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Yerli mallar pazarın-

daki suiistimal 
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Dördüncü Türk dil ku- Ticaret Vekô.le 
rultayı dün kapandı kadrosu takvig 

Kurultay üyelerine Çan-·-,...-~-- ediliyor 
kag· ada ziyafet verildi- ~ -. -q;r Liğvolunan iaşe te-ş-kil-1 

1 
ve dağıtma ofis memurla 

Ankara 14 (Radyo gatetesi) - beş .,ündenberi Önergeler komisyonu raporu okunduktan ıon· muamelelerin intaç, dey 
devam den dördüncü dil kurultayı, Maarrıf Vekilinin. ra m~~kez gen.el kurul ~·ç~mine geçilmiş, ~enel ıek [ Ve teslimine kadar vazlf 
güzel bir söylevile bugün kapanmış bolonuyor. reterlıge lbrahım Necmı Dılmeo, Saymanlıga Besiın f 

Bogünkü genel toplantıya da Aziz Milli Şefimiz Alatay, azalıklera doktor Mebmel Ali, Faat Köıe J lerine devan edecekler 
İnönü hezorlarile Şsref v.ermişlerdir. Toplantı Şem. Raif, Ô.»er Asım Aksoy, Kemalettin Kamu, lsmail J.,, 
ıettin Güneltayın başkanlığında yapılm· ş, ilk olarak Hakkı Baltacıoilu, Naim Hazım seçilmişlerdir. Y.i' 
Anatüznk ko~yonunun raporu okonmoş, ·üyelere Saat 17,30 da, koroltav üyelerine, Çankaya 
ıöz. verilmiş. bazı hotipler sözlerini söylemişlerdir. köşkilnde bir çay ziyafeti verilıniştir. 1 

Aokııro 14 (a a) - Dördüncü Dil Kurultayının rülen muvaffakıyet sizlere yeniden ve evv~lkioden 
kapanışını müteakip, Rei,icumbur lunet lröııü, top daha sıkı çalışmak ve gelecek kurultaya daha çok 

lantı salonundaki locasında, başta Ba,kan Maarif verilm\ çıkmak borcunu yüklemektedir. Ana dava• 
Vekili Hasan Ali Yücel oldaiu halde yeni genel larımızdan biri olan dil meseleıini kurultay ıizlere 
merkez kurula heyetini kabul buyurmuşlar ve ken· emanet etmiş oluyor. Bunu da gözöoüode tutarak 

dilerine şu beyanatta balunmoşlardır: 

« - Seçiminizi tebrik ederim. Kurultayda gö 
ona göre çalışacaiıoızdan emiaim, Hepinize başa· 
rılar dilerim. » 

Mecliste kabul adilen kanunlar 1 

Maarif vekaleti-
ne 75 milyon lira 
tahsis edildi 

Yeniden mesleki teknik okullar 
açllacak, mevcutlar genitletilecek 

Meclis tatil 
karan verdi 

Ankara 14 (a.a) - Mecliı bu 
ırün saat 14 te toplanarak bazı 
ınübim kanunları müstaceliyetlo 
müzakere ve kabul etmiştir. Bu 
arada, ls\cenderun ve Merııin li 
nıanlım iıletmesinin devlet demir· 
yolları işletme umum müdürlüiüne 
devrine dair kanonlar da kabul 
olunmoştor, 

Yine bugünkü toplantıda, 1942 
1951 yıllarında sarfedilmek ve se· 
nelik tediye miktarı 8 milyon lirayı 

fPçmemek üzere Maarif Vekile 
tlae 75 milyon lira verilmesine 
dair kanon da kabul edilmiştir. 

Maarif Velı:ileti bn parayla 
Ankara'da bir yüksf!k teknik okula 
dlger vıliyetlerde meıleki ve tek· 
nik okalları açacak, mevcutları 

fenisletecek ve lüzOmlu aletlerle 
teıisatı şatın alacaktır. 

Kanunun macip sebepler liyl· 
hasında, maharetli işçi ve tekoiı· 
Yen yetiştirmek zorunda bolond11-
iaın uz mevcut mealoki ve teknik • • 
okulların boıünkü ihtiyaçları bıle 
karşıla yaınadığı belirtilmektedir. 

