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~k ••rk----.ıt" l 18aşvekilimiz bugün radyomuzda Ruzveltin son 
Sangşa meydan k .. h. b. t k .. 1. k yaptığı beyanat 
muharebeleri ço mu ım ır nu u soy ıyece •ar'• kuaucata 
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llNGAPUIUN 
B.APlllNDA 

f•porılara karşı ısrarla muk
avemet eJerı Çarı Kay·Şek 

Ankara : 3l ( R G ) 
Ptııya l!te•v 1 . •ı· . . - ja
a·ın. h " eıtı ı general Teı"o Pa

l&K arbi hatc k 
ıeniı iıah ında Pırlamutoda 

Di •tta bulunmuştur. 
iare a~er tırıftan alınan haecr· 
... .ore 0· d" 
rı'hcsi b ' ım 1 Sinıapur mwha-
lnıiliz k~~l~mış ~ulunuyor. Bütün 
mtttır. Mulı:tlerı burada to,1an
ç11 atcıi ıekl"rıdbtlır karıılıklı top· 
teclir . ın • dtvım etmek-

Ç11nkinr : 31 ( .. 
~-Sana ı. a. ) - Ja· 
lteıinde _

12 
ıa &ıej41aa muhM•· 

.Sonklnu SenUnunla on altı 
23003 n ara1nıda 941 ölü ve 

Yatılı Vtrd'Ll . . b"I-' " • yor . ıa trını ı .. ırı-

Sinaı1tur . 31 ( 
ıcce Cenu J. a. a. )- Dün 
IDit g· p ohor'da kuvvetleri· 
DGırrı~~lt,f ur •dasına çckilm iştir. 
l•yrctt •nu ai,leıtinnek için 

~&Jaatıı:: • ~fo!ti · Joher ıesesi 
•tbirli§'i enıı • hava kuvveti 
filan ~•1tmııtır · Malezya mey-

mu arebcıi Lı·t-· t' V . .,, .. ışır. 
aıınıt•m • 31 ( 

biye Daı 1 • a. a. )-Har· 
lerdc Ba:~~~ınyn tcbli~i : Filipin-
24 ••atta f arımadasında son 
aıaıtur. DG ~~alı çarpıımalar CJI· 
aına aıırna~ . ~ın kıtalarımız ara· 
tcıebbüıler 1~.n yaptı~ı azimli 
Bir kaç j 1 ım bıraltiluıııtır . 

• 8 P•n aık · · lllıştır DQ erı csır alın. 
hiç ha~a ffm~n .hemen hemen 
llUftıt 0' aalıyctınde bulunma
deter b. • ıtcr bölrelerde kayda 

ır fcy Y•kt 
T L ur. 

t>llyO • 31 ( 
lif : Japo · a. a. ) - Teb-

• ıa ordusu d . 
lerıyle ıılu i b' . . cnıı kuvvet. 
Jantla •- f ırlıtı halinde Hol • 

oorneoıunun b t 
Pamanıaha 1t • ı ltıyıımda 
r4 27 S. •- 1\ 

811 
er çıkardıktan ıon-

n"•nında b . loınetre -c· uranın 40 kı-
. 'iımaı J•~ 
111•1 ctrnittir 1 uıunda Sambası 
rabakta Kuç· . dundan baılıca Sa· 
ilerleyen J ınıı en Cenuba doiru 
Duada Hol~apodn Bkoıu 27 Sonu. 
t n a orne b ı kıyııında F osunun 8 • 
mıtre andonun 2~ 1cilo-
yare at~y•ndup ltatıaında Lado tay. 

•nını almııtır. 
Tekyo • 3l { 

nıanya ce h . a. a. ) - Bir-
i - it eıınden alınan h b 
ere ıore j a er-

Ak11ran ı • apon kıtaları dün 
raıııuıa va-mı 

meyne d~ru .1 • 
1 

• f ve Vul
"'& ı erı ıarc]c t· 

vam etraişıir 8 e ıne de-
. Ilı haberi -

re. Japon lutalırı bug· ere go. 
fehrine yakla.şmııtır. un Buıaen 

ffMMMffffffffffffffffffffffffffffffff ffff .... ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

İMemleketteUmumi Harbin misalleriniİ 
1 aslô. yaşatmak istememekteyiz. 1 
ı ı 

1 milletimize büyük itin~adımız var 1 
:+iffffffffffffffffff••M .. ffff .... ffffM ff .. ffff .. ffffffffffffffffff .... ff ........ ffı 

Hükômet unsuruna isnatlaryaparak bozguncu 
bir ruh doğmasına asli meydan veremem! 

Ankara : 91 { R G. ) - Baıvekilimiı yarın ( bugiln ) ıaat 
20.15 de Ankara Radyosunda bir konufma yaıucaktır . 

