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Tılıfon 138- Po9ta K. 48 

Abonı:Ytlltll 14,altı aylılı 

J, arlı ıı r.zıs kurut tur 

r 
Ankara 12 (a.a.) - Baıvekil 

Şükrü Saranollu huıün saat 77,30 

da Baıveklilette geni Çin elçisi· 

ni kabul etmiştir. 
'11ı2 No. &99 

SiYASi, İKTiSADi, iç iMAi GÜNDELiK GAZETE ~----·----------------~ 

• M. Meclisi Yarın Tatil Kararı Verıy r 
~ı11.lcara 7 2 (Hususi mu• 

'''nıizdım)- Meclis ha 
ttı,,.Q günü tatil kararı "e
~Ce/c, llkteşrinin birine 

dar toplanmıgacaktır · ....... __________________ ___ 

Almanya ya 
giden 

gazetecilerimiz 
tl,,e,aı Fon Man,tayn, 
"•ret teretlne bir 

ziyafet verdi 

" Berlin 12 (a.a.) - Türk raze· 
b~iler heyeti, Şark cephesine yap 
'1 tiyaret sırasında kendilerine 
~~at etmek (jzere rönderllen 
ıt_ tıııneral Henıril tarafından •e· 
~ lenmııtır • Türk gazetecileri 
f Yerde askeri makamlar tara· 
lQdarı ıamimi surette karşılanmış 
·~ ltendtlerine her türlü kolaylık 
to.terilmiştir. 
ti Caze~eciterin Şıır~ cephesini 
YareUerıoden sonra, Ordu Ku· 

'-'ndanı Mareşal Fon Manştayn 
'-rarından şereflerine bir ziyafet 
~etllırılştir. Ziyafette Kolordu ve 
._ 6'fl1en kumandan lora hazır bulun 

llftqr, 
Fon Manştayn, kısa ve doeta 

11~ bir nutuk ıöyliyerek, Türk 
lbılletinden ve Tiirk ordaıiyle 
illan ıilah erkadaılıiıodan bahıet 
llı~trr, 

Necmeddin Sadak bu hitabe· 
)e cevap veferelc, ıeyıhatleri eı· 
11laıııda Alman ıubaylarının ken• 
:u~tine çok muhabbet rösterdilc· 
'rint söylemlı ve Türk milleti 
~•!!ııtıa bu misafirperverliğe teşek· 

Gr etmiıtir. 

............._~-----------------------
Sevinç uyandıracak 

bir hadise 

Hububat 
tesliminde 

rekabeti 
En çabuk ve 

fazla kim en 
veriyor? 

Dünkü sayımızda, Topralt mah• 
•ıılleril ofiıinden aldığımız malOma 
ta istinaden, Seyhan Viliyetinin 
~e ayrı ayrı her kazanın, bükOme· 
te borçlandırıldığ'ı hububatı bir an 
~ce ödemek için var kuvvetiyle 
Çalıştıtını rakamlarla ifade etmi2tik. 

Dün Ceyhandan aldıj-ımız mele· 
tubq; Çukurova çiftçisinin, bükO· 

1-ıete borçlandırıldığı hububatı ö. 
de111ek için en bQyük bir rayretle 

Çalıştıiını ve bana adeta bir reka 

bet haline retirdiğini belittmeal ha 
~ıınındıın çok şayanı dikkat bal. 
duıc. 

Bu mektupta deniliyor ki : 
«Burünkü ausbanızda Adana 

çiftçilerinin habobat teslimatı re· 

'•k lıll'en ve gerekH umumi ola· 

tak bildirilmlıtir. Memnuniyetlo ve 
•evinçlo haber verelim ki, gerek 

relcor, gerek uaıaaıi teılimat rako· 
r11 kazamıza aittir. Çiftçilerimizden 

lianıit ôısırkıntı 500 tondan 
faıta hobobat teslim etmlıtir. 
1'ıoumi yekı\oumo~ da A el a n a 

IDtrlteı k a ı a ı ı n d • n fa&tadır. 
l<aıamızda tetkikler yapan ziraat 

Türk Di , I· 
Kurultayı 1 

Genel toplantısı-

nı bugün yapıyor 

Ankara 12 (Hu U4İ - muhn· 

birimizden) Türk Dil Kurultayı 

yaran gımel top1a11bsını yapacak, 

encümenlerin verdilclfırİ kararlar 

rözdeo geçirilecektir. 