Azanın intihap dairelerini tet· 
itile ve teftifl•rioe im\..in bırakmak 
tiıere gelecek lçtimaıo ikinci Tef 
tinin birinci rUnüne talile edilme· 
•ine dair, Trabzon ıneboıu Hasan 
Saka ve Seyhan •ebusu Hilmi 
U,an tarafından yııpılan teklif taa• 
"İp edilerek lçtimH •on verilmiş 
tir 

....-:,------------~-----Hindistan da 500 kişi 
ölmüs 

Ankara 14 (Radyo razete1i) 
;;; Hindlıtanda karraıalıklar he· 
it l devam etmektedir. Mihver 
~f,0•kları, bugüne kadar h lkla 
ltı ,11

• •raıındaki çarpışmalarda 3000 
flQın yaralandıiını haber verİ· 

>'Orlar, 

Maarif Vekili Hasan ı 
Ali ·Yücel .__._ 

Bir İngiliz 
kru.vazörü 
batırıldı 

• 

Loodra 14 (a.a.) ....:. Amirallık 

daireti Mançeater kr11vazörilniln 

battıj'ını teyit eylemiştir. 

Londrı 14 (ı.a.) - Haberler 

nazırı Gujavyak torpido muhribinin 

bir kafileye refakat etmekteyken 

ıon günlerde Akdenizde battıiını 

bildirmektedir. 

Vaşington 14 (a.a) - Bahri 

ye nazı!hğı dün akşam aşaiıdalti 

tebliii neşretmiştir: 
Salamon adalarındaki bereket 

ler devam ediyor. Vaıt tayyare 

gemiılnin bir taarruz neticesinde 

ateı aldıiı hakkındaki iddiaları 

reımen teyit eder biç bir haber 

alınımamııtır. 

İtalyada Faşist 
partisinde tasfiye 

76,ooo 
Faşist 
Partiden 
koğuldu 

Yurt müdafaası için Mi
lis kıtolanna yazılmak· 

tan kaçınmışlar 

Ankara 14 (Radyo ~uete· 
si) - ltalyada Faşilt Partisinde 
geniş ölçüde bir tasfıye yapıl

mış, 76000 Faşist partiden çı 
karılmıştır. P:ırti iiyelerinln si· 
cilleri geçen mnyıstaoberi tetkik 
edilmekteydi. 

Tasfiyeye tabi tutulanlar şu 
suretle snçlandırı%maktadır: 

Partiya karşı ilıisizlik, yurt 
müdafaası için Mılis kıtalarına 

yazılmaktan kaçınmalı:, Faıiıt 
remzini taıımamak, iaşe işleria 

de gevşeklik. 

Parti renel sekreteri bu 
tasfiye hakkında demeçte bulun 

muş, parti disiplioine aykırı ha 
rekel edeceklerin partiden çıka 
rılacıığını bildirmiştir • 

"BUGÜN,, 
3 Yatında 

Gazetemiz bugün nqr hayata· 
oın üçüncü yılına başlamaktadır. 
lık aayısındaoberi memlekete ve 
halka hizmeti kendine en baş 
ülkil edinen "Bugün,, üçüncü yı· 
lıoı idrak editinl, vahnaever, ka· 
dir.şinu çokorovalıoın "lika ve 
sempatisine borçlu olduianu pek 
iyi bilmektedir. 

Diinya hatbioin kiiıt ve tek. 
nlk malzeme yokluin bakımından 
Türk basınınında huıulo retirdii'i 
aarsantılar maaleaef zaman zamaa 
"Bugiln,. il de miltee11ir etti. Kı. 
sa bir müddet hacmimizi iki sabi· 
feye indirmek zaruretinde kaldık. 

Bııriln de, aynı mücbir s,.,bep 
ler tahtında, dört aahifeyl hafta. 
nın iki rüoüne inhisar ettirmit ba
lonuyoruz. 

Sayın okuyucularımızda bize 
karıı rördüğünüz ıaaıimi alikayı 
teıamühü «Bugünu olan sempati 
lerinin bir niıaneıi addetmekte 
yiz. 

