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Milli Şefimizin 
Relslclmburumuz 

oldaQu gflnfln 
yıldönflmlerl 

Ankara: 11 (Radyo Gazetasl)
Bundlln dört yıl önce bugün Rü· 
yük Millet Meclisi ismet lnönünü 
Reisicümhurluğumuza: seçmişti •. 
O günden bugüne kadar IMilli 
Şefimizin yüksek ve k • ıdretli 

sevk ve idaresi sayesinde bugün· 
kü bür, mesut vuiyette bulunu• 
yoruz. Milleti bu taliinden dolayı 
kutlarız. -- -ı 

Çöldeki İngiliz 
zaferi umulmadık 
neticeler 
doğurabilir 

B
ir Alman tebliği çölü denize 
benzetiyordu. Tevfık Fıkretin 
"Deniz kadın gibidir, hiç inan

inak olmaz ha ! ., dediğine bakı
lırsa , çöle güvenmemek çöl har· 

ıbine - işin sonuna kadar - inan : 
ımamak gerektir. Geçen yıl bir 
kere Churchill aldandı : Büyük Ö· 

•vün ve güvenle ba~lenan Libya 
!hareketi çok geçmeden acı bir 
:yenilgiye çevrilmişti. Son defasın· 
da da mareşal Rommel büyük 
söylemiş : Mısırın kapısındayız , 
geri dönmeğP. niyetimiz yok ! de
mi~ti. 

lngilizlcr , bu sefer , sessiz 
sadasız , fakat buyük hazırlık ve 
iyi hesapla işe başladılar. İlerleyiş
leri temelliye benziyor. Daha şim· 
diden mihver kuvvetlerinin beşte 
dördünün yokedildiği söyleniyor. 
General Montgomery son zaferin 
tam ve kati olduğunu ilan etti , 
düşmanı Şimal Afrikasından büs
bütün çıkaracağını umuyor. Görü
şe , bilgiye dayanan güven olma· 

. dıkça , savaşa girişmiş bir aske· 
cin böyle yüksekten konuşmasına 

,imkan yoktur. Hele lngilizler se· 
ırin kanlı , az söyler insanlardır. 

Bundan dolayı Mısır önlerinde 
kazanılan zaferin ciddi olduğuna 

inanmak lazımdır. Bunu Almanlar 
<.. \a pek gizlemiyorlar. 

Çöl harbinin bu sefer göze 
çar~ lan iki öz ayrımı ver : Biri 
Rom. 'Delin çok dayanamamış , ça
buk ç üzülmüş olması ; öteki , ln
gilizleri.''1 toprak kazanmağa ehem
miyet vermekten ziyade düşmanı 
ezmeğe n \uvaffak olmalarıdır. 

Birincil 'te silah üstünlüğü bü
yük rol oyn.•dı. Mareşal Rommel 
orduları , sav<ış oyunlarındaki us
tahklarına , çol harbinde ki görgü 
ve alışkanlıkların•a rağmen lngiliz· 
lerin tayyare ve tank çokluğuna 
karşı koyamadılar. Bu netice, yal
nız bugün ç c ide de_ğil '. bütün 
dünya harbinin sonrakı gelışmele · 
rinde büyük lngiliz - Amerikan 
hazırlığına değer verdirip ezici si
lah üstünlüğüne ümit bağlanacak 
bir deneme vazifesini de görmüş 

oluyor. 
Çölde orduları zayıf düşüren 

başlıca düşman mesafedir. Çörül· 
dü ki , ne Almanların , ne lngi
lizlerin batıya doğuya mekik do
kumalarından iki taraf için de fay
da çıkmamışbr. Temelden uzakla i 
şan ordular bir müddet sonra sı· 
kı bir baskıya dayanamaz oluyor 
lar. lngilizlerin bu zaferi , Mısıra 
yakın bir yerde bulunmalarından, 
Almanların çabucak ve darmada-
Q'ınık gerilemesi de , herşeylerini 
deniz aşın memleketlerden taşı· 

mak zorundan başka, Tobruk gi 
bi temel limandan altı , yedi yüz 
kilometre lrnmluldarla ayrılmış ol-

(Q~lil S UooU AJf•dal 

Saracoğlu geçim darlığını ön
leme tedbirlerimizi izahettiler 

. 
Varlık vergisi ihdas edildi 

lSayın Bafvekilimiz:B. Şükrü Saracoğlu - -
ı ...... ...... 

ı ı 
: 
: 
ı 

Memurlara elbise - Mahdut gelitlilere yağ , pi- : 

• : 
ı 
ı 
ı 

rinç, bulgur verilecek - Kuma,lar halka ucuz salı· ı 
lacak - Kömür vaziyeti - Şeker durumu - Buğday ı 
meselemiz - lhtikarla mücadele İflerimiz - Çiftçi· • 
nin , tüccarın, büyük mülk sahiplerinin vereceği ver i 

gi - Türk parasını koruma mevzuu ı ...... 
A,Ankera: 11 [Radyo gazetesl)
Sayın Başvekilimiz Şükrü Saraç
oğlu buglin Millet Meclisinde çok 

önemli bir nutuk söylemiştir. Baş
vekilimiz memlt"kette fiyatların a-

lıp yürüdüğünü ve bir kısım va
tandaşlarımızın - Nereye gidi -
~yoruz 7 Dediğini , bir kısım va-

• ....... 
tandaşlarımızın ela - Hükumet 
bir şey yapmıyor 1 Diye düşün-

düklerini söyledikten sonra Baş

vekilimiz heren hükumetin iş ba· 
şıode bulunduğunu,bunun verilecek 

kararlarla anlaşılacağını , memle· 

ketimizin muharip devletlerle sa
rılı bir halde olduğunu anlatmış-

- - - -

BiR ŞAYİA 
Alman yanın 
Türkiyeden 

asker geçirme 
ihtimali dedikodusu 

Berlin : 11 {a. a.) - Hususi 
bir mahfilden bildiriliyor : 

Almanyanın askerlerini Türki· 
yeden geçirmeyi düşünmesinin 

mümkün olduğu bir Amerikan 
ajansı ile lngılizce Deyi Ekspres 
gazetesi tarafından i§ae edilmiş· 
tir. Alman siyasi mahfilleri Türki · 
ye tarafından ittihaz edilmiş olan 
hareket hattı hakkında Cumhur· 
reisi ismet lnönü'nün son beyana-
tını hatırlatıyor. Ayni mahfiller ec· 
nebi bir kaynaktan işae edilen ve 
Anglo - Saksonların , Mihver 

devletlerinin bazı tasavvurlarını 
önlemek için yatınız İapanya de
ğil , bütün lberik yarımadasını iş 

• gal edebileceklerine dair haberi 
de alaka ile kaydediyor. 

Berlinde düşünüldüğüne göre, 
hu haberin Amerika ve İngiltere 
tarafından ispanya ve Portekize 
verııen teminatı hemen takip et· 
mesi Madrid ve Lizbonda büyük 
bir hayret uyandıracak mahiyette· 
dir. 

tır. Bundan' sonra Başvekilimiz , 
bugün harbin bulunJuğu memle
ketlerde artan fenalıkların memle
ketimize de serpildiğini, onun için 
tedbirler almak lazım geldiğini , 
bugünkü vaziyetimizin diğer mem 
leketlerden çok deha iyi olduğunu, 
fakat milletçe tedbirler almak 
gerektiğini önemle belirtmiştir . 

Sayın Şükrü Seracoğlu,alınan 

kararlardan doğan yükün müsteh
lik ve müstahsil vatandaşlar ara
sında teksim edilmesi lüzumunu, 
bundan böyle de bu gibi vazife· 
lere hazır bulunulması lazım gel 
diğini anlatmışhr. 

Başvekilimiz hububat stoku
muzun iyi olduğunu , memlekette 
sandyiin ilerlediğini , hükumet e
liyle yapılan lastik , benzin suiis-
timellerini önlemek için gerekli 
tedbirlerin alınacağını bildirmiş 
tir. 

Muhterem Başvekil , fiyat te· 
( Gerlal. Z nol aayfaıl& l 

Almanlar dün Fransanın 
cenubunu işgale başladı 

~~~------~·--------~~-

Peten ve V eggand ortada gok 
MAREŞAL PETEN SON HAREKETi PROTESTO ETMiŞTi 

. ITALYANLARDA 

Ankara: 11 (Radyo Gazetesl)
Mareşal Peten Bitlerin , işgal al · 
tıoda olmayan Fransayı işgal ha· 
reketini protesto etmiştir. Bu sa 
hah bir Alman zırhlı treni Vişi· 

ye gelmiştir. Diğer kollarda diğer 
şebirlerl işgale başlamıştır. Peten 
ve Laval bugünkü kabine top 
lantısıuda bulunmadığı Lildirili 

~~~-------· ... ------~~-. 
iŞGAL HAREKETiNE iL TIHAK ETTiLER 

yor. Lavalin Berline gittiği söy· 
!eniyor. 