Milli Şefimiz lnönü, Kurultay 

azaları şeref'ne canı. günü saat 

beşte bir çay ziyafeti verecektir. 

Ereğli limanı bu yıl 
tamamen temizlenecek 

Ankara 12 (Ha· ....::.,.__: - lııı. buriln için li 

ıusi) - Büyük Meclis bu işe sar.çolunmak mandan azami İl 
Millet Meclisi ha ' J 1 

tifadeye mühim bir 

rün saat 15 de .. 100 b • ı • l k • b • enrel teşkil ~tmek 
toplanmış, günde UZere lR lTa l genl lT todir. Münakalat 

minde bulanan f h • t k b 1 e f f z•Vekaleti, elimizdeki 
kanan liyibalarını a s l s a a u va11tıılarla bu lima 
mtiıakere ve ka • - nın temizlenec~ğine 

bal etmiıtir. Bu liyihalar arasında, Karadenlzde kani olarak temmuz b&ıından itibaren faaliyete 

1eyri1eferi ilgilendiren bir mün:ıhle kanana da reçralştlr . 

vardır • Vekalet Büdcetinde limauların temizlenme ve 

Malam oldoğu üzere, Karaderıiz sabillerinele taranma işleri için ayrılmış bulanan 60 bin liranın 
yapılmış mahfuz bir limanımız yoktur. Tabii liman- bu iıe yetaıiyeceği ~örülmüı, büdcenin bu faslına 

larımızdan Erej'li, K:ıradenizde seyriıefer eden re 100 bin lira daha tahsia makaadiyle bir kanon il 
milerimiz için esasla blr aıiınak vazifesi görmekte 

dir. Kömür havzası içinde boluoaşu, bu limanın 

ehemmiyetini bir kat daha artırmaktadar. Ancak , 

Umumi Harp yıllarında, limanın en mahfuz k11mı 

da olan batı tarafıudemirli bir çok reminin batm . 

yiba11 bazırlanmııtır. 

Bugün Mecliı bu yeni kanana kabul etmek 

suretiyle, lltenileo tahıiaatı müteha11ıalarıo if adeaine 

göre, yeniden verilen tahıi11ttla Eretli Jimanıoın 

bu ıene temam~n temizlenmesi mümkün olacalctır. 

Bir lnoiliz 
ucakgemisi 
batınldı 
lngiliz tayyareleri 
Alman şehirlerine 
taarruz ettiler 

Berlin 12 (a.a) - Alman teb 
liil : Bir Alman deniıaltı11 11 
arostosta batı akdenizde kuvvetli 
himaye altmda giden bir kafile 
içinde Egl İngiliz tayyare g-emisi
ni dört torpil lıabet ettirerek ba 
tırmııttr. 

Dün güudüzün Alman koya 
Uz.erine alun yapan bir İngiliz av 
tayyareıi hava muharebeıinde dü· 
türülmüştür. Dııo l'ece lol'iliz hs· 
va lto•vetleri Alman aabillerindeki 
teıiraiz iıaç taarruılarından baı 
ka b~tı Almanyanm müteaddit 
eehirlerine ve bilhae!la Mayns ve 
Baden'e taarruz etmiştir. 

Japonya 
fırsat 

kolluyor I 
Ankara l 2 (Radyo razeteai) 

Japonlar Birmanyaya. talcviye 
kavvetlerl röııdermektedırler. J•· 
ponya bütün dikkat ve alikasını 
Hint İıaeriade toplamıtlır, fırıat 
kollamaktadır. . 