Bu. Neır vazifemizde ayna 01. 
kO ve i11an'a dnam da biaim için 
en bllyllk tefvik olmaktadır. 

Stalingrat ve Don 
dirseğinde 

Ruslar 
k.arşı 

taarruza 
geçtiler 

.Alman taarruzu bu 
Kesimde durduruldu 

Rus ordusu, henUz 
bUyUk kısmlle yıpran· 
mamı' vazı,ettedlr 

Ankara 14 (Radyo gazetesi) 
- Bugünkü Alınan tebliii, 111hil 
çekilme yollarını fllerinden kaçır· 
mak istemiyen R111lann tiddetle 
mukavemet ettiklerini, Sovyet teb
liğinde Krasoodar bölresinde Al· 
mao taarruzlarının püıkürtüldüiü· 
nü bildirmektedir. 

Cenuba doğru vaki olan Al 
man barekitı artık arızalı araziye 
rirmiıtir. Alman ilerleyişinin ev 
vflki ıüratle dedam edebilmesi İ>I· 
raz rüç olacaktır. 

Sovyetler Stalingrat ve Don 
dirHğindeki mukabil harruza feç• 
mişler ve Alman taarrozııno dur· 
dormıoğa muvaffak olmuşlardır. 

Voronej' de S ovyet taarruzları 
devam ediyor. Sovyet tebliği, ye· 
nideo bir mesküa yerin zaptedil· 
diğinl bildirmiıtir. 

Orelin şimal batısında da Sov· 
yeller yeniden taarruza geçmlıler, 
bir miktar ilerleme kıydeylemlş· 

lerdir. 
Bu, fUnu lıbat eder ki, Sovyet 

orduıo beollz bDyDk kı1miyle yıp· 
ranmımıı vaziyettedir; biltün cephe 
boyunca hali ıayıca ilstünlüğünü 
elinde tatmaktadır. 

Ankara 14 (Radyo razeteıl) 
- Berlln radyosu buriln Azeri 
dilile şu hitapta bulunmostor: 

«Azeriler; hiç bir ııeb•p yok. 
kea kanınızı akıtmak akılsızlık 
deiil mi? Kimin için mticadele 
ediyoraurıuz? Almın orduıu ıiıı:e 
hürriyet ve ıaadet retiriyor. Slıı:i 
kolbaz e11retloden kurtaracak, top· 
rakları çalııan iıçl arasında tık· 
sim edecektir. 

Azerbıycaablar : SU&hlarınızı 

Ankara 14 (Hususi muhabirimiz telefonla 
riyor) - iaşe merkez teşkilitının ilıası ve ba 
kilita ait vu:ifelerln ıoreti ifası baklundaki ka 
namr Vekiller Heyetinin tastiklne iktiran etm' 
Bu karara göre ıaşe müsteşarlıiı Jiğvolunmo 
Teşkilata dahil memur ve müstahdemler eldeki 
amelelerin iataç, devir ve teslimine kadar vazif 
rine devam edecekler ve bu işler ikmal edildi 
ali\ı::adar memurlara ilişiklerinin kesildiği Ve 
tarafından bildirilecektir. 

iaşe seşki!lhnın 1942 ta~vim seneai kadro 
raflarına karşılık olarak tah•iı edilmiş olan 1 
yon 500000 lira ile aynı senenin idare ·masraf 
kar~ılık bulunan 40000 liradan memur ve mll 
demlerinin t.ıhaklı.:uk etmiş ve edecek ücretleri, 
cirah vesair mauafları ile açılda kalacak mema 
kaoonen tediyesi icap eden aylıklar, hzminat •• 
kilatın idare masrafları ile ilga edilmiş olan .ı 
yetler feşkilitındıın açıkta kalan memnr ve m 

demlere kanunen verilmesi lizımgelen aylık ve tazmioat ile bo me• 
lırdan ellerindeki işleriintac, devirve teılim için çalışmış olanlauilga tarih 
itibaren 1 ahstos 1942 tarihine kadar işlemiş olan maaş ve ücre 
ödendikten sonra geri kalacak miktar kadro ve idare masraflarının 
şılanması için Vekalet emrinde totulacaktır. 

laıe iılerini görecek olan Ticaret Vekileti teşkilatının tak 

için merku Ye vilayetlerde kutlanılabilmek üzere kadro me:z.kOr v 
lele verilmiştir. 