Ankara : Sl ( A. A. ) - Başvekil Dr. Saydam Milli Korunma 
Kanununun hım maddelerini dc~ittirip baıı yeni lıükümler konan 
~anunuıı milıekeresi münasebetile demiştir ld : 

< 2' aydır sürM harp esnasında hükumetin ilk gilndenbcri 
aldıR"ı karar Umumi harbin misallarını ula ysıatmamaktır . ftundan 
evclki gördüklerimizden ald•ğırnız derslerden istifade ederek idareyi 
temin edece~iz . Her hangi suretle açık ve kapalı bir kuvvete da· 
yanmak servet rnenbaı olamaz . lunu düşündük ve esas yaptık . 
Hükumet reisi sıfatile ille verdiğim karar budur . Yurttaşlarımızın 
başka türlü düşünmesine imkan yoktur . 

Yaıadığımıı günler 1914 deki günler değildir . Politik , Coi· 
rafik bir çok tebeddüller olmuş , dünya vaziyeti qe başkalaşmıştır . 
Binaenaleyh idari ve ileti.adi bakımdan takip elunacak esaslar 1914 
deki düfündüklerimize ve gördüklerimize benzemiyccektir . Buna 
karşı mücehhez olmamız gerekiyor . 

Milli Korunma Kanununun ilk şeklile buıünkü şekli arasında 

ıörüıleriıniı , telakkilerimiz bir hayli ilerlemiştir . ilerleme devam 
ederek bizi daha bııka kararlar ve tedbirler almaya ıerlıyacalc.tır . 
Dünya vaziyeti e iıtikamcttedir . Ona U}'maya ve onu takip etme
~e mec'-uruz • > 

Be,vokil , aallhiyetlerine giren iılerc vekillerin gereken izahatı 

verecegini ıöyliyerek Altun haltkında eemiştir ki : 
c Türle. 111illetinin bilmesi lazımdır ki , bir Tiirk Altununu itin 

Ufıdı almak iıte1eler , bunun hlf bir kıy•ıti yektar • Tlrk pa· 
r111nın kıymeti daima yerintiedir . Attun alanlar aldanaealctır . 
Nihayet bir ıinet ve ılıten it.arıt kllaeak elan bir ıeyin kıymeti 
yeı.ktur . Biı huna hiç kıymıt vermiyoruz . Bir arkadaıımıo dediQi 
gibi kolaylıklar varken ltizim güç yollardan yürildütlmüı ribi bir 
naanr.ara h11ıl elmasın . Örfi idare ilan etmek , lıtiklil Mehkeme
lcri kurmak ıibi kararlar ala~ilirdik . Hayır arkadaılar l Hük<lme· 
tinizin Türk milletinin Kemaline itimadı vardır ve onu sir.in gibi 
düşünür . Onun her hangi tarzda düşünmesine ve zora maruz 
kalmasına taraftar değildir • Her şeyi bilerek , hesa,ıa ve mantıkla 
olacıktır . Mümltün olduğu kadar bu yoldan ayrılmamak , hükü· 
metin en büyük prensibidir . Kanunların bize verdi~i salihiyeti lü· 
zumu olursa kullanır , olmazsa kullanmayız. . Gerekirse huzurunuıa 

ıelir , açıkça a-örüıür ve her ıeyi beraber tesbit ederiz . Müsaade 
buyurursanız bir ıui tefehhümden , şeker fiatına um meselesinden 
bahıedeyim • 

Hükumet memlekette mevcut şeker stoltunun hesabını yaptı . 
Bunun geleck istihsala kadar yetmesi için bunu ya tevzi uıulüne 

ve yahut fiatı yükselterek aatııı tahdit suretile bir şekle baflamak 
mecburiyetini hissetti • F.~er 18 milyona vesika tevzi etseydik ek· 
mek gibi omcjen bir madde Glmadıtı için bir kısım halkın ıeker 
yemediği halde vesikasını şehirlere , kasabalara satmak ıuretile bir 
lakım vatandatlarm adeta 'kendilerine vera-i vermesi vaıiyetı do
f&caktı . Bu malum eluRca , bundan çeJcinerek fiata zam yaptık . 
Tasvip ettitimiz fakir ailelerin ç•cukları için lazım gelen tertibatı 

Ba.11 Ruzuelt 

Ankara : 31 ( R. G. )- Am•· 
rikada Mihveri majlüp etmek için 
büyük bir gayret göıe çarpmak
tadır . lı1hı11a harp masrafları 
için alınan tahsisatlar muaıı:am 

yekilnlar tetkil etmektedir . Bun· 
lar adeta heaap edilemiyecek Jıı
dar muazzamdır. 

