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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GUNDELIK GAZETE 

Başvekilimizin . bir Amerikalı gazeteciye beyanatı 
'Bizler, kendimizi yurdumuza vakfetmiş bulunuyoruz, 

bunan ne demek olduğuna anl 1 s 1 Ô ) k b h d 11ııganlarTürklerinnegapma 8 0m00 VÜDÜ ece ir i İse 
::~~!!':!~~:i;:;::t:::ı~!~!n adalannda Adana merkez kazası 

Amerikan kttalan
nın tuttutu kara meY
zileri kuvvetlendiri • 
liyor 

borcunu tamamen ödedi 

1 Milli Ş./, Stuaeofla ile 61rlllcfe 1 
Ankara ıs (Radp ~uetlll) - AmMkaaın &o.ton ndyota, ta1· 

J1re ile Ankara,. relen •• memleketlae dhen bir Amerlkale •aur. 
flrba ......... Şlkrl Sancotla ile J•pbiı bir •lllkab DefHt 
lllttlr • ...-Wais Amerika aaharrirln• bllbaua d .... tlr ki : 

c - 8ladea çok uak 1erde ,. .. , ... luanlaraa, ba btada bar· 
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Salomon adalannda babrt1• 
tillb endulannın tattata kan 
me•:dlerlnin k .. Yetleadlrllm..& iP 
ilerll1oor. Deniz blrbkl_. ••• .... 
la batlarlllm konmakta " ltral 
kltalarmm iqelinl t..m eden p 
milere refakat ., .... ktedir. 

Karaya çıkardan Am.lkan " 
A...tnlya onla tanarelerl Japon 
bava ....... •ı•aaelllMleMla• 
aaa U..alardakl s..a toplahakla· 
naa taarnz•• dnua MIJor. 

· Rodos bombar -
d11nan ecllldl 

bed.. mllletlerta ..,._..., bilim f..U,etlerlmbi alı-lan •• •it· Ankara ıs (Radyo ruet.i) 
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3 lngiliz tayyaresi 
tarafından 

Bir Algan 
kasabası 
bombalandı 
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muzu Takv·ıye Almanlar ileri =-~~ 
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Singapur Yolunu Gördünüz mü ? . . . 

Cennd Peri ini Seyrettiniz mi ? . . . işte 1 •• 

Y zlık Sinema 
BU AKŞAM 

Bfitün bu görülenleri unutturacak olan nefis ve şahane 
Bir Fılm Takdim Ediyor 

Dünyanın M 2üı:el yeri olarak anılan Havay Adalarının seyrioe 
doyulmaz binbir çeşi t güzellikleri arasında geçen 

gruıııııııııııııınnııuıııııı nııım ıınııııııııııuıııııııııııınııııınıııııuııuııunııııııııııııııııııııııınıııuııuıııı~ 

~ Havay Geceleri -
5 Mevsimin en bUyUk muzikal filmi 

ifffılııııııııııııııııııııı111111ıııu1111111111111111111111111111111111111111111111111ıuııııııııııııııııuıırıııııı111111111111111111111ii 
Göz ve Kulaklar için bedii bir ziyafet ... Güzel Kitarian havaları, 

Rakslar ve Şarkılar . • Binlerce yerli Fiiüran, 

En Güzel Klzlar En Sevimli Er~ekler 

BAŞ ROLDE : Genç ve Güzel Artillt MARY CARLISLE 

iLAVETEN: 
Büyük Alman Artisti 

FIRITZ KORNER 
Ve 

Çinli San'atkar 

ANNA M AY WONG 

ın Muazzam ve en Heyecanlı Temsilleri 

1 A Li B A B l Ej~RUNU RESlfl 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı Büyük Şark Filmi 

AYRICA: Renkli Enteresan Bir Şort 

Dikkat: Proğram saat tam 9,15 de Başlar 

PEK YAKINDA: 
VILL Y FRITSCH ve CAMILLA HORN 

BAHAR GONCASI F-
11 FiLMiNDE. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞIDELERı 
2 Şubat' 4Magu,JAğastos,2lkinciteırin tarihlerinde yapılır. 

------19421KRAMIYELERI------
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 .. 1000 " - 3000. 
" 

2 .. 750 .. - 1500. ,, 
3 ., 500 .. - ısoo ., 

ı o " 
250 " - '2SOO. ,, 

40 .. 100 .. - 4000. " 50 " 
50 " - 2500. .. 

200 " 
25 .. 5000. " 

200 •• 10 " - 2000. .. 
TUrklye ı, Bankasına para yatarmakla J•I· 

nız para blrlktlrml• va faiz almı, olmaz, aynı 

~ mar.da tanı bd d d nemi• olureunuz. 377 

-ÜROLOG - OPERA TÖR 
Doktor Tahsin Ernar 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
İdrar Yolları Mütehassısı 

BUGON 

Toprak mahsulleri ofisi Adana ajanından 
Toprak mahsulleri ofiıi Adana ajanı depo memurları•· 

dan Sezai Zülami iıtifa etmiş olduğundan teşkilatımızla hiç 
bir allkası kalmadığı illn olunur. No. 2394 

Makina sahiplerinin nazan dikkatına 
(Mütehassıs geldi) 

bilumum ziraat makinalan ve otomobil tamiratları yapı· 
lır ve fenni surette pırese tazyikile yapılmış alaminyon piston· 
lar, makina yatakları, elektrik motor tamiratları, makina ve 
bilumum yedek parçaları dökülür ve süratle yapılır. 

