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Londra 13 (a.a.) - loa-ilteroye youi· 
den Kanada takviye lutaları relmittir. 
Bunlar arasında piyade ropu ve tank 
savar birlikleri vardır. 

~------------------J 
İngiltere ve Sov
Yet Rusya ittifakı 

Yazan: CAViT ORAL 
Bu son günlerin on mühim si 

Yaai hadiıeolerlnden birisi de lngi· 
li2 ve Sovyet ittiJ,kının imzalan· 
ınış olmasıdır. Şark cepheıindeki 
durrunluk dünya umumi efkarında 
ve matbaat neşriyatıuda batı ilıti· 
11tallere yol açmıştı. Herkesin ka· 
rasında az çok acaba bu durğun· 
lnğ-un arkasından yioe bir Alman · 
Sovyet anlaşması mı çıkacak şek
linde bazı kuruntular ve tahminler 
beliriyordu. Çünkü bu harbin baş· 
laoiıcıodanberi öyle tezatlarla, J 
Öyle sürprizlerle karşılaşdık Li, 
bir Alman • Sovyet 1nlhuna ihti· 
mal vereoleri hiç de haksız gör· 
ınemeği icap ettirir. Nitekim 939 
ağqıtoı anlaşması da gayet ani ola· 
rak ortaya çıkıvermişti. Bir taraf· 
tan logiliz ve F'ransız heyetleıri bir 
neticeye varmak ve bu 1Uretle har-
bi önlemek için uğraşnlarken, di 
ier taraftan Moıkova onları oya 
lamış ve Almanya ile aolaııver 
aaiıti. Onun için şayet lngilterede 
böyle bir sürprizden endişe elmiş 
olabilitae, onuda rayet haklı rör 
11aek lazımdır. Zaten politikıl vazi
yetin icaplarına göre bir memle
ketin keodl menfaatlerinin çıkarı · 
na ritmekten başka bir şey midir 
iti ? .. Şu halde Almanya gibi askeri 
kudreti olan bir devletin bütün 
•ıklet merkezioi üzerine yüklenmiş 
olan Sovyet Ruıya biraz fedakar· 
lık yapar, zamandan ve hadl1eler· 
den istifade etmek i!ıtiyerek Al· 
ınuya ile münferit bir ıulh yapa· 
ıaa:zmıy dı ? Bu ihtimali hiç kimae 
katiyetle reddedemez. Ve ihtimal· 
iti Sovyet Ruıya için daha avan 
tıjlı ribi rörilneo bu ittifaka mnt
tefik.imiı.i sevk eden salkde yine 
•yni lliHmal ve ajiit •dd1ı9 olmllı
tnr. Maamafih bununla beraber ha · 
diıelerin cereyanı içinde bu logi· 
Uz. • Sovyet ittifakını bir sürpriz 
olarak.ta karşılayamayı:z. Hatti bi
raz. reç kaldıiı için hayret uyan· 
daracak bir vaziyet olarak rörebi
liriz.. Zaten ortaya ç1kan dedi ko 
dolarda hep bundan ileri geliyor
dıı. Her ne oluna olıun burün bir 
' .. lite karıısında bulunuyoruz. Bu
da lngilterenin ve Sovyetler bir· 
liiioin düne nazaran bugün birbi· 
tine dalı• çok aarılmıf, daha çok 
kıııcaklqmıı olmalarıdır. Bunu da 
labii ıörmelidir. Ancak bu ittifa 
ltıo iki devlet için temin edeceti 
faldeler oe olacaktır ? Birazda bu 
nokta üzerinde durmak iltiyoru7.. 
Eier bu ittifak mOşterek bir düş 
illan kar4111nda ono yeninciye ka
dar k11a vadeli ve me1eli bir kaç 
••nelik bir ittifak olsaydı, o zaman 
biç düşünmeden uzun sürecek bir 
harp içinde iki devletin sonuna 
kadar mOcadeleye karar vermiı ol
"•ları tarzında kabul edebilirdik. 
1-fatbııalti ittifak. yirmi tene fİbİ U • 

~lln bir devreyi içine almakta ve 
hırJ) ıonu Hlbunun, ıelecek dün· 
Ya nizamanın .uslarını ve şartla· 
rııu "şimdiden tesbit etmeği derpiş 
•lıaektedir. Bu itibarla ittifakm 
"ina ve ehemmiyeti de bu mtıd. 
det niıbetinde artmakta ve büyü· 
lllelttedir. Bizce bu ittifakın bir 
lei ınaddeıi vardır ki, bo madde 
llllna11 itibarile bir çok memleket· 
'•ri ilrileudirmekte ve hatti blraı · 
da IDemnun etmektedir. Bu da be
~hıc.ı .maddedir. Çüokil bu madde 
.e 1kı devlet Atlaotik beyanname· 

'itain eaaılarına mutabık kaldıkla· 
~1111 bildirmekte ve biç kimaenin 
~Praiında gözleri olmadıklarını 
b bartıa ettirmektedirler. Doiraıa 
~ IDaddenin muhteviyatına sadık 
1 laııdıkça ba ittifakın Anapa mil· 
ttler1 ıra11nda biç bir eodlfe u 
r'11dıracak bir tarafı rörülm ...... 
ldir. 

111 
Ancak 1adaltat şarttır . Ve 

~.~temel bir zafer akitlerden bi 
ha IQ ltaprlılerini fÖZ kalDaftJracak 
lı~ 111,.lte tahrik etmemiş olma-.,. 
.. _ ~aen lnrlltereden bir re•İf· 

• •raaıa ve bir toprak ihtira· 

- Devamı ikincide -

Macar ve 
Bulgarlar 

diyorlar ki : 
Akdedilen muahede 
lngiltere h ari ciye· 
sinde muhafaza edi
lecek bir vesikadan 
başka birlşey olamaz 
ve bunu herkesten 
ziyade Çörçil ve Ruz
velt daha iyi bilirler. 
=R•dro gazetesi= 

Bu akşam arkada bırakmış 
olduğumuz haftanın en mühim 
siyasi olayları pasifik deniz hır· 
bi, Almanyanın Libya ve Rusya. 
da ririşıniş olduğu Sivastopol, 
Harkof muharebeleriyle logilte· 
re Rusya arasınd" akdedile mu 
abed11dir. 

Japonya bir taraftan Midvay 
deniz harbini yaparken diğer la· 
raftan Alaska, Darç Hubur li 
manlarına y:ıpmış old11ğ11 taar
ruzlarla ne gibi bir raye teşeb· 
büıünde koşduğunu açıkçı ıın· 
)atmış bulunuyor. • 

Borün bir hakikat olarak 
söylenebilirki : 

Mid vay deniz mulıarebeıi 
Japonların yenilmeıile nihayet 
bulmuştur. Vakıa Japonlar bo 
deniz muharebesini kazandıkları· 
aı ilin etmişlerse de, Aınerikan 
donanmasının vermiş oldukları 
zayiatı bildiren rakamlar hiç bir 
denizcilik mütehass11101 tatmin 
etmemiştir. 

Diğer taraftan Almanlar 
Libyada giriım'ş oldukları ha
rekitta may11 sonunda Tobruğo 
'ldacaklannı Omlt etaqlwai. Fa. 
kat bu ümitleri tahakkuk ede· 
medi. Ve bütün bir hafta uğ· 
raştıktan ıonra ancak lnrilizler 
tarafından da teyit edildiii üze· 
re Bir Hakimi zaptedebildiler. 
Şüphesiz ki evvelcede söylemiş 
olduğumuz gibi Almanların eli
ne reçea ba mevki oldukça mü· 
himdir. Gelen haberlerden an
laşıldığına röre Rommel şimdi 
taarruzlarını Tobruk üzerine yö· 
neltmlştir . 

