
Başmuharriri: Cavit ORAL ' --- --
(OAPIE YEftl ı 

PERŞEMBE 

12 Çakm•k caddHI Adanı 

T•f•fon 138- Poıta K 48 

ON TEŞRiN 
1942 

.., .. : 3 No. 676 

Abonı:Yıııııı 14,altı ıylılı 

l, •:rlı lı 1215 kurut tur 

!Fiyatı 5 Kuruştur J SiY ASI, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK 

Başvekil, iktisadi tedbirleri izall e li/ 
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HARiÇTEN 3000 
TON BUG

DAY GELDi 
!im ..................... ~ .... 

Şeker isl'ihlaki tah
kik ediliyor; nüfus 
başına 600 gram 

şeker verilecek 

Büyük Millet Meclisioio dün 
'Kabalıli toplantısında Başvt"kil $wk 
rü Şaracoilo, iktiıadi meııeleler et 
rafında hültQm,tçe alıoan tedbir
leri iz.ah eden çok mühim outkuou 
söylemiştir. 

Başvekil, hayat pahalılıiının 
alablldiiine yükseliıi giyecek ve 
yiyecek flyatlarıoın durmadan ar· 
tışı karşısında yükselen bazı ten. 
kit seslerini anlatmış, Refik Say· 
dem ve Saracojfo hükılmetlerinin 
tedbirlerini, kararlarını b:ıhetmiş, 
hükOmetin millet bünyesine eo uy 
gun iktisadi preosiplerl tatblka ça 
lıştığını ıöylemlştir. 

Saracoila, hayat pahalılıiın· 
dan sabit gelirlerin nuıl korona· 
caiını anlatırken devlet bütçesin· 
den maaş ve ücret alao memur ve 
rnüstahdemlerio pirinç, yai, bulgur 
gibi en başta yiyecek ihtiyaçlarının 
hllk Ometçe temin edileceğini bun· 
lara ve eşlerine maaşları niıbetlo• 
de elbiıelik kumaş, ayakkabı ve. 
rileceğini bildirmiştir. 

Başvekil, hububat mevzuu et-
rafında beyanatta bulunurken, çift 
çiden alınacak hülı.Omet hiuesini 
bir buçuk milyon ton lılımin olun 

duKano, halbuki 500,000 ton çıktığını 
ıöylemiş, hülı.Ometln elinde, piya· 
ıada naıım rol oynayacak miktar· 
da buidny stoku bulunmadığını, 

hariçten buğday getirtmek imkanla 
rınıo araştırıldıiını, 30,000 ton 
boiday getirtildiilni 6000 ton bor . 
dayın da gelmek üzere oldoğnnu 
izah etmiştir. 

Şükrü Saracoğlu, müteakiben 
~eker işinden bahsetmiş, meıaleke· 
tin 100,000 ton şekere ihtiyacı 
hıılundoionu, eldeki stokun 50,000 
olduğuna söylemiş, kararlaştırılan 
tedbirleri bildirmiştir. Buna göre, 
teker lsihl&ki tahdit edilecek nüfus 
baıına ayda 600 rram ıeker veri· 
lecektir. 

(Başvekillmitln nutku, telrraf 
Ve telefon hatlarının rece geç 
vakte kadar bozuk oluşu dolayı· 
ılyle Ankaradan aynen verilmemiş 
lir.) 

Ankara 11 {o.a) - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 15 de 
ikinci bir toplantı yapmış ve 
t Varlık vergisi » kanun layihası 
tıt mllzakere ve kabul etmiştir. 

Bu mevzun üHrinde ıöz alan 
ha.tipler, Milh Mücadelede Ando· 
hıda tilccarları ve servet sabiple
r!nin bllyülc ve şerefli oatıl bir lm 
tıhan verdiklerini belirtmişler ve 
bu fevkalade ahvalden faydalanan 
JOrk tOccarlarının )'Urdan tehlikı· 

Mihver, Vişi Fransasını Mesut bir 
yıldönümü işgale başladı 

• 
Rommel Ligon, Vişi Almanlar;Nis /tal-

o IU, yarah, esir • • 

Düo, Aziz Comburreiıimiz, 

Milli Şefimiz: loönünilo Büyük 
Millet Meclisi tarafından Cam. 
burreisi seçildiklerinin dördüncü 
yıldöoümü idi. Türk mllletl, bu 
mesnt yıldöoümünde, klyasetli 
siyueti ile bizi bu kanlı boğuş. 
manın dışında tutmaia muvaffak 
olan en b!Jyüiüne derin şükrau, 
tazim ve bağlılık hislerini bir 
kere daha izhar fırsatını bul· 

5 9 O O O yanlar tarafından işgal edıldı 
kay ı p ve rd i _:~0~::i.1 !a~~o:~ M -:::::-:.. - l..__..P - t - -;;::: ;::;--- G- 14,3~e~:~i .. ~:~~ 
Sekizinci lngHlz ordusu bu aah b at 1 areşa e en ve 8• ;gibı olan otelde 
Libya hududuna dayandı den biraz sonra balunuyordu. 

Ankara 11 (R. G.) - Libya ' şu haberivermlş. neral Veygan meçhul Vişl 11 ( a. 
hududuna dayanmış olan logillz tir: a. ) - Mareşal 

muştur. 

-====~ Ankara 11 (R. G.) - Fransa 
bir yeni çökünt!J devresine girmiı 
bulunuyor. Hitler, ordalarına, Al· 
man işgali altında bulanmayan 
Franııı. topraklarına yürilme em
rini vermiş ve inal başlamıştır. 
Hitler, Mareşal Petene gönderdiği 
bir mektupta, askeri zaruretler 
icabı olarak tedbirler almak mec. 
buriyetiııde kaldıtını, b11 tedbir
lerin mtltarekeoln esasını vo tat
bikatını ortadan kaldıracak ma• 
hiyette bolunda(onu bildirmiştir. 

k~vvotleri Solla~ ve ~ılfayadaki Hitler, Alman b• emte hareket ettı• Peten dün akşam Mıbver ~uvve~lerıle yenıden ttma· ordusuna işral al· 1 r s radyoda Fransız 
sa geçmışlerdır. . • 

Kahire men baları, Rommelln tıada bolonmıyan ~::::-.::::::::::;---~ ----.-~ mılletıne şu blta-

çoiu ltalyan olmak üzere 100,000 Fransaya gtçmek emrini vermiştir. Alman orduıu· bede bolonmuştur. 
esir verdiğini bildiriyorlar. nun sözcüsü, Hitlerln bu emrini radyoda Fransıı. « - Fransızlar; hayatımın en elim rüolerlni 

Ankara 11 (R. G.) - Alman· 
ların, Yunanistan ve Yo,.oslavya milletine bildirmiş ve Hitlerin Mareşal Petene gön· yaşamış oldujıımu zannediyorum. BurOnkil vaziyet 
üzarindeld askeri nakliyatların• derdiği mektubu okumuştur. Mektupta deniyor ki: bana 1940 vaziyetini hatırlabyor. 
daha faz.la hız verdikleri bildirili· «Bu emri, bir lnrlllz - Amerikan asker çıkar• Fransızlar; sizden en btlyilk sükOnet lttiyorum. 

yor. Bu nakliyatın çoiuııu tank ve masını püskürtmek ve Fransız menfaatlerini korumak Şimal Afrlkada abkonolan Amiral Darlanın yoklu· 
motörlii birlikler teşkil fltmekte • için verdim. ionda deniz, kara ve hava kuvvetlerinin Baıkuman· 
dir. Alman hükumeti, Avrupa devletlerine ait top· danlıfını elime aldım. Vatanın ıerefi ve koranma11 

Kudüs 11 ( Radyo - 21 ) - rakların korunmasında Franıız ordusu ile işbirliil için ölen ve ölmekte olan denlzcilerlmlzl, askerleri· 
Çörçil Avam Kamaraaında, Mııır yapmak arzusundadır. mlzi ve tayyarecllerimiı.I selimlarım. 
hareklitı hakkında demeçte bulun- Mareşal Pcten, Alma::ı işgal 

ordular1 Başkumandanı Mareşal 

Ronştedl kabul etmiş «mütareke 
- Devamı dördüncüde 

muş, Mısır moharebeslni lng-iltere Zilrih 11 (ı. a.) - Haber verildiğine röre, Ma Ana vatanın ve lmparatorlııfon Franmları; Fran· 
için birioci derecede bir zafer -0la· uşal Peten ve General Veyrant Vişlden mıçhol bir sadan başka bir dilşilncesl olmıyao Mareşalıoıza 
rak tavsif etmiştir. semte hareket etmişlerdir. itimat ediniz.» 

Çörçilin verdiği izahata g(ire, ---------------------------- --·========================== batı çölünde müttefiklerin kayıp· ""' 
ları 13600 kişiden ibarettir. Mih· 
ver 34000 1 Alman olmak üzere 
54000 zayiat vermiştir. 

İngiliz Başvekili, Fransız müs• 
temlekelerine yapılan çıkarmadan 
dahsederken Moıkova ziyaretinde 
bugünkil Afrika müdahaleslndu 
Stıllnl haberdar ettiğini bildlrmi'· 
tir. 

--------------------de göründüğü borüolerde bu ta· 
rihi şerefli vazifeyi yapacakları 
nı kayt eylemişler ve kanonun iyi 
tatbik edilmesinin ve soistimaline 
sapanların şiddetle cezalandırılma· 
sının teminini istemişlerdir. 

Sondan sonra, ölen meboİla· 
rın hatıraları tuiı. ve yeni Dahi. 
Uye Vekili Recep Peker'e muvaf. 
f akiyetler temenni edilmiştir. Mec· 
Jis cuma toplanacaktır. 

