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AbonıııVıllıtı 14,•ıtı avtıtı 
1, ııylıtı 125 kuruştur 

lıtın ,artlar ı idare ile 
kararıa,tırılır 

r-----------------, 
Ankarr, 15 (Radyo raıeteıinden)

Bulgar hUkQmoti, iaşe ve ~iyecelı: mad· 
delerinin miiteauıdi yükselişine karşı en 
lllzumlıı olanlarından 150 sine azami fi· 
yat tesbit etmiştir. Ayrıca memurların 
marşlarına <la 150 leva zam yapılmıştır. 
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EbediŞef Atatürk Müze-M 1 L L l ŞEF 1M1 Z 
sinin açılma töreni yapıldı Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesini Şereflendirdiler 
........_, Ankara 15 ( Hnsııııi muhabirimizden ) - Cum· buyurmuşlardır. 

İngiliz - Sovyet 
anlaşmasında 

dikkat edilecek 
noktalar 

Y a z a n logiltere ile Sov· 
ft yet Rusy:ı ara· 

•crneddin sında imzalan:ın 
Sadak aola,mayı ince 

1
'Yenler, bnoıın 20 yıllık bir ittifak 

:~d~hnu söyleyip geçiyorlar. Hal· 
kı bu anlaşma geniş ve tam 

'?1•Q)ındıı bir ittıfak olmadığı gibi 
~1'1tıi yıllık d:ı değildir. 
b· Anlaşmanın gayesi ve mevzuu 
b

1
'. kayda, süreği de bazı şartlara 
•tlıdır. 

Bir dof :ı imz.al:ınan vesikanın 
ldı b d

1 

• • ı 1 • t' . f ' 1 Unun ar ve oze ma ııye ını 
0
•teriyor. •Hitler Almanyasın& 

l'Ve Avrnpada\ii ortaklarına karşı 
llif 

•k •nlaşmıısı.ıt 
fet Bir iltif akın başına, hangi dev· 

e karşı olduğtınun açıkca yazıl · 
lllısı d' 1 'd k M •• ı M af • ıp oması e ço rorıı muş 

•v•lden dr ğildir. Londra anla~ · 
~•tının sırf Almanya ve ortaila· 
'
1na '-• ıı;arşı olduğunun başa yazılma 

ı:· lııgUiz - Sovyet ittifakının 
:•uıj ve geçici seciyesini belirt 
t~k İ~indir. Bu devletin sadece 
A. 11-lanyaıo olmayıp da o:Hitler 
lıı lttıanyan» olması bu ittifakın 
t r d•vlet• ıbrşı da değ-U, bir ida· 
t~ ··~line karşı yapıldığmı röste. 
ltıYor. Bundan, Hitlersiz bir Al· 
d~ııy, karşısında ittifakın suya 
b llfeceğj manfıtı çıkar. Veıikanın 
t~~nda «Almanya Avrııpadaki or· 
da.k~rı:. <lenilmeıi, Avrııpa dışın· 
ta ~ baılıca orta;ı, Japonyayı açık 
,
1 

•rakıyor. Bıı kaydın konulma· 

01°" Sovyet Ruıya dikkat etmiş 
18 

leerektir. 

d Anlaşmanın kendisi iki kısım 
ır B· . 1 '· l de· ırı ıırp zamanını, öteıd ıııırp 

ıı .1 ~ 10tırayı gözöoilnde tutuyor. 
il 'ırı • 
rıj Cı ltıııım ki anlaşmanın temeli· 
~ leşltıı eder. İngiltere ile Sovyet 

Ilı ya 
.,, arasında bu harbde zaten 
k,'01

an ittifak gerej'ince iki tarafa 
.,,'t•lıklı askeri yardım ylikletiyor 
ııı Alrnaııya ile tek başına uzlaı· 

'Ya 
ı, d •ıırel oluyor. Burada dikka· 
~th •ter nokta «l-:litler hiikOmetile 
ille llt tecavüzden açıkça vazgeç· 
llıü~'n herhangi bir hüktlmelle• 
&11 ~relte ve ııılh yapılmıyacağıdır. 
ııı,lil ayıt, başka bir Alman hüku 
A.111 c anlaşılabileceiioi gösterir. 
lc111, 1 

ehemıı:ıiyetli nokta ittifakın 
lilrı.ı ~ısınının yalnız eulha kadar 
<ılıııaeıı, sanıldığı gibi yirmi yıllık 

1-laııdır A . 
l,11 nlaıınanın ildnci kısmı harp· 
y'ai •ornaıı içindir. Bu kısmın ra· 

'«ıı.ı~ks~l~u korumaktır. Sulhu ko· 
ba.4k •Çın Alınacak tedbirlerde 
hıı· il de'lletler de el birliği yapa· 

iller B 1 
't0 • u oluncıya kad.tr ngiltere 

So... t 
)c11i Ye Raıya, harpten sonra 
ıu,lü leca"Üzleri önlemek için her 'd tedbirleri alacaklardır. Bıı 
d,11 t • Alıoauya tarafından yeni· 
t' scavüze • l b' b' 1 111, ugrar arsaı ır ır e· 
b Yardı . 1 •tp 1 ın edeceklerdır. ttlfaltın 
llıı d 011raıını ilrllendiren bu kıs · 
b•kı~ Yirıoi yılhk deg· il zaman 

... 1tıd 1 

~"rıı •n şarta bıthdır. Eğer 
tiıı d:• •ıoniyeti başka devletle· 
bıı k,, elbirliiile düzene konuıaa, 
llıe 11 4•hldı yardım taahhüdü be-

Ott d 
, ~~ a an kalkıyor. 
1ttif,~ 0 'ülüyor ki harp içindeki 

~0ıır,11
1~l~a kadar sürecek, harp 

'l' -.ı •ttıfaln da başka bir dev· 
'•eı· A • aıarika, ıolh niıamına 

-o;vamı üçiiucnde-

Amerika, kurtarıcı· 
s1 olan Vaşingtonun 
vasiyetine sadık kal· 
dığı içindir ki : 
Rusya ile siyasi bir 

muahede aktedemedi 
=R•dyo gazetesi= 

Hafta başında dünyanın Sİ · 
yasi manzara!! şöyle görünmek
tedir : 

Rusya ile Anglo- Sak,onlar 
arasında aktedilen muahede bü· 
tün dünya siyasi mahf ıllerini 
ve basınlarını alakadar etmekte 
devam ediyor. 

Vakıa Mihver mahfilleri bu 
anlaşmaya ehemmiyet vermiyor 
gibi davranıyorlar. Falı:at booa 
mukabil Anrlo-Sak•onlar bo 
anlaşmanın Sovyet Rusya ilei 
müttefikler arasındaki tesanüt 
;;-iş Q;ıiji~i'kllv7etı;;dirdiği~i . 
ileri sürmektedirler. Ve Ameri· 
kanın Rusya ile ayrı bir ittifak 
imza etmemesini , Rusya ile iş 

birliği yapmaktan çekinmesinden 
değil , siyasi. ittifaklar imzala· 
ma it Amerikanın prensibi hari · 
cinde oJdağunu belirtmektedirler. 