Sıtma kursu 
82 genç doktorun istirakile 

-
-

dün açıldı 
Sıtma enstitüsünde gu
zel bir tören yapıldı; genç 
Doktorlar Atatürk anıtına 

çelenk koydular 

-
Sıtma tekamül korsa, talebe yurduoda okuyarak ttp fakültesini bitir· 

mlş 82 genç doktorun lştiraldle dün şehrimiz ııtma enıtitü!lünde açıl· 
mıştır. 

Bu münasebetle, saat 8 de enstitüde Valinin, komutanın, Parti Mü 
fettişlnin, Parti ve Belediye ileri gelenlerinin, doktorların ve gazeteci· 
leriu hazır bulandoiu bir tören yapılmıştır. 

Merasime, Valioio, bizde sıhhiye teşkilatının tarihçeaini yapan rüzel 
bir komqmasile başlanmııtır. 

Akif Eyidoğao, sıtmanın memlekette zitman ıaman çok büyük tah 
ribat yaptıiını, Türk çocuklarının sıhhatiyle yakından alakadar olacak 
müstakil bir sıhhiye teşkilihnıo kurulmasını ilk iıaret edenin Atatürk 
oluutonu ıözlerinde bilhassa btlirtmiş, Ebedi Şefimizin ruhu önünde 
hürmetle eiilmiı. renç doktorlara baıırılar diliyerek kendilerini şehir 
namına selamlamıştır. 

Milteakiben kürailye relen Enstitü Müdürü Doktor Seyfi, sıtmanın 
veciz bir tarifini yapmıf, ilk kooferanıını vermiştir. 

Daha sonra, bi,. j'enç doktor, kuraa iıtirak etmekte olan arkadaş• 
ları namına kııa bir hitabede bulanmuştur. Nutukları, bahçede hazırla 
nan biifede davetlilerin izaz ve ikramı taklbetmlştlr. 

Kars 45 gün sürecektir. Genç doktorlar dUn ıaat 18 do Atatür~ 
anıtına çel~nk koymu,lardır. 

Bir Türkbasın 
heyeti 

daveti üzerine, bir Türle matbuat 
hay.,tinin lngilteraye ritmeıi ka 
rarlaşını~tır, Heyet ıu zevattan 
müteıekkildir. 

1'1tlcii1rü Nuri Avcı bu neticeyi 
blııat müıahede eyleıniştir. Bütün 

~Öylüaınz borcunu bir ay önce 
0deınek için alım merkezlerine ko· 

ftıyor, Ba merkezlerin önünde 

~zlerce araba aıra beklemektedir. 
•Ytllaltamımız Sadi Çıdal'ıo ziraat 

! .. ldlibnda ve çiftçi birlljfoin bu 
lfl•kı f l' tekdlrc11r:: ıyet ve rayreti tayanı 

Dlter tar a f ta n, Japonyanın 
Roıyaya karıı da fırıııt koll11dıiı 
anlaşılmaktadır. Mançarya yeniden 
ınllhim Japon lutaları gönderilmiı· 
tir. 

lnglllz hUkAmetlnln 
daveti Uzerlne Londra 

ya gidecek 
Ankara 12 (Haıusi muhabiri· 

mizdea) - lasUtere bikOmetiala 

Hü.ıeyin Cahlt, Zokeriya Sertel 
Ahmet Emin, Abidin Daver, Ah· 
met Şükrü. 

He1et M111r yolile lnriltereye 
rldecektir. Oradan Amerikaya'da 
rltm .. i muhtemeldir. 