Ankara 11 (R.G.) - Büyük 
Millet mecliılnln boa-ün öileden 
sonraki celcealnde yeni ve mühim 
bir kanon kabul edilmiştir. Bu ka-
nuouo adı " var lı k v e r r i a i ,, 
k ounudur. Bu verrl fevkalade bir 
mükellefiyet verrisi şekliodedlr. 
Ve kazaoç ve rellr sahiplerinin 
daha ziyade iktisadi ıartlarıo ııiır 
lıiından doian güçlükleri istismar 
edenlerin istihdaf etmektedir. 

Kanon, muvakkat bir encümen 
taraf.odan süratle tetkik edilmiş ve 
umumi heyette mlizakereılne geçi· 
rllerek 349 reyle kabul olonaıuştur. 
v uhk verrlsl bir da faya m11bsoı 
bir verıidir. Bu verriye tabi ola. 
cıt.klar araamda bGyük çiftçiler, 
bDyük tüccarlar ve emlik sahip. 
Jerl buluomaktad•r. 

TUNUSUN 
işgaline başlandı 
- Bir taraftan da Mihver, -

Bizerta limanına hava· - dan kuvvet indiriyar -Vaşington 11 (a.a) - Müt. 
tefik umumi karari'iihının bildirdi· 
iine &'Öre, şimal Afrika Fran11sı, 
Fas da dahil olmak üzere teslim 
olmuştur. Tebliğ, lngiliz • J..merl· 
kan kuvvetlerinin Ce7.ayirden Ta· 
noaa doğru süratle ilerlediklerini 
bildirmektedir. 

Londra 11 (a.a) lnrlllz Başve. 
kili Çörçil, Cezayirdekl Buji şeh· 
rlain Amerikan kıtaları eline geç· 
tiğloi, Avam kamaruındakl deme
cinde blldirmiotır. Çörçll bu deme. 
cinde bilhassa «düşmanı Fransız 
kıyılarında vurmak için hazırlıkla• 
rımız büyüyecek ve gelişecekrir.:ı. 
demlıtlr. 

Vışlnrton 11 (a.a) - Rozvelt 
ve Çörçil, Avrapada ikinci cep. 
henin 1943 ten evvel açılmaıtna 
karar vermiılerdir. 

Veıgi, her vilayet ve kaza 
merkezinde mıhııllio en büyük 
mülkiye Amirinin reisliği altında 
kurulacak bir veya müteaddit ko. 
misyonlar tarahndan tesbit ve 
tarh olunacaktır. 

Ankara 11 (R. G.) - Kuab· 
laokanıo tHlim olduğu, Oran1n 
düştüğü haber veriliyor. Ruzvelt, 
Tonustan geçmek üzere Tunus Be. 
ylnden gtçit istemiştir. Londra 
radyosona röre, Almanlar taııt 
uçaklarile Tunusa aıker indlrmeğe 
başlamışlard11. 

Ankara 11 (R. G.) - Şimal 
Afrikadaki hidlaeler ıüratle iokf· 
şaf ediyor. Fraoıız Şimal Afrika· 
sının ıtratejik önemi olan mühim 
limanları, hava meydanları Anıla. 
sakıonların eline reçmlıtlr. Darül. 
beyzadaki Franıız kuvvetleri de 
mütareke dileğinde bolunmuşlard11. 

Akdenizde gerek siyul, gerek 
askeri bakımdan büyük önemi bu. 
lanın Tunus eyaletlnln müttefik 
kıtalar tarafından laaline baıla· 
nıldıiı bildirilmektedir. Dlier ta· 
raftın Alman ve İtalyan kıtalar1 
da, Tunusun en mühim limanı olan 
Bizertaya havadan Jndlrilmektedir· ı 
ler. Ba hale nazaran mOlteflklerln 

- Devamı dördDncOde -

Şundan 

Kurunun yanında bizim 
gibi yaşlar da yanacaktır s aracoj'lo hükOmeti güzel ve yerinde bir tedbir aldı. Buğday 

fiyatlarını 13 kuruştan 20 kuruşa yükıeltti, Buna yapmakla 
Saracoilu Türk köylO.IJne dolayısilc bütün memlekete ve yino dolayı. 
ılle devlet bütçesine hayırlı, faydalı bir iş yapmış oldo. Çankü boiday 
fiyathrı yilkselmekle çlfçiye malını deierine satmalr, borcundan knrtol. 
mak, veri'isinl vermek ve refaha kavuşmak lmkinlnrı temin edildi. Ve 
hakikaten de öyle olm•dı mı? Her köylil, her çiftçi, her müstahıll borcun o 
vermej'e, verrlsinl ödemeje ve refaha dorro bir adım atmağa baıladı. 
Ne güzel manzara, ne zevkli bir aahoe. Köylü borç esaretinden korta• 
loyor, köylü bükOmete olan borcoon ödüyor, köylD elll yamalıklı bir 
don yerine daima temiz bir kılıi• kavoıayor. Bundan daha sevinçli ne 
olabilir ki .. 

Bu memleketin her zaman en kötü günlerinde manen de maddeten 
de sıkıntısını, ilzüntüeünü çekmekten ve yüklenmekten biç çekinmlyen 
bu iosanltr, bu memleketin ekseriyetini teşkil eden bu büyük kütle da· 
ha iyi ve daha yeoi bir bayata i'iriyor. 

Fakat bunu da bilerek bllmiyerek burnumuz.dan ıetirmek isteyenler 
ekılk olmadı. HOk<ımet mahsııtün yüzde yirmi beşioden ilatesinln ıabl· 
masını aerbeıt bırakmııtı. Bu da köylü lehine yapılmış bir şeydi. Şu 
halde ofise satılan fiyatlardan biraz faz.la satılmasına müsaado edil· 
mişti. 

Bu suretle köylG hük4mete olan taahbildOoO verecek, üst tııraf1Dı 
da lıtedlil rlbl pazar yerine rötürecek ve beı on kuruş daha fada bir 
fiyatla 11tabilecekti. Nitekim Çokorovadıı bir çok köylü, çiftçi ve mQs. 
tahsil bu tarı:da da hareket ettiler. Hatti bir çoğu ofü fiyatiylo yal· 
nız ofile veya da pazarda böyle sattılar. 

Bıı mınta~ada pek aıı da bu. haddi ıştılar. Elli altmış kuruştan 
baiday ıatm•ıa kalkıştılar. Fakat bııde bu azlık olanlar başka mı t le 
larda pek çotaldılar. Boj'day fiyatlarını birdenbire yıtaıiı seksen b ~ı: 
yOI karuıa kadar ~ırkardılf.r, Şimdi bq baı döndnr\lcO, rörQlmedlk a bir 

- Dovanııi klgçlde """" 
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MERSiNDEN G'DRCIŞILE" IKIAISERR:.ER 

YARINKi 
MERSiN 

Liman, en modern şekilde teçhiz edilecek; 
dünyanın en büyük elektrik santralların

dan biri Mersinde kurulacak; Mersin - Ada· 
na Van arasında asfalt cadde yapıla-

cak 

------------~~--~! 
~-------------------------

Dünyanın en ne
fis likörleri 

Mersinin ihraç madde· 
leri arasında en başta 
muz, limon, portalcal, pa
muk 11e harnup gelmek
tedir. En igi jelatinler, 
en ne/is likörler Mersin 
harnup/arından yapılır. 

Bugün için, yordumo:rno deni· 
ze açılan tek kapısı Mersindir. 
Son kazalarda ve aramalarda en 
eski Türk medeniyeti, Anadolu ci. 
lilı taş medeniyeti, Yunan, Roma 
ve Bizans eıerlerioe rullanao Mer 
ıin, büyük lskeoderio Ser askeri 
Selefkuı Nik.ator tarafından kurul· 
1aoştor. 

Selinikte dini bir ayinde han· 
çerlenen bu seıaskerin ölümiindeo 
ı;onra oğlu Antuiyagos bu eseri 
lnmamlamak ıızmiyle buraların ma
mur, ileri bir yer olmasına çok ça 
lışmışlır. 

Ama neye yarar iti me1aisini 
bitiremeden bu ülkeyi 865 göçüm 
yılında Mısırlılara bırakmak zorun 
da kalmıştır. Bs hanedan latiklil
lerioi tekrar kazanıp Antakyada 
paylaht kurduktan sonra bu sahil· 
teri imar faaliyetlerioe el atmışlar• 
1a da, ne çare ki, Kilikyada ko
pan fırtınanın alevleri bütün bu 
rnzel yerlere de sıçrayarak yakmıı, 
kül etmiştir. 

lıte ba yaoııo yerlerinde, Tür 
kun aaiıltıcı eli, yaratıcı imacı 
Mersini yeni baştan meydana re· 
tirmiş, ona yepyeni bir reuk. vere· 
rek ekonomik alanda bu şehrimizi 

ref ahlara ulaştır mışlır. 
Piyer l Loli l:uralar için •Tür ki 

yenin k.lbi» demiştir. En büyük 
aşkı ve en yüksek rüzelliii An· 
karada buldnğ'umnz. için cTürkiye
oin kalbi• ancak Aokara olabilir. 
Gerçek olarak diyebiliriz ki, ço• 
rak ve balr.ıms11. lopralr.lardan mer 
merleşen ve heykelleşen bir boz· 
tur cenneti yaratan Türk, yarın 
Mersini de her bıkımdan yaratıla. 
caiımızın en canlı e1eri olarak 
meydana getirecektir. 

Bir rün Ankara gibi Mersin 
rüneıle toprakla savaıao Türk 
milletinin alın teriyle yarattığı ken 
di oz eseri olarak yü1'selecektir, 

Mersin limam 

ııtikbale ait idealleri haliu sallsı 
sına ekip büyüten Ankara, 

Meraini planı, modern bir şehir 
yapmak azmiyle önceki yıllarda 
huırlaoan planları projeleri, ta1ar. 
lanın fikirleri bogüo fiil 1ahasına 
~ıkarmı~tır • 

ilk iş olarak ta Mersirı limanı 
ve iskeleleriyle belediyeye ait te 
ılıler devlet tarafından satın alın· 
ınııtır. 