Mah'l'D olduiu üzere Ame
rikanm kurtarıcısı olan Vaşinr· 
ton ,· Amerikalılara ölmeden ev 
vel şu va!iyette \.ulunmuştu: 

'' Kat'iyen hiç bir siyasi 
ittifaka girmeyioiı ve hiç l:>ir taah• 
hüt ile bağlanmayınız ., 

Nitekim Amerika 1914 har· 
bine girerken de Amerikan·n 
kurtarıcısı olan bu liderin sözü. 
ne aadık kalmış ve siyasi bir 
ittifak imzalamadan harbe işli· 

rik etmişti. 
Amerikanın vaziyeti bu 

harpde de değişmiş değildir • 
Yalnız geçen sene Amerika dev 
let reisi ile lngilteM Başvekili 
Çörçilin buluşmalaranda 8 mad

delik bir arılaşma aktedilmiş 
olmasına rarmen bunııu siyasi 

blr muahede aktedilemiyeceii 
belirtilmişti . Amerikanın bu si
yasi ittlfakıo haricinde olarak 
S o v y e t Rusya ile iki 
muahede imzalamıştır . 

Amerika ve Rusya ar"sında 
aktedilen bıı miıahedelerden bi 
ri A'lrupada ikinci cephenin 
açılması , ikinciıi ise ödünç Vo'J 

kiralama kanonuna röre yapıla· 
cak yardım işidir. 

ikinci cephenin açılması için 
Aııarlo - Sıtkaonlar tarafından 
hazırlıklar yapılırken , Alman· 
ya da b:ı açılacak yeni cepheye 
kuşı fevkalade tedbirler alma· 
ğa devam etmektedir. 

Bu cümleden olarak Lon· 
dra radyoso verdiil bir haberde 
bir çok Amerikan kıtalarının 

Britanyaya gelmiş olduklarını 
va lngiliz uçaklarının 1 Alman
ya üzerinde l'ece ve gündüz 
bombardımana devam ettiklerini 

bildirmektedir· 
Buna mukabil Alman kıta

ları da Bolçikaya ıönderilmek· 
te ve ayni zamanda aiır: topla~ 
da buralara yerleştirilmektedir 
Bütün bu gelen haberler ıöste 
riyor ki her iki tarafta mubte · 
mel bu hıarbe hazırlanmakta 

dırlar. 

Moskova, 15 (a.a.) - lnğiliı 
büyük elçiıi Mister Klark tayyare 
ile Kuybişeften Moskovaya rel· 
mlıtır. Büyük elçi Londrada im· 
zalanan lnıili-z . Rus muahedesinin 
lastikli nusbalarını Kremlin de 
t11ti •d•c•ktlr. 

lstanbııl 15 (a.a) - l!tanbul hurreiııi Milli Şef ismet lnönü bugün ıaat 11,30 da imtihan neticelerinden memnun olduilarını izhar 

valisi Lut fi Kırdar bu açılma töre· dil, tarih, coirafya fokülteıini şereflendirmişlerdir. eden Şef ı bunu müteakip lnriliz dil ve edebiyat 
ni münasebalile ' •()yledii'i bir nu. Fakültede Maarif Veltili Ha un A 1i Yücel, yüksek enstitjjııünen yımlı mezuniyet lmtihaolarında bulun· 
tukta demişcir ki : tedriHt umum müdürü vo fakülte dolcanı tarafından muşlar, talebenin cevaplarını kendilerioe okutmuş. 

11 
Büyük Atatürkün oturduğu 

bu binanın açılma törenini yapar

ken dt rin bir hoşu hisseylediğini., 

ifadeden sonra kurdeleyi kesmiş 
ve ziyart tçiler içeri girmişlerdir. 

lar ve profesörlerden izahat almışlardır. karşılanmışlardır. 
Klasik fizyoloii ara imtihanlarile arkeoloii yuılı 

Şef, yapılınakta <>lan imtihanlar hakkında izahat mezuniyet imtihanında bulu o an Ş~f, talebeye •ualler 
aldıktan sonra, Almanca enstitüsünün iıntihan oda- sormuş, profesörlerden talebenin seviyesi hakkında 
sına girmişler, iki talebenin imtihanında bulunarak İ2~nhat almış ve bnı direktifler vererek talebenin 
cevapları dinlemiş ve yazılı imtihan evrakmı tetkik candan tezahürleri arasında fakülteyi terk etmişlerdir. 

