
Yarın fırınlarda dağıtılacak 
Şubat ayı ekmek kar· 

nelerinin yarın sabahtan 
itibaren fırınJSl'da dafıtı l 
ma!i'1'1a başlıanacakhr. Kar 
ne sahiplerinin aşağıdaki 
noktalara bilhassa dikkat 
ftrileleri lazımdır : 

1 - Karnf,yi değiştir· 
mek için nilfus hilviye t 
cüztt'anı ve~a kayiflsureti 
mutlak surette Beraber gö 
tın:tıtmelidir. 

leri verrcekl~rdir. 

2 - Nüfus ciizdanı 

veya kayıt sureti bulumnı 
yanlura bir def aya mahsus 
olmak Uzete eski karnele· 
rinin dip koçanına işar(ıt 

edHmek üzerere yeni kar
neler verilecek ;.. Anrak 
bu gibilerin en kum bir 
zamanda ya nüfus cüzda·: 
nı veya kayıt sureti cı ar 
maltm gerektir. 

3 - meawrh-:ra karne 
Herkesin her zaman )eri daha :evv .. ı verilmiş 

ekmE'k aldığı fmnda hhzır olduğundan bunlara fırında 
bulunaca 'r olan memurlar karne değişlirmiyec,.k ve 
nttfus hüviyt!t kAğıdma eski karnelerinin dip ko· 
veyar kayıt suretine işaret çanıu. huluudukları daiıe 
ettikten sonra yeni karne O.mirine iade edeceklerdir. 

1 ~ • • ı•...ı.tı-- ı i4-~ te!e•...., 

j ~f'tadolu Ajalnsı bin_asında 
dün bir yangın çıktı 

Bir kontak yüzünden çıkan bu yangında 
binanın üst kati zengin kolleksiyonlarla 

beraber yandı 
Anltara 29A.A.- Ana 

dolu Ajansı tfüwsının Ust 
katında bir kontak yüzün 
Clen çlltan yangın binanın 
üst kabm ~mamile yak· 
bklan sonra söndürülmüş · 

Bu yangın : neticesin 

Haftada ·bir gün ek

mek : yenmiyecek 
Sofya ı28 A. A. -

Naaırlar Meclisi yeni bir 
kararla Bulgaristaooa ek· 
mek ıtayininin 5ndirilıoesi-

ni emreylemiştir. Bundun 
SClnra.JJçarşamba günleri 
Buİgaristanda ekmek yen
miyecek ve ekmek yeri· 

' ne patates yenecektir. 
Bulgaristan'4a çok şid 

detli bir kış 1ıllküm sür 
mekte ve trenler bu yüz 
den iş1iyememekteair. 

·Romanyada~i Ameri 
tkan Elçisi 

Bükreş 29 A.A. -- Bu· 
redaki Anıwikan Elçisi 
ile Elçilik memurları husu
al bir trenl• buradun aynl 
mı~lardır. Memurlar Zağ
rap, ltalya, Fran 
sa ve IspEmyadan geçerek 
Llzbona gidecek> ve oradlln 
Amerikaya gideceklerdir. 

Anadolu Aj9rısınm zeagin 
fotograf ve film kolleksi 
yonları yok olmuş siııernn 
Üpftratörll Kemal de yüzü 
nün muhtelif yerleri yan· 
mak suretile ynrafanınıştır. 

Avam Kama
rasında mey
dan okumuş 

Bir işçi mebus böy
le diyor 

Londra 29 A. A. -
'Avam Kamarasında Görçi 
lin nutkundan sonra baş'ı 
yan mUz11kere\ert> dün de 
devam edilmiştir. Muhıda 
zakD.r mebuslurdan biri 
ı<:Ursüye gelerek demiştir 

ki : 
" Başvek"le muhakkak 

itif11nd reyi verilecektir. 
Fakat Çör~ilin iş arkadaş 
lnrını f ·dıı etnıiycceJti h ık 
kındal<i beyanatım buyMtle 
karşıladım. iş arkadnşlnn 

na eadnkat büyük bir şey 
dlr. Uzak doğuda elde 
mevcut kuvvetlerden 10.yı 

kil~ f.tydalaıımamıştır.,, 

işçi mebuslardanbiri 
şunları söylf!miştır : 

" - Çör\ 1 Avam Ka 

Yalnız bir mebus 
Çörçil aleyhinde 

reyini kullandı 

Londrn 29 A. A. -
Avam Kamarası üç gün 
süren ve savaşın sevk ve 
idaresine dair olan m üz~
kerelerden sonra bu~ün 
itimad m~selesioi ortwya: 
koyan Çörçile 1 muhalif 
reye karşı 464 reyle itim ad 
reyi vermiştir. 