Londra : 11 ( Radyo )- Bit
ler tarafından Alman ordusuna, 
işgal altıoda bulunmayan Fran· 
saya yürüme emri verildi . Mare· 
şal Peten kara, deniz, hava kuv· 
vetleri başkumandanlığını ele 
aldı. 

Paris : 11 ( Radyo ) - Al· 
man ordusunun sözcüsü Bitlerin 
emrini Fransızlara bildirmiştir • 
Bitlere göre , bu emir Fransız 

menfaatlerini korumak için ve· 
rilmiştir • 

Vişi : 11 ( Radyo )- Mare
şal Peten şu hitapta bulunmuş

CGerkl 1 lbıoö AJfaü t 

1 

Bu resim müttefiklerin hava ordusunun bir atelyesini göster
mektedir. Kız işçilerin bazıları: tayyare motörünü temizlemekte, bazı· 
farı da bir •• Vellington" tayyaresinin kanadını tamir etmektedir. 

Amerikalılar Fransız 
Şimal Afrikasını dün 

tamamen işgaletti 
Kazablanka düştü - Almanlar Darlan 

aleyhine konuştu - Tunusa. inen Almanlar 
Ankara: 11 (Radyo gazetesl)
Kazaplanka bugün düşmüş ve 
teslim olmuştur . Darlan bir ri 
vayete göre Amerikalılar elinde 
esirdir, bir rivayete göre de mi
safirdir • 

Ruzvelt Tunus beyine bir 
mesaj göndererek oradan geçecek 
askerler için geçit istemiştir. Di 
ğer bir habere göre de , Alman
lar buraya tayyare ile asker in· 
dirmiştir. 

Berlin, Amiral Darlanıo Fran· 
saya ihanet ettiğini ve Amerika· 
lılar tarafıoa geçtiğini bildirmiş· 

tir. 
Şimal Afrikadaki harekatın 

sonuna yaklaştığı sanılıyor • Mu
kavemet ümidi pek zayıf görülü· 
yor. Tunus Ayaletini de müttefik 
kuvvetler işgale başlamıştır • 

Vaşington : 11 ( Radyo ) -
Almanlar Tunus.a uçaklarla asker 

.. :••_ ...................... : 
ı ikinci cephe 943 i 
J den sonra açılacak ı 
ı : 
ı Londra : 11 [ Radyo ]- ı 
ı Ruzvelt ve Çörçll A vru, ı 
ı p~da ikinci cephenin ı 
ı 1943 den evvel açılma· ı 
ı mas1na karar vermlşler- ı 

ı dlr. ı 
: ........................ : 
göndermişlerdir. 

Tunus : 11 ( Radyo )- Tu· 
nustaki vaziyet kararsızdır • Sa 
bildeki askeri kıtalar General 
Bar'ın emrine göre hareket etmek 
üzere bazırhk yapmaktadır. 

Londra : 11 ( Radyo )- Mü
tareke esnasında Cezairde hare· 

( Gf'.ri.al :4 üncü sayfada ı 

Sollum - Halfaya 
muharebeleri 

Alman ve ıtalganıarın verdiği 
esirler sayısı tam 100,001 

Ankara: 11 (Radyo Gazetesl)-ı 
İngiliz kuvvetleri Sollum ve Mal· 
kaya g,.çitindeki Mihyer kuvvet- 1 
leriyle yeniden temasa geçmiş· 
lerdir. Müttefiklerin cenuptan bir 
kuşatma hareketi yaparak bun· 
lörı düşürmeğ"e çalışacağı da tah · 
min edilebilir. Mihver kuvvetleri 
şimdiye kadar 100,000 esir Yer· 
miştir • 

Kahire : 11 ( Radyo )- Ro· 
melin, çölde altı İtalyan tümenini 
aç ve susuz bırakmış olması , 
modern bir ordu için tuhaf bir 
şeydir. Teşkil edilen birçok sey· 
yar kollar çöldeki İtalyanları ara
yarak onlara ekmek, ilaç, yemek 
ve su vermektedir. 

Bertin : 11 ( Radyo ) - Şid· 
detli yağmurlar Libyada İngiliz 
harekatına mani olmaktadır. Ha· 
rekat çok a~ırlaşmıştır • Hava 1 
kuvvetlerimiz )ngiliz kollarına bü- l 

<Gerlal ı llaoll DJfHa) 

Sovyet Cephesi 1 

Kafkaslarda 
durum sakin 
Sta\ingrada yeni 

akın mı yapılacak? 
Ankara: 11 [Radyo Gazetesl]
Kafkaslarda Alman harekatında 

bir duraklama baş göstermiştir. 

Sovyet durumunda ufak bir salah 
baş göstermiştir. Stalingraddaki 
vuruşmalar ayni şeklini muhafaza 
ediyor. 

Berlin : 11 ( Radyo )- Doğu 
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Sayfa 2 

Edebi bir aşk hikayesi 

Aşk ve Korku 
B 

ayan Fani ile ilk görüştüQ"ü· 

müzde saçları beyazlanmıya 
başlamıth. 

Yatlı bir kızdı, pencere kena· 
nnda veyahut sıcak soba dibinde 
oturup dikiş dikerdi. 

Odasında asılı duran bir:Caç 
resmi onun vaktiyle çok güzel bir 
kız olduj'Unu gösteriyordu. 

Onunla çarç•buk dost oluver· 
mittik. Bir:temiz çocuk safiyeti ile 
hali parlayan rözlerine bakmaya 
doyamıyordum. Bellibaşh zevkim 
onun parlak a-özlerine seyretmekti. 

Romantik mizaçla olduğunu 
yumuşak, fakat muztarib bir gü· 
lümseyitle itiraf etmitti. Sık, sık 
uzak memleketlerden laf açar Bor· 
neo, Kahire, lstanbul, Stokholm 
ve Atina'dan bahsederdi. 

Bir a-ün kendisine: "Tuhaf şeyi 
Siz sanki oralara~ritmit kadar sa· 
lihiyetle konutuyorsunuz,, dedim. 

Hayret edilecrk ne var, kil. 
Oraian hakikaten a-ördüm. Ben 
çok seyahat ettim ve üç yıl mü
temadiyen doJqbm, diye gülerek 
cevap vermitti. 

- •Gıbta edilecek gibisiniz. 
diye o zaman onu tah ile etmekle 
reçrr.iı hayatının tarihini de kolay· 
ca ötrenivermiıtim. O, derin, de
rin düıünüp içini derinden çektik
ten sonra : 

YAZAN 

ANDREN BIRAlEY 

hiç olmazsa mektup yazmak isti
yoıdum. Fakat , adresini de hir 
türlü ötrenemi) ordum. Evvelce 
devam ettiğim kulüplere gitmek· 
ten vaz geçerek kapımı herkese 
kapadım ve kendimi hasta yerine 
koyup s~kin bir iıızivaya çek ldiın. 
Zaten , bir bedbahtla b'r hasta 
arasındaki fark nedir, kı ? . . Bır 
müddd sonra içimdeki üzüntü be 
ni korkutmaya başladı. Uykum 
azalmışılı , fena rüyalar görüyor
ilum. 

"Ah, unutabilsem, herşey ge
çer., diye düşündütüm dakikalar , 
unutamasam bi!ı-, hir an için ne
ıcmi j'eliriyordu. Ruhumda yeni 
ve parlak ufuklar açılır gibi olu
yordu .. 

Onun pek çok kereler gelip 
rittiti bu evin içinde kapanıp 
kaldıtımdan:dolayı belki böyle 
yimdir , dans ettiğimiz bu salon 
larda ve benim ayaklarımın izini 
takip etmiş onun izlcriııin bahçe
de bili yerleri duruyor , burala·
dan uzaklaşarsarıı "hayata belki 
yeniden dönerim,. düşüncesiyle 
nihayet seyahate karar verdim. 

Hakikaten seyahatım uzadık
ça içim açılıyordu , yeni memle
ketlerde yersiz , yurdsuz , kayıt 
sız ve tartsız yeni bir hayala gi
diyordum. 