Devlet babanın himmetiyle Met 
•inde modern bir liman vücude re
Urilecek, bu liman fen o in bütün 
teknik vasıtalariyle hçhiı edilecek 
tir zamanla körfezin taraomasıoı 

tahtım inşaatı taklb edecektir. Is· 
keleler, antrepolar, tanklar, rüm· 
rilk ve işletme binaları, karadlvara 
kadar olan on kilometrelik büyük 
kavı üzerinde asfalt ffıDlt otomo• 
bil yolu, plaj, plaj gazinosu, plıj 
otell, çeşitli deniz taııtları bu bü· 

JUk pllatn içindedir. 
Y ıllardaoberi Avrupa ya Httı· 

tunız Ergani kromlarının m6ıteri 
y• teslim yeri Mersindir. Halbuki, 
l'lulan aramalarda Merılnin Aaa· 

mur kazasının Melece, kılıç, kükürt 
Silifkenin Ovacık, bahçedere, Gül. 
narın Çağladık mevkilerinde de· 
mir ••. 

Tanuıuo Merkez mevkinde B. 
Şitt, Aoamaron Sebil mevkiinde 
bakır, Aaamoron oerkizlik mevki
inde bokıit ve zımpara, Tarsosta 
Linyit, Tauoıun paDtakdere mev• 
kiinde batur, Anamuruo Haydar 
daiında çinko ve krom madenleri 
buluomoştur. 

Liman meseleıioin hallini mü
teakip işletmeye elverlşli görülen 
Anamur bölreıindeki demir, bakır, 
bokıit. ıımpara çinko ve krom ma 
den ocaklarının açılmaıı ve ocak· 
lardau limana kadar hava ıümendl 
ferleri tesis ederek maden cevher· 
lerioi doirodan doiruya vapıırlara 
vermek geliyor. 

Mersin harnupJarı 

yarar ? 

ne 
. 
ışe 

Mersini bugüa külliyetli miktar 
da ihraç maddeleri araımda 

en baıta moz, limon, portakal, pa• 
muk ve harnup gelmektedir. En 
iyi Jelatinlerio Mersin harnupların· 
dan iıtlhıal edildiğini bellkl biliyor 
sunuzdur. 

Fakat dünyanın en nefis likör
lerinln de yine Merslo harnupların• 
dan yapıldığını ıcıı.ba biliyor mu 
idiniz? •. 

Gerç~kleomeai ıüph•ıiz ozan 
yıllara baih olan ve ilk nezarda 
biraz da muhayyel hi11lni veren 
bütün bu büyük işlerin arkuıodan 
elektrik relmektedir. 

Bu sahada da ilk adımlar atıl 
mıı, Göksu rerülatörüyle kanal 
ioşallı ve sınai imalit tesiaah dev 
lelçe ihaleye konmaıtar. 

Göksu regülatörünün yüksele 
ceil bölıede kurulmaıı düıünü• 

len elektrik fabrikası dünyanın en 
büyük santrıllarandan biri, takriben 
25,000 kilovat kudrette olacaktır. 
Kir taraftan da Toroslarda kurul. 
ması incelenmekte olan Elektro· 
metalürji eodüıtrisioio bir kı11m 

enerji ihtiyaçlarını bu santralların 

karıılayabllm .. i ayrıca etüd edil· 
mektedir. 

Gazi abidesi 

Bir ltalyan maıalından ilham 
alarak Şaksprin ibdağ eltiii 

Otello da dahil olmak üzere Ce
nevizler, Fınikeliler, Hititler, Ro. 
doslular, Maltalılar, Romalılar, Bi. 
ıanslar, Makedonyalılar bu kıyılar· 

da zaman zaman çok kaah muha· 
re beler vermiılerdir. 

Eo ıoora Türkün kılıcı ve kod 
reti önünde Türk hAkimiyetine ri· 
ren bo Türk ülkede, borün röıe 
farpao nokHnlardan biri de abide 
dir. imar ve kılkınma pllnında bu 
mevzoa da yer verilmiştir. Kaide. 
sine de~ 

Düşmanlara yekpare blr hisar· 
dıt bu arazi, 

s:r ismi ooun Türkiyededir, dl 
ieri: Gazi 1 

Mıırılari yatılacak olan bu 
muazzam «Gazi lbideıl•oi Menin 
limanına ririp çıkan bütün Ylpor· 
lar rörebilecektir. 

Mersin - Adana - Van 

asfalt şosası 

Demir ve deoit kavıa;ı olan 
ba ıehir kar1dıa da asfalt 

eaddelerle TarHH1 1'anaıtah Po· 
- Devamı Oçllnclld• -
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Denizaltıda rad
yo ile evlenme 
A lman gazeteleri bir Alman 

deniza'tısıoda bolaoan za· 
bitin nlltih reıımini bildiriyorlar. 
Nl~ah radyo vasıtasile yıpılmı~tır. 
Deniultı Amerika ıolarında bu 
lunurkeo oiıaolası olao renç lr.ız 
Havooer belediye dairesine gel· 
miştir. 

Belediye reiıi iki tarafa mu· 
tat Halleri sormuş ve cevapları 

almıştır. 

Denizaltı bu müoaaebetle do· 
oaomıı, kumandan ıahit olmuıtur. 
Mürettebat da reımi takibetmiı· 
lerdir. 

Bu ıırada bir Amerikan tor· 
pito muhribi göründlliündeo de 
oizaltı acele dalmıştır. Nikih ret· 
minin alt k11mı 60 metre denizin 
içinde yıpılmııtır. 

• 
Bir köpek 
22 askerin 
hayatını 

kurtardı ·-------· 

Fraosada 22 
askerin h"yah 
nı kurtarmıı , 
5 esir almış 

olan Dick adm· 
da bir lı:öpek bilinmiyeo biri la· 
rafmdan zehirleomiı ve ölmüştür. 
Dick çok zeki bir hayvandı. Ôte 
denberi mazik hollerde numara
lar yıpardı. 

Harp bqlayınca orduda ken· 
dlılne vazife verilmiştir. 10 mayıs 
1940 da tayyare hücumları, plya· 
da taarruzları eanasında yaralanmış 
olmasına rağmen 22 yaralıyı bu 
larak bunların kurtarılmasını te
min etmiş, bu hizmetine mükafat 
olarak kendiıide bir nişan veril
mlıtir. 

Muharebe bittikten ıoora 

Dick Hkl ıahlbine verilmiş, rene 
muzik hollarde çalıımaia başlan· 
mıştı. 

Lyoo ıehrinde bllinmiyeo bi. 
ri tarafından zehirleomlıtir. Hay• 
vaoın bir k11kançlata kurbao git
tiii zanaedlliyor. 

Pendikte kurulacak 
tersane 

Aokara 11 (Huıuıi muhabiri· 
mir.den) - Münakalat Vekilinin 
Reiılliinde Devlet Deniz yolları 
ve liman daireıi müheodiılerlnin 

lşlirlklle kurulan komiıyoo, Pen· 
dikte korolma11 kararlaıtırılao ter. 
tane iıi · hakkında hazırlanan ka
nun poroieti ve kararnameler üzerin 
deki tetkiklerini bitirmiştir. Poroje, 
mütalialan alınmak üzere alaka-
dır Vı ~5!tlltrt g(ı:<!u:Jmi~lir. 

l 

Giresunda fındık 
unundan ekmek 
Fındık !Jag"l -ı Beledlr•ler bankaaı ni-

zamnameslnd• bir 
madde dellftlrlllror 

--
Tasfiye neticesinde kokusu 
alındıktan sonra femeklik 
sadeyağ yerine kuJlanıla· 

bilecek 

--
Ankara 11 (a.•) - Bize verilen malumata göre Ticaret vekiletioio 

fındıktan yai ve küsbe çıkarılması mevzau üzerindeki tetkikleri ıooa 
ermiştir. 

Gireıon fındık ihracatçılar birliii umumi kitibi ve fındık tarım sa· 
tış kooperatifleri birliii amum müdürü, bu mevıo etrafında Ticaret Ve
kaletiyle temas etmek üzere Ankaraya gelmişlerdir. 

Ştmdiden fındık unu Gireııında yaiı ahnmaksn:ın yüzde beı ve on 
oiıbetlode ekmeklik una karııhrılmıkta ve bu saretle daha yükHk ka· 
lorili ekmek temin olunmaktadır. Fındıktan iıtibsal edilen yaiın madeni 
yağlarla karııtırılarak sanıylde, yahut taıfiye neticesinde kokuıu alındık 
tan sonra nefuet, kalori ve fiyat bakımından çok elverişli bir şekilde 
yemeklik eade yağ yerine kullanılabileeeii anlaşılmaktadı. 

Ankara 11 (Hususi muhabiri
mizden) - Belediyeler Bankası 
eıaı nizamnamesinde bir maddenin 
değiştirilmesi h4klunda hazırlanan 
nizamname neıredilmiıtir. Nizam· 
namenin üçüncü maddeılnin son 
şekil ıııdur: 

Belediyeler, ıehirlerin tanzim 
ve teıiı işlerinde yapacakları esaı· 
h amme hiımetleri için ve f evka
Jide hallerde belde halkının iııe 
ve havayici zaruriye ihtiyaçlarmı 

temin etmek üzere lüzumlu mad· 
deleri satın almak, depo etmek 
ve halka satmak gibi muameleler 
için muhtaç olacakları parayı ya
pılacık iılerio ehemmiyetine .. ve 
belediyelerin ödeme kabiliyetine 
göre ikraz etmek k11a veya uz.an 
vadeli avans vermek ve cari he· 

çıkmakta· saplar ıçmak veya bunlara tavaı· Bir kilo fındıktan 600 gram yağ, 400 gram kiisbe 
dır . 

Fındık küsbeıi de ekmeklik on içinde ve bilha11a pasla 
1arfedllacektlr. 

ıut ve vekalet etmek iılerlle de 
imalinde 

meşgul olacaklardır. 

Giresoa fıadık tarım satiı kooperatifleri birliil, fındıktan 
yai ve kilıbe iatihıal ettirmek üzere tetebbüse geçecektir. 