ltimnt reyini aldıktan 
sonra alkışlar arasındH. 

kürsiiye ge1en Çörçil, son 
yapılan tenkitlere de ce • 
vap vermiş ve lJzalr do · 
ğuya haftalardanberi yeter 
nıikturdn takviye kıtaatı 
göndtlrilmekte olduğunu, 

fuk.ıf bı.tradaki savaş hak 
kında şimdilik bir şey 
söyliyerniyecrğini, Libyada 
mihvere ağır darbeler İn· 
diriJnıiş Lulun) uğunu ve 
Almanların Lihyadııki son 
baskı üzerine Hus cephe . 
sinden önemli miktar • 
U\.akJarı Libyayı: gönder · 
mek ıorunda kaldıklarını 
söylemiş•ir. 

Başvekil, lngilterede 
bir istıhsal haıırlığı kurul· 
rnasına karar verildiğini, 
cephelerdeki durum hak· 
kında evvellif günkü de • 
lllt cine ekliyecek birşey 

olmadığını, lngiltereye ge 
len çok miktarda Aınerl • 
kun katalarının gerşini me 
sut bir hadise o a ak b a şıla 

dığn11 söyl· miş ve demiştir ki 
·• Uğradığımız ağır ka 

yı p1an te' afi etmek için 
elimizden geleni yaptık. 
Suvaşııı mesud bır netice 
ye varf1cağına hiç bir za
ILau bugünkü kadar mııin 
olmadım. " 

marasma meydan okumuş 
tur. ,, 

Bu tenkitlerd catap vu 
ren lfoşvekil muavini Etli 
domişlir ki : 

" - Uzak d~uya ye· 
ni ve öwnıli rniktardn 
tak viy~ göndef'ilıniştir. Fa· 
kat bu takviyelerin mikla· 
ı mı if:Ja eJemem. Avam 
Kamara~ıudan hUkfimete 
itinıad istiyorum. Zafert\ ve 
savaşın başarılacağına 

iman ettiğimizi bununla 
dünyuyu Lildireceğiz,,,• 

Cuma 
Abone:11ı.rtizırı ı 

Dahilde )tllıüı 5:ııra 
Yat 8PCt mcınıleketl•r• 

8 lire 

lngilizler duru'rrlu va
him görmekte ve 
~ehrin düşeceğin 
den kaygılanmakta 

dırlar 
Kahire 29 A.A.- Neş 

rediien bir resmi tebliğe 
göre, Son '24 saat içffıtle 
şimal batı Te öatıdan Her· 
liyen Alman kuvvdleri 
Binga'dnin cenubu·ıde 
~M:ırin 2S kifo~etre do 
ğüı;uııa varmışlardır. Bu 
rnrn gelen Alman ko!lttrı 
çok mitaroa veıruvvetl'dir. 
Hava kuvvetlf'Jrimiz \>ir· 
çok Alman taşıt lcollarıoı 
boınbalayarak ağır hBSSra 
uğratmışlardır. 

Londra 3) A.A.- Röy 
ter ~ı i ınsınm askeıi yazsrı 
Lihyadnki Alman karşı ta· 
arruzu hakkında şunları 
yazmaktadır: 

Alman kuvv~tıerinin 
eüratle ilerliyerek Bingaii_ 

ni•ı duir ı Vd .3J nubun :laki .l 
<:' 

noktalara v lrdığı hakkın· 
daki ha' erler vabim bir 
haoordir. Bii1gazide bulu· 
nan lngiliz uskerlerinin J 
miktarı az olduğu bir ha· 
kikatdır. Bu .. bakımdan 
Bingazi birkaç gline k~d tr '
Almanlar Aarafıadan geri 
alırııraa buna ,hayret etme· 
melidir. 

SON OEK1KA 

/\imanlar Bin
gaziyi aldılar 
Ru ı nel Orgenerallı 

ğa yükseldi 
Herlin 30A.A.-Atman 

kıtaları bu 11abah bin.tezi 
ş •hrini almışlardır. 

Alman Devlet Re:si Hil 
ler, Trablusgarpteki büyük 
mu ıaffukiyetlerinden <Jola· 
)'I G"'nernl H.umneli Kor~e· 
rallıktan Orgeneralhğu yUk 
s eltnıiştir . 

Hitler bugün bir nu 
tuk söyliecek 

BdrJin 3U A. A. -
Bitler rusyonlll sosyalist 
partisinin iktidar mevkıi -
ne gdişınin yıidiinilmll 
münaseoolile bugtln radyo 
ile hir nutukısOy,iy~ldir. 