Ama , ne fayda ki seyahat
tan dönünce eski azaplar yine 
başlıyordu. Bu sefer tekrar seya
hata çıkmaya mecbur oluyordum. 

Bu seyahatlar beni çok eğ· 
lendiriyordu. Fakat en sonunda 
baııma gelen - şimdi size itiraf 
edecetim bir parça gülünç ve 
belki çok hazin bir vakıada - ne
ıemi büsbütün karn ıp istikbalimi 
ebede kadar söndürmeye sebep 
o:du. Çünkü , ben korkak bir ka
dındım , Bu korkaklık beni -niha· 
yetsiz hüsranlara kadar tsürükle· 
di, yalnız anlatayım : 

TORKSOZO 

i , HABERLER 
-

Umumi meclis Adana kadınları bir 
seçim haznlığı toplantı yapacak 
• Crçerılerd~ vazr1ığımız gibi: 1---~---------

Sı-ylıarı vilaydi umumi meclis ı •••••••••••••• 
azaları seçimine yakında batla· f ~EHl"Rll I f 
nacaktır. Aldığımız malumata gö f y f 
ra, Parti vifiirr.t idare heyeti hu f ' f 
~· olılaki hazırlıklara başlamıttır. f · f 

f Kızılay• giderek meh 
Dr. Talat Simer 
Bir wüddetlenberi Mersind~ 

ve Oıımaniyede tetkiklerde bulu 
nan Vilayetimiz Parti Müfettit 
vekili sayın mebuslarımızdan Dok 
tor Bay Talat Simer tebrimize 
döna:ütler ve dvn de gazetemizi 
ziyaret lutfuı da bulunmuılardır . 
Sayın Doktor Talat bir kaç gün 
kalmak üzere Ankaraya gitmek 
teclirler . 

Şekeri bulunanlar 
Başvekateıin teblıği üzerine 

dün bütün memlekette esnaf ve 
müesseseler şeker mevcutlaram 
birer beyanname ile Vilayet ma
kamlarına bildirmişlerdir. 

kapısı önüne bu ayakkabılarımı 
hiç gülmeden ve gayet tabıi bir 
idetmif gibi, ıhtimamla koyuy0r
dum. Kristiyana gelince: Onu bir 
türlü unutamıyor ve sık , sık ak· 
lıma getiriyordum ama , içimdeki 
sıkıntı gitmif, ıstırabım aıalmııtı. 

Fakat... Napolide bir gece 
geç vakıt yatak odama çıkarken 
bir yo!cu göıüme ilifti. Bu yolcu 
hizmetçinin arkasından yürüyor· 
du . Benim bulunduğum odanın 
yımındaki bir odanın içine giren 
bu y.)ıcuyu Kriıtiyana benzettim. 
Ne çare ki, yüzü tarafından iyice 
görememiştim . 

Bır an, bu erketin Kristiyana 
çok benzediğini görmekle birlik· 
te onun Amerikada bulunduğu 

da aklıma gelince yatağıma girip 
sabaha kadar U} um adan kıvranıp 
durdum. 

f metçll• hazırladıl1n h•··· 
f dlyeyl teallm etmellsln 1 f 

•••••••••••••• 

Osmaniyenin 
elektriği 

Osmaniye : 11 (Türksöıü Mu
habirind~n ) - Haber aldıtıma 
göre , Osmaniye de elektrik te
sisata meselesi tahakkuk safhasına 
girmiş bulunuyor. Genç çalışkan 

Belediye Reisi :s. Abdurrazak bu 
işin halli için geceli gündüzlü bir 
n:-esai sarfetmektedir. Bugünlerde 
Osmaniye elektritinin kurulması· 
na baıtanacaktır. Diker taraftan , 
Kazaya içme suyu getirilmesi işiy
ıe de meşgul olunmaktadır. 

Ceyhanda yeni 

tesisler faaliyeti 
Ceyhan : 11 (Türksözü Mu· 

habirinden) - Ceyhanda sisfemli 
bir Belediye faaliyeti başlamış 

bulunuyor. Kaymakam B. Sadil 1 
Çı talla Belediye Reiıi B. Hakkı 
Mete el ele vererek imar hare
ketlerini hızlandırmışlardır. Şehir 
içindeki yolların inşası başlamak 

üzeredir. Elektrik lıi de hal safha
sına rirmek üzeredir. içme suyu 
işi de önemle ele alanmıştır. 

Genç Belediye Reisi Hakkı 
Melenin birçok giizel işler başa
racata yolunda kuvvetli bir ümit 
vardır 

Haber aldı~ımıza göre, Ada· 
na yardım sevenler cemil•eti bü · 
yük bir toplantı yapacaktır. 

Yarın saat 16 da C. H. Par· 
tisi vilayet salonunda yapılacak 
olan Lu toplantıya yüzleıce Ada· 
nblı bayan iştirak edecektir. 

Kızılaya yardım 
hamlesi devamda 
Kahraman ordumuza bağıtlar 

devam ediyor • Dün de Osman 
Altıkulaç: ve Süleyman Ôzerdil 
SO , Avni Aklo& 30 , Ali Rıza 
Kelleıeker 210, Ihsan Gülcan 100, 
Muıtafa Yılmaz 125 , Naime A· 
tetok 200 , Etem Soyergin 125 , 
Nedim Kozacıotlu 3000 , Ahmet 
Ôzdemir 100 , Oıman Toparlak 
100, Simoo Nayman 12S, Mühür 
Biraderler 400,Huluıi Yalman 60 
lira batııta bulunmuılardır. Batıf 
yekılnu 50,000 lirayı bulmuıtur. 

Karaisalıda imar 
hamlesi başlıyor 
Karaisalı : 11 (Türksözü Mu-

habirinden) - Karaisalı Kayma· 
kamı ile Belediye Reisi B. Meh· 
met Keçiotlu Karaisalı belediye· 
sinin dört yatlık imar programını 
hazarlamış bulunmaktadırlar. Bu 
programdan şimdilik çarşı yollan 
inşaatı ve elektrik tesisata işinin 
tahakkukuna çahşılmaktadar. Çalış
kan Belediye Reisimiz B. Mehmet 
KeçioA-lu'nun yakında kazamızda 
büyük imar hamleleri yapacak• 
muhakkaktır. 

Bir düzeltme 
Ebedi tef Atatürk'ün ölümü· 

nün 4 üncü vıl dönümü münase 
betile 10/11;942 tarihli uyımııda 
neıredilen " Ölümünün yıl dönü
münde" adlı fiirin son beyitinin 
ilk mıaraı " Müıterih uyu Atam 
Kalp gamhvsa betlar dik" iken 
bir mürettip hataaı yüzünden 
" Müıterih uyu Atam, kelp gam-
lıysa baılar dık" feklinde çıkmış
tır. Ôıür diliyerek düzeltiriz. 
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Tetkik 

Dakarda işgal 
edilecek mi ? 

Ş 
imdi sık sık sorulan sual şu

rlur: Dakar da işgal edilecek. 
mi? 
Dakar, simal bala Afrikasınde 

Fransanın müstemlekesi olan Se 
nrgal'ın, Atlantik 'sahilinde mü 
him bir limanıdır. Bu liman 1857 
senı-sinrle kurulmuştur. Bugün 100 
binden faıla~nüfusu vardır. Li
man, mühim bir deniı ve hava 
üssüne çevrilmiş ~vC:mühim tesi
sat yapılmıştır. Dakar'ın 2400 md· 
re uzunlu~unda büyük bir <1alga. 
kıranı Vdr<1ır. Limanın cenup kana· 
dında da 560 metrelik ikinci hir 

dalgakıran daha yapılmıştır. Rıhtım
ları, dokları:mükemmeldir. Şehrin 
sokakları g~niş ve muntazaoıdır. 
Evler modern bir f"lıilcle yapıl· 
mıştır. Şehre su da gdirilmiştir. 
Da karın ,istikbali pek :parlaktır. 

fngilizler kadar Amerikalılar 
da Dakaı 'a büyük bir) ehemmi. 
yet atfediyorlar. Bu ehemmiyet, 
Atlantik. muharebeıinde oynadıt• 
ve oynıyacaA-ı rolden ve Cenubi 
Amerikayı en yakın Afrika limanı 
olmaamdan ileri ıelmektedir. Da· 
kar'ın cenubi Amerikada Breıil· 
yanın Pernımbuco limanına me· 
safesi ancak 2950 kilometreden 
ibarettir. Atlantik müttefik ticaret 
gemilerini avlayan Mihver deniı

aıtılarına mükemmel bir üı teşıil 
edeceti gibi, buradan uçurulacak 
uzun mesafeli Mihver bnmbardı . 
man tayyareleri, cenubi Amerika 

aahillerine de akınlar yapabilirler. 
Binaenaleyh Amerikalılann Daka. 
ra atfettikleri ehemmiyetin diter 
bir sebebi de batı: yarı kilrenin 
emniyeti mülahaıaaına dayanmak
tadır. Bu evsaf : itibarile Dakar 
limanrnın C.!nubt Atlantitin kilidi 
addedilmesi mübal4ğalı bir iddia 
olamaı. 