Kurunun yanında bizim 
gibi yaşlarda yanacaktır 

- Baıtnrafı birincide -

ilk parti 

derecede artııın neticeıi ne oldo? Her şey buiday flyetları ııiııbelinde 
yükseldi. Ylylmllk te, geyimlik te, bineklik te, aklınıza, hayalinize ne re· 
lirae hepıi de alabildiğine fırladı. 

Bo artışların sebebini kime sonaoız bılki haklı, b•lki de haksız 
olacağınız cevap, şu oluyor; ne yapalım efendim, bir kilo buğday yüz 
kuruş, bir kilo ekmek kırk kuruş. 

lıte bugünkü vaziyet budu,. Şimdi bir de bonon ters tarafını düşii• 
nelim. loıallah önümüzdeki sene baynlı, bereketli bir m ahsııl ahnak 
veya da bo arada hllkQmat dııarıclao retireceii butdayı retirmek mu
vaffak olarsa, burünkü boiday fiyatlarının bu yükHklikte kalmasına 

imkio var mıdır? 
Peki o zaman ne olacak? 
Buğday fiyatiarı düşmeie baılıyacak deiil mi? 

Peki buğday fiyatları düımeğe başlana, oauola birlikte 
veya da ondan Önce: yükaeleo ıeyler~ de hep birlikte bu ıukuta 
iıtirak edecekler mi? Tabii etmiyecek ve yahutta aynı Hviyeye retlrll· 
meleri uzun bir zamana muhtah bolonacaktır. Ve işte o zaman bütün 
bo fiyat artıılarının siklet merkezi yine köyliJnün, yine çiftçinin, yine 
müstahıilin sırtına binecektir. Yine sıkıntı çekecek, yine aıarı maliyet 
fiyallariyle ietibsalde bulanacak çifçi olacaktır. Yioe iıtihsalataoıa eme· 
iini karıılımadıiıııa görea köylü sızlanıcaktır. Ve ııöz.üo k11aca11 kuru
mun yaoında blzzim sribi yaılar da yaomıı olacaktır. 

sız 

8. Recai Tar1merln ye
rinde bir yardımı 
Şehrimizde inıa edilecek böl· 

re Sanat Okulu ar1aımın Beledi
yeye ait k11mı belediye tarafın· 

dan verilecektir. Ôğreodlilmlze 
röre, bu ar1aoın Kızılay• ait kıs
mı okula teberru edilmek üzere, 
büyük Çiftçilerimizden Bay Recai 
Tarımer tarafından aahn ahnmııtır. 
Muamele burüolerde bitmek üze· 
redir. 

Bay Recai Tarımerin bu rü· 
zel ve çok yerinde yardımını tak· 
tirle lı:arııhyoraz. 

KömUr lhtlracını latlh••' 
mlktarll• karfılarabll· 

mek için 
Ankara 11 (Huıuıi muhabiri· 

mizdeo) - Mevcut kömür ihtiya· 
cını iıtlbfal miktarile karııhyabil· 
mek mak1adile yeni bazı kararlar 
alınmak üzeredir. Bu makıatla ha· 
zırlıınan kararname porojesl Vekil· 
ler heyetinin tetkikine suoolmuıtur. 

8. Tallt Slmer 
Ank•raya gitti 

C. H. P. lçel ve Seyhan Böl 
resi Parti müfettiı vekili, Buna 
Mebusu Bay Talit Simer diin An· 
karaya ritmiştir. 

Danimarka krala bir kaza geçirdi, attan düşerek yaralandı. Ko· 
peohardan relen haberlere röre kralın yarası başında ve ba· 

ca;ındadır. Yaralar a(ır deiildir, fakat düıme oetlceıi blr sarsıntı re· 
çirdlğloden kralın hastaneye kaldırılmaaana lüzum rörülmüıtnr. 

Danimarka kıralı Chriıtiao 72 yaııodadır. Bona raimen her rOn 
ata binerek Kopenhar ıokaklarında bir gezinti yapar. Kralın en büyük 
zevki ata binmektir. Kıral, yanında ne yavar, ne de başka hiı kimse 

- Beni ça;ırdınız, geldim- demiştir. Bu hareket kar111ında hiç klrn· 
H bir ıey söylemediğinden kral ıormuıtur: 

· ... Söyliyecek bir ıeyioi:r: yokaa bırakın yoluma devam edeyim ... 
Gelenler derhal iki ıaraya dizllmiıler, kral da bunların ara1ından 

ieçmiştir. Bazıları ıapkalırıoı çıkararak kıralı aelimlamıılardır. O riln· 
deoberl sarayın önünde toplantı olmamııhr. 

bulunmadan rezintilerioi yapar. . • 
Daoimarkahlar kralı çok severler. Oaolmarkada senelerdenbera ış 

baııoda ıosyallst bir kabine bulandaiu halde kral hükumete pek iyi 
anlaımaktadır. ltk ıoıyallıt kabine karulduiu zamııo kıralıo yakınlatan· 
elan biri ıu ıuall sormuıto. 

- Soıyal demokrat iıçilerln krallarını nasıl yapacaksınız'/ 
Kral düşünmeden ıu cevabı vermişti: 
- Ben kralım, bir parti reisi değil. Milletimle ve onan 1tçtllı:lerlle 

dalma iri r•çioeceiim, muktedir olduium kadar lşbirliii yapacığım. 
Keral, kanunu esa1ide keodiıioe verilen hakl.ırm azaltılmaaını hl, 

11danmadan kabul etmlıtir. o 11ralarda bir fÜı1 bir reçıt reımlnde ae- ı 
kert teftlı ederken mendilini dllşilrmüıtUr. Bir asker hemen koımuı men· 
dili uzatmıştır. Kral aılı:ere ıo sözleri söylemlıtirı 

- Teşekkür ederim ..• Mendilimi kaybetHm çok yatık olurdu. Çün• 
kO laınUz bı.trnumo ıokabildiilm biricik yer budorl 

Bir kaç sene evvel komüoiıt partiıl haklı ayaklandırmıı, bir kaç 
yllz kişi ıarayın Önüne rJderek: 

- Kral nerede? .• Kralı rörmek istiyoruzl •• diye batarınata baıla. 
mııtır. 

Kral ilk Hılerl lıitince hemen kapıyı açmıı, dııarı çıkarak: 

Kral) umumi harpten ıonra bir rün Daoimarkaya ilhak edihm şimalf 
Şlezviti reıerken kabriıtana ritralıtir. Borada bir tarafta olen Danimar• 
kahlar, diter tarafta Almanlar medfartdo. 

Kralın elinde yalnız bir ~elenk vardı. Kral lferlye flriace hiç dil• 
şiJamed~uı bir bıtak iıtemiı, bununla ~elenti ilıı.iytı k"erek yarıııoı Da• 
nimarkalılar, yaraıtnı Almanlar i,ia dikilen abideye koymı.tştar. 

Kral hakkındıt şu vıkayı da aalatarla,.: Bfr tazele Hhcııı 18 f<>" 
cotu botulmaktaa kurtararak tablillye madalya11 almıştı. Kırat her ayarı 
soa pazartHI fllnti keadl•lai fÖrmek İıtlyen berkeıi fabul ettliindııt 
bo l'aHte sahcı•ı da !>-yramlık elbiHıiyle l'elmit ve verilen niıaodaa 
dolaJı tetekkOr etmiştir. Kral keodiıioe yaklqarak: 

- Johan .. o, ıiz hakikaten mert bir io1an11oız. Aldırınız madalr• 
kralhtımın en yüksek nifaoıdır.» demiı, sonra rörüımeie devam ed .. 
rek sormuştur: 

- Bir gün ıaya d01er11m beni de kurtaracaksınıı, deiil mi? 
- Ha11r efıadİ•· 
- Neden? 
- Sizi kortarm•i• lilzum yok. 
Çnnkll sa ne ne kadar derin ol!a slıln omaılarınııdan yakarı çıka" 

mazi 
Bu cevap kralın çok hoıona ritmiftir, Filhakika Danlmarkal krah 

en uzun boylu İDHDlardaodır. 
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Döırd lUı ınco harp 

yaOanda Avırupa Bir Parisli 
t 

- -
ANf i ULÔPE Di 

O akarın .. . 
onemı 

Jandarmanın 
beklediği ger 

Kadının24saatı 
•2a 

geçiriyor. Paulüo ceketioin dirsek J Simonne, birbiri ardına üç yataiı l ribl lezzetli ve pek kolay bulun• 

A merilr.an kıtaları Şimal Afri· 
kasına ayak bastılar. Fransa 

mQıtemlokeleri birer birer işgal 
ediliyor. Bu yaımnın çıkmasından 

evvel belki Dakar da zaptoluna • 
cak. 