Vaıington : 31 ( a. a. ) -
Ruıvelt, dotum günü milnaaebe
tiyle radyeda söylediti nutukta 
dımiıtir ki : istikbale karı• ıır· 
11lmaı. ltir inanç b11liyeruz. Har· 
bi kaıanaeatımızdan , insaniyete 
slreldi bir terakki devreıi ıetire• 
cek olan ıulha kavU91AlfıauadM 
eminiz. Milmeaailler Meclisi d• 
nanma :için altı milyar delarlık 
kanun projesini kabul etmiıtir • 

~rk Cebh~ 
almak üzcreyiı , Lazım olan , memlekette arandıfı zaman her 
maddenin bulunmasıdır . Lüzumsur. yere iıtif edilmesine ve herlce
ıin arzu ettiği gibi kullanaı ak ıtekun bitmesine müsaade etmi· 
yeceğiz . > 

H alkevinde dünkü 
Sovyet ileri 
hareketleri 
Moskova : 31 (a. a.) - Dün 

ieceki Sevy~t tebliti : 30 Son 
kanunda kıtalarımız düşmanla mu
harebeye devam ederek ilerlemiş 
ve bir çok kasaba ve köyü işgal 
etmiştir. 29 Son kinunda 18 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. Biz 
dört tayyare kaybettik. 

Moskova : 31 (a. a ) -· Ti
moçenko ordusu ileri hareketleri
ne devam etmektedir. Merkez 
cephesinde Sovyet tazyiki çok 
artmıştır. 

Tokyo : 31 ( a. a. )- Jadon 

hava tebliği : Sumatra adasının 
Havansr limanına 27 ve 28 lık KA· 

nunda yııpılan hava akınlarında 
elli elli dört bin tonluk elmak 

üzere altı dfttman deniı taııtı 

batırılmıı bet vapur da h&1ara 

u~ratılmııtır . On bin tonluk ve 
altı bin tonluk bir vapurda da 

yansrınlar çıkarılmııtır. Ayrıca ldl

çük dört vapur batmııtır . Japan 
( deair. tayyareleri Singapura yap-

ı 
tıltları bir hücumda yerde bet 
düşman tayyaresi tahrip etmiş ve 

· limanda bir vapuru hasara uğrat
mııtır. Tayyare meydanlarınn da 
ıiddctli hücum edilmiştir • 

Bafvekil elbise için ti)i) meselesi kolay olmakla berı\ter aıem· 
leketi"n iktisadi vaziyetini , fabrikaların istihsal durumunu gözönündc 
bulundurmak icabbettiiini söyliyerek demiştir ki : 

< Hükumet bu eksiklili vaktında görerek iki yıldan beri her 
tarafa el tezgahları datıtıyer . Geçen sene 300.000 liralık tezgah 
verdik . Bu sene 600.000 lirılık aağıtacağız • lmkin bulursak gele
cek sene daha f aılasını dağıtacağız . Bu suretle halkın 2'iyecetini 
kendi yapması için mümkün olan tcıviki yapı~ oruz . > 

Bir mebusun bazı duymaları ima eden sözleri üzerine Başvekil 
demiştir ki : 

- < Türk milletinin , Türk camibının ananesine müstenit bir 
ahlak telakkisi vardır . Hükumet bundan ayrıldığını görünce tedbir 
almakta tereddüt etmtz . Bir mahallenin çoculdarı gibi karıı kar
şıya oturduiumuz An~arada , evlerimize ne giriyor , ne çıkıyor ? 
Hepimiz biliyoruz . Böyle bir şey varsa söylensin ve meydana çık
ım . Hiç bir vakit bir hükumet unsurnna karıı bu şekilde mühim 
isnadlar yaparak bozguncu bir ruh doğmasına meydan veremem . 

•·· ~ 

Çölde harek<itte bulunan bir lniiliz tank irupu 

toplantı 
A 

umumı 

Azaya evin çahşmaları 
hakkında izahat verildi 

Şehrimiz Halltevinde dün ıa· 
at 17.30 da umumi ~bir toplantı 

yapılmııtır. Bu toplarıtıyı Halke-

vinin her şubesine mensup aza
lar ittirik etmiıler<tir. 

içtimada Adana Halkevi ça-

Maltaya akın 
Roma : 3! (a.a.) - Bir Al· 

man filosu Maltayı bombarclımao 
etmiştir. 

lışmaları hakkında riyaset tara
fından baya izahat verilmiştir. 

AÇLIK 1 ... 

S 
on glnlud• harp u• iıgal silindirinin alır u• inıo/sı* 6allc111 al
tında bulunan bazı Y"l•rdı açlık "' ıef al•tin korkunç 6ir ı•ldl 
flldılını işitiyoruz. Bu lzıJntı'llıf lıfJhaların anlatılış tı• gagımrnıla 

hılki de biraz miJl>aldla vardır . Fakat , harp g6rm'/lı v• iıı•l al~ 
girmiş, ticar•ti, sanayii ııı umumi çelışma l•şkilatı sakatlanmış Jl•rl•rln 
6utünka halini göz önlnde tutarıak , iu h.Oerltrde nı d• olı• iir Jaa. 
lcilcalin huluntlufuna hlkm•tmtkt•n J..ındimizi alameyız . 