Müttefıkler, en kısa yol ol
ması itibarile Mısıra, Maltaya, 
Hindistana ve " .. Avustıalyaya git · 
mek için Sicilya b<>taıındao ıeç. 
mete teşebbüs eden harb malıe· 
meııle yüklü v11pur kafıleleri, Mih-

CSo11a J laca un.a> 

- Büyük mesele detil, a:na, 
üç kelime içinde hülha ·edilecek 
kadar muhtasar oldutu halde be
nim bütün istikbalime mal oldu. 
Bir an tasavvur buyurunuz; henüz 
yirmi üç yaıında iken "iyi kısmet,. 
denilecek bir vaziyetim vardı. 01· 
dukça mühim servete sahip bir 
öksüzdüm, hiç kimsem yoktu, se
rlzad ve ayni zamanda çok gü · 
ıeldim. Birçok erkeklerin nazarın· 
da ideal bir kız ıanıyordum. O 
uman pek çok n•mzetlerim ara· 
sanda hayli enteresan olanları da 
vardı. Koket ve pmank dekildim. 
ama, baıı sarhoş ribi dönen bir 
halim vardı. Namzetlerin birçotu 
renç oldu klan halde hiçbirine ka. 
pdmıyordum. Erkekler - va•sdan 
soara oldutu aibi - başımı dön
dürmeyorlar detildi .. Birini dinler
ken ötekini de hakir rörmüyor
dum, fakat, kat't intihap karan 
vermeli akbmdan bile a-eçirmi· 
yordum. Hem zaten erkekler ta· 
rahndan el üstünde tutulmaktan ne 
için mahrum edileyim? Er,eç bun· 
lardan birini intihap ederek evle
nebilirdim. Ônüm4e vakıt o kadarl 
çoktu ki ... 

"Çok büyük ve mocfer otel
lerde beynelmilel hırsızlar, :dolan· 
dıracılar ve her türlü şüpheli in. 
sanlar , smokineli şarlatanlarla 
bu türlü otellerde (kelepir) arayan 
aç ( kurdlar ) arasında bir genç 
kızan yalnız dolaşmasını bir an 
tHavvur ediniz .. 

Ertesi gün ayni yolcuyu otel 
kap111nın önünde t şyalarını oto 
büse yüklerken yine gördüm, ha
reket ediyordu. Bana doğru yü . 
zünü bir türlü çevirmediğinden 

simasını iyice seçemedim. Bu se 
fer onun Kaistiyana müıabehetini 
daha kuvvetli seıer gibi oldum. 

Bir kaç gün aonra rn sadık 

ve iyi bir arkadıaşımdan şöyle bir 
mektup aldım: 

Başvekilimizin Dünkü mü
lıimim nutukları 

Bütün bu namzetler arasında 
bir çotu belki hakiki idi. Fakat 
ben hiçbirine ehemmiyet verme· 
mete çabıırken hislerimin, biri Ü• 

zerinde saplanıp kaldıtanan bile 
farkında olmamııtam. 

Yalnız bir gün arkadaılanm: 
11çok iyi bir arkadattan mahrum 
kaldık. Kristiyan cenubi Amerika
ya dün hareket etti., dedikleri za· 
man, benimle en fazla meıgul ol
muı bu erketin kayıbı karşı
ıında içimde büyük bir boşlutun 
yeri bulunduj'Unu hissetmiıtiin. 

- Ôteki erkekler j'ibi Kristi· 
yanın da bir sürü masallanna din
lemiıtim. Fakat kalbimi ona ver· 
dilimi bilmiyordum, onun. aramız· 
dan ebediyen aynhfiyle bütün ben
lilimi de birlikte ahp sürüklediti. 
ni acı duyarak şimdi anlamıştım. 

O H, anne ve babam kadar 
bana en yakın bir mevcudiyetin 
kayıbı önünde pfmp kaldım. 

insan, birlikte yapdıta ve ae
vilditi halde sevdilini anlayama 
dıta ve ancak kayıp olmalariyle 
bimayelerinden" mahrum kahnca 
çok mütfik ve lüzumlu birer var
hk olduklaranı anladıta bir anne 
ve baba ıevgisi derecesinde Kris
tiyam da sevditimi anlam11tım. 

Bu kayıptan sonra erkeklere 
tahammül edemiyor ve herkesten 
nefret ediyordum. 

- Kriıtiyan aceba döner mi?. 
Diyor ve eonra ; onun yerleımek 

'*>''• ıittiti aklama relince 1 

Ben , bütün bunlar arasında 
ne kadar kolay avlanır bir (şikar) 
olabi:irdim 1 .• 

Her rece yatata gerdikten 
sonra kapı arkasmda ıüpheli bir 
kimsenin_ beni gözelleditini tasav
vur ederek korkuyordum , her 
inaan , iyi veya kötü , bana şüp. 
heli rörünüyordu. Odamın önüne 
çekilditim her zaman adeta titri
yordum. Bu hal tekrar edip duru· 
yor ve ben herteye ratmen zaru· 
ri olan seyahaılardan vaı geçmi· 
yordum .. 

Bir srece lıtanbulda bulunu· 
yordum. Adetim , daima herkts 
uyuduktan ıunra odama çekil· 
mekti. Gı-celeri kı•altmak i1ttiyur
dum. Odama çıkmak üzere mer
divenleri Pfarken her oda kapı
ıının önünde muhteı;t büyüklük
tf', kadın ve erkek , ayakkabıları 
aörJGm. Bu görüt kafamda yeni 

bir ideal yarattı. 

Çok sade ve her halde ba
yatı olmayan bu ideali yendikten 
sonra ertesi gün Beyoğ-lunda bir 
kundura mata:usana girdim . 44 
nuwara bir çift erkek ay akkab111 
ıatın aldım. 

Genif ve çok atır olan bu 
ayakkabıları iri , yarı bir erkek 
ancak aiyebilirdi • 

O günden ıonra daha iki yıl 
devam eden büUln ıeyahatlaramda 
benim tadık 44 numaralı ayakka 
bılarımı , kedi yavruıu gibi, otel· 
den ott>le tıııdım. 

Her oteldr. )'altı~ım odanın 

"Size büyük bir müjde ve 
havadis veri}orum. Kristiyan gl· 
di. Şimdi Fransadadır. Amerikaya 
hareketine sebep senin sevgini 
kaz.anamadığı düşüncesi olmuş
tur. Amerikayı çok beğendiği hal
de seni bir türlü unutama'iığın

dan dönmeğe mecbur olmuı. Ben 
ona bütün sırları ifşa ederek se· 
nin adresini de verdim. Deliler 
gibi sevinç içindedir. Napoliye 
senan yanına hareket etmek üze
redir. istikbaline haıırlanabilirsin.,, 

Bu mektubu aldıktan sonra 
tam ıekiı gün bekledim. Gözle· 
rim )'Ollarda kaldı. " Acaba ben· 
ıettitim erlrek o mu idi? Fakat o 
olsaydı heni hiç olmaua görmek 
istıyecr~ ti. Hrr hıtlde o delildi. 
Gelmiyf'ceğini anlayınca Fransaya 
döndüm. 

Deı hal arkadaşımın evine 
koıtum iık Örl('e ihtiyatlı ve te· 
reddütle konuşan arkadaşım ni 
hayet herşeyi açıkladı : 

-" Evet, Kristiyanla görüş. 

tüm. Uzun uzadıya konuıtum. O 
fimdi yine Amerika ve yahut 
baıka bir diyarın yolunu tutmuı 
bulunuyor . ., 

"Ne iıin? diye bana hiç sor
ma, çünkü, sen o kadar bahhız 
bir kızsın ki.., 

" Kristiyan Napoliye gitmif, 
bulundu~un otele yt rleımif, fakat, 
o gece seni yabancı bir erketin, 
hem de öyle bir erkeğin odHına 
girerken ııörmüş ki bu erkek, her 
halde kabı birisi olacak. Çünkü 
ayakkabıları çok büyük ve han
tal ıeyleımif.,. 