Müttofilderio Cenabi Amerika 
ile Afrika araaıudaki münakale 
yolları üzerinde büyük bir ıtratc· 
ilk ehemmiyeti haiz bu limana röz: 
diktikleri vo tik fır1atta işgal ot· 
mek lıtiyeceklerl muhakkaktır. 

lerini örmek, Catherinonin robun. birden topladı. Tozları kovmak mıyao şeyler almaia hakları var. 
dan şu yai lekesini çıkarmak la · için, kilçUk bir f anili parça11nı • ı Bunu dilşüneo Simonoe, «J 3• le· 

y Z N Bir kısım vatandaşlarımı harp zamanı iaşe vaziye· 

R E F 1 K 
timizo uymıyan ve yasaklara kafa tutan sav.ak, ıu 
ursuz hareketlerinden dolayı çoktanborl kusurlu 

H A L i D buluyor • tenkitten çekinmiyordum • Bana acı 
zım. Robunu lekelemek için yaiı bu, paha biçilmez bir hazneydil • rlndon ötürü büyük bir rurur du-
neredeo balmu4? Acalp, çok acalp. Her tarafa sürdü. Yanına bir se yarak orada'l uzaklaştı. Çünktı Dakar'ın işgali, Cenu· 

bi Atlantlkte müttefiklerin mOoa• 
kale yollarını emniyet altına ala· 
caktır. 

cevaplar verenler az deiildi; fakat neticenin nereye varacaiını bildiğ1m 
için dervişçesine osnyordom. Vesikalı ekmek uJOlü ba4lar başlamaz 
lokanta kolup vo gazinolara - batta davetlere - karnemi yahut ek· 
ıneğimi beraber götürdüğümü söylersem no dersiniz? Garsonlardan tutonaz 
etraEımdakilere kadar herkes fazla bir yararlık ve uyarlık röstermeme 
ıülümsüyorlardar; aldırmıyordum. Hele pek 1evdiğlm halde baklava, bö
rek, makarna gibi yaaak yemeklere ol uzatmadıiıma şaşanlar çoktu. On· 
lar bana hü\tQmet kararlarına uyduğumdan, ben ise onlara, dikba4lıhk et· 
tiklerinden dolayı şaşmakta idim. Ayrıca yine lokantalarda yemek sayı• 
ııoın azaltılması tabldot u1Ulünün konması hakkında yazılar yazdıiımı 
okuyucularım hatırlar. Şekerci dükkinlafı için de demiştim ki: «Çe4itlori, 
hele tüılü püdü kiğıtlara ş~nh ousnlı nesneleri kaldırmalı; ancak akide 
gibi hastalara ve çocnklara lüzumlu ciosleri bırakmalı.• Pattalara ne 
kuvvetle, düşmancasına, adeta camekAnları kırıp hepsini dükkancıların 
yüzlerine bulaştırmak istercesine 1aldırdığım henüz nnotolmamıştır. Harp 
icaplarına vo hükQmet tedbirlerine oymanın ise en ate41i taraftarı idim. 

Şimdi. haydi ıofraya. pot, bir zenbil1 bir do • beklenmez Mey.acının önünde 11rayıt rir· 

Kocası, Jean, .--------•YA z A N--------•• modeo önce ecza· 
yüzünü buruştu• cıya uğradı. Fa· 
rarak yerine otur kat lapa yapmak 

du. 40 muharebe· G D h l için no hardal 

9bİlnrde LdUirr:UenilodyeeO eo rge s u ame tOZU nO de keten 
"' .. tohumu bulabil· 

mi4ti. v. zaten Gazette de L•usann•'dan dl. Buna karşılık 
Fran1aya da bu ökıürüie çok iyi 
yüzden dönmüştü. Bai'ünkü gibi 1 bir 4ey olur ve gökten bıldırcıo l gelen haplar aldı. Kar41 kaldırıma 
hava rutubetli olduiu zaman Jea· veya her hanıl baıka bir yiyecek geçti va hem manav vo hem bak· 
mn yarası !ıızlıyordu. düşer • diye file aldı. kal olan dükkioın önnnde sıraya 

Masanın etrafında toplann Geçerken kapıcıdan po.tayı rirdi. Bir taraftan da 11raya girmiş 
aile, tabah kahvasl törooial yapı da aldı: Verri daireıinden bir mek. olan erkeklerin, kadınlarııı konuş· 
yor. Bu 1ahideo bir tören: Kahve· tup ı•lmiıtl. Allahıml Vergiler r•· malarıoı dlnUyordo. Bu onan kon• 
ıir, taroyarıız, roçelılz, aembollk ae artmış! dine röre razeto okuması veya 
bir yemek. Fakı t bu iş bitince Sl simonoo bikoşu ıacukçuya ka· radyo dinlemeaiydi. Yarım saat Si· 

Dekarın ba büyük askeri ehem. 
miyeti dolarısiylodir ki, buodao 
bir 1tne evv•I general do Gaallo 
kuvvetleri lnrillz: flloıaoun yardı· 
mlylc bu limanı itrale teşebbüı 
etmiş, fakat Vichy bükOıuetloe ta• 

dık kalan Fransız garniz:onooan 
mukavemeti üzerine geri çeklime• 
ie mecbur lr.almışbr. 

Dakar, şimal bati Afrikaııoda, 
Franıanın müıtomlekoıi olan Sone· 
gahn Atlaotik sahilinde mtıhlm bir 
limanıdır. Şimdi bugünkü monzaraya gelelim.. Artık okmeiinizi yanınızda 

taşımaia mecbursunuz. Yakında lokantalarda çeş:tlor azalacak, şekerci 
dükkinları tasfiye edllmi4tir vo pastaların yavaş yavaş vitrinlerden çe· 
lcilmesine şahit olmaktayız. Bütün bunların böylece gorçekloşm11I har. 
bin pek tabii icaplarındaudı. Öyle olmıyacağıoı tanmak yanlıştı. Niha· 
yet Ula Şefin memleket minovlyatını doi'lu yola sevk huaasuoda çok 
hayırlı bir dönüm noktaıı olan nutİlu üzerine gözü açılan millet vazı. 
yeti tamamlle kavradı, devlet kuvvntleri yeni hamlelerle harekete reçti 
yiyecek maddelerindeki yükselme durdu; batta dii4künlük başladı. Bir 
haftadanbori mioeviyal havasının büabütün dej'iştiiine, herkesin istik. 
balo daha güvenle baktıgına, fodakirlık ve uysallık huzuruna lnandıkıoa 
şüphe yoktur. Bu nutuk her halde, milli vicdalla hiikOmel aevrlılni ve 
doiraluk saygısını yeniden sokmuştur. 

Fi tarihinde lsviçrcde bulandoğam sırada satın aldığım lıir gıda 
maddesini çok titizcesino tartmakla meşgnl olan bakkala: «işim acele 
demiştim. biraz az veya ekıik, ehemmiyeti yok!• Bakkal: Evet amma, 
diye cevap verdi, Jandarma var!• Etrafıma baktım O, işi anladı vo röi· 
ıOnü ğöıtererek yava4ça nezaketle şöyle dedi: - Burada!• 

monne gene çok memnun kaldı dar gitti. Orada metele pek ra bekledikten sonra Slmoooe ko· 
ÇOnkü herkes yemiş, içmişti. Sonra çabuk halloldu. Çünkü daiılacak ca dnoyaoın her tarafından gelen 
hepıi bir tarafa daiıldı. Çocuklar bir şey yoktu. Slmonne hiç bir şey haberleri öğrenmiş oluyordu. Bir 
okala, fotoirafçı olan kocaaı müş bulamayınca, belkl do günün birin· taraftan da balyalar kuruyordu. 
terilerinl ziyarete gitti. Simoono de elde edebiloceii .yaiıız peynir- - Devamı var -
yapayalnız kaldı ve o zaman ken. lere lezzet vermek için, bir buçuk 
disini ısıran, kemiren nöbetin ya· ıiıo kırmızı biber aldı. Sonra, önü 
kaladıiını histetti. Çünkü asıl gün milzdokl ay relecek tobze kontor· 
4imdi başlıyordu. veleri için kendini kaydettirdi. 

Süpürgeyi eşyaların ti altına Sonra da Florence ıokağına yol. 
kadar ıokarkon, Simonno baş· landı. 

hyan rünün planını çiziyordu. ôo. Ooo, Florenco sokağında bQ. 

Yarinki Mersin 
- Baıtarafı ikincide -

uıntı ve Ulukışlaya, bu taraftan 
il8 SUifkeye, Sillfkeden Antalyaya, 
Antalyadan da Karamana bailana• 
caktır. 

Bu liman 1857 aooesinde lcu 
rulmuıtur. Baıün 100 binden faz. 
la nüfuıo vardır. Liman, mühim bir 
deniz ve hava 011üno çevıilmif 
ve miibim tHisat yapılmışlar. Da. 
kar'ıo 2400 metre azunluiunda 
büyllk bir dalraluranı vardır. Ll· 
manın cenup kaoad1nda da 560 
metrelik ikinci bir dalgakıran da. 
ha yapılm14tır. Rıhtımları, dok • 

ları milkemmeldir. Şehrin sokakla. 
rı roniş ve muntazamdır. Evler 
mudern bir ıekilde yapılm14tır. 
Şehre ıu da getirilmiştir. Dair.arın 

lıtikball pek parlaktır. 

• Tüccardan ne derece-
ye kadar hamiyet 

bekliyebiliriz? 

YAZAN 
VA· NO 

Etki rejimin «ha 
miyetli» diye tav 
ılf edilen paşa. 
larından biri , 

şöyle dormi4: 
- Boniın namusum oo bin 

altınhkhr. 
- Aman ef endlm, estağfurul· 

l h... diyenlere ise 40 izahatı ve· 

rlrmiş: 
- Hor şeyin tecrube mihen· 

kinden geçmesi gerektir. Bana on 
bin lira rüşvet teklif ettiler. ka· 
Lul etmedim. Daha fazla verirler 
ııe artık ötesini bilemem ... 

O * 

logillere Kraliçesi Elisabeth'e 

demişler ki: 
- Ef endimlr, her kadını pi· 

rayla elde etmek mümkündür. 
Kızmış: 

- Ya beni? Ben de kadıoım 
i~te ... 

- Meseli, bir milyar altın 
ol1a? ... 

- Hani sizde o kadar pııra? 
- Demek gaye basıl oldu. 

l4 bizim parayı todarikimlze kal· ' 
dı 1 

o 

Bo iki hikôyeden sonra tüc
cıır ve onmus meselesini mütalaa 
•tınık 11tiyor1:1m. Diyelim ki, Tür· 
klyedo bin bllyük tacir var. Ban• 
ların da önüne cf ırsat imkanı• 
•Çılauşbr. Sırf namuslolak1 mf ha 
ttılyot, ıırf kuvvetli m8neviyat, OD• 

laran hepılni zapturapt altına ala· 
bilir tni acaba? Evet, doiru: Kimi 
lıııan, Taoriman paşası gibi, on 
bin rakamını iııtlhfaf edebilir. Fa
~•t zaten moaleii kir peılnde 
koıınak olan bin ki4inln bırıı, 
hudutsuz bir kazanç ihtimali kar· 
•1•ında nasıl dizrinlcnir? Bahusus 
haııneUQ kraliçe dahi o ıuali sor· 
ttııışken ... ... 

