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Başvekilimiz gazetecileri kabul ettiler 
Matbuat U. müdürlüğü 
Hariciye ge bağlanıyor 

Ankara 6 (Hususi muhabirimizden) - Başvekil 
Şiikrn Saracoğlo bugün öiledeo evvel makamında 
fazetecileri kabul etti. Muhtelif iıler hakkında b:ı· 
dilerioi aydınlattı, dileklerini dinledi: reniş alaka 
r5ıtermek )ütoflıcirlıiııı da bolaodo: 

Ankara 6 (Hoıuıi muhabirimizden) - Matbuat 
Umum Müdürlüğü teşkllit ve vazifeleri yeni icapa 

iare ayran olarak tanzim edilecek, kuvvetii ihtima· 

le göre Hariciye Vekaletine bağlanacaktır. 

.., : Birkaç mühim haber bir arada : 
N. Menemencioğlu 
Kuvvetli bir ihtimale göre, 

lf aricige Vekô.letine getirilecek 
.........__~---------------------

Saracoğlunun 
demecini 

Dünyanasll 
karslladı? 

lngilizlere göre 

Çok iyi silahlanmış 
<>lan Türkiye, küre
tıin bu kısmında ha· 

rışı muhafaza 
edecektir 

Ankara 6 (Radyo gazeteıi) S Dünya basını ve radyoları, 
d 'Yın Boş vekilimiz Saracoğlunon 
Q '"•cinden bahsetmektedirler. 
t tı neşriyat, beyannamenin her 
•raf ta tasvibe mazhar oldninnou 
•ııı t li • bıaktadır. He-r memleket, 
~!"~killmizin demecinde keo· 
r •nı Ugilendircn parçaları ntş· 
'tCQl•t' ., ır. 

'l'a lngillz radyosu, Başvekilin 
~tk - Britanyıı ittifakına te. 

111 

1 •den sözlerini 1amimi bul· 

111
11~· Türkiyenio harp dışı kal

•o' kararını, olmadığı takdirde 
'ı il. ferdine kadar dövüımek 
tibınt çok iyi karşılamıştır. in· 

1111 
~1•re göre, çok iyi silahlan 

~111 0 lan Türkiye, kürenin bu 
c,k~ı'tıda barışı muhafaza ede· 

r, 

lçiı:ı A.~erikalılar, buğday temini 
t~ lttoaterilen iyi niyetlere karşı 
ııı: kür ifade eden ıözlerden 
~tın olmuşlardır. 

&,
4 

İltün yabancı gazeteler 
~' ~•kil Saracoj'lnnun bilyük 
d,~1 tcrübe ıahibi, dilrült bir 
'I•· 't •damı olduğunu tebarüz 

"'ttı k ~ le te, Tilrklyeyi katlamak· 
ır ar. 

~ lıoı şevizme 
Q1-şı suikast! 

'ı londr ( ) ,,ı:ı, 1 a 6 a.ı. - Royter 
bıtit\h~ Moskovadaki hususi •u· 
a ıldiriyor : 

• 'l oı, . b" 1\••t '"ı:ı:ıne karşı haıarlanao ır 
~, • h • 
~ t-1'-l IYIOskovada bugün açıra 
~it Yi tın,,, Leniograt şehri geçen 
td hcek L k .•. 
~ • bil sır.ınt111 çe tıgı ııra· 

"~.,~ '"ikast Çar taraftarı e1ki 
~ '1~•deı llleıı:uırlar, su baylar ve 

• tı •r t ~ ı:ı11 .... •raf ındao hazırlanmış· 
~ ·~~ b • ~ ilde b un aıında Vaslleyıyef 

~ 4• btru era:ı: muhafız subayların· 
~~daıel ~I Senpetenburg vlliye· 

"'P buı vanı •:&a:ıaıından Mer· 
'

0 •1ord11, 

Fevkalade 
kazanç vergisi 
Hükumet, parti grubuna verginin 
ihdasından vaz geçildiğini mucip 
sebepleriyle izah edecek. 

!Ankara muhabirimiz bildirigo3 
• Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Numan Menemencioğluoon 

münhal mebusluklardan birine naıuel gösterilmetl ve Hariciye Vekilli
ğine retirilmesl kuvvetle muhtemeldir. 

• Baıvekilette Müsteşar Cemal Yeşll'iıı reiıliğ-inde V ekiletler 
müsteşarlarından mürekkep bir komisyon kuruldu. Ba komiıyoo, hnko. 
met proiramında yer alan esaslar hakkında l'ereken projeleri ve karar· 
lan bazırlıyacaktır. Bu projeler ve kararlar kısa zamanda tatbik mev• 
kiine konacaktır. 