Ticaret Vekaletine eklenen kadro şodur: Bir tane 600 liralık 
ekonomisi büroıo şefi, tıç tane 500 liralık müşavir, iki tane 210 lir 

rapörtör, bir tane 600 liralık propaganda bürosu şefi, iki tane 

liralık müı tvir, bir tane 210 liralık rapörtör, on tane 300 liralık 
fettiş, bir tane hakak müşıavirl, üç tane müşavir ve üç tane 260 lir 
üç tane de 210 liralık rapörtö·. 

Diğer bir kararname ile dağıtma ofisi de kaldırılmqtır. Da 

Ofiıl tarafından aktedilmiş ticari makavelelerddn Vekiletio tensi 

Ticaret Ofisine devredilecek olanların ibkası için Daj'ıtma Ofisi 

mayesinden üç milyon lira Ticaret Ofisi sermayesine ilive edilmif 

D'ğıtma Ofisi memurları eldelti muamelelerin intaç, devir ve teali 
kadar vazıfelerine devaın edecekler ve bu işler ikmal ed ldikçe al 

dar memurlara ilişiklerinin kesildiği Vekalet tarafından bildirılecek 

Dağıtma Ofiıi memur ve müstahdemlerinin tahakkuk etmİf ve ede 

ücretleri hı:rcirab ve sair mıı.sraflnrlyle açıkta kalacak memur ve 

tahdemlerin kanooen·verilmesi Jbımgelen aylıklar, tazminat ve ofıaia 
taahhüt ve maarafları ofiı sermayeıirıden ödenecektir. 

Ankara 14 (a.a) - Tıcaret vekıli düokü tarihle umumi a 
tişliklere ve valiliklere aşağıdaki tamimi göndermiıtir: 

1 - icra .vekilleri heyetince vekilete verilmiş olan 1alihl7e 

dayanılarak alınmış bulunan her türlü el koma kararlarının 25/7/ 

tarihinden itibaren kaldırıldıi'ı tamimeo teblii edilmit ve keyfiyef a 
radyo ile neşrolonmo~tur. 

Buna raimen bazı mahallerde el koma kararlarının hilen ta 
edilmekte olduğu vaki müracaatlardan anlatılmaktadır. Ba vaziyetin 

bal 11libını ve bütün ihtiyaç maddelerinin iıtenileo yerde aerbeatc• 
tı1a mü:ıaada olonması: 

2 - Bundan başka yine bazı mahallerde bir kıaım madde 

idari tahditlere tabi totuldufa ve hu maddelerin dijeı mahal 

nakline müıaade olunmadığı da haber alınmadtiı da baber alıam 
Bu ribi tabdidatın, Alınan tedbirleri akamete ağratacajını göz 8a8 
tatarak böyle bir vaziyete meydan bırakılmamasını ve vatand11şlana 
mahalden diier mahalle rötiirecekleri maddelerin 99rbeıtce nak)ed 
v• alınıp satılması için idare imirlerlnce her tDrJil kolaylık ve 'J 
l'öıterilmesini rica ederim. 

Not: Fiyat baki kalmak ıırtile zeytia7•fı hakkındaki karar d• 
kaldırılmıştır. 

ahp Almanların tarafın• l'eçiniz. 
Canınızı kurtarınız. Bir an, hor ve 
canlı mazinin! hetırl•Y'nız. Alman 

L 1 . d tlak ıösteriniz. O as"er erıno oı • . f 
1_ l . . bDrriyetlnızı kar a· 

aı .. er er sızın 

racaktır,» 14 (a a) - Reater 
Mosko~•, , • 

. baıaıi muhabırı bildiri . 
aıanııoın 

yor: h , d 
Stalinırad cep eaı ayanmak• 

tadır. Sovyet lutalan Don dine. 
ğ'lode Almanlara şiddetli mukabe. 
lelerde bulunuyorlar. 