Dört kişi ınün:ıevl bir yerde 
•cıluııışız farzedin. Yalnız iki por• •• 1Yon yemek vıır. Bunu !latan 
Ad•ın, bcherlmlzin ferden 7tlkıok 

co ıucukçuya gidecek. sonra bo yük terakki var! Yarım Hattan da. 
ayın yiyecek kartlarmı alacak, 100• ha ek5ik bir zamanda Slmoııne ma 

Bo uzun yolların inşasına bazı 
kmmlarda ba4lanm14tır. Daha ıon 
ra da Meraio - Adana - Van· 
asfalt 4ousıoın lnıaaına ba4laoa 
caktır. 

ra bakkala airayacak, daha ıoara yıs ayı için yeni iaşe kartlarını al· 
da konHrve alacaktı. Hal eczacı dı. Sıra beklerken yanında duran 

(Tandan) 

teklirterile kar4ılaşıyor ve önüne 
s•rdiiimiz rakamlar, deiil kendi

- Devamı dördüncüde -

da vardı. ıonra da, tabii, tuzlu an· yaşlı bir karı koca, kartları ara1ın° 
cüvez 11tan La Bruyero ıokaiın- da iki tane «J 3» olduğu ribl, o 
daki kitapçıya da uğramak lbımdı. , o~ hiddetle kara41k bir gıpta fÖ•· 

Sabah görülecek işlerin plinı· terdilor. Sahil Slmonneuo iki çocu-
nı böylece, aşkla, şevkle yaparken, ğııoon meseli l~i parça çikolata 

Mersinin iç lmımlarıoın imarı, 
temiz lotolmuı, bugüokn pis ve 
harap yolların yerine ıenlı kaldr 

- Devamı dördüncüde -

lnrlllzler kadar Amerikalılar da 
Dakar'a bilyük bir ehemmiyet at· 
fedlyorlar, Bu abemmiyet, Atlantllc 
muharebesinde oynıdıiı vo oyoı· 
yacağı rolden vo Cenabi Amori· 

- Devamı dördünciide -

HIKA~ Gurbet Kadını 
-2-

Genç kadın bir daha knkrodi: 
- ya a-lr ıılııtayım.. ya defol rit 

•lenin yanına. 

Haberci bu çok rüzol mahhlku te· 
laş ve hiddet içinde, bütün ondamiylo 
kar4111nda böyle birden yamaçların ardu,. 
dan JÜksolen mehtap gibi görünce; bir 
rüne4 çarpmaıına uiramış ribl yerinde 
sendeledi. Hayrandı.. Vo bakbkça ona 
meftunluğu artıyordu. Bu ne kusunuz , 
kıyasıya bir rüzolliktl ... 

Dilber; b14ındaki mor oyalı pembe 
krebiylo ve çevroainden ince bilil kaıları 
ültüno ve ıakaklarına düşmüş sarı lipıı· 
ka saçlarlle do renk almış minyatür yü· 
züyle ayın ondördü kadar parlak ve ha· 
rokuliide füıOnlu görünüyordu: 

Vo ne kadar garipti ki; kabarık rö· 
ğüs hatlarlle nefis bir kameti olan vücu• 
do, hiç erkek eli deimomiş bir reoç kız: 
körpelliini ve tazoliiini taşıyordu. 

Güneıle yangınlaşmıt yUzü yor yor 
hlroli ve küçücük top ağzı bir ille ribi 
ateşliydi. Ve bütilo bu caz:lbt1i elvormi· 
yormu4 gibi bu mahh'kunı mini mini kı· 
nah avuçlarında tuttuiu meıin kayışiyle 
bir ok•dar haşmetli ve şahane bir hali 
vardı. 

Haberci, fözlerinl kam:ı4bran bu lf et 
kar411ında tamamen kendinden reçmi,tl. 
Orkok bir aeılet 

- Hayır .. Hayır rirmem ba<!ım, diye. 
bildi. Ben efenin yanma ıidlyorum rayri. 
Ve yorron büyülenmiı bir halde atına bine 
rek uzaklaşırken; mütomadiyen arkada bir 
buluta bürOnmilı flbl silinen, ufalın kapı· 
dak1 hayali arıyor, kendi keodino mırıl· 
danıyorda: 

- Bacım!.. Efe seni be4 deiil .. On 
değil .. Yirmi ak4am da beklo11 dejor., 
V allihi derer. dinim hakkı için deier •.• 

••• 
D<1rt atlı recenitt koya katanlıfında 

ılııkın oldukları için ince dai patikasın• 
dan hayvanlarını h11la sürüyorlardı. Nal 

esile dorvamh akiılerle uı:aklarda, ilrpe· 

ren bir ibeokle çınlıyordu. Ve hava ol· 
dokça aerttl. Atlılardan biri yanındakine 
yavaıçaı 

- Ere eyi yapmasa rerok1 dedi. 
- Neden? 
- Bir kadına lıu kadar yüHonmek 

do~ru olmaz da .. 
Muhatabı kayıtsız kolunu 11lladı: 
- Ad .. aın Hodo. boş rör. 
Uzakta, karanlıkta ufkun toprakla 

blrleıtlii yerde 11rı yarın zalf ışıldar1 bir 
slı arkuında, bulutlara a-lzlenmiş yıldız. 

lar ribi kırpıııyorlar. 
Rüzgir sert, kuvvetli eıiyor. Vo şim· 

dl bu dai adamları yamaçtan inerken , 
cepkenlerlnin örtemediii açık göiüılerlnl 
koakin soiuk bava ok4adıkça ideta keyU. 
leoiyorlar. Bir ara Çavuı Hasan atını 
mahmızhyarak efenin yanına sürdü: 

- E.fo ... Aizıoı bıçak açmıyor. Ko· 

naşmoyonon? 
Efe, atıoıoın nstüudo biraz ona doğ'. 

ru yan döndü: 
- Az daha yaklaş konuşalım. 
Patika geoiıloJDifti. Atları baş başa 

ıürdülor. Çavuı Hasan ona vo koııdlno 
birer sigara yakarakt 

- Efe, dedi. Şu kadının dediiloi 
yapacaktın aenl Levend adamın rözlerin~ 
de lekesiz bir timşok çakmııtı. Beyu 
atının eğerinde irkilerek: 

- Yine yersiz kon04maya baıladın, 
Keyfimi kaçırma. 

- Hasan Çavuı şunu demek istiyo· 
rum ki diye ce\•apladı. Bana kahrta mak· 
sadımız, ıayemlz: dıııoda kalan bu alA· 
lıi.alarla uitaşmak iyi def il aanıyorum. 

Sonra toıini daha yavaılatarak ilive 
etti: 

Bari oldu olacak köyde bir ri.lrilltü 
çıkarmasak. 

Efe hızla elindeki dizginlotl çekti. 
Sesinin tonu aj-ırlaımıştu 

- Söz etmeye doimez.. Meraklabma 
Çavuı dedl. 

Sırtı lnmlflordiı Düi ovaya fellnce 
hepsi blrdtın atları ttzakta yaklaıtıkça 
beliren, çoj'alan ışddara doirtı dört nala 
kaldırdılar. Şimdi rüzrir yaı akıtacak 

YAZAN: Tarık Serflce 
kadar ıözlerini kesiyordu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Dilberin köyQn az dııında vo bir do· 
re kenarında bulunan evine adeta baskın 
yaptılar. Banu aılA beklomiyeo ve bu 
ani gelişle köyden oıaklaşmıya imkin 
bulamıyan Dilber, içeride kahrından bO· 
tün hırçınlıtı ile Fatma kadınm b&4ını 
yumrukluyor, bir tevlye haykmyordu. 

- Sana kapıyı aç diye ıöyleyen 
kimdi. Gördün mü ottiilol? 

Fakat bu kavra ıoouou bulmadan 
mairur dıi adamının arkasfnda arkada· 
tirle tahta merdivenlerden ağır aiır yu· 
karıya çıktığını gören Dilberin birden 
yllzn yumu4amış peobo renrloi almııtı. 
Lihzedo başına bir krep atarak mültefit 
bir tavarla onları karşılamaja çıktı: 

- Hoş goldinlıl . 
Ef• geniş, eıki tahtaları gıcırdıyao 

trabzanh uf acık ıofayı roçti. Vo Dilberin 
gösterdlil tek kanatlı alçak bir kapıdan, 
basık tavanh vo fakat yooi ııvaomıı taze 
toprak vo badana kokan bir odaya rirdl. 
Çavuş Hasan beraberindeydi. Damalı yer 
minderi bir duvarı boylu boyunca kapla· 
mııtı. 

Ocakta küllenml4 bir odun ateıl yan· 
maktaydı. Kartı duvarda da Mııır hevenk
leri ar11rnda yanan kUçük gaz limba11 
odayı aydınlatıyordu. Efe rahat bir çömı
llıle yer minderine otururkent 

- Odada 'ok taze dir toprak ko. 
kusu var dedi: 

Çavaş Hasan baılylo taltik ederek 
ocai• yaklaımııtı. Şimdi Dilberı ronç ve 
çevik hareketlerle ortada dört dönüyor. 
onlara yor fÖıterlrkon, bu rece mlsaflr
lorloden ideta memnno olmuşa benziyor-
duı Yuvarlak, tort röiıünü ve ince bo· 
llni ıım sıkı saran uzun entarisinin etek 
kmmları uçuyor ribiydi. 

Fakat dııına akaottlrmedlti maıtarlp 
lçirıln katı ailadıiı muhakkaktı. 

