu 13911 

ZA YI - lılahiyeden tebdilen 
almıı oldutum Nüfus cüıdanımı 
zayi ettim. Yenisini çıkaracatım· 
dan eskisinin hiikmü olmadatınt 
ilin ederim. 13912 

Zararh k6yünde 326 
dotumlu Mehmet Ali 

Seçkin 

942 Sonkanun ayı Adananın 
genel sıhhi durumu hılılıında vi 
liyetimiz sıhhat müdürlü~ü tara
fından bir rapor neşredilmiılir, 

Etraflı maUlmat ihtiva eden bu 
rapora göre Son~inun içinde Ka· 
raisah hı.asının Karsantı nahi· 
y~siııde meçhul bir hastalıktan 9 
kişi öl~üştür. 

Yolların karla kapalı olmasın 
dan buraya vaktında ekiplr-r rön 
dermek kabil elmamıf • ancak 
Kozandan atlı bir 11hhat memuru 
gönderilebilmiıtir . Bu meçhul hes
talıtın gripal bir hastalık oldutu 
Karaisalı Kaymıkamlıtının bir 
)'.1111ından ötrenilmiıtir. 

Poıantının Alpu köyünde de 
bazı mevsim hastalıkları çıkmıt 

iıe de ıöndOrOlmOıtür. 
Atla sıhhat memurları bu bir 

ıy içinde köylerde 2775 kişiye 

çiç k ve 50 kifiye de tifo aı111 

yıpmışlardır. Bu aradı 1198 ev, 
2712 insan, 25187 parça eıya te
miılitc tibi tutularak bilhassa bit 
mücadelesine önem verilmiıtir. 

Dotum ve çoeuk bakımevin
de 73 kadın ve 75 çocuk yatak
ta .. 220 kadın ve 1040 çocuk a 
yakta muayene ve tedavi edil· 
miştir. 

Trahom mücadele haıtahıne· 
aiyle diıpanıerlerinde de 517 tra· 
homlu yeniden muayene erlilmif, 
337 hasta tedavi altına ahnmıf. 
44653 hastaya iltç verilmiı. 17 
hasta yatakta ve 18 hutı •)·ık · 
da tedavi edilmiştir. 

Memleket hastanesinde ise 
206 baıta yatakda, 921 hı.ta a
yakda muayene ve tedavi ıöre· 
rek 444 IAboratuvar muayenesi 
"b u n d a n baıka 53 kü 
çtlk 19 büyiik ameliyat yapılmıf· 
tar. Koıan, Oımaniye. Cf'yhan, 
Saimbeyli kazalarında rla ayni fC 
kilde - hıata vatandqlara bakıl· 

mııtır. 

Türkiye yalnız kendini 
düşünüyor,başkalan· 
nın geniılemesi yahut 
daralmasile uğrqmaz 

,.....,..,. 8lrllM'liıle) 

Almanya ile anlıflDUIDda, Sir 
Crippe'in açıktan ıçata .kendi dev· 
letini suçlu ptermesiclir. O Sir 
Cripps ki Moakovada lnailtere el
çiıi iken Kremlinle kona4mak ve 
anlaımak için elinden l'elditi ka 
dar çabalamlf, fakat Sovyet dev 
let adamlarından yüz bulmımıf, 
•adt>ce ataraanmııtır. 

Şaıhtımız bafka bir mesele. 
Sir Crippı ribi rörmüş ıeçirmiı 
bir politikacının, şimdiye kadar 
olup bitenlerden sonra, yannki 
Avr11panın bufiinkü anlaımı ve 
uılaşmalara r6re karulacatana, 
daha dotruıu, zor kar11smda te· 
tik üstü yapılmıı uzlaf'Dalann, ya· 
rın ,artlar detif P de sürekli ola· 
catına inanmaaadır. 