Etibank ve Siimer
bank Sermayeleri 

~~~~~ı Etibank Sermayesi Yüz 

Müzede Atatüriün hayatına 

ait bir çok halı•:ılar vardı". 

E.bedi Şefin Milli mücadeleden 

önceki zamana, kurtuluş harbine 

ve her sahadaki iııı..laplara ait 

zengin ve tarihi 

olarak yaşıyor. 

lıatıraları canlı 

~-: > ... .l""l ı r;;r---

1' B. Rawlt natuk söglerlcen 

Ruzvelt 
diyor ki: 

Biz mücadeleye 4 
umdenin tahakku

ku için g i r dik 
Ank&rıı 15 (Radyo ruete!!i) 

lnriltero ile Rusya arasın· 
do akdedilen muııhedenin :ırifesin · 

de Amerikanın milli bayramına te· 
ııadüf etmesi, Amerikada büyült 

şenliklere vesile olmuştur. Herse

ne yapılan bu şrnlilderde Ameri· • 

kanın her tarafınd•,Amerikan bay· 

rağı kııtlulanır.Ve ona karşı lanm 

gelen ihtiram yapılırdı. Bu sene 
14 Haziranda yapılan bu bayram 

milyon liraya çıkanllyor 
Ankara 15 (Huıuıi muhabirimiz. 

den ) - Etihank sermayesinin yüz 
milyon Jiruya ibliiğına dair layiha 
ruznameye alındı. 

Etibanlta tahmil edilen hizmet
lerin peyderpey inkişafı ve muhte· 
lif kununlarla bazı leıislerin bu 
ban\ı;:aya devıi, kömür havzasında 
bir aralık yapılan tevakkuf dola· 
yısile işletmelerde istihsale mü· 
essir o 1 a c a le ve işletmenin 
verimli ve r a s y o n e 1 Ç'llı~-

1 
'masana imkan verecek asri 

tesisat ile teçhizi ve bu maden• 

f 

ferde çalışan amelenin hayat ıart· 
larını düzeltecek içtimai tesisatın 
v ücudı getirilmesi gibi husuıların 
sermayenin mühim nisbete arttı· 
rılmasmı urur~ ktldıiı liyihayı 
tetkikleyen encümenlerin mazba · 
talaranda işaretlenmiştir. 

Sümııırbanlc 90rmayesinin tez· 
yidl hakındaki layiha da ruzname
ye alındı . 

için Ruzve!t ntşrettiği bir emir 

namede l>ıı bayramda müttefiklerin 

de bayraiının katlulanma•ını emret· 
miştir. Amerika reisicıımhurıı söy
le<liği bir nutukta demiştir ki : 

Almıın - Ru .. harbine ait haberler üçüncü sayfamızdadır. (Resim Harkoftan bir köşeyi r-öıteriyor.) 

" Biz ve müttefıklerimiz -l ıım · 

denin tahakkuku için mücadeleye 
rirmlş bulunuyoruz.,, 

Amerika cumhurreisi bundan 
ıonra şunları da ilive etmiştir : 
" losanhğm bu saydığım dört vas· 
fı rüneş, hava, ışık ve su . kadar 

mühimdir. insanları bunlardan m:ıh· 
rum ettiğiniz taktirde ölür. Bun· 

ların bir kıımını kaldırınız, zıifler 
hepsini v•rdiğiniz taktirde gelişir, 
gürbüzleşir ve a-üzelleşir.,, 

Libyada 
Kahire 15 (a.ı.) - Şiddetli 

savaş devam ediyor • Düşman 

Akroma yakmlarıodaki mevzileri 
miıe hücum ile Gazala çıkıntıaan• 
da kalan kuvvetlerimizi tecride 
çalışıyor . Muharebe seyyal bir 
şekil almıştır . Almanlar Kaputzo 
şimaline ve kuvvetlerimiz lsıı düş· 

manıo gerilerine hiicum etmek
tedir . 

VALiMiZ 
Çiftçilerle görüştü 
Dün Valimizin başkanlıiı altında Ofis Umum Müdürünün de ~ti· 

rikiyle çiftçilerden mürekkep bir ınrup Yeni Otelde toplanarı:k Çu· 
kurovanın mahıul vaziyetini tetkik etmişlerdir • Bu toplantıda çiftçi

lerimizi alikadar eden bir çok mtHleler üzerinde valimize etraflıca ma. 

lamat verilmiılir , 

Yeni mahsul 
Bir buçuk ay sonra her 

Yerde İdrak 
Edilecek 

-
Ankara 15 (Hususi muhabiri / 

mizdeo) - Yeni buiday mahsulü 

nün idraki yer yer art111akt•dır. 
Fakat ilk mahsulü veren cenup 

bölgesinin rekoltesi fada nıiktarda 
1 d • , . b • d b•kımından o ma ırı ıçın ug ay . 

. l'k elde edıl henüz tam bir geoıı 1 

. d • 'idi 20 ... aoe kadar bol 
mış erı r. • 

h 1 -ıntakal1tda hasada ma ııo veren ... 

b 1 lr bir buçuk ay •onra ye 
aş anaca , 

nl mahıul her tarafta idrak edil. 

•lf bulunacaktır. 

. 
---------------------------

Valimiz 
su sporları Hakem 

kursunu açtı 
Beden Terbiyesi Umum Mü· 

dilrlüiü Su Sporları Hakeın Ku reu, 
Adana'da Atatürk parkındaki yüı. 
me havoztında Valimiz ve Bölre 

Ba~kanıınız Bay A'kif lyı'd • ogan ta• 
rafmdan törenle açılmı~tır • 

Su sporları Hakem Kursu 
4

. 

çalışı onuruna onbir viliyetln ııı 
sporları öğretmenleri AtatOtk 

anıtına merasimle çelenle koymuı• 
lardır, 
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Y A Z A N 1 Türk edebiyatının, milletler arası edebiyatında 
yer alamaması mahdut bir muhite hasredilmiş olmaaı, 

1 ULUNAY biıe çok kuvvetli görünen tahlillerin «yerlilik» stoır· 
e.rıru aşamaması ve netice itibariyle bütün insanlığı alikalandıracak su · 
~ette umumileşınemesinin sebepleri şüphe yok ki kılı k1rk yararcasına 
ıııeelenecek kadar ehemmiyetlidir. 

bi Refik Halid, evvelki rün~ü hkraııınd~ ~u ~evzua temas ediy.or. ~d~· 
Y•hınızın dünya müvacehesıne çıkmak ıçm luzumu olan « çeyı:ı » ıçın 

~Oksan taraflarını tahlil ederken ileri SUrÜlen sebepleri de inceliyor; kem 

11'~i dil bahsine çok ehemmiyet verdiii için onca tebeplerin en kuvvet• 

1 
91 •Hııao meselesi» olmak lazım gelir. Bundan ötürü bazılarının; Osman 
'Cllnın «öğrenilmesi güç ve uydurma bir lisan olduj'u için edebiyatımızııı 
Y•ydnı•sma mani olduğunu:. söylemeleri ona çok munis gelen bir haki· 
ke.ttir. 

Fakat sebep ne budur· ne de milli varlığımızı canlandıran eserleriD 
Ylltılnıaınış olmasıdır. Zira 

1

lisanın «çatası• bakımından osınanlu:a He fran 
sııca ararıoda hemen hemen fark yok gib:dir. Osmanlıca arap, farı ve~ 
ltirkçeden mürekkep ise fransızca da eski «diyalekt» lerce rumca ve 