B8yle~e oturma vo y~rloıme lellıı 
bilince: kapıda elinde i~aret tepslılyle 
İ"'atma kadın röründü, Dilber ona içeriye 
rlrmesinl lıaret ederek misafirine aordtt: 

- Yalnız kalırıak lıtemez miıla Efe?J. 
Efe cevaplamıyarak rk11ıoa baktı, 

Çavuı Hasan bunu evvelden bouplamış, 
bu sebepten oturmıyarak ocak yanında 
ayakta kalmıştı. Yavana kapıya do(ru 
soylrtll. Efe, önünde relinlik kızlar ribl 
dolaıan Dilberi görmekten bazlı bir 
1esle: 

- Arkıdaılarla mnnasip bir yerde 
rocelerslniz. Sabah rnn aiarmadan birleşir 
döneriz, dedi. 

Çavuş Hasan kuvvetli bacalı:lınoın 
1araınbsıyle yine kıcırdayan, esheyen sofa 
merdivenlerini inerken memnun görllnü· 
yordu. ÇünkQ her şey ıükdnetle olmuş vı 
bu beklenilmeyen ziyarete rarmen, Dilber 
Efeyi iyi karşılamıştı. Sonra da kendi 
kendine : 

- Haspa vallahi a-Ozellikten yana 
anasını kat kat bastırm14, diye mıraldaoı· 
yordu. 

••• 
Gece yorrun vo Hatlar ağır geçi· 

yordu. Alevlenmit ocalı: ateşi, yanan ~az: 
lambasının ışıiını da körletmiş ti. Ef o: 

.... Dediğin geceden evvel reldliime 
luıdıo mı bacım?!. Diye ıordu. 

Dilber, içki tepılıl Önünde ıilzillmU4 
rözlorle Efeye bakıyordu. Bakışları bu 
çekik ve derin çizrlll yüze mıhlanmıı, 
l'ÖZ bebolderiode feDÇ adamın bQtün ma. 
nah hatlarını toplamış gibiydi. Dalgıodı. 
O kadar ki; Efenin kırpılmış siyah bıyık· 
larından ayırmadıiı elinin hareketlerini 
dahi hiuedemlyorda: Ta:ıe ve çizılıiz da. 
dakları oynadu 

- Hayır ... 

- O halde alçln dıırıuosun?I 
Kadın gülümsedi. yerlntle vo ı:ııUeulr 

bir cevap vermek forekti. Mırıldanır bir 
halde konuşta: 

- Ssnl ôoilmJe bu kadar slJihlc&b· 
mıı göreceilmi beklemeıdim. 

Bu cevapla iklıl de l'ülmeye baıladı. 
lar. l~ldoln tesirli• ,.ıttikço kendinden ge. 
çen Efe delice rfilmeılııdo devamla -
kadına boı görilnnıek kaygaıuylo - be
linden fiıenltllklerlnl çıkardı. kayış ve 
tabancaiını bir kenara attı. Hatti fÜmüı 
ı1ıeıııell kadife cepkehlrıi de arkaaındafl 
ıı;ırınta; hafiflemiş bir vaziyette Dilberin 
k~ndi eliyle doldurduğa kadehi aizına 
boıalttı ve kadına; 

- Sonıı V cır -
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AlSAtAY 
icra Edilecek olan ............................ 

•ııf! OTEL SAŞER lfıı• 
de yeme\ı: ve Dans etmek için sofranızı temin ediniı. 

Fransızca sözlü olan bu gUzel filmin baş rollerinde 
SYBILLE. SCHMIDT ve VILL Y BIRGE.L bulunmaktadır. 

Cazip Hareketli bir mevzu. 
iLAVETEN: 

Meraklı ve Heyecanlı bir Film 
........................................ 
KAirÜL. SENSüN 

Pek Yakında Pek Yakında 

ALKAZAR Muhasarası 
---- --~·- ı~- --- - -y-- • .,,.----~ "'V' ..-...-.. • ..., f .... ..,,. .. • .. ...,. • ~T"V...,,. .... v ...-.. • ~..-. 
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Alsaray ve Tan 
Sinemalarında YARIN AKŞAM 
ispanya lhtllAlini ..ıtn merakh ve en hakiki vesikalara 

istinaden canland1ran ve bugUnkU Harbin 
modern silahlarile mUcehhez Franco kuvvetlerlle 

Kızıt lapanyol Askerleri arasındaki mUcadeleleri 
ibret ahnacak hissi, heyecanh ve fevkahlıde 

merakh bir mevzu çerçiveai nahilinde gözleriniz 
Onune Koyacak Olan 

AL KAZAR 
MUHASARASI 

Yltlı ırlk<ee S~zD lÜI Mevsimin rakipsiz filmi 
Şerefine Büyük Sinema Müsamereal . Bir Milletln mukadderallnı 

Ba uğurda dökülon Kanlar1 ve yapılan Büyük fedakirlıklan 
Canlı Hareketli bir tarzda yaşatan bu Şaheserin Baı Rollerinde 

MIREILLE BALIN ve FOSCO GIACCHETTI 
· · · ..••..•. Gibi iki Büyük Artist Vardır .•.......... 

DiKKAT: Yarın Akşam izdihama meydan verilmemesi için 
Biletler BurüoJen satılmaktadır. ACELE. E.DINlZ . 