Gene •Times. diyor ki: •Tür 
kiye efkln, Rusyanın genifleme
sine ilfili meselelerde her zaman 
büyük huaasiyet 1ö1termi1tir •• 

Bu noktayı da ltiraa aydın· 

lıtmak faydalı olar aaınr1z. 
T6ıkiye, dıf politikada ıflt · 

tütü ana prensipler bakımındın, 
her banfi bir memlt'ketin baıka· 
lan ıarınnı ıeniflemeaini biç bir 
1.amın iyi ıözle g6rmemiftir ve 
ıöremeı.. lıter Ruıyı, ister lnıil· 
tere, > ıbut Almanya olsun, Tür· 
kiye her devletin kendi milli ıı· 
aırları içinde r11hıt oturmı .. nı öı· 
ler. Sovyet Ruıya çok elki do•· 
tumuıdur. Fakat uzon yıllar ken· 
dini emperiyaliıtlik dlımanı ta• ı 
nıtmlf olan Sovyet Ruayanın, du· 

l•llO•lar cawara 
0111 ..... 

C Bap J iaci N71ada ) 

haberler asılıııdır . Japon tayya· 
releri Timor deniıinde mOttefik 
remilerine bir akın yıpmıı iıe de 
bu muvaffıkiyehiılikle neticelen· 
mittir . 

rup dururken Finltndiyaya Hldır· 
mıı olmaıır.ı, yahut Polonyayı 

payla1ma11nı, Baltık devletlerini 
yok etmek istemesini hoı rördük 
dersek yılan ıöylemif oluruz. 

Fakat biıim batb kaldığımız 
bu cmilll sınırların delıunulmaıb· 
Q'ı> prensipi, ,Ucümtbün yettiti 
kadar biıi ilrilendirir. ve ancak 
vatanımııa el uıataldıtı zaman bi 
zi ayaklandırır. Yeryüzünde po· 
litika ıhlikının bekçilitine çılı
mak iddiamıı olmadıtı için dev 
letlerin birbirine ririıti~i bu qıra 
sayr. sıılık devrinde yolull\uzu bq 
kalarının &idifine göre çizmeyi 
detil, kendi çıkarımız" uyrun tut . 
mayı eıveriıli buluyoruz. Demek 
iıtiyoruı ki bu fırtına orta1ında, 
her devletin kendi hareket tarıı
bize dokunmadıkça-onunla alil 
veriıimiıe ttsir elmeı. Bitıraflı
tımııın yOrürlük ribi dilrilstlük 
ıartı da budur. Netekim, harbin 
bafındanberi rördtltümOı türlil 
&irinti ve çıkıntılarına rııtmen , 
Sovyet politikası, bizim jyi ve 
ciilrilıt komıuluk ve dostluk ciuy· 
gulanmııı hiç detiftirmemiı. Sov
yet' devlet adamları, lnriltere ile 
iıtifıkımııdan bir ıtn pifman ola· 
ca2'ımııı açıkçı ıöyledikleri rtn· 
lerde bile boıulmımlfb. Şu halde 
cTimeı>in dediti ribi, Ruıyının 

ıenifle ntsi-Türkiye İfin içinde 
olımıyacatından-biıde aanıldıtı 

rıbi derin • .ir duyranlık ayandır
maı • na11l ki uyandumımıfbr. 

Yalnız ptbflmız ehemmiyetli 
bir nokta •Raayının emniyetli ye
ni stratejik sınırlara muhtaç oldu
tunu. söyleyen Sir Cripps'in, ln
filterenin istetile daha dün Lond 
ra ve Londrı ve Moakovada im· 
zalanan Sovyet Rusya - Polon· 
ya anlaşmasını fimdiden sıfıra in 
dirmeaidir. Yarınki Avrupa yapı· 
unı bufiinkü lnptere - Rusya 
uzlaım•sı temeline dayamak iste· 
yen Sir Cripps'in bu uzlaıma ut· 
runa bqka bir devlete ve yeni 
yapılmıı başU bir anlaımaya kıy 
mak istemesi korkunç bir oyun 
delil midir? HükQmetini zorlamak 
rayretiyle lnfiliz efklnna, Alman· 
ya yenildikten sonra lnfilterenin 
açakta kalmaması için iıtah kabar· 
tıcı avutmalar tavsiye eden Sir 
Cripps lnıilterenin bu harpte ma· 
nevi kudretini yapan kökii dibin· 
den baltalıyor. lngiltere, bati& 
Rusya bile bap buna rua de· 
tildirler. 