Kaban ovalarında Ruı muka· 
vemeti çok çetindir. Son 24 saatin 
en elim haberleri Armavlrln doia· 

J •onda Cerkeık dolaylarıoda 
Kafkaa eteklerinde cereyan • 
te olan tiddetli mobarebel 
Almaoların bu noktada K fk 

1 .. a u 
pe erını aşarak cenaba 
· d"k •ar ıste ı leri anlatılıyor. 

Her bctlde Aloııınların d 
da yapmak iıtedikleri yıldıra• h 
bi proiesindo Rualarıo da ıöyl 
cek sözü olacaktır. Düımaa 
diden arazinin güçlüklerini bil 
meye baılamı~lar. Çüokü A 
Maykop ve Çerkesk bölr 
kendine çok pahalıya mal olu 
tin muharebeler yapmak 
kalmııtır, 
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Singapur Yolunu Gördünüz mü ? ... 
Cennet Perisini Seyrettiniz mi ? . . . işte 1 •• 

y l ık inema 
BU KŞAM 

Bütlln bu görOlenleri unutturacak olan nefis ve şahane 
Bir Fılm Takdim Ediyor 

Duııyanırı en güul yeri olarak andno Havay Adalarının 9eyrine 
Joyulmaı binbir çeşit güzellikleri ara ında geçen 

.€W]ll~llllllllllfiITIJilllllllllllllllllf!llllllllllllllllllllJlllillUIII/Ill1f/UlUillllllllllllllllllllllillllUlllllillDllij~ 

= Hava Geceleri ! 
== == = Mev imin en bUyUk muzlkal filmi = 
Uııllııııııııııııııııuııııııııııııııııınııımııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııınııuıııııııuııııııııil 

Göz ve Kulaklar için bedii bir ziyafet . • . Güzel Kitarian havaları,, 

Rakslar ve Şarkılar . . Binlerce yerli Fiğüran, 

Eo Güzel Kızlar Eo Sevimli Erkekler 

BAŞ ROLDE : Genç ve Güzel Arfüt MARY CARLtSLE 

iLAVETEN: 
Büyük Alman Artisti 

FIRITZ KORNER 
Ve 

Çinli San'atkiır 

ANNA M A Y WONG 

ın Mnaız:ım ve en Heyecanlı Tem•illeri 

1 A L i B A 8 A \Y!l~RUNU RESIT 1 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı Büyük Şark Filmi 

AYRICA : Renkli Enteresan Bir Şort 

Dikkat: Proğram saat tam 9, 15 de Başlar 

PEK YAKINDA : 
VlLL Y FRITSCH ve C ~MILLA HORN 

BAHAR GONCASI 

ücr .. 
1942 fKR 

KEŞ 1 

KASI 
he apları 

iYE PlANt 
DELERı 

?ubat, 4Magıs,3Ağustos,2/kincite~rin tarihlerinde gapıll'. 

9421 ERi 
1 Ad ot 2000 Lir alık - 2000. Lira 
3 " 

1000 •• - 3000. ,, 
2 .. 750 1500. 

" 
3 500 .. - 1500 ti 

10 .. 250 .. 2500. 
" '40 

" 100 ti - 4000. ., 
50 ,, 50 .. - 2500. 

" 
200 " 25 " 

5000. ,, 
200 " 

10 " - 2000. 
" 

r y•t1rmakla yal-
lmı, olmaz, ynı 

97'7 

dana Ziraat mektebi müdurlUöünden 
Mektebimizde 60 lira ücretli katip ve daktiloluk münhal· 

r. 17/8/942 Pazartesi günü mektepte müsabaka imtihanı 
pılacaktır. istekliler müracaat ederek şeraiti Öğrencbilir-
r. 2,72 

BUGÜN 

''Garde parti,, 
«Adana kız ve erkek liseleriodf!n yetişıp, yüksek tahsil yapan arka· 

daşlara· maddi ve manevi yardım nıaksadlle Atatürk parkında 5 EylUl 
Cumartesi gecesi, Adaas, kız ve erkek liselerinden yetişenler ceaıiyeti 
tarafından Gıırdeopıırti tertip edilmiştir. Onur verecelc olan kıymetli mi 
safirlerimiı: ırüzel bir gece geçirmiş ve küçük bir yardımda baluomuş ola· 
caklardır. 