• Devlet memurlarına ve karılarına kundura ve elbiselik kuma~ 

tevzii ha:urlıldırıoa başlandı. Her daire ihtiyacı tesbit edilmektedir. Bu 
ho1nltaki kanon proitsi yakında mecllıe verilecektlt. 

Ayoi uıul, müeueseler baremine tabi müe11ese ve bankalarda da 
tatbik edilecektir. 

iktisat Vekileti, levziatın nuıl yapılması icabedecej'ioi etOJ ettir· 
mektedir. 

• Hükumet, relecek salı toplantısında Parti Grubuna fevkalade 

kazanç vergisi ihdasından vazgeçildiğini mucip ıebepleriyle izah edecek, 
kararın tasvibini dioliyecektir. 

• Kiiıl sarflyahnı ayarlamak için bundan ıonra basılacak kitap, 
mecmua, broşürlerin bir sisteme bağl.mması, ancak kültür bakımına 
dan faydalı olanların tab'ına Maarifçe müsaade edilmesi mukarrerdir. Kiğıt 
buhranı sona erince bn ınııvakkat tedbir kaldırılacaktır. 

• laıe mülteşarı Şükrü Sökmensüerin Trakya umumi müfettiş· 

fiğine tayini mukarrerdir. 
• Adliye Vekili yakında Kayseriye gidecek, orade iş eıatl ilze· 

rine kuralın kadın mabkömların faaliyetini yerinde tetkik edecektir. 

• Basın blrliii, gazetelerde çalışan azalarının maaşlarına zam ic· 
ruını temin haıusunda ıazete sahiplerile mutabık kalmıştır. Gazete 1&• 

bipleri bu karardan, bugünkü (dünkü) toplantıda Başvekili haberdar 
etmişlerdir. 

Ef kirı umumiyeye yanhs 
akseden bir dava 

Son günlerde Adana muhiti· 
ni yakından alikadar eden bir 
motele karımndayız. Adliyeye in 
tikal bu hidise hakkında esas 
itibariyle neticeye kadar sükQt 
etmek daha doiru olacağım dü· 
ınnmekle beraber bazı razeteler~ 
de teıadüf ettij'lmiz hakikate mü· 
ıayir neırlyat ve hadisenin lüzu· 
mandan fada izam edilmiş ol• 
ması dolayıaiyle bu me1tle etrafın 
da efkarı nıı:ıallllyeyi tenvir etmeyi 
faydalı bulduk. 

Elde ettlğ'ln:ılz malOmata nan 
ran ötıdeoberi belediyeler tarafın· 
dan te1bit edilmekte olan an fi ... 
yatı 1941 HDl!li haziran ayıadao 

itibaren ve Ticaret V ekiletinln 
bir emriyle mahalli fiyat müraka . 
be komiıyonlarına verilmiştir. Bu 
vazifeyi üzerine alao fiyat müra· 
kabe komlıyonu kendi aıisı ara· 
ıında ince bir ibtiıata taallOk eden 
un maliyet hesaplariyle uiraşmış 
bil~ill bir azi bulanmadığını rör 
düiünden bu hosUJta senelerin 
verdi&-1 tecrübelerle ihtisas sahibi 
olan Adana belediyetlnln eleman 
farından lıtifadeyi düıüomüş ve 
bu suretle bir ihzari komisyon 
teıeklr.ill etn:ılıtir. Teıekkill eden 
bu ihzarı koıntıyonan an fabrika. 
larında yaptıj'ı tecrGbelere ve ran 
dıman huaplarıoa nıütteolt rap0 • 

- Devamı ikincide -

1 Rusgada 
Berlin 6 (a.a)~- Resmi teblii: 

Kafkasyada Tiçoresk demiryolu 
merkezi zaptedilmiş ve bu şehrin 
şimal bahsıodftki demiryoluaa re· 
niş bir cephe üzerinde varılmıştır. 
Piyade kuvvetlerimiz cenup istika· 
metinde ileri yürüyüşlerine devam 
ediyor. Hava k11vvetlerimiz yüksek· 
ten ve alçalı.ten tahrip taarruzla• 
randa bulunarak Kaban nehri üze· 
rinde zırhlı kıtalarımızın köprüba· 
$ılarını renişletmelerioi det tekliyor' 
Vorşilofık'un cenubunda süratli 
teşklUerimiz Kaban üzerindeki iler· 
leyişlerine devamla Karıadenizle 
Hazer denizi arasındaki Jemiryo-
lunu keımiştir. 