Almanların ikinci giriımiş 
oldukları lıarekitda Sivastopol 
ve Harkof üzerine yaptıkları ta· 
arruzlardır. 

Bilha11a Sivastopol üzerine ya 
pılan taauoz çok şiddetli olmasını 
raimen henüz bu mevki teılim ol· 
muş deiildir. Vakia Rusların bu 
rada vaziyeti çok naziktır. 

fakat bütün bu taarruzlara 
rarmeu herkesi düşündüren asıl 

mühim mesele Almanların henüz u· 
mumi taarruz neden başlayamamış 
oleuklarıdır. Almanlar geçen sene 
Roa harbini bitlrememiı olmalarını 
delil olarak taarruza geç başlamış 
olduklarını ileri sürmüşlerdi. Hal 
böyle iken bugiln Haziranın ikinci 
haftasının hihayet bulmuı olma11 ve 

Alman umumi taarruıonuo hali 
baılamamış bulunması birçok 
tefıirlere yol açmıştır. 

Bazıları ba hali Almanyanın 
zayıflıiına atfediyorlar. Bazıları 
lae Ruaya ile bir anlaşma akde· 
dlleceii zannında bulannyorlar • 
dı. Fakat haftanın ton rünüade 
lnriltere ile Raıya arasında bir 
muahedeniu ilin edilmiş oldutn· 

birdenbire ilin edilioce bo 
fikre düıenleri hayal sükutuna 
ağratm•ıtır. . 

Bilba11a bu muahede Mıhve
rin küçük ortaklara üzerinde bü · 
yük teılrler yapmıştır. 

Bunlar yaptıkları netriyatta 
muahedenin büyük bir • varlık 
gibi göıterilmek iıtenmeıine rai'
men çok reçmeden saya düte· 
cefini ve lngiltere hariciye doı
ya11nda muhafaza edilecek bir 
vesikadan batka bir şey olama· 
yacağını ve aynızam•nda ümitaiz 
bir vaziyete düşmüş olan bolşe· 
vilderin durumunu 11klamaia 
•ataf oldujıınu ve bunu herkeı· 
derı daha iyi Çörçil ile Ruzvel · 
tia bildiiioe ıDpbe edilemiyece· 
tini llert ıllrmllflerdir. 

-Devamı ilçOocilde-

Mi 11 i 
Şefimiz 
Hukuk 
Fakültesinde 

Ankara 13 (Husuıi muhabirimiz. 

den)- Milli Şefimiz bu aabab Hukuk 

Fakültesini şerefJendirmiş ve de. 

vam etmekte olan imtihanlara gi

rerek talebenin cevaplarını dinle· 
mişlerdlr. Şef, öğle yemeğini de 

F akü ite yemekhaneıinde talebeler. 

le birlikte yemişlerdir. 

- --
DUn derecelh•r•ret 

39 buçul• çıktı 
Soıı gilnlerde şehrimizde 11calt · 

lar fazlalaşmııtır. Dün gölrede de· 

receiharatel 39 bnçuia çıkmıştır. 

Fakir ve parasız ailelere ne 
şekilde şeker dağıtılacak? 

Geçimi mü 
sıit olmıyan ço 

· €uldo ailelere, 

hadalara ve kim 

Parasız şeker dağıtılacak 
yerlerin isimlerini yazıyoruz 

tutulmuştur. Pa· 
rasız ıeker şim-

dilik An kara, 

latanbui, Kon. 
sesiı çocuklara paratız şeker tevzii hakkında hazır. 
lanan talimatname öniimüzdeki günlerde vekillerin 
tasvibine arzedilecektir. 

Talimatname esaslarına r ö re parasız şeker altı 

yaşına kadar çocuiu olan yalnız f akirJiji sabit aile· 
le re veya kimseıiz çocukların fakir olan veli veya 
vasilerine verilecektir. 

Fakir için miyar şunlar olacaktır. Ayda ancak 
otoz lira kadar aile reliri bulunanlar, üç çocuktan 
fazla çocuj'u olanlardan 40 lira kadar aile reliri 
olanlara verilecek şeker miktarı ayda 500 gram 
olacaktır. Talimatnamede parasız şeker alacak aile· 
lerden aile reiıinin vıoı kendisine şeker alınacak 
çocukların nüfu cüzdanları bulunması şart 

ya, lıınir, Zonruldak, Ka1ıeri, Bur88, Seyhan 
Malatya, Kocaeli, E!kişehir, Samsun, Sivas, Aydın: 
Afyon, Bola, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, lçel, 
Niğde, Amasya, Rize, Sinop, Trab:ıon ve Burdura 
verilecektir, Tevziat şu teşekküller va111taalle yapı
!acaktır. Parti, içtimai yardım teşkilitı, Halkevleri, 
Kızılay, Çocuk esirğeme karomu, yardımıevenler 
cemiyeti, verem mücadele cemiyeti ve lüzmunda 
Belediyeler. Hastaneler, Dlıpan1erler. 

Geçimi müıait olmadıjı tahakkuk eden verem. 
lilere ve böbrek iltihabı ribi müzmin haıtalıtı 
olanlara reımi tabiplerin raporları üzerine ve verem 
mücadele dispanserlerine kayıtlı fakir h&1talara pa
rasız şeker verileceldir, 

- .. 

1 Libyadaki 
harekat 
l.ooclra 1 3 (a.a .) - Rnyteria 

Libyadaki ukeri muhabiri bildi
riyor : 

l.ibyada büyük gayelerle baş· 

lıyan mihver taarruzu. 15 rünlilk 

çetin müdafaalardan ıonra lnriliz 

mayn sahalar1Dda Lir lı:aç kilomet

relik bir toprak knanrıodan iba· 
ret kalmıştır. 

Mihver lcavvetleri atıl hedef 
1 

Doğu cephesinde çamurlar arasında vesaiti nakli9ege gol açıyorlar 

olın Tobralt ve Bardiyaya lnrk 
veya kırkbeı kilometreden fada . 
y naşaaıamı,br 1 Ell\denı lr.filiılıw 
1lindedir . Mihnr' sözü reçen U• 

yıf neticeleri karada ve bnada 
pek bilyük ~ayretlerle elde edebll•ı 
mlştir. 

~· • . 

Valimiz dünkü ekspresle 
şehrimize geld i 

Dünde yaz~ıı ofduiumuz üzere Adana valilitine tayin edilen vali· 

miz B. A~if lyidoğan dünkü ek~prule şehrimi7e gelmiştir.lıtasyonda vali 
muavini, belediye rei!i ve parti başkanile devlet daireleri 

rika direlttörleri, parti teşkilleri, çiftçiler ve kalab c lılt bir 
dan karşılanmıştır. Hoş geldina deriz. 

Kahire 13 (a.a) - Şimdi in- viyeler içia bu üslerden istifade Giritdeki hava meydanları f
0

• 

A lmanlara göre : giliz hava kuvvetleri mihver elin- edilmektedir. logiliz kuvvetlerinin ritiz hava kııvvetıeri taratındarı ' 

Sı.VaStOpolda bı•r deki Girit hava meydanlarını hır· rerilerini bombalıvan Alınan uçak- pazardan ıalıya kadar üst üıte üç 
pahyorlar. Rommele gönderilen tak ları bu üslerden kalkmaktadır. rece bombardıman edilmiştir. 

lçok kazançla~ .-•A•S•K•E·R~T ·v·A--z.nv·E·T--------.---....i._ .. ._._ ... .__ 
elde ettiler 

Berlin 13 (a.a.) - Sivaıtopol 
önünde şiddetli hücumlardan ıon· 

ra Alman kıtaları bazı istihkamlar 
la bir çok tahkim edilm:ş mev. 
zileri ele geçirmişlerdir . 7 lıazi. 
randan 11 hazirana kadar cephe. 
nin bu keaiminde üçbin altıyüz er, 
41 top , 12 tank ve dörtyüzden 
fazla bomba topu alınmıştır . 20 
bin kara maynı toplanmıştır . Bir 
Ras gurubu çevrilmiştir . Hava 
kuvvetleri bu hareketleri mavaf · 
fakiyetle duteklemektedirler . 