Demek iıteditimiı buydu. 
N•cnt•tlllin &.dalı 

ASRI SiNEMADA 
Srware S,..,e 

a.30 •• nıı• a,.30 

Dünyanın en büyük üç kadın yıldızı 
N ORM A ŞHEARER 

JOAN CRAVFORD 
ROSALIND RUSSELL,ın 

Erkek yıldızlara karşı ilk defa harukuli
de bir zaferle çevirdikleri 

(Kadınlar Arasında) 
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IYIAI ıususı •HUUE l lDllLOlllDEI . 
1 - Aıatıda yaıab gayri menkuller sahlacakbr. 
2 - AÇ1k artırma 942 yıh Şubahnın 19 ncu Ptrıenbe fiini 1Ut 

onda Viliyet dalını encümeninde yapdacakbr. 
3 - Şartname HulUtt muhasebe kaleminde her fÜn rörw.hilir. 

Mevki veya Muhammen Hektar 
Maballeıd Cinai Bedeli Lira Mildan Tapu No 

incirlik- Eski 
Koıu yeri Tarlı 96~ 2,7S,75 40 

• • • 2..,9·>. 2,54,67 44 

• • • 2091 S,97,3S 42 

• • • 965 2,75,75 43 

• • • 814 2,29,75 41 

• • • 64 0,18,38 64 

• • • 901 2,57,32 65 
6-10-H-:8 13880 

T &. ZMllT lllDSllll : 
26/1/942 tarihiwden ltaılayan on ki padlk yapa 

U. N.,,.igat llU. lle1' Ga,111 ait heyanume verme müddetinin OD '*f' &ü11 daha te 
Buıltlıfı ger: T•rW il.,._,., edilmit oldutu ilin olunur. 11-21 \3910 

Devlet Orman işitmesi Pos Revir Amlrllllndan : 
SATIUI CiM, 10111 ÇQlll UTA • Ti llDESI 

1- 941 Senesi imalibnclan Ormanda Ttrak suyu boyundaki rampalarda appla yaıala 10'200.591 
metre küpe denk 88331 adet kereste açı~ artbrma ile abhtı Ç1k8nlmı1hr. 

PARTi NO. HACIM ADET MUHAMMEN KIYMET TEMiNAT 
M/'J Ds/3 Un Kant ~ Kmut 

1 1691 019 14691 30 Ol 3814 94 
U 1SS9 578 1851' 30 08 35\8 41 

111 1271 591 11053 30 Ol .. 71 

iV 817 94S 
v 730 972 

7111 30 08 184S 28,50 
6286 30 08 16'9 '11 

vı 804 652 6972 30 08 111~ 29,50 

Vll 940 408 8132 30 08 2121 56 
VDl 354 824 3073 30 08 IOO 48,50 

IX 563 051 4862 30 (l8 ı.270 24 
x 1466 558 12637 30 08 3308 55,50 

YEKON 10200 S98 88331 30 08 13012 55 

2- Artbrmıı 6/3/942 tarihine rıalayan Cuma fiinü uat - 14- de Adana Revir AmirUti bl
nuında toplanacak olan komisyon huzurunda olacakbr. 

3- Buna ait parti muhteviyatlarını, kereıte aevi ve çaplannı riıterir liıte, prtname ve muka· 
vele; Ankara Orman Umum Müdürlütünde, Ankara, latanbul, lzmir, Diyarbakır, Adaoa ve lılenla 
Orman Çevirp Müdürlükleriyle Pos Revir AmirlitiDde mevcut abı dosyuandacbr. 

4- Kerestenin muhammen 30 lira 08 kuruı bedel &zerinden Y. 1,S dan temiaat miktara 23012 

lir• 55 kurutlur. 
5- isteklilerin muvakkat teminat ve prtnamede yazalı aranılan prllar dahilinde ihale atuladl 

Revir AmirliJine müracaat etmeleri ilin olunur. 1'-18- 22-2' 13197 