1 Bir Alman tank kolu J 

Almanlar 

Kafkaslara 
girdiler 

Kerç muharebesinden 
bu zamana kadar 

1milyon 
44741 Rus 
esir düştii 
Ruslar, petrol kuyula
rını, tasfiyehaneleri ve 
boruları tahrip ediyor 

Ankara 12 (Radyo razeteıl)
Burün ilk defa olarak. Alman aş 
kamandanlıiı f evkaliıle bir tebUi 
ne~retcııiştir. Bıı tebliğe l'Öre, K rç 
muharebesİ!lden bu zamana kadar 
reçen müddet içinde 1 milyon 

44741 esir nlınm1ş, 6271 tank. 10131 
muhtelif çapta top hıhrip edilmiş· 

tir. Alman av uçakları 4860, uçak. 
aavar bataryaları 664 Sovyet cçaiı 
düşürmil.ş, yerde do 432 uçak tah 
rip olunmuştur: 

Bu fcvkalido teblii'le, yaz ta· 
:muzu beşlııyal d anberi alınan esir 

sayıııaın ilk defa olarak açıin vu· 
rulnşo şunu gösterıne\tteeir: 

Alma:ı Başkumandaolıiının yaz 
taarruzu için taurladıiı planın bl 

rioci safbarı sona ermiıtir. Kısa. 

bir duraklamad:ıo sonra, yeni bir 
hareltet başlayacaktır. 

Kalaç batısındaki imha hare 
ketloden sonra Almanlar Stalin· 
grad şehrine biraz dahs yaklaşmış 

bolonuyorlar. Bu imha ile hasal 
olan boşlui'a derhal Sovyet lhti. 

yatları gönderilememişıe Almanlar 
Stııliograd'ı şimaldan kuşatmak im· 

kinını elde edebileceklardlr. 
Borün Alman tebliii, kııa bir 

yavaşlamadan sonra, Kaflı.asya'd• 
ileri hareketin tekrer hı:z.landı;aoı, 

Alman kttıılarınm Kaf lı:oılsra ,;re• 
rek ilerlemakto oldu\darırıı bildi· 
riyor. 

An icara 12 (Radyo ,.,uteıi)-
R l K fı. , .ı• çekildikleri os ar, a -.aıya a 

l d t l kııyofarım yakmak yer er e pe ro 

d ı Y 
kııyularan söndürül 

ta ır ar. an.,. • 
. Al 11 istihkam kıtalar& me· 

mesıoe 111• 

d .1_ı .. tlr. Bu kıtalar, kuvvetli mur e , ...... 
infilikl•rl• yanrıolırı ıöndürmeie 
ça1ıtıyorlar. 

Raıların taıfiyehaneleri ve pet 
rol borolerını da tahrip ettikleri 
111uhakkaktır. Almanlar kayaları ele 
reçirseler bile bunlardan derhal 
istifade tdoml~ıklerdlr. 

Stalin'in 
gizli bir 
emri! 

Kızılorduda i~ti
zam ve inzibat 

kalkmamış 
Stalin: 
Karışık ricatlerin önüne 
silihla ıeçilmelidir; geriye 
tek bir adım gole I 
diyor 

Berlin 12 (a, ) - Cenup 
harekatı sırasıodıı, Stalin'ın 28 
tt'ııımnz tarihli bir gizli emri e\e 
geçirilmiştir. Bo emirdcı Stnlin 
<lemekt dir ki: 

«Atmanlarm işgal ettikleri 
veya İŞa'al etmek üzere bulan• 
dnldarı topraklar Sovyet ordu
!!Onuıı v·yaceği vo 4'iliilhı de
mettir Şimdiye kad:ır 70 m · .M 
yoodan fazla insan, 15 m'lyon 
tonda o fazla maden kaybettik. 
Ricata devam etmek felakettir. 
Sovyetler Bırlij'i, silahlanmak 
için lizım olan harn madde kay
naklarını düıınana kaptırmıştır. 
Tabnrll\rda, alaylerda tUınon 
lorde intizaın ve inzibat bnlma
mıştır. Subayların ve komis"r· 
lorin yerlerini terketmelerinin 
ve karışık ricatların önüne si
lahla reçilm~lidi. Geriye tek 
bir adım yokl> 