Alman ve ltalyan avcdar1 
dün 13 düıman uçatını diltürmüı· 
ler. Şimal Afrikada zırhlı kolu Bir 
Hakimi işral ettikten sonra şimale 

doğru ilerlemiştir· 
Bo ordu Elademin batısında 

düıman zırhlı kuvvetlerinin geri 

kalan luımiyle döiüşüyor: 
Şiddetli çarpışmalardan sonra 

645 beton ve toprak blokhavz 
ele geçirilmiştir . 

Tayyareleriıniz , düşman tay· 
yarelerinin faaliyetini felce uirat· 
mıştır • Harkofuo ıarkında Alman 
h6c11mları mavaffakiyetle netice· 
leamiftir. Oilfmanın Donurin kôp· 
rll başı mevziini ele r•9iriladttir. 

Harkof Taarruzu 
~~~ ... - ~ ......... x. 

Genişlemekte Olduğu Bildirilen Bu Hare. 
katın, Beklenen Büyük Alman Taarruzu
nun Başlangıcı Olduğuna Şüplıe Yoktur. 

-=-.. -=-~ -- __ .._ ......-..... 
Doğu cephesin~e: 

Almanlar, Yeni Harkof taar· 
rozuna ilk defa dün reımen ha
ber verdiler ve taarruzun Harkof 
doğuıunda ilerleyip r•nişlemekte 
olduğunu da bildirdiler. 

bilihare şiıısalden cenup doğayı blatce de pek lı:u•vetlidlr. ÇOak 
~e cenuba doğru çok renlı oıac:a · şehirle Uma.U kara tarafından .. 
fi veyahut da Harkof doju•llllda viren dailu yOlı:1ek Ve sert, dert 
başhyau yeni taarruıun tedricen ler de birer vahşi uçuruııı halinde 
Moıkovanın geniş bir ,.,ette ce• dlrler. 

. ı ak iıtea· Onun 1 1 S nupdao ıhatas•na vard.rı • · Ç n ivaıtopol, yal.a: 
diii anlatılır. Fakat bekl:ne~ •1sıl denlıe karşı deiil, kara cihetindec 

Bu tebliğ; taarruzun ciddi ol· taarrozuyn bAu ,..,..aıZ •AartNı , __ ş_a_· __ d_e __ d_ü_ny_•_n_ın_e_n kuvvetli ve • 
duiunu, yani bek-,_ ______ _.__ - ~•tin ıııGıtahk• 

:::~.::~ü~~::y~ Emekli General HUsnü Emir Erkilet ~;~~i::::-.t":! 
ki bir başlanırıcı lar, üstelik 1 ., 
buluoduiunu röıtermektedir. •lf oldatana ıOphe edileme:z. danberi tahkim ve takviyeıine -~ 

Alman reamt teblltinin ifade· Sivastopolda : Saıtde ettikleri böyle bir milltah 
ıine nazaran ta arruzuoun atırlık ~~~--............... keın ıııevkii bir haftadanberi ~ 
18erkezl Harkofun doiuıaadadır. Bu mevki, Ruslar tarafından tetmeğe oiraşıyorlar. Kudreti 
Sandan dün de yazdıtımız fibi ya karayı karşı en asri vasıtalarla ajır topçu ile Stukalardan bl,ol 

Roıtofa kartı yapılacak ihatanın tahkim edilmiı olduktan batkı ta- - Deva•ı lldaclde ~ J 
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~~~™ Adana 
Biçki Yurdu 

Refika Tümerkan 

ITaK ·vı.~ HARİCİ HAB ERL.ER ., 

Tatlı Dil, GUler Yllz 'Bir evlenme meselesi 
Yazan 
Ulun ar 

Tablayı ıoka· 1 y A Z A N 1 Orta Anadolu· 
i•n ortaaına da üç oğallu 
koyarak b•ş VA NO bir ana babayla 1 
ıöiüıü ıatanla tanıştım. Evlatlarından biri uker. 1 

rın maUarını reklim lçia kaUaadık· İkisi çorap fabrikatında işçi. Kon · 
ları ''tatla, dil güler yllz., tabirinin dilerinin vilayet merkezine yakın 
insanlara ancak tabiatin müstesna bir köycile barlara var. Direr bir 
cöınertliği ile ihean edilecoiiai bostanı yarıcılıkla üzerine almış, 
biliyorum • Benim harada bahset· karı koca çalışıyorlar. 
•ek istediiim (tatlı dil , güler · «Geçimce ferahtalar» d .. em 
yüz) hoı ıohbet olmak , mahltinl mübaliia olar. Bahuaas ki, iıçilik 
ıalc.aıamak dioliyenlere : "öyle tat· eden iki ojul, az çok mondeni•· 
h konuşuyor ki , ağzından bal akı· şip baştan çıkmlf: Potin boyatma· 
yor! ,. dedirtmek değildir ; 1adece ta saç taramaia, diı f ırçalamaia, 
rarplllerin ahı veıiıte her tiirlü caketlerinla üıt cebine mendil ko. 
lllaamelede kallaodıldara ve en gü yap kalem tuttar,aclle ili~tiraieie 
zel "maqeret vaaıtası" olarak ka· ve yeni uamarladıkla'1 elbiseyi 
bal ettikleri " ticari tebe11üm ,; bobıtile yaklaştarmağ'a meyletmİf· 
dür . ' b il d ler ... 

Bizde vaktiyle an ane a n e ı Ana arı geçen gün yanıp ya. 

14 Haziran'clan 19 Hazi· 
ran • a kadar devam edecek 
olan senelik sergimiz Halke
vinde herkese açıktır. 

Saat 9 dan 12 v• ve 
14 den 18 ze kadar. 

3-s 

14 Hairan 1942 
CUMARTESi 

Y1L•lt42 • A Yı 6 Giia : 16S Hızır 40 
Rumi 1SSI· Haziran t 
Hlcrl 1S6l· C.madyel'evel 29 

G~:e Nöbetçi Eczane 

Fuat Eczanesi 
( Yonipoıtahano yanında) 

İtalyanın iaşe 
durumu fena 

Ankara 13 (Radyo ırazeteıi) -

1 
Alman ve ltalyao ziraat naz 1.,ları 
ltalyanm iafe darumımu müzaltere 

etmek üzere 15 haziranda Vene· 
dilı.to kooaşacaklardır. 

\ Harp, bu kış da devam etti. 
~~---~--~~~~~~~~~~~~-~--~~~~ ii takd~de lt•lyanıo iaşe dorumu 

l· ı A n zorlqacaktır. 
G , ltalya, Almanyamn işrali al-

S e g lı. an Vakı.t/ar tandaki memleketlerden iaşe mad-
ı ı J99j almak istemektedir. 

Müdürlüğünden : Uzak doğuda 
Senelik kiraıı 

lira ku Vakfı 

48 00 Ramazen otlu 

Ooryo iktidan ele 
almak istiyor 

Ankara 13 (Radyo gazeteti)

Lav alın iktidara goçme1i OM• 

rme Amerika hükumeti Viıiye kat 
şı sert bir aaziyet almıştı. Bir haf 
tadanbori Lavala kar41 kullanılu 
bu sert muamele birden bire JU 
ııauıam1ş ve ayni zamanda A•• 
rika yeniden Fra11sanın şimalt Af· 
rlkadaki müıtomlikelerine yeaidea 
yiyecek maddeler gönderilmeılae< 
de mUsaade etmiştir. 

Fakat a11l mUhim olaa Lon• 
radyo"u t• .. af ından verilen bir ha· 
berdir. 

Bu habere ~öre Fransızları• 
Sılibahmer lideri Doryonvn ikti.; 
darı ole almak istemesidir. 

mevcut bulunan ba incelik burna kıldı: 
yolr. denecek kadar azalm11tar • T c - ereyağını ekmeğe sü· 
Eikklen kahve dükkiolarınıo öa· rüp yomeje lı:alkmasıalar mı?» de- ' 