(Bqı 1 /aci .. ,ıada) 

reffüleri yilzünden milyonlarca 
vatandaıan fena bir vaziyette kal
dıtını , yardıma muhtaç halka 
elden gelen kolaylıtın yapılaca
Q'ını atlatmııtar . 

140 liraya kadar maaı veya 
ücret alanlara kendiıi ve kansı 
için birer kat elbiıelik kumat 
verilecektir . Bunlardan yükıek 
maaı alanların yalnız kendiıine bir 
elbiselik kumaı verilecektir. 

Baıvekil bundan ıonra hubu
bat meıelesine ıeçerek, İngiltere 
ve Amerikıdan 30.000 ton but· 
dayla 35,000 ton arpanın mem
leketimize girditini diter kısmın 
da gelecetini söylemiş ve çiftçi. 
terimizin 600.000 ton borçlandıtı, 
halbuki 1,5 milyon ton ıibi bir 
rl'kam belrlenditini, bunda suba. 
şılaı m hat4 ettitini, maamafih her 
ne olursa olsun çiftçilerimizin ta· 
yin edilen miktarda borçlarını 
ödeyeceklerini ıöylemittir. Bun · 
dan ıonra Bafvekilimiı. mahdut 
gelirlilere bulgur, Pirinç, Yat da·ı 
tıtılacatını tia bildirmiştir. 

Şeker ilinin ıerl bir buhrana 
gittitini ıöyteyen Başvekil bu se-

1 
ne teker,, iıtihsalinin 50,000.000 
kilo oldutunu, halbuki 100.000,000 
kilo beklenildilini, hariçten de ı 
şeker ıetmesi ıaık4nmm çok zayıf 
oldutunu, bunun için halka, nü· 
fus başına 600 gram teker tevzi 
edilecetini kaydetmiıtir. 

Kumaş meselesi etaafanda da 
Batvekil, devlet fabrikaları mamu
IAtının halka normal fiyatlarla H· 

talacatını ve bu kumaılırın rcımi 

fiyatlarla ıatılmaaına gayret edile· 
cetini ıöylemittir .: Kömür · mese
lesini ele alan bııvekil, kömürün 
resmi m6e11e1elere 9 ,5, hususi 
müeıseselere de J 1 ,5 liradan sa· 
taldıtını:ıöylemif ve kömür dar· 
htımıı mevcud oldutunu bildir
miftir. 

<Varlık vergiıi> ne gelince : 
Bır def'aya mahsus olmak 

üzere, kazanç ve gelir ıahiplerin· 
den t-u isimde bir vergi atanacak.,. 
tar .• Buna sebep, tedavüle çıkan 

faıla paramızın bir kıımını ıeri 
çekmektedir. Varhk vergiıi bir 
def'aya mahıus vergidir. Bu ver· 
ıi ıunlardan alınacaktır. 

a- Kazanç verıiıi kanunuyle 
iktiaadl buhran verıriıi kanunu ile 
mükellef bulunanlardan, 

b- Büyük çiftçilerden, 
c- Bir yıllık gayri aafi iradı 

2500 liradan fazla olanlardan, 
d- 1939 senesindenberi ver· 

giye tabi it ve teıebbilsiyle ukraı
tığı halde bu tarihten ıonra itini 
tatil etmiş bulunanlardan. 

Varlık vergisi her şahım na
mına tarh edilecektir. Şirketlerden 
de bu verıi alınacaktır. Bu vergi 
her viliyet ve kaza merkezinde 
mahallin en biiyük mülkiye me-

1 
muru, malmildtlrü, belediye ve 
Ticaret odalarından ıeçilecek aza. 
lardan müteşekkil komiıyonlar 
tarafından tarh edilecektir. Bu 
komiıyoolar, vergilerin tahsil ve 
teıbit ifini on bef ıün içinde bi . 
tirmek mecburiyetindedirler. Bu 
vergiler, komisyonun kanaatı ile 
teıbit .. ve tarh edilecektir. Bu ka · 

rarlar detişmez kararlar olacak
tır. Bu vergiye tAbi çiftçiler de 

varlıklarının ancak yil:rde befini 
vereceklerdir. Bu verfiler tarh 

adildikten itibaren on bef pn 
içinde mal ıandıklarına yatmla· 

cakhr. On beş'ıGn zarfında öden
meyen vergiler: tahıili emval ka. 
nunu:mucibince tahıil edilecek

tir. Geçe~ birinci hafta zarfında 
yüzde bir, ikinci hafta :ıarfmda da 
bu verıiler yüzde iki ceza ile 
tahsil edilecl!'ktir. 

Bu kanun, fiipheıiı ki maU 
tarihimizde mühim bir hadiıe teı· 
kil edecektir. 

Ankara : 11 ( Tflrlcıözü muha
birinden )- Sayın Baıvekilimizin 
Büyüle Millet Meclisinde ıöylediti 
bugünkü mühim nutuk , Mecliıte 
ve yurdda büyük akiıler uyan
dırdı • Baıvekilimizin bu önemli 
nutuklarını müteakip kanan 14yi· 

halan müzakeresine ıeçen Men· 
liı, bir varlık verıisi kanununu 

ittifakla kabul etmiftir • Varlık 
vergiıi kanununun ıureti tatbiki 
hakkındaki nizamnamede derhal 
vilayetlere teblit edilecektir. 

Ankara : 11 (A.A.)- Fevkali· 
de ahvalden faydalanan Tfirk tile· 

carlarının yurdun tehlikede görül· 
dütü bu gilnlerde tarihi ve ferefli 
vazifeyi yapacatı dflf(lnülerek bir 
•·varlık vergiıi,, ihdH _edilmiı )e 
bu kanun liyihaaı buıün büyflk 

millet meclisinde kabuledilmiftir. 
Meclis cuma ıini toplanacaktır. 
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Duyduklanmız 

Harbin doğurduğu 
garip meseleler 
ltalyanın Milan şehri, geçen 

seneki 55 bin metre murabbaına 
karşı bu sene 569 bin metre mu
rabbaı yerin ekilmesiyle şehirler-

de yapılan ziraatte bütün rekor
ları kırmıştır. Bu sene şehirde e
k ilmedik bir karış yer kalmamış
tır. Yeşil sahalar, oyun yerleri ilah 
her taraf sürülmt:ş ve bunun 365 
bin metre murabbaına buğday, 

utuzbeş bin rne1re muraobaına 
buğday, otuzbeş bin metre murab · 
baına mısır, yüL on biıı metre 
murabbaına a y ç i ç e -
ği vesair yağlı nebatlar ekilmiş
tir. 

Bıığday kemale geldiği için 
yakında biçilecektir. Bu St:"fle f'n 
iyi huğday büyük Kilise mt>yda
nınd~ yetişmiştir. 

Mi landan sonı a. böyle paı k
larında, meydanlarında ziraat ya
paıı Bürüksel şehridır. Fakat ora
da yalnız patates ekilmiştır. Leo
pold parkının çimenli yamaçları, 
mebusan meclisi ormanı gibi ge
niş sahalar binlerce kısımlara ay
rılarak bahçıvanlar cemiyeti azası 

tarafından ekilmiştır. 

* 
Bulg-aristanda hayvan yiyece-

ğinin yetmediğinden Bulgar ziraat 

nezareti, kendisine ait, makamlara 
yeni yeni hayyan yiyeceği menba
larının aranmasını emretmiştir. 

Nezaret, bağ bozumundan ve bağ 
kesiminden sonra elde edilecek 
bağ yapraklarile bağ çubuklarının 
hayvan yiyeceği olarak kullanılma
sına büyük ehemmiyet vermiştir. 

Böylelikle muvakkakn olsun Bul· 
garistanda hayvan :yiyeceği buh· 
ram önlenmiş olacaktır. 

Bağ yaprak ve çubuklarının 
bağ bozumunda derhal toplanma· 
sına başlanacaktır. Nazaretin teb
lig-ine göre, toplanacak bağ çu
bukları demetler halinde iyice bağ· 
!anacak ve hayvan yiyeceği maki
nelerinde kestirilerek doğra
nacak, samanla karıştırılarak, hay-
vanlara yedirilecektir. Nezaret, vi
layet, nahiye ziraat mühendislerin
den mensup oldukları mmtakalar
dan toplanacak bağ yaprak ve 
çubukları hakkında malumat iste· 
miştir. Bunlar depolarda saklana· 
caktır. Ziraat nezareti, bağ yap· 
rakları ve çubuklarının doğrana

rak ö~ütülmesi için elzem olan 
sap makine ve değirmenlerinin 

ziraat bölgelerine dağıtılması hak· 
kında tedbirler almıştır. 