Açlık ııeytı darlık hakkında lıem•n }ı,, gı'Jn muhttlif oa11telerla 
altlıfımı~ haber/,,, insana acımak v• korku lıissi vermtkt•Jir. Fran•atla 
yapılan nr1mayiıl•r, Romanyada tıı daha bazı Y•rl•rtl• alınan v• lkti· 
sat dtısturunun en son h•ddint çıkarılan yiy•cık madtltltri hekkıntlalcl 
kayit, ı•rl ve tedbirler tözlırimizden kaçmıyan haduılırdlr 

/Ju lıaberltr arasında Yunanislanın hali tügltr rJrperlen 'bir ı•kll 
almıştır. Açlık v~ sefalet son haddine varmıştır. Bütün tarih boyuncc 
yer yüzünde llmın, sanat ve felsttf enin bir tek ktlime ile medeniyetin 
beşili olan Ekn toprakları buıü.nkü acınacak halile harp ·ı· di inin 

J b · /c • • ı sı ın r mafaur ır oşesı o muştur: 

_ _Yun!!nistan,. ~eca~~ze ulragan istiklalini ştref ve toprak britünUl· 
iunu mudafaa. ıçın sılaha sarılmış bir çok s• ~ep v • t" ı ·kl k 

J l l "Jf' .. • •" e us unu ır ar11· 

Şubat ayı ekmek 
kartları tevziatı 

Ubya'daki 
askeri vaziyet 

Ankara : 31 (R. G.) - Lib· 
ya'da lngilizler yeni bir cephe teş: 
kiline :muvaffak olmuştur. Aynı 
zamanda Britanya kuvvetleri Stra· 
teji durumu da temin :etmişlerdir. 
Şimdi her iki taraf bundan sonra· 
ki harekat için hazırlanıyor. Son 
harekatta lngilizlerin asker kayıp· 
ları pek azdır. 

muştur. Bunun askeri durum üze
rindeki tesirlerini beklemek gerek· 
tir. Britanyalıların taarruzu durdu· 
rulmuş, hatta muvaffakiyetsizlite 
utratılmışlır. Şimal Afrikadaki mu· 
barebe mihver lehine dönerken 
Rusların israrla yaptıkları srayret
ler ise umulan neticeyi vermemiş· 
tir. 

Kahire : 31 (a. a.) - Binsrazi 
etrafındaki vaziyette kayda def•r 
dctişme yoktur. Yadinci Hintli 
kıtalar sayıca üstün düşmana kar· 
şı 48 saat Bingui şehrine hakim 
mevzileri müdafaadan sonra 29 
i•cesi çekilmeye karar vermiştir. 

smaa I r ştıKı mııcadeleyi kagbetmiştir Bu mesel • . d d 
ı- um l/Oktu A l • . · e uıerın e urmaytı 

1:: ve bu :· sı uzerınde durmak isleJiiimiz ş•y, komşumuzun aç
. . b .. yuzden dolan lıuzursuzlufudur, Açlık bir tek hayal salıi6l 
ıçın ne uyı'ik hir /elciket t l , 17 k •t .. 1 :.ki • se • cem yet er ııe milletler içiıule oclur ue 6ıt· 

1 n ° 11 u erın başıdır . 
Bir hastanı · 'lt'l · · / k 

k 
n ını ı erı ınsan ı duygusu taşıqan herke&İ teoıilrı 

so ar. Fakat aç bir lok k k · · · k I h k k b. .. .. ' ma e me ıçın çırpınan , ıtırı an vı mu ak• 
da . lı'rk ol~me gi.cltrılerin hali bizi "Acımak,, duyıusunun en g~rilnme~ 

Şaltat •yı lı lı ı. .ı .ı·ı 
ıaiftir. D; e me «artları tevsi.tın• dtn d• a•v•m eaı • 
'1Jfıme..uı, I~ t•raftan nüfua tezlı•r••İ olm•yıpta mahalle 
~ ~den veyahut Parti ocalcların~a~ ve•ilıa ~la~
lar•ra 6 !1• terlllıradan lcartl•ı Hrilmııtır. Dan hıç ,,., 

ntn.r. •ltmelı almalı İfİn lıal•h•lılı elm•m•ıtır. 

Berlin : 31 (a. a.) - Alman 
ve ltalyan kıtalannan Binpziye 
rirmeltri yeni bir vaziyet d•fur• 

lu esnatla düşman 4 üncü 
<•trtat 1 1111 Pılt4a) 

erın ı lerırıe sokar ve yakar • 

.. K_omşumuz Yunanistanın bu feci vaziyeti karşısında biz , •ırasına 
f~re ınsanlık vazifemizi yaptık ve yapıyoruz. Buıünlc.I bahtsız Yıınc• 
~ıslanın kundaktaki ve henüz aklı ırmiyen çocukları , Türkün tloM w 
ınsanca gaptılı büyilk yardımı garın bagilklerinJen zetJkl• v• At., • 
ranlıkla Jinligectkltrdlr t S. •· 
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Bay Raşid Rıza \E /inde un bulunanlar 
yakmda geliyor 

lstanbuldnn gelen malürnata 
aöre , B. Raşid Rııa tiyatrosu 
ıııbatın ortalarına do~ru ~ehrimiz.. 
de olacak ve Asri sinemada bir 
kaç temsil verecektir. 