lerlncleo •e,.ilirkoo "tabi,. ler ma · d' p L 
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Karşıyaka « 6 

Sinema. S. Oda O 

içinde oturan 

Mehmet Hallaç 

Sabri Ulus 

Hamit Acım1ş 

Boıtur 

Mehmet Tiır:ün 

BUll Tnrkln 

Şllkrü Özbek 
Fabrettin 

Tokyo 13 {a.a) - Manilladan 
blldirildiiioe göre, h111osi Japon 
müfrezeleri, Koregldor kaleıinin 

düımesindeo evvel, Amerikahlar 
taraf andan Manllla ile ba ada araım· 
da denize ablan ahan sandıkların ı 
aramakla moşi'aldürler. Amerika. 
lalar ellerindaki Uğıt paralara te· 
mamen yakm14lardar. Altanlarm bu· 
loaduğu yer Amerikan esirleri ta· 
rahndan röıterilmiştlr. Şimdiye 
kadar beş tandalc çıkarddı. 

Macar ve Bulgarl• 
diyorlar ki : 

• • ı. « e .. i ne yapacaklardı ya» 
ıaluıaı 1ık1rdatarak "'Ai•• buyu-

k b «A beyim... tereyaiı yenir mi? 
nınl feryadını buarlar , e ap 

'' f Satılmak içindir! > çılar , döner kokularını etra a 
lavurarak •• Buyurun Siyim '' i Ne köylü zihniyeti! 
baıtmrlar, börekçiler, fmnan öaQn Hele orlanlar yeni harfleri 0 • 

kumaia alaşıp ıinema salgınaoa da 
den reıl!enlerin dikkatini ve iştiha· 

• kapılmaları üzerine, Hesna Teyze 
••nı çekmek • ayandarmak için el- ile Ömer Emmi, evlidlaraoı, birer 
lerindekl Hacivad ıakal biçimli 

ayatı manevi felikot çukaranda 
bıçağı var lı.avvetleriyle tezriha hiasedlyor. Bir bakıma haklara da 
çarparak ortahıı davet velveleıi yok dejil: Delikanlılar, kaıaadılc.. 
oe boiarlardı ; bir çarşı hamamı 
na ıidllae , dalla dış kapıdan gi laraaı hep bu mooderenlik lcapla-
rerken kar4ılamıya koşanların na· naa harcıyor; ortanan kazanana 
lao takırd111 sokaklara taprdı . tuz biber bile serpiştirdikleri ola· 
Şimdi müşteriyi bir mühimsememu mıyor. Ba sebeple hep hırgür, ya· 
var. Mal satmak bir IOtuf imif ~- but vlznüaıihat ... 
bi çota yerde alıcı azametle kar Ve rıyaplarında da: 
fılanıyor. Sanki aabcıda : - Şunları hayırlııile bir be•· 

- Neden minnet edeyim ? Y 

O, baaa para Hriyorsa ben de göz etıek ... fikri koaqaloyor. 
ooa mal weriyortıml Bu projeye aıal hedef, büyü 

Gibi bir diiıünce seziyorum ; tn ... Zira o, aıkorliğini do bitirmiş: 
•lıcı He satacı mllsavi olamazı çün Tam izdivaç çarına girmiş. Küçü· 
kil ahcınm mal mukabilinde ıatıcı· (11n azıtm111oa da o önayakhk •· 
Ya verdiii m&badele vaııtat1nda diyor. Binaenaleyh, baıını bir bai 
Yani parada her ıeye şimil bir 
ıaaam.illk vardır. Sonra ahcıoıa, sa lamah ... Kendi de evlenmek taraf 
bcınıa hem ıermayeılal, hem de bıı ... Hatta canabyor.,. Hepimiz, 
kanoı ödemesi itibariyle de ayn - uzak yakın ilrililer - «Çocu. 
bir nıtünllltll vardır. ;ua, evleodirliince,'kimill04ecejine; 
-t-<ISl--~llldllar...p!~- •iinl tak.- arbk rözü Piti ..de olttapı» 
dir ederler, yalnız ticarette detil inanıyoruz. 
her ıeyde •• tath dil, giiler yüz ,, Sağa ıola başvuruldu. V arhkh 
• çok ehemmiyet verirlerdi. kızın özürü çık b. Fakir km çeyiz• 

Banan içindir ki. barüa o tat· lemek zarmreti var. Çeyizi olan, 
h dil rııler yüz hasreti yalnız ,, ti kendi r•tirdljinlu kıymetinde yüz-
C.11 tebeaüm&,, deiil ayni zaman· - ı d d 
da kanbar Nuiflerl, Hamdileri, rornm ııtn ıev asın .... 
T-vflkleri de aratıyor. Ömer Emmi'ye ıaidan soldan 

Ba bahae temu eden birkaç öiüt veriyorlar: 
fıkra kaydediyorum: - Çıldırdın mı ten? ... Vureç 

M,balle aralarında bal satarak yaba... Şimdi otol everecek za· 
l•çlomiye karar veren abaı ıa· maa an? .. Ateı pahaıı... Ben de 
ratı. bir adam her filo, ısrtına bal ayni çılrınhia kalktımM. Yedi yüz 
kGpıır.n ylkleoerek ıokaklarda ba· 
iıra bağıra dolqhtı baldo bir tür klğıdım rittl ... Sen ne kadar k&1· 
l& uaadajıl ticareti yapamaz; yor- san, sıknn, yine de beş yüzden 
llau arım eve döner•İf· Bir ak· aşağı albadao kalkamazsın ... 
4'•, kanııaa : - Nerede o kadar para... di 

- Vaha 1 dw; boa bu işten ye hayıflaaaa baban1n hakkı var. 
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Sarayakop Onkkln9/42 16 

Salcılar OOkkin 8 
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60 00 Cuma fakı Kaleltapuıu Oda 21 c 

Yakarıda senelik kiralan ve mevkileri yazdı dOkkia ve aualar 
1{6/942 tarihinde 31 /5/943 tarihine kadar bir aene mUddıtle icara veri· 
lecektir. Taliplilerin ihale rüaü olan 15/6/942 pazartesi rünü nat OD da 

vakıflar idareaine müracaatlara. 2123 

kayonız: Bir tek odayı dö,emek 
luz taraflarınm aıgart şartı olda
inna ıöre, bak şa neticeye: Bir 
kötü kilim kark lira... Minderler, 
duvar yaıbklan, perde, kapkacak, 
)Orran şilte, iç çamqm, iki elbi
se. bir manto, bir terlik, bir iskar
pin; vay efendim vay, yekQn sahi· 
den de beı yüzü doldurdu. c Para 
dediiin, ıimdlki devirde sa gibi 
ridiyorl• diye dizlerini dövüyor· 
lar ... 

iki elleri böiürlerinde kalıyon 
Peki amma -H -zarari 1btiyaçlu t•· 
mln olmaymca da yeai bir ev ka
rulaıaz a ... 

- Ah, ıiz lıtanballalar ... -
diye yüzllmüze bakıyorlar.- Beda 
vaya yakın evleniyonaou ... 

- Amma yaptınız- Bizde de 
çeyiz, yilzrörilmlüil yok ma? 

- Eli ekmek tutabilecek bir 
delikanlı, kız aramata kalkla, elli
ıi, telliıi hep birden zuhur eder. 
Bir çok adetlerinizi beteomeyiz 
aı:ama, erkekleriniz kadın almata 
kalkarta, bu iıi ma1raf11z da ya· 
pabiliyor. lıte o tarafauaz milkem 
mel ... Ah, biz de sizin fibi olabil. 
sek .. . 

••• 
ananda 

temelinden zedeliyen pahah düiüo· 