TÜRKiYE r'RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 12.11.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştır11hm. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Karışık program. 

12.30 Program ve Memle"et saat 
Ayarı 

12.33 Müzik : Karışık program. 
12.45 Ajans:haberleri. 
1 3.00-
13.30 Müzik : Bayan okuyucula

rımııdan fasıl şarkıları. 

18.00 Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Saz eserleri. 
18.20 Müzik : Karışık şarkılar. 

19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Müzik : Dans müziği (Pi). 
19.30 program Memleket Saat 

Ayarı ve Ajans Haberleri. 
19.45 Serbeı on daldka. 
19.55 Müzik : Eski Kanto ve 

türküler. 
20.15 Radyo Gazetesi. 
20.-45 Müzik : Halk tür"üleri. 
21.00 Konuşma (Evin saati.) 
21.15 Müzik : Müzik sohbetleri. 
21.45 Müzik : Radyo senfoni or-

kestrası. (Şef: Dr. Praeto
rius). 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar 

22.45/ 
22.50 Yarınki Program ve Ka

panış. 

TORKSOZO 3 Sayfa 

Bir /ngiliz pi/otu vazifede 

• 
· ıtalganlarl büyük 
şüphe içindeler 
Bir taraftan bir taarruz endişesi ! 

Londra : 11 (Radyo) - Ro· 
ma radyosu ltalyan halkını _yakla 
şan mağlubiyete alışdırmak için 
gayretler sarfrtrnektedir. Bu rad
yo dünkü neşriyatmda , İtalyan 
utkunun karar<lığını ve memleke
te her istikametten hücum edilme
sinin muhtemel olduğunu söyle
miştir. 

Çöldeki İngiliz zaferi 
umulmadık neticeler 

doğurabilir 
( Bası 1 inci sa:ylada ) 

malanndan ileri geldi. 
Bu bakımdan İngilizlerin bir 

daha ele geçmemiş üstünlükleri 
vardır. Bundan istifade ederek düş· 
man kuvvetlerini, uzaklara gitme
den, olduğu yerde eritmeğe, kor
kunç mesafeler aşarak bir daha 
cephe kurmak tehlikesinden kur
tulmağa çalıştılar. Şimdiye kadar 
gelen haberler bu planı az çok 
başardıklarını bildiriyor. Eğer ma
reşal Rommel, çölün başka bir 
noktasında yeniden tutunamıyacak 
kadar insan, bilhassa tank ye tay
yare kaybettiyse, lngiliz ilerlemesi 
altında yeniden Afrikaya silah ta
şıması güç olacak ve çölden çe
kilmekten başka çare bulamıya
caktır. 

Fakat henüz orada değiliz. 
Rommel gibi usta, çöl manevrala
rına alışık, cesaretli bir kumandan 
için bütün kurtuluş kaynakları bel
ki tükenmiş değildir. 

Almanların söyledikleri gibi 
geride bıraktığı perde kuvvetleri 
çarpıştırırken ağırlığını istediği ye
re, istediği şekilde götürebilmiş 

ise, harb henüz bitmemiş demek
tir. 

Ne olursa olsun, general 
Montgomery, bugüne kadar elde 
etliği zaferle harb talihini lngilte
re lehine çevirmiş oluyor. Afrika
da kat'i bir zaferin neticeleri yal
nız Mısırın kurtulması, Şarki Ak
denizde lngiliz hakimiyetinin geri 
gelmesi bakımından değil, Avru
pa harbine yapacağı maddi ve 
manevi tesirler itibarile de ölçüle
miyecek kadar büyük olabilir. Mih
ver kuvvetleri şimali Afrikadan 
büsbütün çekilirse Akdeniz ve O· 

nunla beraber İtalya, müttefiklere 
yeniden açılmış bir kapı olacak
tır . 

Çöldeki zafer tamamlanırsa, 
lngilizler için harbin yarısıdır. 

Necmeddin Sadak 

:ı::ııı:ııııı:ı::ıııı:::::ı 
.Alman tahşidatı 

Ankara: 11 (Radyo gazetesl)
Almanların Yugoslavya ve Yu 
nanistan bölgelerine mühim mik· 
tarda askeri kuvvet gönderdiği 

bildirilmektedir. 

::::ı:::::::ı:ıı:ı:ıı:::ıı: 

Bay Çörçil'in 
son beyanatı 
Londra : 11 (Royter) ·- Çörçil 

bugün söylediği büyük bir nutuk· 
ta ; Şimal Afrikada harekete geç· 
mek kararından Stalini son Mos
kova ziyaretinde haberdar ettiği

ni açığa vurmuş ve Mısır hareket· 
!erindeki Mihver kayıpları hakkın
da general Aleksander'in dün ak· 
§ama kadar verdiği malumata da· 
yanarak şu rakamları vermiştir. 

59,000 Alman ve İtalyan ölmüş , 
yaralanmış veya esir edilmiştir. 

Bu miktarın 34,000 i Alman , 
25,000 i ltalyandır. Bir çok İtal
yan grupları çölde başı boş gez
mektedir. Buna mukabil Müttefik 
zayiatı yüzde 58 i lngiliz olmak 
üzere 13,600 kişidir. 

Başvekil bundan sonra , son 
havadis olarak Cezairdeki Buji 
şehrinin Amerikalılar eline : geçti
ğini bildirmiş ve dimiştir ki : 
"Düşmanı Fransız kapılannda vur
mak için hazırlıklarımız büyüye· 
cek ve gelişecektir.,, 

Sollum • Halfaya 
muharebeleri 

(Baştarafı Birincide) 
cumlarda bulunmaktadır . Birçok 
nakliye vasıtaları yakılmışhr • 23 
lngiliz ve Amerikan uçağı düşü· 
rülmüştür. 

Londra : 11 (Radyo) - Ge· 
neral Wavel bugün General Alex· 
ander'e bir telgraf göndererek 
kendisini büyük muvaffakiyetinden 
ötürü tebrik etmiş ve başarıları

nın genişlemesini temenni etmiştir. 
Londra : 11 (Radyo) - Mı 

sırda, bütün camilerde, lngilizle · 
rin muvaffakiyetleri ve zaferleri, 
Mısır topraklarının müstevli mih
ver kuvvetlerinden istihlası için 
dualar yapılmaktadır. 

FINDIKTAN Y AG 
ÇIKARILACAK 

1 Sovyet cephesi 
1 CBaştarafı Birln~ideı 

MONTEVIDEO 
TOPLAN TiSi 

İtalyanın İddiası 
Roma : 11 (Radyo) - Mon

tevideo'dan bildiriyor : Birleşik 

Amerika devletlerinin mümessil
leri Cenubi Amerika mümessille
rile beraber Montevideo'da tekrar 
toplanmışlar ve Birleşik Amerika 
mümessilleri Amerika kıt'asının her 
hangi bir tehlikeye karşı müdafa
ası için, bütün Amerika Milletleri 
nin birleşmeleri talebinde bulun -
muşlardır. Amerika kıt'asına tehli 
ke nereden geliyor? Amerika'ya 
tecavüz etmek kimsenin aklından 

geçmez. Birleşik Amerika'nın teş 

vik ve tazyiklerine rağmen Arjan
tin hükumeti bu garip taleplere 
kulak asmamaktadır. 

Batırılan Mihver 
deniz nakliyeleri 
Londra : 11 ( Radyo )- Pro-

tus adlı bir 'İngiliz denizaltısı bü
yük bir iaşe gemisini batırmıştır. 
Protus'un Akdenizde batırdığı 
diğer gemiler de 60,000 ton tut· 
maktadır. 

Bayan Ruzveltin 
tetkikleri 

Londra : 11 ( Radyo )- Ba · 
yan Ruzvelt Şimali lrlaodaya 
gelmiştir . Burada kıtaları teftiş 
edecektir. 

Hava hücumları 
Londra: 11 ( Radyo )- Dev 

riye uçaklarımız iki Mihver uça· 
ğı düşürmüştür • Tayyarelerimiz 
Havr doklarım boll,lbardımarı et
miştir. 

Bakar da işgal 
edilecek mı? 