Bcırlio 12 (a.a) - Alman 
tebllii: Orgeneral Baron Fon 
Rıhtofeo'in bııva teşklllerl ve 
uçaksavar birlilderi tarafından 

mükemmel surette desteklenen 
Korgeneral Pavlung kamanda 
ımdald zırhlı kuv..,etlor ve ordo 
kıtaları büyük Don kavsinde 
Kalaç'ın batısında 62 ioci Rus 
ordusu mecmuuno ve birinci zırhlı 
ordanun ı:uvvetli uosurlarıoı 

imha etmişle!"dir. 
Bu imha maharebesindo 

şimdiye kadar 57000 eılr alın 
mış, 1000 den fazla tank ve 
her ciosteD 750 top ya ele ge 
çirilınlş veyahut tahrip edilmiş

tir. Dütınanın kayıpları yüksok 
tir. Bu çıupı~malıırda Hırvat 
kıtalıırı da temayüz etmiştir. 

K:ıf kas bölreıinde Romen 
kıtaları Kerç yarımadasının do. 
insanda tiddetle müdafaa edi. 
len S lamneslcayn şehrini almış 

tır. Alman kıtaları Kafkasynya 
ırirıneldo devam ediyor. Alman 
hl\va kuvvetleri sahilde ve Ka· 
radoniz limanlarında Ruı tahli· 
yelerine taarrozlarına devam et
miştir. 2 himaye, 2 sahil ve 2 
nakliye ıremisi bombalarla bah· 
rılouş, 6 nakliye ve 1 sahll re· 
miıi hasara Ofratılmıştır. 

Stalingra<lın cenubunda bir 
Rua zırhlı treni bombalarls tah· 
rip edilmiıtir. Volga üzerinde 
bir gemi batırılmış ve 3 remi 
huara aj'ratılmıştır. 

Voronej'in şimal bııtısında 
dilşman oldukça uzun süren bir 
darruoluktan sonra hafifletme 
taarruzlarına te~rar baılamııtır. 
Bu taarruzlıu şıddetli mııh re. 
belerden ıonra püıkürtDlmll4 ve 
40 JOşmao tankı tahrip olun 
moıtur. 

Riiev bölresiodo bütün düt
man kuvvetleri tarafından yapı 
lan mükerrer taarruzlar netic 
siz bırakılmıştır. e 

limen gôlüoün cenup doğu 
sunda ve Vollcof cephesinde 
düımanı_n_ "yen~ taarruzları bu 
kısmı gogus &'Oİ'Ü!IO mnhıırebe 
lerde ~lm k Üzere önlenmiştir. 

Fıolandiya körfezinde Alma 
savıış uçakları 3 düşman devr 
ye remisinl batırmış ve dii• 
bir çok devriye remileriyle 
mayın gemlılni hasara uğratm 
tır. 
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Yazlık Sinemada 
BU A ŞAM 

Hareketli ve güze bir mevzua sahip nefis bir film 
Bütila Dünyadıı Binlerce halkı merak ve heyecanlar içinde 

bırakan Meşhur Polis Romanı Baldog Dııımond serisinden ılocımaya 
alınan en meraklı ve esrarlı bir eser 

Aş1c:, Entirika, Macera ve binbir Seri'Üzeşt Büyük ve meşhur 
Artistler torafmdnn yaratılan Emsalsiz bir film 

~ Casuslar Diyarında §§ 
FRANSIZCA SÔZLÜ 

BAŞ ROLLERDE : 

JOHN HOVARD - HEATHER ANGEL 

iLAVETEN: 
Umumi Arzu ve istek üzarioe Aşk ve Gençlik filmi 

MAVi RUMBA 
1 ---

Dikkat: Proğram saat tam 9, 15 de Başlar 

PEK YAKINDA: 

Dünyanın Cenneti Havay Adalarının barkulade GOzellikJeri 

arasında cereyan eden şahane bir film 

~ıınnıınııııııuımıııınnınımıııııııııııııuııııııııııııınnıııııııuıııııııınıııııııııımıııııııııııuıın~uıııİ 

i Hava Gecelerı 
............................ a::ıa .............................. ... 

DOKTOR 
~mal Satır! 