lor kaaaola yasak edildi ve ne 
isabet oldu Fakat hlla mesele 
halledilmiı deiUdir. H .. aa Teyze 
ile Ömer Emmi'nin müıkül dara· 
ma hakiki hayattan alınma, yüz 
bia miulden bir misal. Memlekette 
nice delikanh, evleomeala pahala
biı y6ziiaden evlenmiyor. Menle 
meydanda: Yuvayı kurdaktaa sonra, 

foilamn kazancı aile ihtiyaçlarını 
yürütmei• klfi relecektir, fakat 
kapıdan içıri ririt külfetli. 

Ba ribi vuiyetlerde, eskid•n, 
bayar sahipleri. bir iki mecidiye ile 
bir top patiskayla, bir elbiıe almak 
111retile aiıaohlara batıöz ederler· 
di. Amma, bagUnkü ründe ( kim 
kim el 

(Gemisini luırtaran kaptudırf) 
nazariyeleri daha bikim... Ancak 
Yerli Mallar, evlenme lrltıdını fÖı · 
te,enlero 50 metre komaı satıyor, 
falanca hayır cemi yeti de f ılı:arah· 
iıaı isbat edip haziranda evlenecek 
kıılara ipekli kamaş vaadinde bu · 
lanuyor. 

Nüfus kalkımıaa soo derece 
ihtiyaç doyulan bir memlekette ba 
kadareık desteklemeleri az bolda
tama-ıu aak•amıyacatız 

'""•••'daa) 

Halkevlnde açll•n aergi 
Dün Halkevi 1alonunda Refika 

TGmerkan biçki yurdunun bu seao 

ki mezunlara tarafından hazırlanan 

sergi, Vali mnavini B. Ali Rıza 

Tarhan tarafından mera•imle açıl· 
mışbr. 

Sergide teşhir edilen eserler 

bir çok ziyaretçiler tarafından be. 
ğenilmiı ve takdir edilmiştir. 

Bu muvaff akiyetten dolayı kız 

laramızı ve bayan Tümorkanı teb· 
rik ederiz. 

Yardım Sevenler C•· 
mıvet1 Reıa1111 

Adana Yardım Sevenler Ce• 

mlyeti Reisi bulunan Güzide Oatü· ' 

nün 4ohrimizden ayrılması üzerine \ 
ı · yerioe Beş Kinuosani ilkokulu Baş 

Ôirttmeni Mürşide Akyol seçil 

miıtir . Başarılar dileriz. 

• Maarif V elcileti talim ve 
terbiye heyetince, kızemtltOlerinde 

yemek , dikiş ve moda tedritatan

da deiişiklilt yapılmııtır . Çama

şır , moda , çiçek , yemek pişir

me prorramları da ihtiyaca uyrun 

bir hale konalmqtur . Keyfiyet 
alakalılara bildirilmiştir. 

• ilkokul ,abadetoamesioin 

flata , malzeme fiatlerinin ylikıol· 

mesi yilzünden , 5 kuruşa çıkaral · 

mıştar • "az reçeceiim. Her rl1n boşana Efde kltıt k~lem, hesaba kal· Aileleri t.• karalaılara 
taban tepiyorum; bir dirhem bal -~====================================================== .. • 
'-tamıyonım. ' • 

Kar11ı, düzelmek bilmiyen çatık 
sıarata bakar; 

- Kocacıtıml Der. Senin •i 
ZIQ bal tatıyor ammll ıarabn ılr. 
ke •atıyor. Senden kime bal ıtl· 
"'-z. Çllnkü yii:ıUnl1 görenler balan 

l.__H_i _K _A __ Y_E_I, MAZRUF .•. 
tadını aaatayorlar. 
,, «ÜıkOdarla lıtanbol ua11nda 
k dohauı,. lar itlerken, kurnaz bir 
•)akçı iskeleye doğra yaklaşan 

... 1 rö:ıln. J•ıll t:ırıkh bir milft•· 
rlJi keudl kayıj1na celp için ti a· 
~ktaa dil dökmiy• baılar: 
ır _ • :- Babl bele!.. ,a şebli ıözlü 
"'"'IUrtme babl çalımına karban ola· 
)lıat .. Bayar kayıta ... Upr, kadem 
htlrl 

Adamcıiız tatlı dile dayanama 
"'" kayıp blnmlı. 
ı_ Kayıkçı, mGtterinln birini Mİ 
ti ııııa peylediktea sonra aya1 siyase· 
"k httlc.aları hakkında da kullaamıı 
~ .ı,. • ıırma saçh, kaabara servi 
.._ •• diyerek mlltterileri ·çekmiye 

•affak ol ... , kayıta her releae 
~ veraeti ifia blru evvel, şeb· 
.u., 16aln, uprl• l.alr diye vasfet 
.,. ilk mGtterlnla iltifat Gavanları 
"• da haf ifletaiye batlaalfı 
<'-• - Emlr1 hele bl kez raraol •• 
._..a ataya yer açl 
'l<ayılı. dolmq, fakat kayıkçlQıa 
"- rözleri dolmamı1- Nihayet ta 
'''~~- yeni bir milıterinln daha 

'llltinl rörl1nce: 
~ - B~yar et atam... incik kal· 
ta~ Yer yob diye kocan mal 

"'•kb it ve ondan sonra Y8fll 
taııya danerek baj1rm11: 

da t;_. O!aeab etrl rözll Ealrl Maa· 
ht •• 1 yayalacatına atar• ...... , 

t Taa'cln ) 

.. 
Doatom; 
Ona ben gizli sevmiıtim. Ve böyle keadi· 

sine anlatamadığım rönül hisıimin hataraaını 

saklayarak her ı•yi unutabilirim, demiıtim. Ba· 
nanla beraber .. Arbıra ba kalb yoluna balmak, 
mazimin heyecanlarını tazelemek için; Nlzanm 
da beni .. h... rötilren mavi göılerlnln be· 
beklerinde kayrala bir hlula hilıoilnü rör
mek isterdim. Okadar •• 

Fakat ba, böyle olmadı. Bliyük annemin 
admı tqayan y•tltmit hala kaaımıo başka bir 
erketin olmuını herkea ~ibl tabii bulmaldıiım 
llzımr•lirken, birdenbire bir iç •irııile çok 
rariblef tim. Uf ak bir atlfDlanın darl'ınhta yii· 
ıiladen bir hafta röremedijim Nbaoı ozaawıa 
kadar tahlil edemedijim bir aray111a aramııtam 
ve bu öıleyif beni tahaf bir melankoliye . dil· 
türmilftü. V 0 ben bir gece bir balkon eıitind~ 
receyi, yıldıılara HyH dalarken; keodi kendı· 
•• ODU ıöyle dilfündüm: 

Artdt Nizan relin ol•aıtur. v. (ÜO ita· 
vaımaktadtr. Heplalz dlltnn evinde ibtlıamh 
reçecek son ıer .. ouiyi beklemekteyiz.. Bir 
arebk rellni - damatla beraber herkula aaat· 
tata telqh bir zamanda - yalnız balayor, 
yanana yaklqıyorum. Sebebslz bir t•Y yapmıı 
oa...k için bala kazımın bqıaı sllsleyen beyaz 
relin çiçeklerini dllzeltiyor, dllfmilt saç baldo· 
lerlaı, ince pkaklarmda nemleamlı rllmiif tel· 
lerinl kalaklannın arkasına sık11tanyoram. Ve 
ba an dayan bir rabla ona baluaca rörGyor· 
d•a ld OJ blth bir feDÇ lınz teravetile bir 
••lek kadar peldir. YHqçaı 

YAZAN : Tarık Ser/ice 
- Meı'ut mason Nizan, diye sorayoram. 
Bqı öne dilfilyor.. KonUfllluyor. Ba an 

röz yqlarım toplamıı azan klrpekleri rözlerini 
tamamile örtmüıtür. 

, 