- İkinci sahifeden artan -
ver tayyarelerinin devamlı taar· 
ruzlarından şimdiye kadar ağır 

zayiata uğradıkları için bu ağn 

kayıpları haklı ve mazur göstere· 
cek acil zaruretler olmadıkça, btı 

harb cephelerine sevkiyatlannı 

Akdeuiz yolile yapmaktan çekin
mekte ve Ümit burnu yolunu ta· 
kibetmektedirler. Bu sebepten do
layı, müttefik vepur kefileleri, 
Dakar ile Pernambuco arasından 
geçmeğe mecburdurlar. Bu liman, 
Mihverin eline ieçtiği takdirde bu 
nakliyat daha büyük tehlikelere 
maruz kalacaktır. 

Ankara : 11 (a. a.) - Tica
ret Vekilliğinin fındık.tan yağ ve 
küsbe çıkarilması mevzuu üzerin· 
deki tetkikleri sona ermiştir. Gi
resun fındık ihracatçılar birliği u
mumı katibi ve fındık tarım satış 

kooperatifleri tımum müdürü bu 
mevzu etrafında Tiraret Vekilliği 

ile temas etmek üzere Ankaraya 
gelmişlerdir- Şimdiden fındık :unu 
Giresunda yağı almaksızın yüzde 
beş ve on nisbetinde ekmeklik 
una karışhrılmakta ve bu suretle 
daha yüksek k:ılorili ekmek temin 
olunmaktadır. Fındıktan istihsal 
erlilen yağın madeni yağlarla ka
rıştırılarak sanayide , yahut tasfi · 
ye neticesinde kokusu alındıktan 

sonrn nefaset , kalori ve fiyat ba
kımından çok elverişli bir şekilde 
yemeklik sade ya~ yeı ine kulla 
nılabileceğı anlaşılmıştır . 

Bir kilo fındıklırn 600 gram 
yağ , 400 gram kiispe çı1<makta
dır. 

Fındık küspesi de ekmeklik 
un içinde ve bilhassa pasta ima
linde sarf edilecektir. 

Almanlar F ransanın 
ceuubunuişğale başladı 

(Baştarı.ıfı Birincide) 

tur : 

1 
1 

1 

"Fransızlar,'bayatımm en eüm 
günlerini yaşamaktayım. Sizlerden 

en büyük süküneti istiyorum . ' 
Başkumandanlığı ele aldım • Va 
tanı için ölmeğe hazır olan kab
rao:ıan askerlerimizi selamlarım . 
Fraosadan başka bir düşüncesi 

olmayan Mareşalinize ilimad edi 
oiz t ,, 

Vişi : 11 ( Radyo ) - Al· 
man kıtaları bu sabah işgal edil· 
weyen Fransaya girrueğe başla· 
mı.şiardır. Bu kıtalar Akdeniz sa
hilindeki yerlere yerleşecektir . 
Fransız milleti bütün hadiseler· 
den haberdar edilecektir . 

Alman kıtaları Lyonu geçmiş 
ve Vişiye varmıştır . Diter bir 
kol Tulza girmiştir. Alman ordu 
suna , Fransız halkını milmkün 
mertebe rahatsız etmemesi bak· 
kında emir veril~iştir . 

Roma : 11 (a. a.) - Alman 
ve ltalyan kıtaları bu sabah işgal 
edilmeyen Fransız hududunu ge
çerek bu toprakları işğale başla· 

mıştır. 

Londra : 11 (Royter) - Ma
reşal Peten Veygandla birlikte 
Vişiden ayrılmıştır. Mareşalle ge
neralin gittiği yer meçhuldür. 

cephesinde don başlamıştır . Ha· 
raret sıfırdan aşoğı 12 ye düş
müştür. Küçük göller ve ırmak· 
lar donmuştur Kafkaslarda hava 
di§"er kısımlara nisbeteu ılıktır. 

Berlin : 11 ( Radyo ) - Her 
ne kadar .A.kdeniz havzasrndaki 
lıarekat lıakkında havadisler ilk 
planda gelmekte ise de doğu cep· 
besinde Staliugradda Rus hare· 
katının yalnız müdafaaya mün
hasır lcalmış olma

0

sı da mühimdir. 
Askeri mü.şahitlere göre , şehrin 
düşmesi çok yakmdır . Ruslar;u 
bugünkü hale gelmelerinin sebebi 
son haftalar ve aylar içinde uğ• 
ramış oldukları zayiattır. Ağustos 
ayındanberi Rusların kaybettik· 
leri tanlt yekunu yalnız Stalin · 
gradda beşyüzü bulmuştur. 

Stokbolm : 11 ( Radyo ) -
Verilen haberlere göre , Alman· 
lar yakında Stalingrada karşı bü
yük bir taarruza geçeceklerdir • 

Ameı ikalılar Fransız 
şimal Afrikasını dün 

tamamen iıgal etti 
(Baştaratı Birincide) 

kat durmuştur. İngiliz donanması 
ve uçaklar kara harekatını des· 
teklemektedir . Y ambar zırhlısı 

yanmaktadır • Safi ve Mehdiye 
şehirleri elimizdedir . 

Londra: 11 ( Radyo )- Tu·· 
nus umumi valisi Bekife gelmiş· 
tir • 

Vişi : 11 ( Radyo )- Cezair 
umumi valisi Kostantine giderek 
Cezairin idaresini ele almıştır. 

Londra : 11 ( Radyo )- Ka
zablanka şehri şiddetli bir topçu 
ateşi altına alınmıştır . 

Vişi : 11 ( Radyo ) - Dün 
saat 17, 15 de Cezair ve Tunus 
şehirlerinde tehlike işareti veril· 
miştir • Uçalıtsavar ateşi açılmış

tır. 

Londra : 11 ( Royter )- Şi · 
mal Afrika Fransaı;1 Fasta dahil 
olduğu halde tcmameo teslim 
oldu. 

Yurddaş! 
Kızıla ya üye ol 
ve her zaman 
için yardım et. 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi veya 

Köyü 

Sarı Yakup 
,, 
.. 

Ali dede 

• 
" 
" 

,, 
Kurtulu~ 

.. 
" Çınarlı 

Uluca mi 

Tepebağ 

İstiklal 
Yılanlı 

" Fevziye bucağı 
Sofulu Köyü 
,, ,, 

Mevkii 

Sipahi Pazarı 
Pekmez ,, 
Köşkerler 

Kuyumcu Resul 
sokağı 

taşçıkan 

" .. 
Camii atik 
Yeni istasyon 

,, 
" 

Köprü sokağı 
Durmuşfakı 

Ada 

94 
97 
96 
70 

78 
78 
74 

80 
533 
533 
544 
399 
198 

Par. 

13 
17 
18 
26 

3 
44 
46 

73 
7 
6 

13 
12 
2 

Clnsi Mikdarı 

Dükkan 9. M. 

" .. 
Arsa 

,, 
.. 
,, 

15,5 " 
10,5" 

140 n 

192.5" 
142,5 " 

54 • 

ev 142 ,. 
Arsa 55 u 

Aısa 360 .. 

" 110 .. 
.. 3431 ,, 

Ev ve 455 ,, 
mağazalar 

,, 198 3 mağaza 67 ,, 
Abuıade sokağı 263 79 Arsa 113 ,, 
Salimbey ,, 172 4 Ev ve arsa 202,5 ,, 
Narlıca J!E.u_T_a_r_ih_i ____ T_a ... p_u_N_o_: 

Kaymakam 
Köy içi 

2 nci Teşrin 50 tarla 11031 
939 

Mayıs 938 
Mart 3'l.7 
Ağustos 942 

" 

52 bağ 64332 
178 ev 100 
20 tarla 36772 

21 ,, 18386 

Hisse 
Mikdarı 

Hazine hissesinin Verii 
ka}dına göre Kıymeti 

L. K. -----------
Temamı 

Temam 
) 

> 

> 

> 

250, 00 
600, 00 
500, 00 
140, 00 

385, 00 
285, 00 

> (üzerinde başkası· 54, 00 
nın binası var) 

> 

> 

> 
> 

• 
> 

3/4 
Tamamı 
, 

M. 2 

> 

Zirağ 

M. 2 
)) 

500, 00 
16, 50 

10&, 00 
33, 00 

1715. 50 
2000, 00 

750, 00 
113, 00 
430, 00 

7/32 72, 45 

1/14 9, 19 
yarısı 40, 00 

> 129, 50 
> 66, 50 

Yukarıda evsafı yazılı 21 parça gayri menkulün mülkiyetleri 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 
açık artırma ve peşin para ile satışa çıkarılmıştır. Müzayede 13/11/942 tarihine müsadif Cuma günü saat 
14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda yapılacaktır. İzahat almak isteyenlerin her gün ve her saatte 
Milli emlak servisine müracaatları ve taliplerin % 7,5 teminat makbuzlariyle mezkur gün ve saatte komis-

yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 1-4-8-11 14762 
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Sayfa 4 TORKSôZO 

........................................ • • • • • •• •• •• • • • 1 TURKSOZU i • • • • • • : Gazete ve Matbaası : : : • • • • : Türksözü OKUYUCULARIHA DONYAHIH HER TARA- : 
! flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- İ 
: Gazetesi NÜHEVERİR. TORKSOZONO TAKİP EDİNİZ. : 
• T • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, afiş, .1 
: plAn, harita, bilumum matbaa TürksÖzÜ 1 
• işlerini TOrklyede mevcut mat- • 

•
: 11aaıara rekabet eder derecede Matbaası ı. 
• tab ve slratle elden çıkarır. • 

: 1 
! Türksözü Cilt Kısmı ! • • ! SAGLAM TEMİZ, ZARİf CİLT ımnİHİZİ ANCAK TORKSOZO 1 
• MOCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ • e • • • : .................... ~·················=' 

- -

B OR SA 
1 

PAMUK - HUBUBAT 

1 

10- 11 - 1942 

1 --- KiLO FlATI 
CiNSi En az En çok 

K. S. 1 K. S. 

Akala ı 00.00 95,oo · 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1- 88,0C• 88,75 1 

Klevland il - 75,00 85,00 ! 