Sal'ın şimalindfl Alman ve Ro. 
men teşkillerinio bu kesimdeki mua 
vaffaluyotlerde büyük htsıesi var· 
dır. Büyük Don dir1tj'İnde Rus
ların karşı taarruıu plbkilrtülmüş 

-ve 25 tankı tahrip edihuiştir. 
Gaceleyin hava kuvvetlerimiz 

dilıman toprakları üzerindeki de. 
mlryollarıoa ve istasyonlara taar• 
ruza devam etmiştir. 

Riiev'ln timallode şiddetli mu· 
harebeler olayor. Ruslar boş yere 
yaptıkları taarruzlarda 28 taolıc 
kaybetmişlerdir. Volkof üzerinde 
tanklar yardıaılle yapılan bir ta. 
arruz da akim kalmıştır, 

Dün 108 Rus tayyaresi düşü· 
rülmüştür. Bizim, kaybımız 6 uçak· 
tır. Bir kaç lnrlliz tayyareıinln 
batı Almanyaya dün gündüzün 
yaptıiı akınlardan sonre hav" kov· 
vetlerl geceleyin Rnhr ve Veste· 
falya endüıtrl merkezlerine de te· 
ıirli hücumlarda balanmqtar. Bazı 
şehirlerde meıkQa mahallelerdeki 
buarlar pek az olmuştur • 

Gece avcılarımız 5 logiliz 
homba tayyaresi düşDrmüştür. Al
man hava kuvvetleri dün l'Ündilz 
ve gece logilterenln cenap ve 
cenup doio sabllinde askeri ehem 
miyeti olan tesiılere pek alçaktan 
açarak ağır çaplı bombalar atmış
tır. 

Moskova 6 (a.a.) - Royterin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Cenup cepheıinlo büUin kesim 
lerinde Kmlordunun durumu ıon 
48 saatte daha çok vahimleşmiş. 
tir. Y aloız Don nehri dirsejinde, 
Almanların yeni inzibat kuvvetle· 
rinin yardımiyle yaptıkları şiddetli 
baskıya raimeo Rns kıtaları vazl 
yetkrinl muhafaza edebiliyor. Diln 
rece Rus kuvvetleri Simillyaoıka 
ya bölgesinde Don nehrinin cenup 
kıyısına çekilmek zorunda kalmıt 
tır. Biyeli ya' da şiddetli bir muba 
rebe cereyan etmektedir. 

Moıkova 6 (a.a.) - Gece ya• 
rısı tebliii: 

Similiyanskaya çevresinde Al· 
man piyade1inio hticumları püskllr· 
tülmüş, 1200 kadar Alman ıubay 
ve eri ölmOotilr. 

Petelnikolnoda şiddetli mabare· 
beler oluyor. Almanlar aiır kayıp · 
lar bahasına ilerlemişlerdir. Biyeli 
yaının cennbunda dOımao tank ve· 
motorlu piyade1lne kaffl ıiddeli 
müdafaa muharebeleri vermlttir. 
Burada da kıtalarım1ıın geri teç
kildiil bildiriliyor. 

Kuçevskaya çevreılnde Al· 
manların bir çok hücumları pllı· 
kürtillmü~tür. 

Loodra 6 (a.a) Pravda l'azete 
sine cepheden l'elen bir telgraf, 
Stalingradıa cenap batısında Klets 
kaya'da ıiddetll mabarebeleria ce· 
reyaa ettiğini ve Raılann karıı 
bllcamlarda bolanduldar1nı bildiri· 
yor, 

-

harekatta b ... ıunan ~iman 

p;1 ' · Son 48 saatte, 
cenupta ~ ---9- --..:.. 

_Rusların --·- -.. 

durumu 
vahimleşti 

Almanlar pet
rol bölgesine 

vardılar 
Bilegelagada şidd~tli bir 

muharebe ceregan ediyor 
- Keradenizle Hazer de• 
nizi arasındd bir demirgolrı 

kesildi 
Viıi 6 (a.a)-Radyo, Kafltasya 

oın ıimalinde ilerliyen Alman öncü 
kıtalarının Kuban'ın ve Maykop 
petrol bölgelerinin merkezi Kraı· 
nodar'ı müda(aa eden Ruı kıt'ala· 
rile muharebeye başladıimı bildi· 
riyor. 