~ . ~ 
• .ı. 



[Jç 
Esas il 
Nokta 

( &şı 1 incide ) 
maz: imtiyaz olmr?smı bu 
re-im hoş görm .z. Anktı
rad \ gelecek yılki kömürü 
11ü şimdıden depolarına 
koyıouş olanlar soğuklan 
titreşenlere kurşı gururla 

bakamazlar. Gd~cek yılki 
llömil~lerin~ bu kıştan son 
ra alı:ıcak!ardır. Devlı·tin 
bu l\ış için Ankar,lya ta 
şıdığı kömür, buruda otu 
ranlurm 1942 soğukl11rın 

du ısmabilmeleri içindir. 
Bu memlekette hu hul 

kiD geçim mesuliyeti hü· 
kQmetin omuzhmndadır. 

Hangi vatandaş Devlet ted
birleri anısında kP-ndisınin 
ihmal:'!dilece~ i hakkır d 1 §Üp 

be hesliyebilir. ?iliraz şuur bi 
raz vaz fe hissi emreder 
1'i hepimiz hüktlmo ·n 
bu ağır mesuliyedn alhnddıı 
kalkmasına yardım edelim 
Fakat onu yabar.cı: sayar, 
ıahst hırelarumzla um urui 
tedbirleri aksatmıya, çü· 
rütmiye \.!alışırsak vaz:yet 
ne olur? 

Bu iki has.alıkla e1· 
\aşmamn bizi götürdüğü 
tabıi b:ır netice .<le, milli 
cahşmtt nizamını bugUnün 
ihtiya~lnrına uydurmak ve 
onun gerektiı diği yiiksek 
veriıre çıkarmaktır. Burma 
da nasihatle, tavsiyelerle 
başanlıw~ ğını zannedenw 
yiz. Far zediniz ki heı l.es 
~ ıyt.>et~ğ\ kadar bıığday c· 
k 'yor ve t opn:.ğın öz kts 
mını ya boş bırukmış, ya 
lıut daha ldlrh saydı~ı e· 
kinler için ayırmıştlr. Böy 
it' bir lıaıek<·ti barış vak
tiıı~e lıı klı gösterFbilt'Cf'k 

hu l.i k nına i~ e'eri ol.bilir va 
cnun ancak ekonomi tJ!dl>ir 
lerııe .lrnrşılc•nabileccği söy 
lenebilir. Fukat ~ buj{ilnkil 
harp buhran.arı rf'f minde 
Türk toprı;ğı, sahibinin 
ne keyfi, r.e de mrnfaatı 

ıçin, fdkat Tıirkiyeuin ihti 
~ ucı için ve onun ihtiya· 
cına göı t: v11zife ahıc.,kur 
Anadolu köylüsünün hiçbir 
dtwird~ şimdi olduğu ka 
dın· kazanç yüzii göımPmiş 
oıdı ğum:ı h!ç kims"' tarafın 
dan yalanlama korkusu ol 
rnndan söyliyebiliriz. Türk 
köylüsunün kazancını v.: 
genliğini m:sıllorce arttır· 
,~ıak, Ciimhuriyet reiiminiıı 
isted ıği nrndığı ve onu kcn 
di sağlamlık ve caçamt 
için ınancalarııı başında 
BBydığı bir şeydir. llu iki· 
si arası.ıda yani hem lrn 
zauruak ve İ)İ g~çinmek 
bf'm de bir üretim dis:p': 
ni içinde çalışmak birbir'e 
rile uzlaşmaz, bağJaşmaz 
şeyler değildir. 

Tabii lıalde değiliz; harp 

Kibrit fiatları 
yükselmiyecek 

Beyhude telaş lü 
.,. m ok 

iki "' ı ri şehir· 
drl bir kıbnt bt.hranı ya.. 
ratılmak iHtinmiş ve kıb· 

rit fiatJarmm yilkseleceği 
hakkında çıkan yalan ~u 
yialar uzerine halk kibrit 
sntau dukkliııJı.ra akın e 
der k ihtiyaçlarından çok 
kibrit alma~a başlamışlar 
dır. 