M. ParlakJ 72.00 74,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapım alı 

Y. Çiğ~ 00,00 -
11.00 K. Çiğidi 15,00 

Susam - 70,00 
-Buğday yerli 72,0(f - 72,50 

Arpa 0,00 - 0,00 
-Yulaf _ -o.oo-ı-o,oo 

1 

- -- - ! 

-·-----------. • • 

i Satılık Arazi ı • • ! Adana VilAyet merkezine ı 
! onbeş kılometre uzakta Bü- i 
! yük Dikilide , arasından su· i 
! lama kanalı , demiryolu , ve i 
! inşasına başlanan asfalt şose i 
! geçiyor. içinde tŞimendüfer is- i 
! tasyonuda vardır . H c r i 
! türlü ziraate , Portakal , Li- i 
! mon , sebze bahçeleri yetiı · i 
! tirme~e çok müsait birbirine i 
! muttasıl derecede yakın altı i 
! parçada sekiz yÜ7. dönüm a i 
! razi satılıktır. i 
! icar getiren akarla da mü- i 
! badele edilebilir. • 
• • • D. N. Arıkoğ'lu kardeşle- i 
! re müracaat. • 
! Telefon : 347 , 355 ! 
'·---------------·~ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
-ıı ilan 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai : !00.000.000 Türlı liraar 
Şube ve ajanıl acled ı : 26) 

Zirat ve t icart her nevi banlc.a muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 
a7 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana g-öı~ ikı :, miye dağıtılacaktır . 

4 Adet 
4 
4 

1000 
500 
250 

Liralık 4000 Lira 
2000 
1000 

40 100 4000 

100 50 
120 40 
160 20 .. 

5000 
4800 
3200 

.. 

.. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye ç1ktığ1 takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eylal, 11 Birincikanun, 
Mart ve 1 \ Huir:ı, tvi 'ı\ .. ri rı J • çekil ecektir. 

------------------------------------- - --·-------
• 

T. iş Bankası 
K8çlk tasarruf be~apları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayı$, 3 Ağudoa. 

2 lkincitefrin tarihlerinde yapılır 

D. D. 4dana 6. İşletme, Arttırma ve Ek-

siltme Komisyonu Reisliğinden : 
Muhammen bedeli 22050 lira olan lskenderun limanındaki 

Antrepoların 4900 Mı2 parke ile kaldırımlanması 30-11-942 
pazartesi günü saat l 6 da kapalı zarfla ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konmuştur. 

Bu işe lüzumlu olan parke ve kumların hat kenarından iş 
yerine kadar tahmil, tahliye ve nakil idarece yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret odası Vesikası, nüfus tezkiresi, ikametgah 
vesikası ve 1653 lira 75 kuruş teminat akçesiyle birlikte ka
nunun tarif ettiği usulda hazırlanmış zarflariyle ihale saatmdan 
bir saat evveline kadar şartnameler Sirkeci. Ankara, Adana 
işletme müdürlüklP.rinden ve Mersin Gar şefliğinden parasız 
olarak tedarik olunabilir. 6-10-15-20 14774 

i 1 an 
ADANA DEVlET HAVA YOllARI 

MEYDAN MÜOÜRlOGONDEN : 
1 - 2500 ili 3000 boş Benzin tenekesi açık arttırma ile 

2490 sayılı kanun mucibince: 21111/942 günü saat 11 de sa· 
tılacaktır. 

2- Muhammf"n bedeli 3000 lira olup muvakkat teminat 
225 liradır. 

3- ihale şartnamesi Meydan müdürlüğünde görülebilir. 
4- Taliplerin muayyen gündt! teminatlf"rı ile birlik de 

meydan müdürlüğüne müracaatları. 5-10-14-19 14767 

1 z; Teşrinisani 1942 

........................... • • 1 • 
Badyo taknlllaln iki maclzaıı 

ORION VE DECCA 

1 Radyolarını Mutlaka Görünüz. ...... 
1 SOBA Yerli ve Avrupa mamu-

• 
l latı zarif ve sağlam so-

balar ve yemek ocakları e 

1 Standart Marka1ıTiiEFON Makineleri 1 
1 ve ELEKTRiK Edevatı : 

1Alfa-Lavalv·Viking1 
1 Markalı İsveç mamulatı SÜT Makineleri : 

1 .~ : 
1 Çinko, ~iYi, Lavabo : 
't Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • • • • • • 
: Şık, zarif YATAK ve YEMEK OOASI ve SAlON 1 
1 Takımlarımız ve ÇOCUK ARABALARI nın : i envaı_ gelmiştir ! 
1 MÜESSESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER • 

1 •: HUSUSTA MEMNUN KALACAKSINIZ 
• H • : umer Başeğmez ve Şeriki ı • • •:Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 

14717 • ........................... 
- -- - - - - - - - - ---------

0 ......................... 0 

İ ADEMİ İKTİDAR VE BELGEVSEKlitİHE İ 
e KARŞI • 

1 FORTOBİN 1 
• S. ue /. Muauenet Vekaletinin Ruhaatını haizdir 1 
: Reçete ile alınır her eczanede bulunur • 1 Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 1 
• Yağca mi civarı No. 14 - Eski Selanik Bankası 1 
e Posta Kutusu 105 14520 

0 ......................... 0 
-.J • ·~ - - -

:z::::zzz::ac&:~Z2Ql:ZWUUKZ:KZZ 

N 
Doktor 

Turgut Soy er ~ 
n Hükümet civannda l.Hkam•t Ecuhanesi karı•sındıki ç•kam M 
il ıoikak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder . Haftanın 

M Sı ılı vo Cuma günleri öğleden sonra fakirlere parası:& bakılır , 
2'.l- 26 

l::cg:uuuuuu:s::::a::uuu:ır:uuu:::= 
~zuu:a:::a2L1L:a::~nnr:=z:::B::s:a::z:& 

~ DOKTOR M 

~ ' mMuzaff er Lokman 
M 
n Bergin baıtaıarını maayeaalla· 11 
~ nesinde . kabul adar. ~ 
z:ıaı:::z::z·:mc:::a:::u u:a:::z::a::zzz::m::::a:::::a: 
~===~ 

194' ikramiyeleri -o.••••• .. ••••••••••• .... •••o : ............ ~·· .. ······: 
: ZENGİN OLMAK iSTERSENiZ :· i MÜCEllİT VE BAVUlCU i 

::ııııııııııııııııııııııııı 

Nlbatçl eczane 

~ 

~ 

1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 1000 - 3,000 .. •• .. 
2 .. 750 .. 1,500 .. 
3 .. 500 .. 1,500 " 

10 250 - 2,500 
" .. " 

40 
. 

100 4,000 .. " .. 
50 50 - 2,500 ., 

" 
200 .. 25 

" 
5,000 

200 .. 1(. .. = 2,000 " 

Türkiye ı, Bankasma para yahrmakla yalmz 
para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz 

• ç k k. . ı i 1 U UrOVa IŞesıne : f Hidayet Çeri ı 
• Koşunuz f Koşunuz J • ı Cild işlerinizde temizlik, ı • • · • ••• 1 ı ucuzluk, sürat ararıaLııx (Al · ı 
• Olşamlzden bir bilet alırsanız mat- : tın kitap) cild evine U\~rayınıı:. :ı 
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