Spilı.er, Almaolarıo Voroşilofsk 

un batısaoda 160 kilometre kadar 
bir cephede Kaban nehrine vardık 
larını ve Kafkasy._ dağlarına doi· 
ra llerlemeie devam ettiklerini tıs• 
rih etmiştir • 

Vaşington 6 (a.a) - Nevyork 
Taymis ıazetes ldiyor ki: 

cAlman kolları Maykop petrol 
sahalarına 170 kilometreden :ız 

bir meıafeye kadar rirmiştır. May
lı:op'ta istihsal edilen petrol miktarı, 
Rus topraklarından çıkarılan pet• 
rolun ehemmiyetli bir kıamını leş· 
kil ediyorsa da, bu sahauın kaybe· 
dilmesinin tesiri büyük olmayacak· 
lir. Çünkü BakO ve Grozni petrol. 
ları Rullarm elinde kalıyor ve bu· 
ralar Kafkas daiları ıibi muazzam 
bir tabii 1etle müdafaa ediliyor. 

Moıkova 6 (a.a.) - Royter 
ajan1tnın hususi muhabiri bildiri· 
yor: Alman orduları ıoo 24 .•a•t 
zarfında Bielayaglina böll'"ıode 
Sovyet kuvvetleri Qzerioe yeni ve 
çetin bir tazyik yapmışlar ve iter· 
lemeğe muvaffak ol~uşlardır. 

lzvestla l"azetesıoe cepheden 
ı-el•n bir telrrafta şöyle deolli· 
yor: 

Almanlar ne pahasına olursa 
olsoo, bir yol açmaya çalışıyorlar. 
Birbirini takibeden hücumlar da 50 
şer, 60 şar tank kullanılmaktadır. 
Alman uçakları hatlarımızı şlddrl• 
bombalamaktadır. Sovyet ~·krr:: 
~üstabkem siperlerde bal•~ J~r:ir. 
ıçlo fazla kayıp vef19•~t'!ıaktaa 
Alman baıkıaı rittlkçk aeıneti de 
dır. Fakat • Ros 111jdd:tlenmeka 
bana muvazı olarak 1 
tedir. 

M '- 6 (•·•·) - Cenup OO;OYa 
Don da Alaıao taarruza yava~la. 
maktadır. 

Kraa11aya Zvezda ıaıeteslnln 
cephe ••bablrl diyor ki : 

Dllımao tllnk, piyade ve hava 
kavvellerinln şiddetli hücumları, 
kıtalınmız tarafından püıkOrtlll~ 
mtııttır. Baıı mııkQa mahaller, bir 

-

tonkları 

çok defa elden ele geçmiştir. Al· 
manlar, hemen hemen arazi kazan• 
mamışlardır. Kaban kazaklara çok 
şiddetli m:ıkavemet göstermekte we 
bu kazakların cetaretinden blUün 
cephede sitayişle bahsedilmektedir. 
Selsk bölresinde ıiddetli çarplf 
malar olmuştur. Kıtalarımız birbiri 
ardından indirdikleri darbelerle N• 
zı noktalarda düşmao ileri hare
ketini durdurmaj'a muvaffak ol
muşlardır. 

Berlin 6 (a.a.) - Askeri bir 
kaynaktan D.N.B. •i•nsına bildiri· 
liyor: 

Azak denizinde ruhsur kalan 
bir Bolşevik filosu ıon günlerini 
yaıamaktadır. Rostol'da başlaca İl• 
tinat noktasının zaphndao tonra 
denizden ve karadan her tGrlü 
wtibah kesilmiı bu filo, lcar•kol 
gemisi, topçeker, hücumbota ve 
yardımcı remller ri"i 70 parça 
küçük gemiden mürekkep balana• 
yor. Roıtof düştüiü zaman ba filo 
batıya doj'ru denize açılmış fakat 
Alman hava kuvvetlerinin taam• 
zona otrıyaralt mühim kayıplar 
vermiştir. 

Hafif Alman harp ı-emileri 

dü$maoın lerkettiğ'i deniz bö~ .. 
siae rirerek Don nehri aizındakl 
mayolıtrı toplamışlar v• Roıtov 
limanına g-İrmişlerdir. Rottoqa 
zaptından bir müddet ıonra Alıaua 
takviye kıtalarıoı taşıyan nakli1• 
remileri Alman harp remilerinin 
himayeıiode Azak denizini reçmlt· 
tir. Mermi yaraları ile delik deşik 
olmuı Sovyet hücombotlan ile topa 
çıkerlerloln ve nakliye ı-emileri 

ile romorkörlerin enkazı Karade· 
nizdeki Rus filosunun büyük bir 
kısmınm büyük kayıplara atradı• 
j'ını bari1. bir snrette röıtermeka 

tedir. . 
Berfin, 6 (a.a) - Alman ordu 

ları başkomutanlığından bildirildi. 
ilne ıöre, Azak denizinin doiutaa 
dakl bölgede cereyan eden mahaa 
rebelerde Alman kıtaları 3 Aiu· 
toı ıüoll ıiddetli bir mukaweaet• 
raim•n bolşevik kuvvetlerini Eka· 
terinovka'ya kadar püıkiirtmllfler 
ve bir hücumla bu ıehri zaptet· 
mişlerdir. 