lttınceden mürek.keptir. O da hpkı bizim osmaohcada oldoiu gibi bir 
~•k1nı güç gramer kaideleri, lüzumıuz imla muhı.faza\ta.rhklariyle dolu. 
tir, Buna rağmen Fransız edebiyatı, milletler arası edebiyatmda en faz· 

la Yer tutmuştıır; ve ona bu zenginlij'i, bu varlığı veren rumca, liitince 
bııgün inhilal elmiş dillerden sayılır. Dererli arkadaş1ınm dediği gibi 
'Ql&ydanda bir edebiyat olması için a11rlara kök sahp sailaml~mış düz 
ı~o bir dil» e de o kadar lüzum yok.tor, ea çok Şeıkspir'den sonra kon 
~ınt tanıtan loriliz lisanı ve logiliz edebiyatı bıına misal olaralc göste· 
rılebmr. 

1 Bir memleket edebiyatınm mil 
eller arası edebiyatında yer tat· 
~t•ı için ihtirasların, karakter tah 

1ı lerlnin, duygularm, velhasıl bütiin 
~••nlıkta çarpıntılar uyandıracak 
1 'dar kuvvetli hadiselerin vicdan· 
.''da akisler yı pmasıoı ve babusuı 
'~•anları il&'ileodlrecek yükaek dü
~ill~celerin insanın yalnız kendi ben 
. ğ-•nden fevern etmeılni sebeple l 

~ııı en tbiihiınlerinden olmak üzere 
b~~ul ediyorum. Meseliiı lıvfçre rl 
t 
1 •klirn, düşünce, terbiye, telakki 
'rıı, üstüva rizcrlsine yakın olan 

ltlQh' ı 11' o 
b· ıt erle uyuşmaması 1izımgelen 
dır Qlenıleketin edebiyatı yalnız biz 

1 
8 

detil bütun dünyada mevki tu· 
~Y'lr, (Hanrik lbseo) in eserlerinin 

t~ hele «Bebeklerin Evi> t - bü· 
tın.. 

11 ıı:ı.sanlığ-ıo ruhunda heyecanlar 
~-1\dırnıamasıoa imiı.in var mıdır?

<% Bll, bir memleket edebiyatım 
•b •n ibenıine karıştıracak kadar 
b elnıniyetli sebeplerden olmakla 
ı.erııber bizim odebiyatımı:ı.ı, kendi 
llllca. 
~ . l1ınızda boynu bükük barakan 
ltlıl bunlardan daha mühimdir: 

ta kl'F.debiyatımız ibda' etmemiş, 
hıı:t etı:nigtir, Ve bütün öksüzlü-

un sebebi budur. 
tek Gerek divan edebiyatmda, ge 
c,d. tanıimatta, hatta «edebiyah 
~o •de:. de taklitten kendilerini 

•uQı • 1 
~-~ı 111• muvaffak olan ar par· 
bty 11 •ayılacak k:ad.sr azdır. Ede· 
k,_,ııt, devir devir dalma bir baş· 
~llt~tıın tesiri altmda bulunmaktan 

1:1laınamışhr. 
ıı1111 tFo:ı:uU:ı. nin «Leyli ile Mec· 

llndn k" ô 1. 

Yle serıneatem ki ~idri.k el· 

D· meı.em dünya nedir? 
ıt~İlll ıye bıışlıyan meşhur gazeli 

etollah Knblstini> ııin: 
Çnrıan sermest- ü- şeydayem 

lııde ki pi ez ser nomidaneıo. 
rı Pek farklı değildir. 

ltıitu:Nef'i», Enveri, yi taklit et 
~\rs ' ye bütün kasidelerinde 
lulll-.ı Şaırlori ile kendisj arasında 

~112 ınukayeselor yapar. 

•i~ea~ ""'teıi Kadim• lo bir mor. 
~eıı •ııde 11Ynen «muhteşem lcişani:t 

lfıŞıtıı:ıa - .. d-Z.' ..... asra gor um. 

~ibi .?• Paşama o muhallod ter
l'Q'kla. endi «Ruhi» ye nazire ol. 
~a~tind~oraber bir Arap şairinin 
tııı.1 'l' 11 P•k ayrı gayrı olmadı
~· • ını d 
~111 14' " •mları bilirler. Himl· 
'lq1;;,. 

8 edebiyatının tesiri altında 
~tı. o•lla ıf' h 
q()dl up e yoktur. Fikrete 

~()~ •r~ C: b 
d hllti • •na a cSülli Prüdom» 
l - fr,11k ltlı olmuştur. Halid Ziyanın 
t111dıı. b I edebiyatının n\ifozu al. 
.t(), 'le 

11 
llnduiuna; «Bravo Maes· 

-dil 'ıı.hı ~Möıyö Kangurn» gibi ild 

1 ~h t ... •rd1r. 
~ o~o . 
bı 'd,bı olunca natıl iatıyoruz 
h.\ınd Ya.tı11uz mllletler arası ede 

1 ~ ıı. bir mevki tutıuo! 
ı~. L. '"

1Qna Ebül Al S 'd' Hi t' 'lıı.~ , , a, • ı, 
~~ ltlı.~ıt~•~, hangi memlekete, han 
11,~cıtQt>t11.l1.t'\'ecciih etaoler baş sedf· 

ıı.l,r1 k Yorlar, ÇUokü onların 
•nc\Herirıi •tabi'» detil, 

Kırtasiyecilik 
-Baştarafı ikincide

Bu, bir kere daire amirlerince gU 
nü güDune takibedilerek, gerekirse 
disiplin cezaları verilerek b1r 
dereceye kadar dü:ıeltilebUir. 

Memurlar , çokluk ortaokul 
yahut lise mezunlarından olduk· 
lartna röre bunlara • bu okul· 
larda yeter derecede bir halkçı 
terbiye ve önem verilmesi lizım· 
dır . Bir ortaokul mezunu memur 
olllDca , ister istemez eskilerin 
geleneiine uyar . Bence , nı e· 
mur için , alta ayhk kurslar açıl· 
ma11 ve buralarda memur olacak 
lara halka nastl muamele edilece 
iini , vazifenin ne olduğunu, iyi 
ise yapman•n vicdani bir mesele 
teşkil ettiğini öiretmek lazımdır. 

16 Hazira~ 1942 
SALl 

YILıt942 • A Yı 6 Giin : 167 Hızır 42 
Rumi 1358. Haziran -' 
itleri 1561- Cemulyel'eveJ 2 

1 ... _. a_:_:._N_ö_b_eı_çi_E_c_za_n~ 
istikamet eczanesi 

( Hükilmet yanında ) 

Zayi ekmek 
karneleri 

8 adot olcınek karnesini zayi 
ettim yeoisioi alacağımı ilan ede· 
rim. 

Tekkekurbu mahallosinden 
Osmao of'lu Mehmet Aç 
çaarraa 2035 

cMetbu'» mevkiine çıkarıyor. 

E.dobiyabmıztn milletler ara

!noda mevki edinebilmesi için ma. 
'nevi gıdamızı kendi benliğimizden 

almalıyız. Başkalarından istiane e

dilmiş koltuk deinekleriyle cihan 

edebiyatında kürsü fethedHomoz. 

Bfa de de bir çok e1erler var. 

Bunlar aramızda okunur, beienilir 

fakat dünya antolojilerinde yer 

tutmaz. Ttlrk edebiyatı, kendi var 

hğuıa biraz soo ceroyanlımn kov• 

vetlyle sahip olabildi. Böyle devam 

oder, Atdapta1yooculardaD ve tak· 

litçilerden kurtulursa o büyük ıı. 

bengin arasında sesi işitilir. 

Refik Halidin •ııerlerinin -bir O· 

tQd mahiyetinde olmayıp dünya o· 

debiyattnda kendinden bahıedilme 
ai ıa~llQ relen bir salahiyetle -

ecnebi dillerine çovrilmeıfoin se· 

bep ve hik~ett de bodur. 

( Taıı'dan ) 

BUGON 

Mercan deniz har
bini kim kazandı ? HARİCİ · HABE-RL.ER 

' . 
(Baı;tarafı ikiucide) 