Futbol maçları 
Hava müsnit olduğu ta1'tirde 

bugün şehir stadında futbol lig 
maçlarına devam edilecektir. 
Hamur ekmekler 

Bize vaki olan müracaatlar
dan anlaşıldığına göre, bazı fu
runlar çek hamur bir şekilde ek
mek çıkarmaktadır. Funınları kont 
rolün daha sıkı bir şekle sokul
ması i~ap elınektedir, 

Ktzılaya yardım 

Alh köyden ibaret Pozantı 
nahıyesi halkı ordumuz erlerıne 

lı:ıılık yardım ülarak (661) lira (8) 
kuruş top-ayıp Karaisalı Kızılay 

vcıneıine teslim etmişlerdir. 

Bir posta müvezzi .. 
inin rekoru 

Bir İtalyan posta mevezı,ii 
Trcnt havıılis'nde ardı arası ke· 
ıilmeden 62 sene vazife görmüş 
ve bu esnada Yl\Ya olarnk } üz bin 
kilometreden faıla } ol .} ürümüş
tür. Şimdi 82 yaşında elan bu 
milvez.zi , 1879 yılındanberi Ala 
ile Pilkante arasında lıer gün yil. 
rüınüştür. 

Milveuilik vaıifesirıe başlaJı
~ı z.aman Avuıturya postası lıir.
metindcymiş • 1915 den sonra 
Ala kasabası ltalyanlar tarafından 
uptedildiği ıaman vuıfesi, İtal
yan posta idaresine ieçmiştir. 

19l5 · 1918 arasıodııki umumi 
harpte Ala kasabası havalisindo , 
bombardımana rafmcn, yint- gos 
tacıhk vaıifeaine devam etmiştir. 

Milvezıi sıhhatte olup vazi
feaineen ayrılma~ı düıünüyormuı. 
lu suretle iki rekor kırmııktadır. 
Biri , uıuıı yıllar vnifesinde se· 

bat, ikincisi yaya yürümek rekoru. 
Bir Kaynananın Vahfeti 

Bulaar gazeteleri, Bulgarista
nın Samokov kaz.asından D•spey 
köyünden Stoyka Nık. Ganeva 
isminde 60 yaşında bir kaynana· 
nın vahı etinden bahsediyorlar. 
Kaynana geliniyle bir türlii geçi · 
nemiyormuş. Halbuki o§'lu karısı· 
nı çek seviyormuş ve babasından 
hisseaine düıen mirasının üçte 
birini karıaının üzerine geçirmiş. 
Bunu duyan ve zaten gelinini kıs 
kanan kaynana, gelinine vo oğ· 

!una kin Lağlamış, Bunlardan in
tikam almak için bir pl!n kurmuş. 
işten dönen oğlu ile gelinine bi· 
rcr bo~aça 1kram ederek yedirmiı 
Boğaçaya zehir koydu~undan o~
lu ile ~elini haatalanarak kusmuş
lar . Fakat hfidi. a zabıtaya akact· 
memcıi için nile arasında örtbas 
•<iilmiş. 

Fakat kaynana, bir türlü ga . 
re~ini yenememiş bu defa öa oğ
lunun .,ir ııylık kız. çocuğu Elen• 
itayı r.ehirleyerelr: :öldürmeyi "8· 
fasını koymuş ve çoıuğa kims·e 
görmeden Soda • Kaustilc yedir
miıtir. Zavallı çocuk kıvranarak 
atılar içinde ölmüş. 

Mahkemede kaynana Stoylca 
Ganeva, suçunu inkar ederek to· 
rununu öldürmediği•i söylemişse 
dı ıııhitler dinlendikten, çocuğua 
ceeedind• yapılın • otopsi neticeai 
anlaşıldıktan sonra suçunu itiraf 
etmiftir. Kadın müebbe<l kürele 
eezaaına mahkO.m edilmittir. ., 

Torplllenen bir 
Amerikan ıemlıl 
Vaşington : 31 ( a. a. ) -

6836 tqnluk bir petr.ol gemisi 
Atıantik açık.Jarında t.orP.illcnmiş
tir • Mürettebattan kurtarılanlar 
dolu 11hildeo bir limana çıkarıl

mıttır. 