ADRES 
Yağca~ii; eski selanik bankası ci · 
varında (41) numaralı Başar döküm 
atülyesinde makinist Mükremi:ı Çe
lik Bükere müracaat. 

2390 16-18-19-20-21-22 

Deniz Harp O~Olu ve lisesi 
Komutanlığından 

1 - Deniz Lisesi birinci sınıfına, Lise birinci sınıfta 
ikmale kalan okurlar ile Orta mektep son sınıfta ikmale 
kelan okurlar, bilihare ikmal imtihanlarını muvaffakiyetle 
verdikleri takdirde kaydedilecektir. 

2 - Lise birinci sınıfa 15 yaşından 6 aya kadar küçük 
olanlar kabul olunacaktır. 

3 - Deniz Gedikli okuluna; orta okuldl\ ikmale kalanlar 
bulundukları sınıfın muadili olan gedikli okulu sınıfına alı· 
nacaklardır. 

4 - Gedikli okuluna girişte yaş haddi olarak 
1. Sınıf için 12 17 

11. " " 13 : 18 
ıll. ,, ,, 14 : 19 kabul olunacaktır. 

5 - isteklilerin Mersinde Deniz Harp okulu ve Liıesi 
komgtanlığına Gedikliye isteklılerin Deniz Gedikli okulu mü· 

dürlüğüne müracaatiarı 
2393 16·18-19-20·21-22-23-25·26-27 

Seyhan Valiliğinden 
Borçlandırma muameleleri tamamlanmış çiftçiye borç pu· 

sulaları verildiği gjbi köy üzerinde bordrolarının da yekftn
ları kontrol heyetlerinin bütün inceleme ve tashihleri ıona 
erdirilerek tamamlanmış ve artık merkez kazada vazifeleri 
kalmayan bu heyetlerin yer yer hizmetlerine son verilmiş 
alduğundan bundan böyle tahmin ve borçlandırma işlerine 
ait itirazların hiç bir suretle kabul edilemiyeceği sayın çift-
çilerimize ilin olunur. No. 2396 

DOKTOR 
1 Kemal Satır 1 

Kızılag civ..arında Müsliim apa.rtımanındakı muaye
nehanesinde her gün hastalannı kabule başlamıştır. 

Adana asker hastanesi başhekimliQinden 
Hastanemize aşağı ia yazılı elemanlnr alıo acHktır. 

1 - llıtiocl sıoıf Hemşire ve hutabakıcılar (Erkek veyı Kadın) 
2 - Knrantlna memura, berber, bahçevıın . 

3 - Bunlara aylık ücretlerinden başka birer tayin istihkakı ve. 
rilir. 

lıteklilerio vesika ve bonservisleri ile asker hastanesi başhekimli· 
ğine müracaatlara. 

2381 13·15 t8 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 1 Zayi nüfus kağıdı 
kabule başlamrştır. Karaisah-Pozaotldan ka-................................ -. ... .-..................... ..- satllık fotoğraf 

makinesi 

Belediye Riyasetinden : 
Koza toplamak veya köylerde çalışmak için bir müddet 

için şehirden ayrılmak mecburiyetinde bulunan vatandaşların 

geldikleri günde iade cdilmtrk üzere karnelerini Belediye me· 
zad salonundaki ekmek bürosu tefliğine teslim etmelerini aksi 

takdirde EylUl ayı içinde kendilerine karne verilmiyeceği ilin 
olunur. 2378 12-14-16 

Doğum ve M adın 
Hastahkları Mütehassısı 

1 

Dr. f{amdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını k•· 

bule başlamıştır., .. 
Telefon: 239 
lstiklil okulu kar,ısında ı No. 2352 

.................................................... 

imtiyaz Sahibi : CAVlT ORAL 
U. Neırlyat Müdtlr6ı Avakal 

Rifat Y AVE.ROCLU 
Buıldıtı yer : BUGON tlathuı 

yıth nüfus kağıdımı zayi et-
tim. Yen isini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığmı ilin 
ederim. 

Mustafa oğlu 327 
doğumlu Kemal Satır 

Markası: Zeis ikon. Ebadı; 
6,5-9, Objektif kuvveti: 1 - 4,5, 
Otomatik deklanşörü, ıebpa11, 8 
adet 1asesi ve bir çantası vardır. 

Görmek lıtiyenler razetemiz 
muhasebecisine müracaat etmeli

dir. 

Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz. 
-: Çukurova GISESİNE : 

Milli Piyaogonuo 30 Aioıtoı fevlcalide çekilişine ait 

biletlerimiz gelmiştir .Şansınızı deneyiniz: Adr~s Asfalt cadde 

tlörtyol ağzı 

NECftP OZVAZGAIN 

Zayi mühür 
Namıma o 1 a n. mühürQmü 

14/8/942 de kayıp ettlın. Yeoiıinl 

kudıracaj'ımdan eskisinin hü~ü 

yoktur. 

Küçük Dikili köyiladea Be· 

l Satılık çinko 
50 adet oluklu çioko eatlıktır. 

Taliplerin mezat salonuna müraca· 
at ~taıeleri ilin olunur. 

2392 16-18 

kİr oj'lu Mustafa Ke!kin 
2391 

16 Ağustos 1942 ıt" 

Mersin limanında 
yapılacak ıslahat 

- Projelerin hemen tatbikına ... 
....... rt" 

- girişilecek _ 
Mf'lr<ıin 15 (Hosn•i muhabiriıni7.den) - Musin li ın anının ve is \. cle 

lerinin Dev' et Demiryollarına geçtiiini, bu işle ilgili o!ara\ valinıi:ıl• 
parti vilayet İ Jare hl\yeti rei.imizin Ankarayll 2idip f " ldiklerini dalı' 
önce bildirmiştim . Mersin llmaniyle iskelelerin satın alınma~ı Büyük Mi~ 
let Meclisince de kabul edilmiş olduiundan bu tesisatın JSlihı hususa• 
da evvelce ha7.ırlanmış olan projelerin be:nen tatbiki cihetine gidllıııl' 
sine teşebbüs edi lmiştir. Dünya harp dorumu bakımından büyük bir öoı' 
kazanan Mersin limanı ve İ!keleleri bütün teknik vası talarla teçhiz edi 
lerelc kın bir nmıında ınodern bir şekle konmuş olRca\:tır. Bu büyGk 
iş için bir kaç milyon lira sarfedilecektir. 

16 Ağustos Pazar 
Tllrklye R•dyodlftlzyo., postalar\ 
Tllrklye radyoıu, Ankara Radyosu 

8,30 Proinm ve Memleket 
nat ayarı. 

8.32 Müzik : Hafif Pt<'gnm 

(pi.) 
8,40 Alanı haberleri. 

8,55 Müzik: Hafif Parçalar ve 
marılar (pi.) 

9,20 -

9,35 Evin ıaati 

12,30 Protram ve memleket 
saat ayarı. 

12'33 Müzik: Saz eserleri. 

12,45 Aianı haberleri. 
13,00 Müzik: Şarkı ve türkü 

ler. 
22,30 Memleket Saat Ayarı, 

Aianı Haberleri ve Borsalar. 
22,45 
21,00 Konuşma (Ziraat saati). 
21.10 Temsil. • Kimgil ailesi. 
21,30 Müzik: •Carmeo» Ope 

raıından (Pl.) 
22,50 Y arınld Proiram ve 

kapanıı. 

Yetll kurt pamuklar• 
çok •z zarar verdi 

Ziraat Vekaleti mücadele Md 
dürü R~cep Gökmen, A:iana ~· 

mülhakatında pamuklata zarar yıp· 

makta olan yeşil \rnrt haşere•ioiı' 

tetkiki içio, ziraat ve müc.ııdel• 
müdürleriyle birlikte, Yüreiir o~•· 

ıına ve diğer 43 köye gitmiştlt· 

Tetkikler sonunda bu kurtll' 

rıo aocak 0/0 2 nisbetinde bit 
zarar yaptığı anlaşılmıştır. Recef' 

Gökmen, 11yn1 maksatla bu günd• 

Karat11ş mıntıkasına gidecektir. 

Nuri TUrkan 
tekaUt edlldl 

Villyet idare heyeti azasınd•11 

Nuri Türkan kendi talebiyle eme~· 
llye ayrılmıştır. Mumaileyh u:ıtJll 

müddet lıtanbul Belediyesi Reli 
muavinliğinde ve muhasebesiod•• 

daha sonra Rize valilii'inde, Sivıf 

ve Seyhan vilayetleri idare hey'elİ 
J azalıklarında tam başariyle çalır 

mıştır. 

DOKTOR 
Tu1rgu1t Soyer 

Hergün Hastalarını HükOmet Civarı istikamet Eczanesi karşııuıd• 
çıkmaz ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma güoleride öğleden ıooraları fa'drlere meC' 
caol balulır. 

2355 

ASRİ Sinemanın Yazllk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 - SUV ARE 9,30 

BU AKŞAM 

İki Şaheser Birden 
2 

. Baştan nihayete kadar heyecan, aşk me-
rakll bi~ sergüzeşt, muazzam bir macera 

görülmemiş bir mevzu 

SONŞAHIT 
Baş Rollerde: 

Lloyd ~olan - Jean Roger 
1 

Türkçe Sözlü - Şark musikili 

Kerim Racanın 
Hazinesi 

'Baş Rollerde·: 
Roman Novarra - Madge E vans t"' 