IJgili makamlardan 
yaptığlmız tuhkikat göre 
kibrit fiaUarmın yüksel

mesi bahis n evzuu olma 
dığı gıbi, elde norm ıl 
miktarda kibril sloku dıı 
mevcuttur. Ancak herkes 
yalan şıyialura inanarak 
ihtiyacından çok fazla kıb 
rit almağa kalkışırsa pek 
tab·i olarak mevcut s'ok 
ıızalacak ve hu yiizden 
kibrit buhranı bcış!ıyaC'ak 
tır. Bu itibarla l.alkın ihli 
yaçtan .fazla kibrit a1ma, 
malan ve lüzumsuz yere 
bir kibrit buhranı yarat 
mum ular ı bir yurt borcu 
dur· 

Şeker satışı 
Dünden itibaren 

baş\adı 

Ş ker satışı dünden 
itibaren bnşh•rnıştır. Satış 
laı aihl başıua bir kilodan 
fdz!a olmamak uz re ve ~s 
kiden oldu~ gibi sıra nu· 
marası tatbik edilmek su 
retile y.1pıırr.akladır. 

Halkevinde 
His~cişayıd tek· ar 

t msil edil\~cek 
Gııçen Cumartesi gthıil 

ak~amı muvaffakiyetle tem 
sil edilen hisseişayia koma 
disi önümüzdeki cumarte 
si günü akşa~ı İt krar edi 
leccktir Ayni g<'ce müzik 
te yapılacaktır. Bu miisa 
mcre için dav ~t'yeler hal
kevinden alınmaklndır. 

bu. yiz; sıkıl 
maktu) da sıkıla 
bıliı iz, b n inan. cağız biı ! 

Hukümetin, şat ~ı men· 
rn< nfaut \'e bJl slur hcsa· 
bına, umumi manf ıatı z::ı .• 
fa düşürraenıt•k ıçin h~r 

türlü tedoirleri alacağım 
ve şahEi hırs ve menfaat 
kazançlurınıu yanmıız; kftr 
kalımy <1Cftğıoı lıileceğizıki! 

Uütiln miJli çalışmalar 
dı:ı, yalnız Türkiyeyi buh 
ranlıırdsn 1koruyacak bir 
ayarlauıa yapı mas•, her· 
kolun, her bileğim, tuttuğu 
işte, bu n:zama itaat t}t· 
mesi gerektiğini :anlıyaca• 
ğız, üç •.. 

l4'alih Rıfkı ATAY 

İngiltere 
Yıtda 30 bin top 

yapıyor 

Lotulrtt 3:J A. A. -
Çörı/l ile ı\nıerıkadau bu· 
ruyd ö en Ing"liz miihim 
mat Na,ırı gazetecilerin 
sormmmı cebap v~rerek 

demiştir ki : 
Şimdi yılda 30 bin top 

yapıyoruz. Bu miktar ge 
l rcek yıl 4 b"nc ç1k<1cak 
tır. Obüs ve her çeşit ırer 
mi yapımı da çok sUksel 
m:ştır. FukJl bu istihsal 
kafimidir? Hayır, daha 
çok istil.sal) upn ak zorun 
duy1z: Çu 'kü muttt'fikleri 
m z~ ve dostlurunıza da 

y •rdım eltiğiıııiz g"bi istill 
sal el ~.i~imiz tmıkhH'ın ya· 
cısını H.usyuyu göndermek 
teyiz. Çıııc do uçak göııder · 
dık. " 

Amerika or-
dusu 

7 Milyona çıkarılacak 
Londra 29 A.A. -

Amerikc}ıım Londra Elçis 
gazetecilere beyanatta :hıı· 
lunnrnk Amerikan ordusu 
mıu 7 milyonu ç1kurılma

sı içiu lam bir hız.ld çalı· 
şıldığıaı, bn hedefe var· 
m,ık için gererkirse Ame· 
rikah lrndınJarıu da tayya 
re kultanac.ıklarıın söyle 
miştir . 

Singapurd ki hali< 
Bombay 29 A. A. -

Görülen li\ı.um üzerine 
Sin~apur yarım adnsıııda 
ki halkııı bir kısmı ada 
dan boşaltılrı · a ktad1r. 

Ruslar 
150 kilometrelik bir 
c.ephe üzerinde ye 
niden ilerledıler 
Londra 30 A. A. -

1\ıoskov ı Rad}osun ·n bil 
rlırdiğine göre, Hus ordula 
rı cephenin adı söylenrni· 
yen b r nolt t sırıda ve 
150 kilomo~rclik bir ı:ev 
re ıııerirıde y niden iıcr· 
lenwğe b, şl .uıı.;ılurdır. Bu 
çt v e J)o.ı f z havzası 
olmcısı çu ~ u uht meldir. 
M r .•J Hus baskısı ar· 
,tar kt Hıtlerin k raıgah 
vazif s·ı,i r;füen Snıolensk 
le buj ük bir tehdit altına 
girmekted·r. Briyanskın 

doşrnesi çok yakındır. 