Japonlu, şimdiye kadar, Amerikan 
donaomatJDda mevcud uçuş gü. 
vertoli 8 uçak gemisinden 7 ta
oeıiai batırdıklarını iddia ettikleri· 
ne göre, Amerikahların, şimdi bir 
tele uçak gemisi kalmış olmak la· 
zım geliy!'r· Amerikahlar ise, biri 
eski ve küçük, öteki yeni ve bü . 
yük 2 geminin batbimt kabul e· 
diyorlar. Bu iddialardan haorlsi. 
nln doğru olduiu yakmda anlaşı· 
lacaktır. 

Sins muhribi: 1939 da hizme· 
te girmiştir. 1570 ton; 36,5 ıniJ 

sür'llt; 5 tane 127 ille top, 4 tane 
40 hk oçakkovar top, 2 makineli 
tüfek; 12 tane 433 lük ko ıran; 
mürettebatı 166 kişi. 5 buçuk mi). 

yon dolara mal olmuştur. 
Japon l'emHeri : 
Riynkaku uçak gemisi: 1233 

ikiaciteşrininde ioşuma başlamnış; 
1941 de hi.zmete girmiştir. 14,000 
ton; 30 mil sür'at; 45 tayyare, 
Fazla malfimat yoktur. 

Siyukalco uç"k ğemlsl: Ameri· 
kan tebliğinde 8 mayıı günü ağır 
hasara uğratıldıiı ve yanar bir 
halde bırakıldığı bildirilen bu ıı• 

çak gemisi de yukarıdakiniD eşi· 

dir ve onunla ayni umanda yapıl· 

mıştır. 

*** 
Gene mahut suale gfılelim: 
- Mercan deniz muharebesi· 

ni hangi taraf kazandı? 
iki tarafın aykırı uylat iddia

ları karşısmda, bu ııuale gemi ka· 
yıpları balcımıodant muharebenin 
üstünden bir ay reçtlkten ıonra 
dahi, cevap vermek mümkün de 
iildlr. Yalmz Japonların 8 mayıs· 

tan beri Mercan denizi bölgeılude, 
biç bir harekette bulunmadıkları 

röz önünde tutuluraa, bu mubare· 
beyi kazanamadıklarına ve taar· 

roza devam edemiyecek k4dar 
hırpalandıklarına hükmetmek la. 
zım gelir. Aksi \akdirde Avnstral· 
ya etrafmdaki hareketlerine de 
vam ttmeleri İcab ederdi. Mercan 
denizi muharebesinin, bu ıüne 
kadar, Avustralyanm şimal ve do· 

ğu şimalindeki Japon hamlelerini 
dnrdurduiu meydandadır. 

- Cumhuriyetten -

lngiliz - Sovyet 
anlaşmasında 

dikkat edilecek 
noktalar 
Baştaraft birincide 

girişince kendiliğinden ıona ere· 
cektir. Bu anlaşma, sırf Almanyaya 
karşı, harp bitineeye kadar ~apıl· 
mıştır. Yani bir mevzu ve bır za· 
man içindir. Mutlaka yirmi yıl de· 
ğil, ahvale röre udece yirmi ay 
da sürebilir. 

Alman-Rus 
Harbi 

Ankara, 15 ( Radyo Gazete· 
sinden ) - Harkof cephesindeki 
muharebeler şiddetlenmiştir. 

Almanlar Donetz nehrinin do. 
ğu kısmına geçmişler vo bazı yer
leri almışlardır. Fakat geniş bir 
ilorleaıe kaydedememişlcrdir. Cep· 
henin diğer kesimlorinde k.ayda 

değer bir şey olmamakla beraber 
Almanların Sivastopola karşı ta. 
arruztarı şiddetle doı.:am etmekte
dir. 

Rusların taarruzlarına raimen 
Almanlar ilerlemelerine devam et
mekte olup şehre 3 kikımetre da· 
ha yalclaşmışlard1r. 

Slvastopol şehrinin boşaltıl
makta oldu(una dair mihver kay. 
oakları haberler vermekte iselerde 
henüz bu haberler direr kaynak· 
lardan teyit edilmemiştir. Alman 
uçaklar1 şehre geceli l'Ündüzlü 
taarrıızlarda bnlunmak tadırlar, 

Moskova 15 ( a.a. ) - Taa 
Ajaoımıo Stvaatopol cephesindeki 
muhat.iri bildiriyor: 

18 iDcl Romen tümeninin er· 
lerl bellerine kadar çıplak olarak 
vahşi naralar atarak saldırıyorlar. 
Alman uçakları pek şiddetli bom
bardımanlarla bu taarruzu destek· 
liyor)ar . 

Rus silah endazlar1 bu taar· 
ruzlara karşı koymuş , mitralyöz 
ve havan top)arımn ateşiyle Ro. 
menleri ağır kayıplara ujnt· 
m1şbr • 

Moslcova 15 (a. a,) - Sovyet 
tebliğine ek: 

Harkof cephesinin bir kesimin· 
de kıtalar1mıı 2800 Alman subay 
ve eri öldürmüş ve bir miktar esir 
almı~tır. Kalinin cepbeıinin bir lce. 
siminde düşman, tankların himaye• 
sindo bir birliiimize bücam etmiş. 
tir. Almanalr 200 ölü bırakarak 
püskürtülmüştür. 

Şimal batı cephesinin bir ke· 
ıimiodo hususi kıtalara menıup bir 
Alman birJiği tankların himayesin· 
de hücuma geçmiştir. Kıtalar1mız 
düşmanı geri atmıştır. Savaş ala
nında düşman, yüzlerce ölü bırak· 
mışhr. 

Mare9al Paten de 
Mihver zaferine 
inanmıyormut 1 

Vaşinrton 15 ( a.a. )- Am~ 
rai Leahy hesabına yapbiı bir 
democde , Fransızların , Ameri· 
kanın galip releceğine ioandıkla· 
rıoı söylemiştir. 

Salihlyetli bazı diplomatik 
mahfiller Mareşal Peton'in bile 
Mihverin i'alibiyetine ioanmaz ol· 
duiunu ve bu galibiyete yalmz 
Laval'io elan inand1ğıoı söylemek· 
todirler. 

Çekoslovakyada 
idam edilenler 

Ankara 15 (Radyo gazeteıi)
Heidriche yapılan suikast dolayı. 
ıile şimdiye kadar Çokoılovakya. 
da idam edildeolerlo sayısı 350 yi 
bıılmu~tur. Büsbütün yok edilen 
Ladeska köyü balkı bu yekfina 
dıı.hil deiildir. Amerikada çok fe· 
na tesir bırakan bu hal, adı Alman 
şohil'lerine benzemiyen bir ıehre 

bu. köyün adı verilmesi için bü· 
yük bir ceryan başgöıtermektedir. 

Romanyada bUtUn 
iktisadi itler Ro· 

menlere geçti 
Ankara 15 (Radyo razetesi)

Bütüo iktisadi işlerin asıl Romen· 
lerin eline geçmesi için Romen hü· 
k1lmeti bir karar almıştır. Bn ka· 
rara röre1 ecoebilerin ve yahudi. 

. lerio ellerinde bulunan işler, Ro· 
menlere geçecektir. 

Maltaya yapdan akınlar 
Malta 15 (a. a.) - Neşredilen 

re1m'i bir tebliğde bildirildiğine 

göre, dün t'ece az sayıda düşman 
bomba uçağı kara hedeflerini bom· 
balamıştır. Pazar günü Malta üze. 
rinde bava faaUyeti az olmuştur. 
Düşmanı karşıhyan hava kuvvet· 
lerimiz hiç bir kayıba uğramamış, 
basar ve insanca zayiat olmamıştır. 

DögolcUler de mlslllame 