Lei körfe•i yakınlarında bala. 
nan bu hedefi ele &'eçlrmek için, 
Alman piyadeıi cüretli bir htıcam. 
la ley• ırmafmı reçmek zorunda 
kal•ıttJr. 

Moıkova, 6 (a.a) - Moık,,va 
radyosunun baınn Rus ordalarana 
yaplıiı yeni hitabe hakkında Prav 
da razetesi şöyle demektedir: 

Öoııınüzdeki bir kaç ay :zarfıa 
da Alman hücamlarına mukaveaa t 
etmek aibat zaferi elde etmık d • 
mektir. Düşmanı du.rdnrabiliıia =~ 
durdurmalıyız. Düşmanı dard11f11naz 
ve ODU k.ovunoz. Bir adım geri at 
mayacaksınız. 

Bilhassa Kııılorduyı ve KlZll 
donanmaya hitabedeo Pravda de. 
mittir ki: 

Volra ve Kuban'a doira yap 
makta oldui11 ilerleyişte ditmanı 
durdurabilecek ve düşmanı ..., 
atabilecek ve imha edebilecek bir 
kavvetlloiz. Yapıt.Hı Jcabed.a 

- Deva•• lkiacldı -: 
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SUVARE 9,30 

Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,30 

BUGÜN 

İnhisarlar Adana başmüdür-
lüğünden 

BU AKŞAM lohlHrlar Adana Ba,müdürJüğü ıunbarlariyie tülüo fabrikası va rakı 

Du••nyanın ı' k•ı e·u•y•u• k kahkaha kralları in.ılihanelerinden Karaisalı inhiaarlar idaresine ve mezkılr idare<lım ismi 
ftçen amb1'rlarn naklonulacıı.k tah•ninen 60 bin kilo manıol tütün, içki 

O OLIVER HARDI ·n ve diğer bil'umnaı e-şyn ve zorufun tıışınmasaiçh 30/7/942 terihinde ya · 
ST N L EL - nı Plan ektiltıueye talibi t rafından verilen bed~ı ha tdi la,.ir te rörütcıe· 

Bu güne kadar çevirdikleri FiJimlerio en gülünçlü dikinden iş pazarlıkla y~pılmak iizere On b~ş giin u7.ııtılmıştır. 
ve en neşelisi ihalesi 15/8/942 tarihine mfüuıdif Cn na"t<'si günü sn:ıt 12 <l" Ad na 

T 
•• k s •• J •• , inhisarlar Raşmüdiirliiğündeı mi\teş•kkil komicıvonca icın edileceği ıden 
Ur çe OZ U talip olanların yevmi maanenin&o ırıeıkur komisvon:ı müracaat eııncıeri 

iliin oloıınr. No. 2365 

~ore g H ardimektebte Ma~aş ı~S;o!~~!~ ~~f.~.~.~ı'.k~'·.~.~~~!!!~~~dan 
Nete' zevk ve kahkaha 9aheserlni takdim eder 2- Muhammen bedeli 25,000 lira ilk te,minatı (187S) liradır. 

AYR[ıcA 3- İhalesi 17 8/942 Pazartesi günü saat 15 de yapılaca-
: ğmdan isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlan ile bir· 

liktc Merkez K. Binasındaki SA AL. Komsiyonuna müraca-Büyük facıaların büyük artisti 

ADV AR ROBENSON un 
En son çevirdiği emsalsiz sUper film 

AT EŞ BULUTLARI 
Pek yakında : 
•• 
UÇ AHBAP Çavuşlar 
At Yarışlarında 
Satıhk fotoğraf 

makinesi 
MıırkHı : Zeis ikon. Ebadı; 

> 6,5-9, Obielttif kuvveti: 1- 4,5, 
Otomatik deklanşörü, ıehpası, 8 

adet şaıı~si ve bir çantası vardır. 

Görmek lıtiyenler razetemiz 

Satıhk Ev 
Ceyhanm eski hamam ma 

hallesinde belediye caddesin
de mümessil demirci Hacı Sü
leymanm komşusu kösker de-
veci Mehmede ait dört odalı 
(800) arşın arsalı üzeri çinko· 
lu bir bab hane satalıktır. 

atları ilan olunur, 2366 7-14 

DO KT O R 
TlYlırgut S©verr 

H~rgün Haııtalarıtıı Hü\:.füııet Cıv .rı l·tihmel Ecz. ne i korş ııııda 
çıkmaz sokak içinde uo 121 de kabul eder. 