Sorguma tekrarhyorum: 
- Me1'ut muaa Nizan? Cevap vermi · 

yor1an?. 
Haflf bir hıçkırıkla bir miayatör inceliji 

taııyaa nar dudakları aralanıyor ve biraz da 
çocak nhu tqıyan hallle batını 901 onaazu 
üıtllne bllkllyorı 

- Bilmemki.. Aiabe,.ı .. 
Mendilimle kirpiklerinde blrikmit damlaları 

ahyorum. 
- Sen hali çocuktan Nizan! 

Arhk recedir .•• Tataımq avizelerin ıihirli 
dekoru içinde l'•İf sofalarda veda anını tah· 
W ediyonıa. Nbaa yeni yan11aa rldecektir. 
O, beabeya:ı r.Ua elbitelerile bir tıyf rlbi 
kalabalıktan ıiiıülerek önümde danayor. Ba 
benim en yar•laadıiım maıtarib in .. dır. Bir 
libzada titreyen ellerim onun omaılarıaı qa· 
rak ürkek hareketleri• duvarım arkaya abyor. 
Şimdi Nizanın afaktan henüz ııyrılmış bir yaz 
sabahı gibii bakir yiizü, ıslak mavi gözleri ma· 
nih bir ifade ile kartımdadar. Alnından öpme
i• ceıaret edemlyoroa. Çünkü onan da bemıi 
uçmqtar ve kanı çelr.ilmif ilıt dadaj1 bafffce 
titremede ... 

Fakat bala kızımın bg cuib baPle eUni 
bir at .. parçası ribi birden avaçlarıadı ba. 
laoca koa8f1110n1D: 

- Balatı,arlltuu 90k dlleri• Ntual. 

- Teşekkür ederim, aiabeyl. 
Göz panarlarımız dolmQftar .. 
Sonra o; herkese karşı bir ıelinin bütün 

maaıeretlerini yaparak ' •twr aiır merdivenleri 
iniyor ve arka11ndan bir tül yelpaze ribl açıl 
mlf azan etekleri ve tnl davaiı ona kucaklı· 
yarak t.kibediyor. Artak her t•Y bitaiştir. 

Bir l'OC• •. Bir balkon Oflilade geceyi , 
yaldızları aeyre dalarken , f6sanl11 tahayyülden 
aynhnca anlamıştam ki ; ben kalbimin ızbrabı · 
nı dinUyerek oau kendime ha1retmeliylm , 
Ev•t .. Aahyorum ki ı bu röoül kuşunu ben 
l'Öalilmde , koll"ruuda bap1etmezıem mesut 
bir öare huret kalacatım .. O f ilnden sonra 
daima ziyamın ilk 11ılr.ları i bana uykuıaz re· 
çeo receJerimia bittliioi müidelerkea ' hemeo 
her rece ona berıeyi söylemeye karar v.ri· 
yordam . Ve böyle bir çok ıecelerim l'eftİ · 

Fakat Niıanl• yüzyüze reUnce ba..ı.r dile 
ıelen bir lfade olamıyordu . Nih~yet •. fNtSGn 
onunla bir ıiirimlo kafiyeli u:ıerfode dLpçVen 
b• - ~•-.len o 
ır muoakqaaın ıona itirafla ·~ *lat 

hiltti zaaaedertem onu ı•a,.ptız e •• 

m11tam • L·t byorum . Ve 
O rünl1 , bugün ~lbi "" '' 

yazchtım kıta da ıayda 1 • Ll L il 
A 1 d 

L 
0 

,.,,, ıaracaa ar ili.O ıı r . 
çı ma an .apaaıı h 

B aaı• alına ba h oçurumı ana yaraamay 
1 

_ ... 
Birrüa bir el k•cai• sen auer bahtiyar, 
UkiD bea ba rünümden kabrimi kaza 

yoraml . 
Sevl'ili Naunla anlqmıttık . ' 
Ve hiç rurbete ritmeıin doıtum 1 • Bir 

yıla kalmadaa o Mııim kadınundı artık '" 

- Başteraf ı birincide _ 

lo~ilizler ise buna karşılık oll 
rak Macar balkanı Macar hüktıae• 
tine karıı ayaklanmaia davet ede 
r•k diyorlar ki: Macar bükGmeti 

Macar milletinin hakiki menfaatle
rini korayao bir hükOmet olmayap 

dotrudan doiruya Almanların bir 
kulduı ve iletidir Macar milleti 

artak uyanmahdır. Kendini uçurum 
götüren bu adamları terk etm• 
lidirler. 

Aleut adalarına 
Japan taarruzu 

(Bqtaraf ı ikincide) 

sa temas nokta11dır. 

*** Bu adaların coirafi ve 
külceni vaziyetini böylece 
ettikten ıonra, şimdi, Japonyanaa 
bu adalara kartı neden harehtı 
geçtiğini tetkik edebiliriz. Japoa· 
lar, şu makudlar1 tıkib etmiş ola. 
bilirler: 

1 - Kiıka ve Dotch Harbo
ar üılorini lohdid ederek Amiri· 
kan deniz ve hava havvetlerinia 
bir luamını, Bilyük Okyana1an Of• 

taaındaki Midvay ve Pearl Harbo. 
ardan şimale çekmek, soara, bara• 
lıra hllcum etmek; 1 

2 - Jıpon adalarına en ya• 
kın olan bo üıleri ele reçlrerelc 
Alaskaya, Kanadının ve Birletik 
Amerikanın batı kıyılarma sok.ı. 
mak; 

3 - Ameriaahların Aleut ada 
laraadakl üılerden iıtifade eder• 
denizaltalar ve uçak remileri ..... 
tasile Japonyanın ıimal k11mıadald 
adalara taarruz etmelerine •• 
olmak; 

4 - Aleut adalarının en r•rli 
dakilerine yerleşerek Behrenk de. 
nizioe hikim olmak, bu suretle K.i 
nada ve birleşik Amerikanın Mil 
kıyılarile Kamçatkadaki Raı limll'! 
nı ve ü11ü Petropavloık [arum .. 
ki muvasalayı keıebilecek bir da. 
ruma fİrmek . 

Eter, Japonya, Sovyet Raıyı 
taarraz etmete hazırlanıyorsa, A• 
rika ile Sovyetler ara11ndaki ea lu 
ıa yol olan Behrenk denizi çevre• 
sine hakim olınak ve Aleut'lar -
Kamçatka - Ohotık clenbi -
doiu Siber,.a mavuala!yolan• k• 
ınek iıtiyecektir. Ti ki, Amerika• 
lılar, bu ti mal böl,.eaioden Sovyet 
lere yardım lmklnını bolamuıalar. 

japoaJarın Aleot adalarına ..,. 
kor çık~ia. ~alkıımakla ne yap 
mık 191edıklerını anlamak için, ba 
hareketin r•litmeıioi beklemek la· 
sı•hr. Amerikan kaynaklarından 
l'•leo haberler, ıimdilik Japonlana 
bir cdlveralon• yani bGyOk Ok,. • 
aa1Da bu uzak ıimal kıımın A.. 
rikaa kuvvetlerini çekmek a L--

d k'b ma._ • 
ını ta ı ettiklerini tahmin •ttlrl. 

yor. 

Zayi hUvlyet 
cüzdanı 

Devlet Demiryollaranda ç.ı.,. 
~aktı iken 28259 Noı la Hiiviyet, 
cüzdanımı zayi ettim . y ealllDt: 
alacatımdan Mkiıinin hiikmll yol&. 
tur , 



Asri Sinemanın 
YAZLIK Bahçesinde 
s;~;~· Bu akşam s;~· 
iki türkçe şaheserden mürekkep 

büyük program 

1 
Eddıe Kantor'un 

Türkçe sözlü orijinal ,arkıh 

Ali Baba Kızlar Pansiyonunda 
Sinemanın en g üzel kadmları ... Kahkahah sahneler... Müzik ve 

prlularla aüılenmiş büyük komedi. 
DiKKAT: bu filmi rörmeye gelecek soyircilerin kahkahadan ba· 