yapacaklar 

Londra 15 ( a.a. ) - Bir Ha
kimde esir d~en Fran11zlar Al 
manlar tarafından çete muameJe· 
sine tabi totulduklar1 taktirde Hilr 
Fransızlar da Alman esirlerine mi
sillemede bulunacaldard1r . 

Keyfiyet Fransız mllli komite· 
sinin bugüo neşredilen bir teblitin 
de bildirili{or . 

Genera Dögol ve Fransız mil· 
li komitesi bu haberin aksine ma· 
lOmat alıncıya kadar bu husustaki 
Alman demecini propağ'anda ma· 
hiyetinde telfıklci edeceklerdir . 

Bir Norveç bahkçı ge· 
misi bir denlzaltl batardı 

Moot Real 15 (a.a) - Nor. 
veç haberler bürosuna göre, bir 
Norveç küçük balıkçı gemisi bir 
düıman deoizalt191nı tahrip etmiş 
ve kendisf Kaoadanın doğo sabi. 
Jindo bir limana geJmiştir. Balıkçı 
gemisi denizalbnm tayfalarım al. 
mıştır. Bunlar şimdi harp eseri bu
loouyorlor. 

Flnlandlyada •tıklar 
yanıyor 

Helsinki 15( a,a.)- Fiolandiya 
ordusu başkumandanbğ'i haziran 
151nci günü olan yarındaD itibaren 
önemli bazı askori bölgeler müstos 
na olmuk üzere bütün Finlandiya. 
da ııık söndürme tedbirlerinin ye
ni bir emre kadar kaldırılmasını 
bildirmiştir. 

Büyük Millet 
MecJisinde 

Ankara 15 ( a.a. ) - Bnya~ 
Millet Meclisi burünkü toplantuın· 
da Sıhhat ve tçtimai Muavenet 
Veki.letiyle Devlet Meteoloil kil· 
nunlarınıo bazı maddelerinin de· 
ğlştirflmesine ve bunlara yeDi mad 
deler eklenmesine dair olan liyi· 
haları müzakere ve kabul eylemiş 
ve aıkeri ceza kanununun bazı 
maddeJerin;n tadlH ha.kkındaki 
layihanın birinci müzakeresini yap· 
mışbr. 

Meclfs çarşamba güoü topla· 

\ ;\;~rikalılar 
ımütehassis 
oldular 

Ankara, 15 (Radyo Gazete. 
sinden)- Bostoo. radyoeuuuo ver. 
diği bir habere göre; Amerikalı· 
lar Romanyadak.i petrol teıiılerlnl 
bombaladıktan sonra benzinleri 
bittiği için Türk topraklarana İn· 
mek mecburiyetinde kalan Alue. 
rikan tayyarocilerine Türlclerfo 
göstermiş. oldulcları büyük allka 
ve karşılamadan dolayı ıitayişlerde 
bulunmaktadırlar. 

Zayi Rapor 
Askerlik yap.arken mal0.1 oldu· 

j'umıı bildirir Adana Şubeılodeo 
tasdikli fenni raporumu k•ybettl1D, 
Y anisini alacağımdan eskisinin hük 
mü olmadığını ilin ederim.'. 

Adan•'nın Çarhipare kö· 
yünden (306) doiumlu 
Kadir T opıl 2136 

Adana Pamuk Tanm 
Saf ıs Kooperaf if inden 

Toplantıya 
Davet 

Kooperatifimizin 1941 / 42 
inci hesap yılına alt nomal genel 
kurul toplanhsı 1 / Temmuz/ 1942 
ÇarşHıba günu saat 14 de Ada· 
da Halkovinde yapılacağından iş. 
bu ilin tarihinden kooperatifimiz· 
de kayıtlı bulunao 1ayın ortakları
mızın 10ezkOr gün ve saatte top· 
lantı yerinde behemal hazır bulun. 
malarmı ehemmiyetle rica ederiz. 

RUZNAME 
1-Yönetim ve kootrol kurul· 

ları raporlarının okunması ve lı:o· 
bulü. 

2-BiJinço ve fiat farkı heaa
bmm kabul ve tasdiki ile yönetim 
ve kontrol kurulları üyelftrinin ib. 
rası. 

Bu anlaşmanın metninde, bu 

gibi karışık ahv~lde, • dola";1baçl~ 
menfaatlerin çekı~mela, didışmelı 
ya:ulışı, buna benzer dl~loma~~ ve 

=================================================·~~ 

3 - Yönetim kurulu üyelerin· 
den müddetleri biten iki üyeoio 
yerine yeniden iki üye ve Ana 
mulcavelenamenia 27 nci maddesi 
mucibince ayrıca iki yedek üye 
seçilmeti. 'k larınm bütün ustahgı sezılıyor. 

ıı a d _k_ 
lngiltere, ittifak ve yar ım yu U· 

milnü, ı;uevzu ve zamım bakımın· 
dan kısmaya, daraltmaya uğraşıaıı, 
Sovyet Rusya Anglo • Sakaon tezi· 

ne açıktan açığa u1ar rörünmokteo 
kaçınmıştır. Mesela toprak genişle· 
tilmemeai bir prensip olarak anlaş. 
maya yazılmış, fakat birlik millet· 

)erin sadece «menfaatlori göz ö 
nünde tutulacağı• söylenmiştir. Di· 

ğer milletlordon bahia yoktur. An· 
!aşınanın hiç bir yerinde düşman 

veya müttelUc küçük milletlerin 
istiklal ve tamamiyeti hakkında söz 
geçmiyor. Halbuki reçen ağuıtoıta 
ilin edilen lngiliz - Amerikan ınlh 
beyannamesi ber millete eski sı· 

narlarını geri veriyordn. logiltore· 
nin zoru ve isterile olacak, anlaş· 
maoın baş yazısma Atlantlk beyan• 
oımosinin saoece adı reç!llİŞtir. 

Londra anlaıması, ktsaca, iki 
devletin Almanyayı karşı harbi 
kazanınak, ayrı ayr1 sulh yapmak 
kararlarıoın bir ifadesi, Sovyet 
Ruııyanm da harp sonrasını kendi 
bakımından gilvon altına almak 
isteiioio yım açık yarı kapalı ve· 
sikaya batl•nmattd1r. 

- Aktapı'dan • 

Adliye tebliğ evrakı 
Posta, telgraf ve tele 
fonla yapılacak tebli. 
gatın posta ücretleri 
tesbit edildi 

Ankara 15 (Hususi) - Heyeti 
Vekiledeıı çıkan bir kararnameye 
röre poıta, telgraf ve telofoo va 
sıtasile rorek şehir dabiJinde ve ıe 
rek şehir haricinde tebligedilecek ad 

li evraktan peşin alınacak ücretler 
şunlardar: Tebliğ edilecek evrakın 

boher yirmi gram veya ke1rinden 
6 kwoş 30 para, tebliğ başına ta-

ahhüt maktu resmi aiti kuruş 30 
para, tevdi ilmühaberinin iade üc 

reti alb kuruş 30 para teblii başma 
maktu mıınzam iicret 10 kuruş. 
Ceza itlerine vo müzahereti adli· 
yeye nail olanlara alt tebUilerden 
2721 sayıh kaDuo biikümleri daire 
sinde yukarıda yazıb ücretlerin üç 
te biri istifa edilir. Ancak ücreti 
munzaqıaoın bu nevi ınüraselede 
aslı beş kuruıtur. 

Meblağı ileyblerine teblii ediJ
memeılnden dolayı alt olduğu mer 
c 1 1 e r o t e a l i m olunan 
teblli evrakı mazbatalara, bilihere 