HaftaDJo S:ılı ve Cuma günlorhle öğleclen ~onrııları faldrlerd mM· 

cııni bakılır 

2355 

·---------------------------------------~·-------------ı 
Adana Askeri Sa. Alma komis

yonundan: 
1 - 25.000 kilo koyun veya ığtr etine talip çıkmadı

ğından ye n id t':n kapRh zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Koyun etinin muhammen bcdeH (25,000) lira ılk 

teminatı (1875) liradır. Sığır etinin muhammen bedeli 
(17,SOOJ lira ilk teminatı (1312) lira (50) kuruştur. 

3 - İhalesi 4 - 8 - 942 - salı günü saııt 10,30 

dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul levazım a· 

mirliklerinde ve Adana Askeri sntınalma komisyonunda gö· 

r ülebilir . 

1 muhaııebeclsine müracaat etmeli

J d" ır. 

Alacak olanlar Adanada 
ve Cey handa seyyar gazete• 
ci ve iğneci Mustafa Kutcu• 
ya müracaatları. 2354 4-S 6· 7 

S - Koyun etme girecekler teklif zarflarını ihale saa-
tmdan bir saat evvel komisyonda bulundurmaları, sığır eti
ne girecekler teminatlarile birlikte \hale saatında komisyon
da hazır bulunmaları ilan olunur. 

18 23.28-7 2 2 5 6 
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1--·mıu ............................... ... 
Bütün Şehir halkının göreceği fle begeneceği bir .şaheser 

Yazlık Sinemada 
BU kŞAM 

En nefis musikinin ... Baş Döndürücü Ruınb 
Ruhu okşayan şarkıların filmi olan 

lann ... 

f MAVi ~ı tRUMBAI 
1 1 

Her gönülde bir Neş't. Her Dudakda bir 
tebessüm yaratan Şaheserler Şaheseri.. 

BAŞ ROLLERDE : 

Güzel Se li Şahane Yıldıı. 

ALLAN JONES VE NANCY KELLY 

iLAVETEN: 
Mevzuunu bugünkü Harbin dehşet verici sahnelerinden 

alan ve büyük bir Vatan severlik ve kahramanlık 
mefhumunu taşıyan, Sinemanın ikı bllyük artisti 

LESLIE HOVARD ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
Ta .. ~fınd. n Y nratılen 

-- Düşman Elinde Esir 
TÜRKÇE 

Dikkat: Proğram saat tam 9, 15 de Başlar 

PEK Y KIND 

~mıııııııııııııuıwıııwııııııııııııııııııııııııııııııııııunııııwııııuıaııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııı' 

1 HavayGeceleri ı 
Satılık Kısrak, Tay i 

ve Aygır 
K4!ndi ç·ftlif mde yıllardan beri 

çok itiııa ila yetiştird:ğim Helis 

kan arap kısraklarla ayni :ıaman· 
lllrda üç, iki ve bir ya~lannıfaki 
be det tayunı vtı Lir :ıd t de 
nrıqı a)'gır11111 ıılucıığıuul:ın talip 
olcınlarm Ceyhanda Sırkıntı oğlıı 

Çiftlikleri idarehanesine müracaat
ları. 

2368 789 

-
Adana Askerlik 
Şubesinden 

Yüksek mühencUslik tahdline 
ayrılmağa istekli subay ve JJtkcri 
talebelerin müsabaka imtihanlarına 

Ankara harp okulunda 28/Eylül/942 

günü beşlar.acıık v" 3/1 Teşrin/942 

(Ciini so ıa erecektir l<ıh:ldiler"ıı 

dah:ı otraflıca malOmat edineb11· 
meleti için şubemize miiracaatları 

ilan olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye kaııarası gazoz fabrikası için 160 torba toz 

şeker kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli beher kılosu 96,5 kuruş olup 

muvakkat teminatı 1158 liradır. 
3- İhalesi 1418 942 Cuma günü saat 10 da belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4- Şutnamesi belediye yazı işleri müdürlüğünde olup 

Doğum v e M adın 

Hastahkları Mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Muayenehanesinde hastalarını ka· 

bule başlamı,tır. 