Kızılag cioarında Müslüm apartımanındaki muage· 
nehanesinde her gün hastalarını kabaltt başlamıştır. 

Belediye Reisliğinden: 
Sayın Hemşerilerimize 

Muayyen olan toptancı ve perakendeci kir haddinden 
fazla fiyatla mal satmak yasaktır. 

Suna riayet etmeyen tüccar ve esnaf hakkında Milli ko• 
runma kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapılacaktır. 

Satışa arzedilen her nevi mal ve gıda maddeleri üzerine 
fiyatı bildirir etiket konması mecburidir. 

Bir liradan fazla yapılan mubayaalarda tüccar veya eı· 
naftan fatura istemek hakkınızdır. 

Bu sebeple; fazla fiyatla mal satanlar veya satışa arze· 
denler hakkında bir şikiyetiniz olur.sa derhal belediye reiı· 
lij'ine, fiyat mürakabe ve iaşe bürosu şefliğine ve belediye 
müdürlüğüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 

ı374 9-11-13 

Belediye Riyasetinden 
t - İnönü caddesinde zahire pazarında Belediyeye ait 

54 numaralı dükkin hal haline getirilerek biriıi ıebzeci dük. 

\ 

kanı olarak 1·3 sene müddetle icara verilecektir. 
2 - Senelik muhammen kira bedeli 100 lira olup mu· 

vakkat teminatı kira bedelinin 0/0 7,5 ğıdır. 
3 - ihalesi Ağustosun 25 inci Salı günü saat onda Be· 

lediye binasındaki Belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 

muvakkat teminatlarını yatırmak üzere Belediye mubaıebe 
kalemine ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 2375 9-13-18·23 

Halk evinden 
.16/8/942 Par.ar günü YOzme havuzunda sa ıporları teşvik mütaba

kası yapılacaktır. isteklilerin Beden terbiyaal Seyhan Bölreıi Müdürlü· 
ğüne müracaatları iliio olunur. No. 2384 . 

Pamuk Deneme, \slah ve Uretme 
Ciffliği Müdürlüğünden 

1 - Bu yıl Akala bölgesi olnrıı~ .tefrik edilen pamuk sahuındn 
yef ı;tlrilecek Akalıı kütlülerini pamok ıılah kanunuııuo 3 üncii maddesi· 
ne tevfikao i$leyccek fabriknlar Ziraat Bankası Paııl\ık Müe11esesi 2 
numaralı çırçır fabrikası, Malatya Meosucat 1 .numar~~ 1ırçar _ fabrikaıı· 
dır. l~arı ohere kadar diğer herhangi bir fabrıkııya a a rooderilmesi 

yasaktır. li\t 
2 - Sayın pamuk ekicilerine; çırçır farrikalıtrırıı ve a •lılara 

& 

eblit olaoor. 
2383 13.14 

lskenderun ithalat GUmrUöU 
Müdü rlüQUnden 

tıı'kendernn Cııınrü\.lerl BaşmüdürlOj'ünde mevcut 653 cllt Almanca 
ubtclif kitapla 15 Qee\ 'ınuhtelif Kilise Tarihi ve Albümll ile Notlal'1, 
~ Atuıtoı 942 Cuma &tlnü açık arttıraıa ile BaşmtıdOrlük binasında 
tılacaktu. 

lıabat isteyıalerin lskenderun İthalat Gümrüiüne mnracaatları. 
2341 2-8-13-18 

BUGÔN 13 Ağustos t94' 

Adana asker hastanesi bashekimliüinden 1 
Hastanemize aşağıda yazılı elemanlar alıoac11ktır. 
1 - lkincl amıf Hemşire ve hastabakıcılar (Erkek veye Kadıo) 
2 - Karantina memure, berber, bahçevan. 
3 - Bunlara aylık: Ocretlerioden başka birer er tayin lstihkskı ve . 

rilir. 
isteklilerin vesika ve bonservisleri ile asker haataneıl başhekiml\-

ilne müracaatları. 
2381 13-15-lS 

Adana askerlik şubesi başkanlığından 
Lis~ ve liseye mundil okullardan mezııo olup ve kamp görmek su

retiyle tam ehJiyetoame almağa movaffak olmaş olan kısa hizmetliler 
1/9/1942 tarihinde yedek subay okohında bnlunmak üzere sevklerine ait 
muameleleri şubece tekamül ettirilmek iizere 25/8/94'2 günü şubede İs· 
batı vücut etmeleri ilin olunur. 