ekm.ek alamıgacak ! 
- Ôğrendi~iıniı.e göre , evinde 

............ •••••••• .. •••• un bulunanlar fııııılardan ekme~ 
ı . ı alamıyoca~ı gibi, evinde a1. veya f H[MSERI 1 :: 

1 
çok unu olanlardan ayrıca karne 

ı ı almış bulunanların karneleri be-

: •aranı ' yatmı, : lediye}'e lrslim edilecek Ve meV· 
ı cut ununu gö~le• en bir be) arına-
: anana gafet lda- ı meyi de 5- 2 - 942 peışembe 
: reli barca.Elbisen ıı günü saat 17 ye kadar Vilayete 

tevdi edeceklerrlir. 

f yırtıldı ise yeni- i 
ı sini alma fama ı ı 
i OQnfln parolası bu-! 
ı dar. i 
ı : ........................... 
Harp Sahaları 

Y NI Ol.. E 
SALOMON 

Japonlar son günler zarfında 
Billmark, Salomon ve Yeni Gine 
adalarına asker çıkardılar. Bura· 
dan Avustrnlyayn ltınrruz t'tmeğe 

haz.ırlanıyorlar. Ilısmnrk adalan 
evvelce Almanyaya aitti. Umumf 
Harpten sonra Avusfralya manda 
sına verilmişti. Y •ni Ginenin şima· 
linde bulunan bıı adaların başlıca· 

ları yeni Britanya, Yeni Pomeran· 
ya, Yeni Meklenburg, Yeni lrlan· 
da, Yeni Hanovrn ve Amirallık 
adalandır. Nüfusu 250 bin kadar· 
dır. Bu adalar A\•ustrnlyaya 1200 
mil mesafededir. 

Bu adaların merkezi Yeni Bri• 
tanya adasındaki Rabaul şehridir. 

Adanın yerli ahalisi Malaydır. 
Salomon adaları Yeni Gine

nin şarkındadır. Mesahası 38,340 
kilometre kadar, nufusu 150 bin 
kadardır. Arazi datlık ve volkıı· 
niklir. 

Be.} eıınameleriı:i nıezkür ta· 
rihe kadar Vılayete vermiyeııler 

ve her hangi bir suretle evinde 
un tutan ve a.} ni zanııtnda kart 
alaıılarırı evleri aran cak ve un · 
ları mu<ıaôere edilmekle beraber 
haklarında ağır ceza tatbik celi 
lecektir . 

Almanya•da kaç 
radyo var? 

Radyo alanlar, bilho:s~a harp 
yüzünden her mt:mlekctte ço~alı· 
yor. Radronus lı.üllür ve ekono· 
mi s ıhalarımla da p.k bfı) ük lıiı 
mtti dokundu~undon hükümetler, 
radyo cılıaıtarının tebaalari ara· 
ıında dalıa fo1.la yayı\ nası ve 
bunların UCU7.Ca temini için az.a · 
mi kolaylık gö~teriyorlar. Radyo 

· makinelerinin çoklu~u ile Alman· 
ya , Avrupa da adeta ı e~or kır
mıştır. 

Almanyanın 1933 e kadar es· 
ki ara7.isinde 4 milyon 560 bin 
radyo m'lkinesi vardır. 1941 de 
bu yekün 13 milyon 310 bine 
çıkmıştır. Protektorat denilen Çe 
koslovakyn ve diğer yeni arazi 
!erle berııber Almanyanın radyo 
abonemanlerı 16 milyon :.:oo bin 
olmuştur. 

Nisbet hesabile , Almanya· 
da beher 100 nileye 63,4 radyo 
makinesi düşer. En çok radyo 
cihazı olan Dt'sauc fehı in<le nis · 
bet 88.7 c.Jir. 

SEYHAN YltlYETi flAT MURAKABE KOMiSYONU 
REiSUGiHD[N : 

neıllll ıe,aaname 

1 - Karne kullanmak hakkı ancak unu olmayıp da furun
dan ekmek satm almak itiyadında bulunanlarındır. 

2 - Evinde az veya çok unu olanlardan ayrıca karne almış 
bulunanlar varsa bunları derhal Belediyeye istida ve mevcud 

ununu gösteren bir beyannameyi Vilayete tevdi edeceklerdir. 

3 - Beyannameler en son 5 • 2 - 942 perşembe günü ak
şarm saat 17 ye kadar Vilayete teslim edilmiş olmalıdır . 

4 - Yukarıda gösterilen tarihe kadar beyannamesini ver
meyen ve her hangi bir iurette nezdinde un tutan ve ayni za· 

manda kart alan vatandaşların evleri aranacak ve unları müsa
dere edilmekle beraber hctklarında en ağır ceza tatbik edile-
cektir . 138 

Seyhan Valiai 

.---------!"' ..................... ________________________ ___ 
TORKİY( CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sumayui : .~00.000.000 TiiTlc Lircuı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ-ıdaki plana göre: ikr.:tmiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Llralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 ,, 
4 .. 250 " 1000 il 

40 " 100 " 4000 " 
ıoo .. so .. sooo ,, 
120 40 .. <t800 " 
t60 20 " 320(1 .. 

DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan . aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlaaile verileoelctir. 

Kuralar senede 4 defat 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
Mut v' 1 l r{ Ulril 1 tuHılerindo çekilecektir. 

~............................................................... ----

Llllyadakl aıllerı 
vaziyet 

(Baıtaratı Birincide) 

Hind tümeninin bütün gayretlerine 
rakınen Bingaziden Tokroya gi-
den yolda ve ayni zamanda 8in· 
gaziden Elariraya giden yolda, 
Rejiınada yerleşmiş bulunuyordu. 
Msusla kuvvetlerimiz geri çekilen 
düşmanla yeniden savaşa tutuştu. 

Londra : :H (a. a.) - Gene· 
ral Okinbey Roınele yeni bir dar
be maksadiyle kuvvetlerini topla
maya çalışıyor. f ng-ilizlere yeni 
kuv11etler gönderildi. 

Roma : 31 (a. a) - ltalyan 
tebliği : Srenayikl• ltalyanlar diiş
mıınla sıkı teması :mulıaf aıa elti. 
Karşılıklı şiddetli hava faaliyeti 
oldu. Mıhvcr hava kuvveti çekilen 
düşmana ve motörlü taşıtlara şid· 

detli akınlar yaptı. 

Jandarma genel ko· 
mutanlıftından : 

Orta okul mnunlarından Jan 
darma gedikli erb ş okuluna ta· 
!ebe nlınocaktır. 

1 - Okula girdikten itibaren 
iki l>uçuk sen,. sonra Jandarma 
gedikli çavufu olmak ve ayni za . 

manda askeı Jik hizmetini 2örmek 
üıere orta okul mewnlarından 

gönüllü Jandarma kaydına ba§lan 
mıştır. · 

2 - Gedikli oL:ulunu muvaf
f akiyetle bitirenlere kanun muci
bince iaşe bedeliyle (54) lira ve· 
rih~cck ve hiı.mctlerine devam 
edenler (134) liraya kadar maaş 

alabileceklerdir. 

3 - lıteklilerden aranan ıaıt· 
tar bulundukları mahallin Jandar
ma Komutanlıklarına müracaat 
ederek matbu izah nameyi iste
meleri ilfin olunur. 29.31.2 13857 

.._. __ 2!13 --= 1 
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B o R s A 
PAMUK - HUBUBAT 

rı . 2 • 1941 -KiLO FIATI 
CiNSi -ıo az 1 En çok:: 

_ K. S. K. S . •. 

-K'ö; rôo.oo ı· t4,50 . 
ı ı Klevland Ç...:... 00,00 , 

Klevland 1 68,5Cr 1 70,00-
Klevland il 00,00 66,50; 

' M. Parlağı oo.oc sa;so 
' P. Temiz-i - 00,00 56,oo' 
,, Kapımalı 
, Y. <;:iğ-idi 06,00 
~ÇTğ-idi 6,7Ç ı 
Susam 52 00 1 
Buğday yerli 8,43 

' _Arpa 6,63 6,75 
Yular - 7:43-
~ 

7,50 1 

Serbr.:s ÔÖvi~ K~rları 
DOLAR 

1 Alış 129.20 
Satış 132.20 

STERLiN 
lihal6t bedelleri (mal · • · 776 
deli ) primli salış i 

Türklyeden g6r.derilcn nav· 741J 1 

lun bedelleri 
l ı 

ihraç ed:len mol bedelleri 7~8 

li 
ol:ırok gelen Dövizlerin alış 
!.:uru 

l ı Yardım ve seyyahlara ve· 728 

li 
saire için gelrn dövizlerin 
alış kııru 

Primsiz soııı ( T ah~il mos· 524 
rotları vesaire ) 
Primsiz alış Kuru 520 

-

Nllletçl eczane 

M. Rif AT ECZAHAN[Sİ 
Kale kapıaında 

Vatandaş! 
Bızılaya iye ol • 

Kızılay kara glnlı· 
rllldıla en iyi· dostu· 
ilar. 

···········••++·~···~· 
1fi

1 

~~Rİ SİNEMADA • 
lı•'ı 8,30 •• n,.. s~;,e 

Büyük aşk ve kahramanlık destanı . Ser.enin en 

•• 

1 

muazzam ve muhteşm şaheseri 

Türkçe sözlü ve Türk musikili 

Si SELAHİDDl\Jİ EV~lıJBI 
!° VE BOZ ASLAN 
• Yeni şiir ve güfteler Y:•ni Nale oe şarkıl.at 

SADETTiN K'A YNAK 
•
t VECDi BiNGÖL 

Boz aslan şarkısnı söyleyen Selmanın şarkısını söyleyen 

t MÜNiR NUREDDiN MÜZEYYAN SENAR 
ı Rekkase şarkısını söyleyen T AHSIN KARAKUŞ 
t SAZ HEYETi 
• Selahiddin Pınar • Sadi İşılay - Necati Tokyay • ti Feyzi Arslangil · Şükrü Tuner - Ahmet Yatman • 

il Kavsi Baykara • Şevki Sevgin • Kadri Şençalar • Mazhar 
1 Konukcu - IBrahim Uygun - Tahsin Parsadan • Hayri Sadi. 