yılmamak için tedbir ittihaz etmeleri tavsiye olunur. 

1 2 
Mısır'ın sahhar ylldızı 

DmmD GDlsOm'Dn 
Türkçe sözlü - Arapça tarkıh 

Harunurreşidin 
Gözdesi 

Tarihin en kanii ••k macerası. 

Şaheseri görülmemi, bir muvaffa
klyetle devam ediyor 

Pek yakında 
Greeta Garbonun Son tumı 

GÜLMEYEN KADIN TUrkçe sözlü 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

1- 942 mali yılı içinde şehir fakir halkile Belediye Me
mur ve müstahdemlerine veriıecek ilAç ve tıbbi malzame a
çckıksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat te'minatı (72,5) liradır. 
3 - Şartnamesi Belediye Baş tababetindedir. isteyenler 

orada görebilirler. 
4- ihalesi Haziranın Onalbncı Sala günü saat 15 de Be

lediye Encümeninde yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 
saatte muvakkat te'minat makbudarile birl!kte Encümene 
mllracaatları ilin olunur. 2043 29-S-10-14 

illn 
Adana Belediye ReisliQinden= 
1- Kanara buz fabrikası ve soğuk bava depoları ihtiyacı o

larak 200 kilo amonyak gazı açık eksiltme yolu ile alınacaktır. 
2- Beher kilosunun muhammen bedeli 1250 kuruş olup 

muvakkat te'minatı yüz seksen yedi buçuk liradır. 
3-lhalesi haziranınyirmi altıncı cuma gilnü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. . 
4- isteklilerin mezkur gün ve saatta te'minat makbuzlar~~e 

belediye encümenine, ıartnamcyi görmek isteyenler her gun 
yazı iıleri müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

2047 10-14-19·24 

Adana belediye Riyasetinden 
(TAMiRAT YAPTIRILACAK) 

1- Reşatbey mahallesinde ve kurtuluş caddesi üzerinde 
Belediyeye ait 54 numanlı dükkinın tadil ve tamiri açık o
larak eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1199.30 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 149.95 liradır. 
4- Eksiltme 23/6/942 tarihine rutlayan Sah g6nü saat 

ıs de Belediye encümenind~ . ya~ılacaktır .. 
S- Kcıif ve şartoameıını g~_rmek v~ ızahat almak iste• 

yenlerin Belediye Fen müdürJilğunc ve ihale günü muayyen 
ıaatta teminatlarile birlikte Belediye Enctımenine müracaat-

ı 'li l 2084 6.10.l ... l 9 
arı ı n o unur. 

illn . 
Adana belediye Riyasetınden: 
1- ltfaiy.cmiz için Beıy üz metre hortum alınacak. 
2- Satın alınacak olan bef yüz metre hortunıun mubam. 

men bedeli 2200 lira olup muvakkat teminatı 165 liradır. 
3- lhaleıi 23/6/942 sah ıünü ıaat on beıte Adana Be· 

tediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden evvel prtnamcyi görmek ve 

aıuvakkat tc'm;natı yatırmak üzere Adana belediye itfaiye 
amirlitinc ve ihale günü muayyen saata ISelediye encüme· 
pine müracaatları ilin olunur. 2075 S-10·14·19 

BUGÜN 

Adana As. Sa. Al. Ko. BaskanlıQından: 
1- Ciheti asksriye ihtiyacı i~in (5000) kilo toz şeker a· 

çık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2- Beher kilo · muhammen bedeli bez torbada (96,5), 

çuvalda (97) kuruş olup ilk te 'minatı (363) lira (75) kuruştur. 
3- ihalesi 26!6/942 cuma günü saat 15,30 da Adana As• 

kerlik dairesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Bu teahhütten dolayı müteahhitlerin vermeye mecbur 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse mü· 
teahhitlerin verecekleri damga resmi ile mukavelename, te' • 
minat mektubu, teslim ve muayene masrafları muhammen be
dellerine ilave suretile müteahhitlere ödenecektir. 

5- Bu işe ait evsaf ve şartname her gün komsiyonda 
görülebilir. 

6- isteklılerin belli ğün ve saatte te'minatlarile birlikte 
komisy0na müracaatları ilan olunur, 2101 10-14-20-24 

Deniz gedikli erbaş orta okul 
müdürlüğünden: 

1- Bu yıl doğrudan dogruya donanmaya sevk edilmek 
üzere orta okul mezunlarından talebe kayt edilecektir. 
2- istanbul ve civarından müracaat edecekler lstanbul 

Deniz K. lığına Mersin ve civarından müracaat edecekler 
de Mersindeki okul müdürlüğüne. 

3- İstanbul ve Mersin mıntıkası haricinde bulunanların 
bulundukları askerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve 
bu dilekçenin bir mushasını da İstanbul Dz. K. lığına veya 
Mersindeki okula göndereceklerdir. 

4- Kayıtlar. 1/6/942 tarihinden 30 9/942 tarihine kadar 
devam edecektir. 20909-l1· 13-14-17. 19·.ll-23 25- 27 -30-1-3-S-7 .....;;..... _________________________________________ _ 

illn 
Devlet Oemiryollan Adana 6. ncı isletme 
Artırma Eksiltme komisyonu reisliğinden: 

Muhammen bedeli 34,000 lira olan ve 942 mali yıla içinde 
Adana deposuna gelecek 40,000 ton Maden komürürıüo tah· 
mil ve tahliye işi 23/Haziran/942 salı günil saat 11 de kapa· 
h zarf usulile Adana işletme müdürlüğü binasında toplanacak 
komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmelc isteyenlerin 2550 liralık muvakkat teminat ak· 
çalarile kanunun tayin ettiğ vesika lan ve tekliflerini ayni gün 
ihale saatmdan bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri 
lizımdır. 

Mukavele projeleri Ankarada ikinci İşletme Müdürlütünden, 
Haydarpatada birinci işletme müdürlüğünden, Adana altıncı 
işletme müdürlüğünden ve Adana depoıundan bedelsiz ola· 
rak verilir. 1072 5-10-14-19 

ilan 
Kanara müdürlüğünden: 

1- Kanara gazoıhanesi için 2000 azimi 2500 kilo asit 
karbonik açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2- Muhammen fiat kilosu bir lira olup muvakkat temi
natı 187 lira SO kul'Uftur 