Belediye Riyasetinden 
1 - Adana belediye kanarasi müstahdemini için 46 takım tolum 

açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli beher tolum 16 lir4 olup ilk teminatı 55 

lira 20 kuroştur. 

3 - ihalesi 26/8/942 Cmna günü saat onda belediye encllmeoinde 
yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün yezı işl"rİ kaleminde görülebilir. 
5 - isteklilerin b•lli giln ve saatte ilk t~-ninat nıakbuzlarlle bir• 

tikte belediye encümenine müracaatları ilao olunor. 
2382 1318 21·25 

ÜROLOG -OPERATÖR 
Dokto _ hsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abid;npaşa Müslim apartmanında ha$talarını 
kabule başlamıştır. 

DOKTOR 
TlYlrrgtU11t S©y<err 

Hergün Hastalarını Hül:Omet Civarı istikamet Eczanesi karş1111oda 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma rüoleride öğleden sonraları fa'ıtirlere mec· 
cani bakılır. 

Doğum ve adın 

Hastahkları Mütehassısı 

2355 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule batlamıştır. 
Telefon: 239 
istiklal okulu kartısında No. 2352 

T. iŞ BANKASI 
tasa ruf h s pları 

IKRA iYE PLA 
IDEL Rı 

2 Şubat, 4Magıs,3Ağastos,21kineiteı,in tarihlerinde l/apılır. 

19421 ralYELERI 
1 Ad ot 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 ,. 1000 •• - 1000. ti 

2 
" 

750 ,, 1500. il 

3 it 
soo il - 1500 " 

10 .. 250 ,, - 2500. ,, 
40 100 

" - 4000. " tt 
50 so •I 2500. .. 

" 200 ti 25 ,, - 5000. ,, 
200 u 10 ,, - 2000. ti 

TUrklye ı, Banka 108 para yatırmakla yal-
nız para b!riktlrmlt y faiz elm•• olmaz, •rnı 
ıı:amand• t lllnl2I d d n mi• olu•sunuz. 377 

... - . . . . . . . •. . . .( . . -: . 

-BUGDN-
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 

ilt işlerini 
abulEder 

Un suçlulannın muhake 
mesine dün devam edil 

Fabrika muhasipleri ehlivukuf -;ı;,.ı 
dinlendi; davaya mevzu olan esas bir ~t 
re de Maliye ve Ticaret vekaletlerind~ 
sorulacak . _,,,,. 

Fiyat mü~akabe ve ihzari komisyon aıalarının muhakemelerine ~ 
de devam edıldi. Mahkemeye çağtılarak keodilerlodeo bir eblivukof 
poro alınması geçen celsede kararlaştırılan Milli Mensncat, pybll 
Men9ucat ve Gilodo fabrikalımoın muhasipleri mahkemede hazır ti 
nayorlardı. ısı 

Evrak kendilerine tetkik ettirildi. Verdikleri raporda «M·lli müd1• 

verrisi verilirken banan umumi masraflar meyanına ithal edilemlye~ 
edildiği tııkdlrde maliyeye verilecok vergi beyannamesi matrahın• n• 
oluııacağı» bildiriliyordu. fi 

Fabrikacılara yüzde 15 kir bırıkılacağıoa dair Ticaret Vekll•d' 
den bir emir gelip gelmediği hakkındaki ıoruya cevaben belediye 
gell'n tahrirattan, böyle bir kayda raslaomadığı anlaşılıyordu. ,rf 

Mabaslplcrle villyet vııridat müdürü Cemal Tan'ın rnpotfarı i 
aında mübayenet görüldütündeo, hadise mali ve ticari iki cephe afi.; 
tiiindea bu cihetin birde Maliye ve Ticaret vekiletlerindcm sorul111•' 
karar veril :li. 