bural"'dan ulmdıiı takdirde bu 

Türk - Bulgar 
Pasaport ve güm
rük anlaşmaları 

yapılacak 
Ankara 15 (Hususi)- Öğren· 

diiime göre, Türkiye · Bulgaris· 
tan arastoda pafaport vizesi ve 
i'Ümrük muam_,lesi hakkında iki 
anlaşma yapılacaktır. Bu husustaki 
proje Gümrük, lnhiurlar ve Da. 
biliye Vekaletlerince tetkik edilmek. 
tedir. Bu yıııni anlaşmalarm bir Ud 
rüne kadar imzalanacağı haber 
verilmektedir. 

Oiier taraftan buraya gelen 
mahlmata göre, Trakyada inşıa 
olunan köprüler tecrübe odilnıiş 
vo iyi netice alıomışhr. Bu itibar· 
la Avrupa hattının pazartesi ol· 
mazsa salaya bebemahaJ açılacai1 

söyleoiyor. Hor rün biri Solyaya 
kadar, diğ'eri de Edirncıyo kadar 
lstaobuldao iki yolcu . trcınj Ue lü
zumu kadar marşandiz~ hareket e 

docektir. 

· •1 . . ederek mebliöı 
oıercı erm tan.ıı.ın • 
ileyhlore imza 111ttlrlldilc~en .sonra 
ı:nahkemesinıı veya daıroııloe adi 
olarak yolhyacaklır1 mukbuzlar -da 

... yukarıda yazdı ücretlere dahildir, 

4 - Ana mukaveJeııameoJo 
39 uncu maddesi mucibince iki 
Kontrol seçUmeıi. 

5 - Ekıperfori seçmek, işten 
el çektirmelr, Yönetim ve Kontrol 
kurulJara üyelerine vorilocek ücret, 
Hakkı huzur ve Kooperatifimiz 
Bütçe ve kadrolarıom tanzimi ve 
Yüksek Ticaret VekiletJnin tuvi. 
~inden geçirildikten ıoora tatbiki 
huıosundll Yönetiın kuruluna se· 
labiyet verlJmeıi. 

• 6 - yeni Sene İş Slyasasuun 
kanun, Ana ınukaveleDanıe ve te• 
şeklcül ınaksatlarma uyrun olarak 
hazırl•Pl'llasıoın Yönetinı kurufuoa 
tevdii. 

7 - KapitaJ taahhütlerıoJn 
diğer kooperatiOerda yokneıakliği 
temin ve teabhütlerlni teı.yit ınak4 
sadiyle her ne dıuteo ohırııa ol. 
ur1a olaun 100 kilo Mahliç paaı k 
için bir pay teabhüt edilmesi. u 

8 - Taııt.ıı. nıal alm•k ve 
yaptırmak içia Yönetim kurulana 
Salihlyet verUıoesl. 

9 - 942 / 943 yılı için Blr. 
ilk Genel kuruluna iştirak ed k 

.. 111 . ece mumesa onn seçilmesi, 

lO - Ana mukıvelen•menia 
65 inci mııddl!lli mucibince üç ha· 
kem seçUmesi. -

212s • ı6 . ı1 . ıs 

1 1 

1 ' 



1 

• 

' 

Yazlık Sineniada 
BU AKŞAM 

Bir geoç kızın hayatını, heyecanlı macerasını, içli aşkını canlan· 

nıran istiraplı bir ömrün hazin romanını musavoer 

Solgun Gül 
Fran•ızca sözlU çok gUzel filmi görUnüz 

Dıılmi bir bir 2'ÖZ yaşı ve his ve elem s:ıhneleriyle dolu olan ba 
film ıizi tesiri altında bırakacaktır. 

Baş rolde Kudretli artist: DOLLY Hass 
· ııaveien : · 

ERROL FLA YNN'in en büyük filmi 

Vatan Kurtaran 
Arslan <Türkce) 

. ' 

Pek Yakında : 
BARBARA STANWICK ve FRED MAC MURRAY 

Günah Gecesi 
Büyük filminde 

ilin 
Belediye Riyasetinden 
1 ~ Kumaş, dikiş ve malzemeleri müteahhidine ait olmak 

şartiyle; Belediye zabıta memurları için 32 takım yazlık elbi .. 
senin yatırılması açık eksiltmeye konuJmuştnr. 

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli 36 lira 50 
kuruş ve muvakkat teminatı 88 liradır. 

3- İhalesi 23/Haziran/942 Sah günü saat on beşte Be· 
lediye encümeninde yapılacaktır. 

. 4- Taliplerin, şartnamesini görmek üzere yazı işleri bü
rosuna ve muayyen gün ve saatte muvakkat teminat akçala· 
riyle birlikte Belediye encümenine müracaatları ilin olunnr. 

2083 6-11-16-20 

ilin 
Belediye Riyasetin den: 

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

ilin 
Adana Belediye Riyasetinden: 

J - Belediye ve kanara motorlu nakil vasıtalarının 942 
yılı ihtiyacı olan 3090 teneke uenzin ve 1170 kilo makina 
yağı kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Benzinin beher tenekesinin muhammen bedeli 472,60 
lira yağın beher kilosunun muhammen bedeli 100 kuruş olup 
muvakkat teminatı % 7,5 hcsabile 1200 lira 53 kuruştur. 

3- ihalesi Haziranın 30 uncu sah günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- İsteklilerin ihale günü ihale saatmdan bir saat evvel 
kanunun tarif atı dairesinde hazırlayacakları teklif mektupları 
ve teminat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şart· 
nameyi görmek isteyenlerin her gün belediye muhasebesine 
müracaatları ilan olunur. 2131 16-20·24-28 

Adana As. Sa. Alma Ko. Baskanlıüından: 
1- M.M. Vekaleti hesabına (2000) ton kuru çayır otu 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli (l 40,000) lira olup ilk te'mi

nah (10,500) liradır. 
3- ihalesi 3/7/942 cuma günü saat 16,30 dadır. 
4- Bu teahbütten dolayı müteabh~tle~iiı vermiye mecbur 

oldukları gerek kazanç ve buhran vergılerı ve g~rekıc damga 
resmi ile mukavelename te'minat mektubu teshm ve muayc· 
ne maıraflan muhammen bedellerine ilave suretile mtıteah
hitlere ödenecektir. 

S- Buna ait evsaf ve şartname .Adana askerlik D. Sa. 
. alm~ komisyonunda ve Ankara, lstanbul Lv. amirliklerinde 
(7) lira mukabilinde görülebilir. 

6- İıtcklilerin belli gün ve saatten bir saat evveline ka
dar teklif zarflarını komisyonda bulundurmaları ilin olunur. 

2127 16.20.25.30 

BUGÜN 

· Seyhan Orman Çevir~ 
ge Müdürlüğünden : 

Orman Emvali Satış ilanı 
Milcdarı Beher lcentalıoın 

Hacmı Muhammen vahit fiyatı 
Cinsi M3 D'.l Kenhl Kilo Lira Kuruş 

Çaın enkaz o<lunu 6600 00 12 

1- Hatay vilayetinin İskenderun kazası dahilinde Turanlı
seki ormanından (6600) kental çam enkaz odunu satışa çı
karılmıştır. 

2- Satış 19.6.942 günü saat 11 de Seyhan Orman çe· 