ÜRO OG - OPERA TÖR 
Dok o T sı Ernart 

15 Atustos 1942 

Yerli mallar pazanndaki suiistimal 
Müessese de agrıca 

tahkikat gapıgor 
Yerli matlup pazuı Adana msğ.u:asıodaki ıuiistimal hidisesJnio mah· 

kemeye intikal ettiii v" muhakemenin birinci celsesinde ıoçlıılardan 
satış memuru Firuzanın tevkifine karar verildiği malOmdor. 

Ôirendiğinıizo göre, Sümerbank yerli mallar pazarı müessesesi me· 
seleye el koymuş vaziyetin tetlcilt ve tamiki için yerli mallar pazarı 

Ahidinpaşa Müslim opartmanında hastalarını ı fstanbol Babçekaµı mağ'aza şefi B. Halim Acan şehrimize ~öndermiştir. 
kabule başlanoştır. :....-.... ı.....-...iiiiii._.. ___________________ __ 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

TUrklye yUzme birinci· 
liklerlne haztrhk 
Beden terbiyesi isti~are heyeti 

dün valimizin baş!canlığında top 
lanmıstır. 

Ba toplantıda eylOlün ilk haf· 
tasında şehrimiz yüzme havoz11nda 
yapılacak Türkiye birinciliklerine 
hazırlık olmak üzere bazı esaslar 
kararlaştırılmıştır. Bu arada, yüz 
kişilik yatak ve tribünlerin hazır· 

lanmaıı, bu müsabakalara iştirak 
edecek yüzücülerin her türlü ihti· 
yaç ve istirahatlarmın temini de 
görüşülmüştür. 

Suç UstUnde 
yakalanan kumarbazlar 

Kemeraltı camii civımnda Sa 
lih Sertkaleci ile Ktımalettinln ida· 
releri altında bulunan kahvehane· 
de kendileri de dahil olduğu hııl· 

'de Hılil Emirler. Ali Özer, E. lip 
Ôzerdem, Mustafa Ôısoy, Şiikrü 
Bay, Sabri Çokıın adla ubıkah\a 
rıo zar atm k suretiyle kumar oy 
nadıkları haber alınmış, 256 lira 
para ve 12 adet marka ile suçlu

lar suç üstü yakalanmıştır. 

Satıhk bahçe 
Köprü sokağında escara 

müsmireyi havi 67 buçuk dö
nünı bahçe satınktır. isteyen· 
lerin milli emlak memuru 
f zzettin O nala müracaatları 

Zayi Tastikli 
Möhür 

Möhürümü zayi ettim 200 
lira bankllya olan borcumdan 
başka biç bir kimseye möhü· 
rüm altında borcum olmadı· 
ğını ve yenisini kazdıracağı
mı ilin ederim. 

Adananın Kara kuyu 
köyünden Ahmet 

Koca 
No. 2389 

satıhk fotoğraf 
makinesi 

Marka11 : Zeis hon. Ebadı; 
6,5-9. Objektif kovvetl: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanşörü, ıehp .. ı , 8 
adet şa<ıesi ve bir çantası vardır. 

Görmek lıtiyenler gazetemiz 
rouhasebecisine müracaat etmeli· 
dir. 

Doğum ve adın 

Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamıştır. 

15 Ağustos Cumartesi 

TO.rklye Ra.dyodlfO.zyon poataları 
TUrldye radyoıu, Ankara Radyoıu 

7,30 Proiraı:n ve Memleket 
nal ayarı. 

7 ,32 Haftanın. beden terbiyesi 
proğrahu. 

7,40 Aians haberleri. 

7 55 -
8,35 Müzik: Senfonik prorram 

(Pi.) 
J 3,30 Proğ-ram ve memleket 

saat ayarı. 

13,33 Müzik: Türkçe plaklar. 

13,45 Alanı haberleri. 