O!ivay:ı 26 A~ıı•tosta devam edilecekti!". 

~----------------------·----------------_,/ 

13 Alustos P~rşembe 
Tllrklye R•dyodlfllzyo11 poataları 
Tllrklye radyoau, Ankara Radyoa11 

7 ,30 Proiram ve Memleket 
tnat avarı. 

(pi.) 

7.32 Vücudumuzu çalı~tıralım. 
7,40 Ajans haberleri. 

13.00 -
7,55 Müzik: Karışık Prorram 

8,20 -
8,35 Evin saati 
12,30 Proğranı ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Şarkılar • 
12,45 Aianı haberleri. 
13130 Müzik: Şarkı ve tiirküler. 
18,00 Proğram ve memleket 

111at ayarı. 
18,03 Müzik: Çifte fasıl. 

19,00 Konuşma (Dış politika 
icmali). 

19.15 Müzik: Dans müzi(I (pl.) 
19,30 Memloket Saat Ayan 

ve Ajıtnı Haberleri. 

Satllık fotoğraf 
makinesi 

Markuı: Zelı ikon. Ebadı 
6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4~ 
Otomatik deklaaşöril, aehpa•1• 

adot şastı1i ve bir çantası vard' 

Görmek lltiyenler ra:ıet•..,tı 
muhasebecisine müracaat etoıelİ' 
dir. 

.-;:======:::::::::__....,., 
ITAKVİ~ 

7 3 Ağustos 1942 
PERŞEMBE 

YILıt942 • A Yı 8 Giia : 225 Hızır ~I 
Ruaat 1SS8· Tommu:ıı; 5(1 
Hicri 1561· Recep 

0~:. Nöbetçi Eczane 
19,45 Müzik: Tanınmış Sonat· 

lardan (pi.) 
20,15 Radyo gazetesi. 

-Tahsin Eczane•• 
(Y oniotel yanında ) _../ 20,45 Müzik. Mızraplı Sazlar· 

la HZ e1erleri. 
1. Mozart: cDoo Juan> Uvor 21,00 Ziraat Takvimi. 
tilrü; 21,10 MUzik: Şarkılar. 
2 Mozart: Möoüe; 21,30 Konuşma (Kahramaol•' 
3. Holmeı: Elektrikli kız; saati). 
4, Siıde: Sevi'llilerlo 1elimı; 21,45 MOzlk : Senfonik prol 
5. Strau11: «Porpetııum Mo. ram (Pl.) 
bile>; 22,30 Memleket Saat Ay•'" 

6• Stra\lll: Biobir Gece,· Aianı Haberleri ve Borsalar. 
22,45 

7. Schubert: «Momeot Mu. 22,50 Yarınki Proiram "'' 
ıicab. kapanış. 

________________________________________ , ______ _.,..,,, 

Adana Halkevinden 
Halkevinin Gkuma odasında mevcot kitap ve mecmaalarıoın cilt işi 

14/8/942 CuınA günü saat (19) da pazarlık ıuretiyle verileceiindan t•• 
lipleria mezkOr gün ve saatte halkevine gelmeleri il 11 olunıır. 

No. 2.185 

Her programı bila istisna on gun devam eden 

ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 

Robert Montgomey · Rosalinde Russel 
tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

Karanlık Kuyu 
Sizleri iki saat heyecan, eğlence, merak ve 

neşe içerisinde bırakacakhr. 
lııveten: 

Renkli MIKi MAVS 
Arr1caı Fevkalade enteresan ŞORT , ___________ ...... ________________ ___ 

Pek yakında : 

SON ŞAHiT 
1mtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 
t J. Ne1riyat MildOril: Avokıt 

Rıfat Y AVEROCLU 
ON M tb••11 

Banldıiı yer : BUO a ıı 