1 Bölge yüzme birincilikleri 
bu hafla yapllıyor 

isteyenler orada görebilirler. 
5- Talipler teklif mcktuk\arını teminat makbuzlarile 

Telefon: 239 birlikte muayyen saattan bir saat evvel encümene vermele· 

• ri ilan olunur. 
1. 23-28-2-7 

istiklal okulu kar,ısında No. 2352 

2298 

EJ kirı umumigege yanlış 
akseden bir dava 

- Baştarafı birisıcide -
ru da fiyat mürakabe komisyonu
nun tHdikile tekemmül eden ka
rarına yeıine mesoet olmuştur. 

lbtiliifın esası ihzari komisyou 
tarafından hu.ulanarak mür:ılcabe 

komisyonuna tevdi edilmiş olan 
raporda Milli Müdafııa vergiııinlo 
bir maliyet unsura olara\c: ıöıteril · 

• olmasıdır. Esuen ııon zanıon mış .. 
lara kadar bo vergıoın fabrilta 

d IDJ alınacaa.1 cıom kazancın an • 
yoksa maliyet fiyatının hesabın~" 
bir maliyet unsuru olarak ını 1°• 
terılectği meıelesi mütehassıs a.rı 
arasında bile müııııkaşayı ruucıp 
olmuş ve nihayet bu cihet hidi .. e · 
nln vııxuu tnrlhinden bir kaç ay 
evvel meriyct mevkiine giren 4040 
numrolu karıoola ve maliyete ithal 
ediltımiyecegi şelc.liude halledilmi' 
tir. Asıl şayauı dile.kat olan nokta 
raporda fab•ikacıya Milli Müdafaa 
vergi iyle birlikte yüıde üç kir 
olarak verilen para yekQnonun 
fabrikacı için burünkü iktisadi 
şartlara göre normal ve adilane 
bir kar olup olmadıiı meselesidir. 
Çlin~ü; ihzari komisyon fabrikacıya 
çuval başma :ııermaye kirı olarak 
39 ve Mı\\'i Müdafaa vergisi ola-
rakta 40 kuruşki ceman 79 ku· 
ruşluk bir Ur tanımıştır. Halboki 
Ticaret Vekaleti tarafından bu 
hadiseden sonra gönderilen formü 
le göre çoval başına 72 koroş 
iıletıne murafı ve kirı ,25 kurut 
da ıermaye karı ve rezıko olmak 
üzere comao 97 karoşlok normal 

lbr kar tanınmış bnloomıktadır. 

Şu bale nazaran hiditenio vu· 
kuu tarihinde fabrilı:acıya komis· 
yon tarafındl\n röıterilen kir ve 
menfaat Ticaret Vekiletinin ka· 
bul etliği miktara nazaran fahri· 
kacı aleyhine ve müıtehlik lehine 
18 kuruş kadar nokno bir menfaat 
temin etmiştir. Bizim elde ettiiimiz 
malOmata göre fabrikacılara fiyat 
mürakabe ltomlıyonuııca verilmiş 

olan kir haddi fahiş olmaktan zi 
yade bn kilrın Milli Müdafaa ver· 
giıi oatoı altında tavsif edilmiş ol. 
mas, bugünkü ihtilafı doğurmuştur. 

• Hiç şüphe yok ki işe vaziyet 
etmış olan adıl mahkeme bütün 
bu noktal:ı" t am ve ti k b" m11 a ır şe 

kıJde ioceleyece\r. ve kararını ona 
göre verece~tir. Bu münatebetle 
efkirı umomıyeye şu noktanın ar· 

zını da faydalı buld.olc. Mohltimi· 
zin de melOınu olduru . ~zere bu 

h A d" rurAı olarak ısımleri ka. a ıseye za 
rışan vatandaşlar araıında memleke· 

tin temi~ allelerioe ınen•op olan 
veya devlete 25 • 30 ıeoe gibi uzan 

müddet namuskarane hizmet •den 
ve hatti cephelerde !canını dök . 
milş bolıJnan kimseler de vardır. 
Kanuni bir mecburiyetle komisyon 

azalığı ııfabnı iktisap eden bu ıa · 
hıslıırın çok müşkül şartlar altında 
rece irüodüz demeden çahşbkla· 
rıoı, ııiraşbklarını unutmak ve bu 
itlerin uzaktan röriildGiü ve teakit 

edildiii gibi pek kolay işler olma· 
dırım hatırdan· çıkarmak hak11:ı:lılc 

olur. 
Tarihin miılioi rörmediği bir 

dünya buhranı içinde hü1'0metiml:ı:in 
her gün aldı(ı ve lüzum gördükçe 
tadil ve ıslaha mecbur kaldığı ka
rar ve teıdbirler b11 işlerin müşküli· 
tını ve çok k:arııık olan mahiye
tini göstermeğe kilidir. Mevzuu
bahis komi!lyoo azalarının cidden 
karaşık ve alelekser acele olan b11 
vazifelerioi ifa sıruınd" ber hangi 
bir hataya düşmüş olmaları da 
muhtemeldir. Fakat ıünlük haya· 
tımn:da bir fert sıfatile hiç bir ZA· 

man hataya dü,mediğimizi nasıl 

iddia edebiliriz? 
Onun için hidiıeye el koy

muş bulunan Cumhuriyet mahlce
meıinin idil kararıoı beklemek ve 
neticeye kadar bu hadiseyi lüzu
mandan fazla büyütmemek doğru 
olar. 