14,00 Müzik: Hafif Orkestra 
parçaları {Pi.) 

1430 -
14.40 lstaobul At yarışlarının 

t ahminleri. 
l8,00 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 

18,03 Müıik: Radyo danı or. 

keıtrasının her telden proğTamı. 
(Nihat Esengio idar•sinde). 

18.45 Radyo çocuk klübü. 

Z ah ire Borsası 
komlserHAI 

Açık bolaoan Ziraa.t ve Tica· 
ret Zahire Borsası lı:omiıerlii'ioe 

Murat Ülg-enıir tayin edilmiştir. 

Acı bi r ölUm 
Teessürle öirendığimize göre, 

arkadaşımız Öğretmen Celil Sa· 
hlr Mat erin anne9İ ve Üretme 
Çiftliğ-i ikinci müdürü Bay Akilin 
kayınvalidesi dün vefat etmiştir • 
Ôlüye tanrıdan 'rahmet diler, ke· 
derli arkadaşl.mmızıo acılarını pay 
laşırız. • 

19,30 Memleket Saat Ayarı 

ve Aiıms Haberleri. 

ler. 

19,45 Soırbest 10 dakika. 
19,55 Müzik: Beraber şarkılar. 
20,15 Radyo gazetesi. 
2o,45 Müzik: Şarkı ve türkü· 

21.00 Konuşma {Aaa eıerler). 
21.15 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21,45 Konuşma (Şiir ve Nesir 

lllat)i 
22,00 Müzik: Radyo Salon Or· 

kestraıı. (Violonist Necip Aşkıo): 
22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Aians Haberleri ve Borsalar. 
22,45 
22,50 Yarınki Proiram .,,. 

kapanış. 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

T e lefon: 239 Kızılay civarında Müslüm apartımanındakı muage-

1 nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. stiklil okulu karşısında No. 2:._J .._ __________________ __. 
DOKTOR 

TlU11rg.lUlit Soyceır 
Hergün Hııstalarını Hü~ Omel Civarı lstilrnmet Ec1anesi karşı11nda 

çıkmaz sokak içinde no 121 ele kabul eder. 
Haftanuı Salı ve Cama günlcridc öğleden soorRları fa \lrlore mec· 

cani bakılır. 

2355 ,__ ____________________________________________ . 

Adana asker hastanesi başhekimliğinden 
Hastanemize aşağı-la vr.zılı elemanlar alıoac"ktır. 
1 - lkioci ııoıf Hemşire ve h utabakıcılar (Erkek veya Kadın) 
2 - Karantina memuro, berber, bahçevan. 
3 - Bunlara aylık ücretlerinden başka birer tayin i•tihkalu "e' 

rllir. 
isteklilerin veıih ve bonıervisleri ile aaker hastanesi başhekimli· 

iine mnracaıttları. 
2381 13·15 t8 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 SUVARE 9,30 

• BU AKŞAM 

B tJN MA TB A Si iki Şaheser B~rden 
Bastan nihayete kadar heyecan, aşk me-b i Anadolunun en rakıı bir.seruuzest, môazzam bir macera 

. görülmemiş bir mevzu 
n sistem makinelerle soN ŞAHİT 
şan yegane matbaası ·Baş Rollerde: 

• • 
11 M ı ·d. · Lloyd Nolan - Jean Roger tun a zem esi Yeni ve Harfleri Çeşit 1 ır. Türkçe Sözlü~ Şark musikili 

ç 

Bir defa iş yaptırırsanız Kerim Racanın 
NUN KALA CAKSINIZ Hazinesi 

1 Baş Rollerde : 
._.ariçten de sipariş kabul edilir ...__Ro-ma-n N-ova..._rra- - M-adıiiiıı..ge-Eva-ns •-• ~ 

·. .. .- ·-:- "": :'7~· .':C - .·: - . . . . ,, ; - ,;r;._-:; • . . .:,~· 
===zı 

lmtiyaı: Sahibl : CA VIT ORAL 
U. Neırlyat MüdürQ: A vukat 1 

Rifat YAVERO CLU 
811ıldıtı yer ı BUGÜN WıJhı • • 