, 1 DlKKA T: Localar satılmaktedır istical ediniz. Telefon - 230 
ı• Bugün gündüz matinede. 

!! SELAHİDDİNİ EYYUBI- LOREL HARDI ZAfER 00H0$8 •.•........ _ .. _...~~-··-~~~~~~·-~··· 
~Hff ...... ffffff .... ~ .... ~ .. ff .... ff .. ff~M~ 

J Fabrika ve bilu ,num makine fı 
ı sahiplerinin nazarı dikkatine 
ı ı 

Saim 'lalçıner 
ı Bilumum makinalar , alalı ~iraiye , m•,.,ln 1 
ı . l . ı 
ı tamır ate yeıı ı 

ı Her Nevi Makinalara Yedek Parça , Pık ve Kıı&l 4'ökia ı 
ı so~uk sıcak demir işleri , firez.e, büyük kiçlk teroa ve pj1HJ• 1 
ı itleri, elektirik kaynak itlerini teminatlı eılarak J••ela 1 i PEK :YAKINDA BAŞLIYAGAKTIR 1 
ı ADRES: ı 

f Bılll lıta17ea aa-. .. ıa f 
J Telgraf Adreai : Adana Domir lı 1 
ı .............. " .............. "" ................ ı 

._ Şeh;i:lıde-.:it7::::k.d:; Tü:::-;;-ı 
Askeri hastaliane baş tabibliiini yapan t 

DOIET08 t 
Abdullah Erberk 

Şimdi serbest olarak icrayı tababet etmektedir. 
Hergün Pamuk Borsası karşısındaki 3.S ·Numaralı: M• 

i 
kaktı 44 Numaralı nıuayenohaneaindo lıutalannı lralıul 
eder. 14-15 11792 ·-----------..---------· .. _...-... 

T, C. ZiRAAT BAHKASI MOOORLOGONOEN : 
200 numaralı koordinasyon heyeti kararı mucibince mev· 

cut yapağılara Hükumetçe el konulmuş olduğundan ellerinde 
yapağı bulunanların beyannamelerini doldurmak üzere 26-1-942 
tarihinden itibaren on gün zarfında Ziraat bankası Adana fU• 

besine müracaat etmeleri ilan olunur. 28-31 13848 

TiCARET YEKllETi i~ TİCARET UMUM MOOORLOGOHOEI: 
Sigorta Şirketlerinin tl'ftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 

1927 tarih ve 1149 sayılı kanunun hükümlerine te11fıkan ruhtatname 
isteyen ve umumi merkezi lstarıbul'da bulunan Dotan Siıorta Türk 
Anonim Şirketinin Ticaret Kanununa tevfikan tefekkillü 18]12/19'1 
tarihli Sicilli Ticaret Gazetesiyle ilAn olunduğu ve (500.000) lira ili· 
bari sermayesinin (300.000) lirası tediye edilmiş bulundutıa. evrakınm 
tetkikinden anlaşılmıştır. 

Mezkür kanunun 2, 16 ve 17 noi maddeleri mucibince verilmesi 
lazımgelen evrak ve teahhütnamelerlc muaddel 9 ve 10 uneu madde· 
leri mucibince sigortll muamelelıerinden mütevellid teahllütlerin ifıana 
karşılık olmak üzere verilmesi icab eden teminat tevdi edilmiftir. 
Türkiye Cumhuriyetinin mevcut kanunlariyle yeniden çıkacak kanun· 
!arı ve bilcümle nizamname ve talimatnameleri hükümleri dahilinde 
işlerini tedvir etmek üzere mezkur . şirketin Türkiye Cumhuriyeti dı· 
hilinde, esas mukavelenamesinin 4 üncü maddesinde yazılı ıiıorta 
nevilerinden yangın, nakliyat, hayat ve kaıa si~orla kısımlarına ifaya 
mezuniyetini mübeyyin 59 sayılı ruhsatname verildiği illn olunur. 

i_ .. __ _ 
Abone ve Din 

,artları 

Sene/ili . . . 1400 Kr. 
1 Ay/ılı . . . 125 • j lıınıar ıoın tılar8J• 

~ racaat etm•lldlr 

13847 

TÜHKS0 Zt{ 
GOND!LIK GAZ!T! • ADANA 

Salıit' w Ba,,auwriTi 
FERiD Cl!LlL. aDnlt 