Bir Alıncm tebliği Kırıma 

çık aı ılnn Rus kuvvetleri· 
niıı yok H<lııdıf,tnı bil~iri -
)1oısn dl, l\.ııırna y<>niden 
hiçb!r çıkarma }8pıl.:ııumış 
tır. 

Gündüzde 
Bu ı:ı1'şmn 2 fılm birden 

Unl pare Ve 1 lintlıler geliyor 

HALKTA 
Bir sevgilı dört deli kanlı 
:E'ırsah kaçırıırnymız 

Küçük haberler 
k Sığır eti alınac•, 

Hatay Seyyar J•~ 
birlikleri sabDalıPI 

Berlin 29 A.A.- İngi
liz uçakları Almanyamn oi 
mal batısında baz1 yerlere 
borubalur atmışlardu :!Halk 
arasmdM ölen Vd yaralanan 
l r vtırdır. 

im 29 A.A.- 1 

Lond. .... n ouraya gelen ' 
haber iere göre, DögoJcu 
hır Moskovaya bir iaekert 
heyet göudermeğe karar 
vermişlerdir. Bu hey~t bir 
Fram;ız gdoeralınm reisli-
ğinde· olaca khr. ı 

Berlio 20 A.A,- Al· t 
man askerf mahkemeıi 
l\\orveçde 3 Norveçliyi. 
ölüm cezasına bir kadım· 
8 yıl ağır badse mahkQm 
etmiştir. Bunlar, Inıilizle· 
re görıUllü aHk"'r toplamak 
için gizli prop. ganda yap 
maktan ı;uçludur. 

Londra 29 A.A. - Pa· 
ristc dört Fransız silAh 
taşımak ve Almanya alay 

' hinde propaganda yapmak 
suçundan doluyı kurşuna 
dizilmişlerdir. 

Moskova 29-A.A. Al 
ınanlara ağır kayıplar ver 
dirilerek Hus taarruzu btı' 

tun cephe boyunca dUnl<ie 
d+.lVdm etmiş ve dUnkll 
hava çarpışmalarında 29 
Alman uçağı düşUrülmUş· 
tnr. Ruslann kayıbı 7 uçak 
tır. 

Melborn 29 A.A.-1\vus 
tralya irnrhiye nazın, Ja 
ponlarırı asker çıkardığı 
Yeni Gine ile A vustunllya 
arasında telgraf ve telsiz 
muhaberelerenin kesildiği
ni söylemiştir. 

Singapur cephesinde 

Singapur 30 A. A. -
Ceııheden gelen haberlere 
göre; düşmanın ileri un · 
surları şiddetli topçu ate
şi altına alınmış, 250 Ja • 
pon sskeri telef olmuştur. 
IngHWerin kayıbı 30 kişi· 
dir. 

lranda 
Ar.la~maya konan 
yeni maddeler 
Tuhrftn 29 A.A.-lran 

i!e lngiltere ve Rusyu a· 
rasıııda yapılan anlaşın~ 
ya ı · yeni maddeler ko 
ımlı ifa maddelere 
göre , l muli kayıplar 
vermemesi ve barış kon , 
foran~nda bulunması, Ira 

1 
nı ilgılendirt nlbütün işlerde 1 
Iran htiktlmetinin:reyi alııı 1 
m sı lrabut ttdilmekt& ' 
dir. 

Tahrlln 29 A.A.- Iran 
hüktlmeli, Ingittere ve Rus 
ya ile münasebette bulun 
mıy an bütün devletlerle 
nıüııascbatını kesmiştir. 

Yalnız Japoııyu Rusya 
ile milnasebette hulunJu· 
ğuji\~in]apon: blçisiTahrctnda 
kalacuktır, 

yonundan _...r ' 
Cinsi : Sığır eti ~ 
~rl, Miktarı: 5~ ~ 
Teminatı : 1411 ·~~ 
kuruş, Muhauıınell_4;~;., 
lR a lira, IbaJeıu"" 
suretle yapılacaQ'ı: 
zarf usulu • ~ 

Hatay Seygatı ~,ır 
m~ birlikleri için fll ' 
da miktan ydib ııl•' ,) 
kapalızarf usuJile satı' 
nacaktır. 2 ...... 
. Eksiltme 9- t 
pazartesi günü sa• 
dörtte yapılacaktır· .. 

Talip olanların O'~ 
teminatları ye Tit.a' -··· .......... 
eından musaddak " 
rile birlikte Antcık18 
eınJa mUtetekkil 
ma komisyonuna ~ 
oamf4yi anlamak .. 1 
lay levazım 11tOd~ 
müracaatıan 26-.ır . ' 

ilan 