1-= iSTER MiSiNiZ 1-- ~"'~~:~~~:~~:~~~~~;~~~w 
~~~~~ı~~~~ .. ~~~ı~~~ 

Eğer ZENGİN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dükkat: 

ASRI Sinemada 
SUVARE 8,45 

Bu Akşam 
1 

SUVARE 8,45 

İki film birden 

:ı:;.atırasıoı ebediyen uoutamıyacaiıoız bir Şllıfser 
Gorinne Buckaire - Jean Pierre Oamoot' un yarattıiı 

Çukurova Gişesi talilileri r o·· ı ·· K d 
15 Soateşrinde zengin olmak için vakit ka~betmeden dört yol ai· unceye a ar 
zındald fİşemize koşunuz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••• Nefis bir Aşk, huin bir Mevzu en rüzel en heyecanlı 

ADRES: dörtyol ağzı Çukurova Sergüuşt filmi 

Gife&İ... iNTİKAM 
Neeüp Ö~ya:zgan ~~~ı~~~~~~~~~~~ı~~~~~~ ._ ______________________ .... 

Kalağoğulları Fabrikasından: 
Fabrikamızda çekilen ve şimdi}· e kadar kaldırılmamış olan pamuk· 

lar işbu ilnn tarihinden azami üç a-ün zarfında kaldırılmadığı taktirde 
bilcümle masarifi kcçan aahibine alt olmak üzere preseye gönderilecek· 
Ur. Ve evvelce de ayni gazete ile ilin edildiii ribl koçan tarihinden 
itibaren reçen her gün için balyada 30 kuruş ardiye ücreti alınacak· 
tır. Bundan mada muayyen müddeti zarfında kaldırılmıyacak olan pa· 
maklardan ayrıca çüriiıoüt olan haşalarımızıo da bedelini alacıj'ımııı 
ilin ederiz. 2709 

11- 12-13 

----------------------------------------------------
Mihver, Viti Fran

sasını itgale 
başladı 

- Banştafr ı birincide -
naukavelealle telifi kabil olmayan 
bo hareketi protoato ederim.• de· 
miştir. 

Alman askerleri Tulorıa ve 

Tunusun ifgaline 
batlandı 
- Bııtlarafı Birlııcide

i"ınce bu mihver kuvvellerile çalış 
maları icabedecelltir. 
Fransız Af rikasına yapılan 
müşterek taa7ruzun hedefleri 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Adana Karataı yoluaun 22x075-22x235 kilometreleri ara· 

ıındaki imli, blokaj ve bir büz inşaata (6884) lira (52) kuruş üzerinden 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19.11.942 tarihine müsadif perıembe rünii saat (10) 
da vilayet daimi encünıeoinde yapıiaca\tır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşif evrakıoı rörmek için Nafia müdür 
lüiüne müracaat edebilirler. 

4 - lıteklilerin (506) lira (44) kuruş munakat teminat vermelerı 
ve ehliyet veılkası almak üaere bu ribl iş yaptıklarına dair bonservis· 
lerile iki fotoğraflarını, bir adet (50) bir adet (15) kuruşluk maktu ve 
bir adet (I) koruşlok Uçak pulucu dilekçelerine bailamak suretile iba. 
leden üç rün evvel viliyete müracaatları lazımdır. 

2669 28-3-7-12 

----------------------------------------------------
Seyhan Sıhhat ve İçtimai 

venet Müdürlüğünden: 
Mua-

BU AKŞAM 
İki Heyecanh ve meraklı film birden 

. 1 
İSA MiRANDA ve FESCO GHİACHETTi Tarafından .. 

F evkalide bir tarzda yaratılan ve Vahşi Afrikanın 
Balta girmıomiş Ormanlarında Korkunç Yamyamlar 

ve Vahşi Hayvanlar arasında geçen 

BEYAZ iLAHE 
F•vkallde bir macera tllml 

2 
ALT 1 N S E SL I 

DICK FORAN nın bugüne kadar görülen en güzel fılmi 

SON AKIN 
il il T 0 R K Ç F. il il 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pek Yakında 
•••••••••••••••••••• 

Yeşil Maskeli t-Jafiye 
30 Kısım Seryal ŞAHESERi ...................................... ~-

DOKTOR 
Turrgut 

Herrün Hastalarını HükOmet Civarı istikamet Eczaneıl karşııında 
çıkmaz ıoltalt içinde no 121 de kabnl eder. / 

Haftanın Salı ve Cuma g-üoleride öğleden sonraları fakirlere mec· 
cani bakılır. 

2355 

Yarinki Mersin Da karın önemi 
- Baştarafı üçüncüde - - Baştarafı üçüncüde -

rımlı reniş c&ddelerln açılması, kaya en yakın Afrika limanı ol· 
renlş ve muntazam temizlik teşki masından ileri gelmektedir. Daka· 
litı, kanalizasyon, asri mezbaha, rın Cenubi Amerikada Brezilyanın 
a1ri pazar yerleri, atri ah.,Jar ucuz Pernambuco limanına mesafesi an 
ve sıhhi köylü otelleri, turist oteli, cak 2950 kilometreden ibarettir. 
temiz. lokantalar, ra:ı:.inolar, köy· Atlantik müttefik ticaret remilerl· 
lüoüo ölçü ve terazi :oyunlarından ni avlıyan Mıhver denizaltılarına 
kurtarılması meıeleleri i"e Mersin mükemmel bir üs teşkil edeceği 
Şehir Mecllıinln üzerine düşmek. ribi, buradan uçurulacak uzun 
tedlr. Merain Şt hlr Mecllsl ıimdi· meaafell Mihver bombardıman tay· 
ye kadar her nuılsa başaramadığı yareleri, Cenubi Amerika sahilleri• 
bo vazifelerini ne zaman gerçek· ne de akınlar yapabilirler. Binaeoa• 
leştirecek? Ba cihet henilz. meçhul! leyh Amerikalıların Dakara atfet· 

Yurdamazun muhtelif yerlerin• tikleri ehemmiyetin diier bir sebe· 
de kurulması kararlaıtmlan amuıni bi de batı yarı kürenin emniyeti 
mağazaların ilkloin Mersinde açıl mOlihazaaına dayanmaktadır. 
mıı olması; bu Türk Anonim şir· Bu •vsaf itibarile Dakar lim•• 
ketinin kredi temini, nakliye mas nanm Ceoobi Atlantiiin kilidi ad· 
raflarında tasarruf, muhafazada ko· dedilmesi mübaliialı bir iddia ola· 
laylık ve emniyet ribi önemli maz. 
ödevler başarması Mersin pi • Müttefikler, en kıH yol olm:ı· 
yasasının inkiıafıoda ve ticaret sı itibarile Mmra, Maltaya, Hlndlı• 
faaliyetinin •rtmasında yardımcı tana ve Avustralyaya ritmek içio 
rol oynamaktadar. Sicilya boğazından reçmeğe teşob· 

M • d · büs eden harp malzemeslle yüklü ersin 8 S&nayı vıpar kafileleri, Mihver tayyarel•· 
Mübadele merkezi olan Mer· rinin devamlı taarrozlarından şiın· 

sinin bugünkü sanayiciliği de bah· diye kadar ağır zayiata uiradık• 
se deier kıymettedir. Pamuk, İp· ları için bu ağır kayıpları haklı 
lik, çiiit yaiı, ıitam yağı, sabun, ve mazur rösterecek ncil zaruret• 
deri, nal, çivi, cam, kereste, buz, ler olmadıkça, bu harp cepheleri· 
moble, ıaodalye fabrika ve imalat· ne sevkiyatlarını Akdeniz yo,liyl.• 
haneleri vardır. Toparlak heaap yapmaktan çekiomekte ve Ü111ıt 
27 bin nüfuıılu olan Me•sinde i!I · bnrnu yolunu takip etmektedirler• 
latistiklere aöre bu ııiifusun kadınlı Bu sebrpten dolayı, müttefik va• 
erkekli altıda biri sanayide çalış· pur kafileleri, Dallar ile Pernam• 
maktadır. bnco arasından reçmej'e mecbnr· Marsilyaya iler,emekte~ir. Liyon 

tehri işral edilmiş, bır Alman 
aarhlı treni Vlşiye gelmiştir. ilk 
defa olarak Vışl soknklımoda üoi· 

Loodrıı ( Radyo Arapça ya· 
yımı) - Çarıamba rünü baılıyao 
ilk Aııglo • Sakıon taarruza boıün 
yeni ve pek önemli bir safhayı 
a-irmiştir. Libya ce pheılnde Mihver 

Görülüyor ki 5:ınayide de ol· durlar. 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha müessesesi Çiçek Aşı• dukça ileri bir şehir olan Mersin; Bu liman, Mıhverin eline ieç• 

sı ihtiyacı için kapalı zarf usulile (160) Dana alınacaktır. Be· Akdenlzio Türkiyeyi çizen ufukla. tiii takdirde bu nakliyat dah• 

formalı Alman sobayları göıQI. 
müştür. 

Londra Radyosu, Lav,lın ne· 
rede bulundoğonon mechul oldu 
tunu ıöylemlştir. 

Son gelen haberlere aöre, M•· 
reıal Peteo protestoyu .yapmakla 
beraber işgal kuvvetlerıoe ~ karşı 
ateı açmamaları için ~e . Fransız 
ltbvvetlerine emir vermııtm . 

Kııdüs 11 (Radyo 21) - Hıt· 
ler, Mareşal Petene, Vışid~o P~~i~ 
civarındaki Veuaya ieçebılecerını 

bildirmiştir. 
Alman kttalara Liyon Şehrine, 

Vışlye varmışla(dır. Manilya Va· 
lial Alman işstal kııvvetlerinin 

tehre rirmelerinln yakın oldutuou 
alka teblii etmiştir. Talonda her 

ıa Alman kıtalarana iotizar olun· 
•ak tadır. 

ltalyan kıtaları da. Şam~r! 
ıebrine varmı~lar ve Nıı tehrını 
ltral etmiılerdir. 

Bir habere göre, Lnal Mare. 
tal Petenle gl>rüşmOıtür. Vişi ka· 
bineai ba akıam toplantılarına baı· 
Jamışt1rı 

Genetal Dö Gol Fraıız aaket 
Jetine radyo ile bir meaat yollamıı 
H cZ'llfer' mıihılakakbr. Sizde ıe. 
lip buna iıtirak ıdiolz» dı•ittir. 

kovvetleri yok edilirken Fransız 

Afrikasıoa büyük ı\nglo • Saluon 
kavvatl çıkarılmış ve orada büyük 
harekit bqlamıştır. 

Ba müıterek hareketin strate• 
iik hedefi, Rommel ordusuo• her 
taraftan sararak tamamen yok et· 
mek ve AkdenizJe mutlak bir bi 
kim.lyet. teala etmektir. Ba iş için 
kesıf bır ordn, 1nuazzam bir donan· 
ma faaliyete aeçmlş baluotıyor. 
Alman ve ltalyan asker1 mütehaa· 
ıısları şöyle demiılerdi: 

cAkdenize hikim olart, Avrupa· 
ya da hiklm olur. Müttefikler ba 
hiklmlyetl matlak sarette elde ede· 
ceklerdir. Milttefik remlleri ba de. 
nizde hareket serbestiliğini elde 
edince milyonlarca ton mOhimmat 
ve 11lre boraya akacak ve bu de
nizde yeni yeni cepheler açılacak 
ve ilk olarak Sidlya i11al ve Girit 
iıtirdat edilecektir. Düımanlarını 
uyu111klakla itham eden Hitler . 
Ba düımanların ne kadar tehlikeli 
~e korkaoç oldaklırını o zaman 
anlıyacak ve ister iıteıııez Ruıya
daa k.avvet çekerek burılaraı röo. 
d.,mık aor11rıda kalacaktıt. 

herinin muhammen bedeli (100) tutarı (16000) lira olup Ek· rıoa bnkim bulonmıktadır. büyük tehlıkelere maruz kalacak• 

siltme kapalı zarfla 24.11.~42 salı günü saat 15 de Sıhhat _, ______ Y._._A_. ____ t_•r_. ----------~ 
müdürlUtünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde (1200) 
lira olan yüzde 7 .5 teminat parasını maliye veznesine yatar
mış oldukları halde 2490 sayılı kanunun 32 ve 33 llncü mad

delerine göre teklif mektuplar1nı komisyona vermeleri ve şart 
namesini görmek isteyenlerin de Sıhhat Müdürlüğüne müra· 

cıat etmeleri. 

2712 12-15-19·2'.l 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Senelik Kirası 

Lira Cinsi Mevkii V akıl Nosu 

101 Hane Haiır Pazarı 326 
145 ,1 Emirler mahallesi 367 
ıs ,1 Şıbzade 343 
11 M. Odası Sarı Yakup O 

110 Hane Camii Cedit 10 
Yukarıda senelik kiraları ve mevkileri gösterilen vakıf 

akarlar 1/11/942 den 31.10.943 e kadar kiraya verilccektır. 
llialesi 14.11.942 Cumartesi günil saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin teminatile birllkte vakıflar müdürllliüne müraca· 

atılar. 2711 

Jandarmanın beklediği yer 
- Baştarafı üçüncüde - 1 iıte karıımıza aynen böyle bit 

ol, lıattii ıihileairıl ihya edecek manzara çıkar! 
yüksekliktedir. Yani neticede iki Milletin mônevi şahsiyeti, ti• 
miı soyulacaiız, ikimiz de açhk· caret işine kati şekilde mildahal• 
tan gebereceiiz. etmelidir. Tüccarın namtııona, iıt· 

811 taktirde. yapılacak makol safına, hamiyet ve merbametlo• 
bir hareket vardırı Taciri serbet kalmamalıyıı. Zira -- velev p•" 
barakmımak. Dördümüz araaıoba tok g'Özla - bin ~işinin birdeO 
anlaıarak normal bir fiatl• onan milyonlıık ve yat binlik kirlat 
elindeki y•meti ıatan almak ve karşııında · müıtatni Ye ldeallfl 
iki porsiyona .t&rdllmOı bölü1mek. olması beklenemez. Ba, tabiatı ıt· 
Amma tacir 11zlanacakmış: « Ne yaya zıt bir şeydir. 
hakla ... Mal benimi » diyecekmiş Üstelik de «Devletçi• bir ~ 
ve hepimizin karıoJara ancak. yara jimde yaşıyorur.. Diter Devlet9' 
yarıyı doyacakmıf... rejimlerde tatbik edilen kaidelerll 

Bunlar mahzar dahi olsa, y•· deveyi kazıiı bailamalı, onıı a1t• 
rımmn ıoyulmasandan, yarımızın c~k bundan sonra Allaha emao11 

da kalurdımaıından evlidar... etmelidir. ( Yani tüccarm hami>"" 
Cemiyetin darlık samanındaki tine • . ) 

iktlut vaziyetini tetkik edersek, (Akfam'dan) ~ 
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