3- ihalesi haziranın 26 ncı cuma günü saat 15 de bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ıartnameyi görmek için belediye yazı işle
ri müdllrlllğllne, ihale günüde muayyen saatta teminat mak· 
buzlarile birlikte belediye encilmenine müracaatları ilin olu-
nur. 2095 9· 14-19-23 

-----------------------------------------------
. Seyhan SUih Hukuk mahkemesi s8tış 

memurluğundan: 
Adananın Sarı yakup M. den Abdurrabim oğlu Ali ile 

Abdulvehap; Davut kızı Fatma; Mehmet oğlu Osman; Ömer; 
Ahmet Naime; Sıdıka kocası Mehmet; Abdurrahim kızı Zey
nep ve Mehmet oğlu Abdulgani, Hüseyin oğlu Abdüssclim; 
Hacı Davut oğlu Ali'nin müıtereken mutuarrıf olduldan Sa
rı yakup M. de kain Kadastronun 87 ada 168 parsel Na. 
smda kayıtlı farkan 167 parsel; timalen 163 parsel; cenuben 
nalbandoğlu sokağı ve garben 169 parsel ve çıkmaz ile mah· 
dud iki kısımdan ibaret bulunan hanenin birinci kısmında tah· 
tani ve fevkani bir oda bir mut bak bir sofa bir yazlık taht 
ve ikinci kısmında da tahtani ve fevkani birer küçük oda ile 
bir mikdar avlu içinde bir su tulumbası ve bir belayı şamil 
ı 20 metre murabbaı sahada 400 lira muhamen kıymetteki 
gayri menkul ıuyuun izalesi suretile satııına dair verilen ka· 
rar üzerine Adana belediye mezad salonunde açık arttırma 
ila satışa çıkarılmıştır. lık ihale günü 15 temmuz 942 tarihine 
rastlayan çarşamba günü ıaat 9 da ~a~layarak 12 de hitam 
bulacaktır. Ancak muhammen kıymctinın ytlzde yetmi, betini 
bulmadıtı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
tartı ile on gün daha temdid edilerek 2717/942 tarihinde ay· 
ni ıaatlarda kati ihalesi icra edilecektir. Talip olanların o 

14 Haziran 1942 

Yazlık Sinemada 
BU AKŞAM 

Büyük Sinema Müsameresi 
Bütün şehir halkının bej'eneceii hatıra11 unutulmıyacak olan 

-.anat VflJ aşk ıüper filmi .. Bütün bir hayat olan artistik bir ş aheser 

Son Ayrılış 
Büyük bir aşkın, dinmeyen bır ıstırabın, elim bir hayatın romanı 

Baş Rollerde: MARIANNE HOPPE ve HANS SÖHNKER 
ve Dekor içinde bütün dünya 

ilaveten: 
ERROL FLA YNN'in en büyük filmi 

·Vatan Kurtaran 
Arslan <TUrkce) 

' Dikkat : Masaların erken ifgal edil· 
mesi bilhassa rica ulunur. 

Pek Yakında: 
BARBARA STANWICK ve FRED MAC MURRAl' 

Günah Gecesi 
Büyük filminde 

ilan 
Belediye Riyasetinden: 

Saydam caddesinin sebze hali ile Mürşit fabrikas, arasın· 
daki binaların belediyece yıktırılması yüzünden çıkan enkazın 
satışına her hafta salı ve çarşamb• günleri saat dokuzdan on 
bire kadar arttırma usulile devam olunacağından isteklilerin 
bu vakitlerde enkazın bulunduğu yerdeki satış komisyonun• 
müracaatları ilin olunur. 2121 14-16 

illn 
Belediye Riyasetinden: 

Belediye meclisinin Olağanüstü olarak toplantısına lüzurn 
hasıl olmuştur. Ruznamesi aıağıda yazılı olan bu taplantı Ha• 
ziranın 18 inci pertembe günü saat on altıda belediye mec· 
lis salonunda yapılacaktır. 

Belediye kanununun 55 inci madeesine tevfikan ilin oluuur. 
Ruzname: 
1- Temizlik işleri ameleleri kadro ve ücret vaziyetiııİP 

tetkiki. 2 ' 22 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

ilan 
1 - Ada6a . Kozan yolunun 0.000-3+ 000 ve Adana • Mi· 

siı yolunun O+ OOO-S+OtS kilometrelerinde ihzar edilecelı 
(74 t.500) metre mikip kum (2252) lira (80) kurutla açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 2/7 /942 tarihine müsadif perşembe günü sa· 
at (10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri göt• 
mek için nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (168) lira (96) kuruş muvakkat temiıı•t 
vermeleri lizımdır. 2120 14-19-24 28 

Fiat Mürakabe komisyonu reisliğindefl 
13/6/942 tarihli mahalli gazetelerle ilanda beyana tibi t&J' 

tulan pamuk yağlarının msf ının serbest bırakıldığı ve nısfın•" 
sa tılmıyacağı bildirilmit ti. 

1- Bu, münhasıran son defa beyana tibi tutulan ve be' 

yannamesi alınarak satışı men edilen pamuk yağları değildir· 
Bu hüküm yani nııfının serbest ve nısfınm satılmıyacatı bOlı' 
mü beyan tarihinden sonra istihsal olunan ve bundan bö111 
istihsal edilecek pamuk yatlarına da şamildir. 

2- Sataı yapılmıyacaiı birinci maddede bildirilen paııı~ 
yatlarına Milli korunma kanununun 14 üncü maddesi bükiid'' 
lerine tevfikan ticaret Vcklletince clkonulmuıtur. 

3- Elkonulan bu yağların mubayaası ve teslimi bakk•"' 
da ayrıca tebliğ yapılacaktır. ilin olunur. 21~ 

gün ve saatıarda yüzde yedi buçuk pey akçaları ile birlikte ·ı ı An 1 
Adana belediye mezat salonunda hazır bulunmaları lllzumu G 
ilin olunur. 2124 
-----------------Osmaniye belediye 

imtiyaz Sahibi : CA VIT O~~~ 
U. Neşriyat Müdürü : Avok•t 

Rif at Y AVEROÔLtJ 

Elkoyma Bürosu Şefliğinden: 
Hububata elkoyma küme hey'etlerine daha on ilç kiıi a· 

lınacağından Lise mezunu, Öğretmen, Eğitmenlerle tecrübeli 
ve bilgili çiftçilerden seçim yapılacaktır. 

l1t6k!ı.•ri11 Villyete müracaatları ilin olunur. 2118 13·14 

riyasetinden: 
Kasabaınıı1n elektrik teıfsab· 

oın kapalı zarf uıalu ile eksiltme· 

tine talip z11b11r etmediğinden ek· 

ıiltm• 15 Haziran 942 pazarteıl 
rQPOne kadar azatllmqtır. Talip 

Ba111doi• ye• : BUGÜN Ma~ 
d s•ı.d'' 

olanların Oi'fin ıaat 14 " 

yemiz encümenine müracıatı.r' 

2106 11-13-15 
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