virke müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher kentalının muhammen fiyatı 12 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Or. 

Çevirge Müd. Ankara Or. Umum Müdürlüğünden İskende
run Or. Bölge Şefliğinden alınır. 

S- Muvakkat teminat 59 lira 40 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 
7 - Taliplerin ihale günü olan 19 6 942 günü saat 11 

de teminat makbuz vr. ticaret odası vesikalarile birlikte Sey
han Or. Çevirge müdürlüğü satış komisyonunda hazır bu: 
Junmaları (Ticaret odası vesikası köylülerden istenmt.z) 

8- Orman on ay müddetle verilecektir. 
9- Orman 4-6·942 gününden itibaren 15 giin müddetle 

satışa çıkarılmıştır. 
10- Bilumum mesarif müşteriye aittir. 
l \- Orman b~deli üç taksitte ödenecektir. 

2060 4-7-12-16 

-----------------------------------------------
Ceyhan Belediye Reisliğinden: 

Şimdilik ayda elli lira ücretli Ceyhan belediyesinin itfaiye 
makinestliği münhal olduğundan ehliyeti haiz olanlann evrak 
müsbitelerile birlikte bir haftaya kadar Ceyhan belediye ri-
yasetine: müracaatları Hin olunur. 2129 16-18 20 

ilan 
Karabük Demir ve Çelik F abri-

kaları Müessesesinden: 
Müessesemiz Fabrikalarında Dizel yağı istihsaline başlan

mıştır. Satış fiatımız mevzuatm müşteri tarafından temini şar-, 

tile sahamızda vagonda teslim beher tonu (yüz elli beş) liradır. 
Almak isteyenlerin müesseseye müracaatları ilan olunur. 
Yağ nümuneıi ve evsafı İstanbulda Sümer Bank satmalma 

müdürlüğünde ,İzmir ve Adanada Sümer Bank yerli mallar Pa-
zarı müdürlüklerinde görülebilir. 2130 16·19-21-24-27 

ilan 
Adana asliye 2. Hukuk Mahkemesinden: 

Adanada Devlet Demir yolları istasyon şeflerinden Nusret 
Ôzgünaltayın Ankara'da Demir tepe Orinç sokak No. 10-12 
de karısı Leman aleyhine açtığı boşanma davasının cari du· 
ruşmasında davalı Leman adına çıkarılan davetiye gösterilen 
yerde bulunmadığı ve nerede olduğu meçhul bulunduğu şer· 
hile bili teblit iade kılnıdıgındaıı ilinen davetiye tebliğine 
ve duruşmanın 16/7/942 perşembe saat 9 talikine karar ve
rildiğinden davalı Lemanın mezkur gün ve saatte mahkeme
de hazır bulunması lüzumu tebliğ yerine kaim olmak fizere 
ilin olunur. 2133 

ilan 
Adana asliye 2. Hukuk Mahkemesinden: 
Adananın Şaban iye mahallesi 7 S No. lu evde Mustafa kı . 

zı Nuriye marangozun B0r kazası orta köyün yukan mahal· 
lesinden olup Adanada Şabaniye mehallesinde oturmakta iken 

16 Haziran 

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

büyük program 

1 
Eddıe Kantor'un 

Türkçe sözlü orijinal şarkıh 

Ali Baba Kızlar Pansiyonunda 
Sinemanın en gü:lel kadınları ... Kahkalıı-lı selıneler .•. Müıik "' 

şarkılarla ıü•lenaıi~ büyük komedi, 
DlKKA 1' bu filmi rörmeye g-elecek ııeyircileriıı kıalıkalıadan 

yılmamak için tedbir ittihaz etmeleri tavsiye olunnr. 

2 · 
Mısır'ın sahhar ylldızı 

ümmü Gülsüm'ün 
Türkçe sözlü - Arapça şarkıh 

Harunurreşidin 
G6zdet 

Tarihin en kanh ••k macerası. 

Şaheseri görülmemiş bir muvafff 
kiyetle devam ediyor 

Pek yakında 
Greeta Garbonun Son filmi 

GÜLMEYEN KADIN 

As. Satın alma komisyonundan: 
1- Ciheti askeriye ihtiyacı için 3500 kilo süt 

yoğurt açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli cem'an 24SO lira olup ilk te 

nah 183 lira 75 kuruştur. 

3- İhalesi 1/7/942 çarşamba günü saat 16.30 da A 

askerlik dairesindeki satın alma komisyonunda yapılacı 

4- Evsaf ve şartnamesi her gün kamisyonda görUle 

5- İsteklilerin belli gün ve saaUe te'minatlarile bi 

komisyona müracaatları ilin olunur. 2134 16· 21-~ 

ALSARA y Sinemasınd9 
BU -AKŞAM 

En Heyeclnh ·ve en hareket il bir tarzda "" 
da getirllmı, olan macera filmlerinin kahr•"' 

CHARLES STTARETTE 
tarafından fevkallde heyecanla olarak yar••• 

Soyguncular 
Diyarı 

halen mahalli ikameti meçhul Mehmet oğlu Ali marangoz 8 • 

leyhine açtığı boşanma davasından dolayı davah Ali adına 
çıkarılan davetiye bulunamadığı ve yeri meçhul olduğu şer
hile iade kılındığından ilanen davetiye tebliğine ve duruşma
nın 1617/942 perşembe saat 9 talikine karar verilmekle da-
valının o gün ve saatta mahkemeye gelmesi lüzumu davetiye Deniz "arp Okulu ve 1 
yerine kaim olmak uzere tebliğ olunur. 2132 

Adans_ 
Biçki YurJ 

Refika Tüm•"' 
---~------- Lisesi komutanllQından 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T.A.S. 
Adana Mensucat Fabrikası Müdüriyetinden: 

4. Haziranda satışını bltdirdiğimiz aşağıda cinı ve miktarı 
yaz.ıh mall · r 19/Haziran/942 gününe tehir edilmiıtir. 

1- Mahzen tozu 5200 kilo tahminen 
2- Yağlı kirli meydan 2985'.l ,, · ., 
3- Hurda balya bezi 9100 ,, ,, 

Açık arthrma suretile t9/Haziran}942 günü saat 16 da 
şartnameıinde m·ünderic hususat dairesinde Fabrikada aatı-
lıcaktar. 2071 5·9·12·16-18 

1- Ankara Müsiki Ge· 
dikli erbaı hazırlama orta o• 

kulunun 1 • inci sınıfına, Deniz 
bandosu için talebe kayıt ve 
kabul olunacaktır. 

2- Kayıtlara 1/Haziran/942 
de başlanarak 20/AğustosJ942 
ye kadar devam edilecektir. 

3- İıteklilerin Mersinde 
Deniz Gedikli Erbaş Orta O
kulu Müdtirlütüne müraca-
atları. 2059 2-9-16·23 

14 Haziran'dan 19 

ran'a kadar devaın. t41 
olan senelik sergiınıı 
vinde herkese açıktır• f'ı 

Saat 9 dan 1~1' 
14 den 18 ~· / 

4 