BUha11a bu haberlerin kulak
tan kolaia dolaştıkça mana ve 
şomulünü deiittiren bir dedikodu 
mahiyetine inlr.ılip • lliiini esefle 
işitiyoruz. Hadisede ismi ~eçen va· 
tıodaşlarm şerefletini kendi şere 
liaaiz gibi aziz tatmak ve onluın 
menıqriyet ve içtimai m~vkil-,rine 
bir rölre düşürecek hor türlü lll'Ş· 
riyathn ı eticei muhakenıeye kadar 
tevakki etmek biıim için bir \ azife 
ve borçtur. 

ÇOrçil 

Moskovaya 
Gitmiş! 

Bir Amerikan mu 
rahhası, Staline 
Ruzveltin mesajı
nı götürdü 

Ankara 6 (Radyo razetesi) -
Bir Amerikan ?>orahbası Moıkova 
ya Rozlfeltin bır me!ajını götürmüş 
tür. loriliz büyük elçi i de Koy 
bişefden Moılcovaya ritıniştir. 

lıveç gazeteleri, Miıter Çö: .. 
çili~. ~uyb!şefe değil, Moıkov:ıya 
gittııınde 1srar etmektedir. 

Diler tııraftan Avam Kauıarıı· 
sında gizli bir içtima yapılmış , 
Çörçil bu topl.ıntıya iştiı ak etme 
mi,tir. Bundan, lnriliz başvekilinin 
logiltetede bulunmadığı manası 
çıkarılmaktadır. 

-----~--------~----------
Rusların durumu 

vahimletti 
- Baştarafı Birincide 

fedakirlık rıe o luua ol,uıı, nihni 
zaferi dde l'debilrce\: bir kuvvet 

0 1..,,ak itibariyle lıötüıı milletin ııize 

itinuı.dı vardı•. 
St ıdin de :niş lir iı i: 
Zafer hiç bir vııkit kt'ndİ keo 

ctiııe gelmez. Oou ~a:ı:arımalc ti 
:ıımıhr. 

Seyhan Bölıresi So SporJarı 
Ajımlığından aldığımız hr.bere gö
re, yarın saat 17 de ve pazar iÜ• 
nü saat 16,30 da Atatürk parkm• 

daki yüzme havuzunda Bölra yüz· 

me birincilikleri yapılacaktır. Mü
aabakalıırda cierece alanlara Bölre 
birlncıl i ı{i madalyaları ve puvan I· 
tibariyle birinci'iği ıılıı, alc takıma 
da Bölge birir.c lığ• kupası verile 
ceklir. Tak.ımda iyi derece al3o 
yüzücüler 5 - 6 Eylülde Bii'ge· 
mizde yapılacak olan Tiirkiye ) üz
me birinciliklerine iştirak edecek
lerdir proiram şudur: 

8/8/ 1942 Cumarte5i 
1 - 100 M. Serbest 

2 - 200 M. Kurbaialamn 

3 - 400 M. Serbest 

4 - 4 x 200 Bayrak yarışı 

5 - Tramplen atlamaları. 

A - Kırlangıçlau öne bir 

perend_, Koşarak 

B - Geriye bir pereod• 
Durarak 

c - ileri çıkıp reri de"' 
rilerek Koşarak 

Üç ihtiyari atlama 
6 - Su Topu. 

98!1942 Pazar: 
1 - 200 M. Serbest 
2 - 100 M. Sırtüstü 
3 - 1500 M. Serbest 
4 - ıoo x 200 x 100 Tur~ 

bıyr:ık yır•şı 

5 - Kul"' atlamaları 
A - Ôce a•>i balıkl•-' 

koı,ıarak ii1. 

B - Geriye adi bnlıklafll' 
,Jurarak Lükük 

C - Ters balıklama tlu'' 
rak Jüı. 

iki ihtiyari :ıtlı"na 
6 - Su topa final 
7 - MükSfaat 

-BUGDN.....,,:
M .ATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
KabulEdet 
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