
'-~c,••• 
Telelan ı 315 

• 

1 . -.:., 

--------------·~~~~------------~--------.._.: 

yı 1 Uzakşarktakl 
deniz harbi 

smlp ve •pa• flnlrl 
PD1D cm AL 11 

IClnaltlt Tarihi : t .__._, 

........ IOl ,.ı - ... 1 ••• 

prak kanu u 
projesinin tetkiki 

n gözden geçiriliyor 
An-.• ftrblal u • ..._ Hiç toprafı olmıyaa veya ye· 

bi.ainden)- Uaun müddettenberi. ter topraıa bulunmayıp da baılca· 
baıırlanan Topnk hnun projeli- lanaın aruiainde ortakçalıkla çift
nin yeniden pıdea reçirilmekte . çilik yapanlar, topratı elmayap da okl.,. aaltfllayor. Bu proje ile linat iKilltf ile pçinenler, topra· 
takibedilen ıaye tudur: tı yetmiyenler, aakerlitini yapmlf 

A: Toprata olmayıp veya ve yeni bir aile kurmuı çifçi ço
yet•)'ip ele, iıtiyenlerden bu ka- cuklara. airaat mekteplerinden 
nanda rH•lt prtlara haiz olanları meıun olup da. topratı olmıyan-
toprak ubibi yapmak. lar veya yetmiyenler, 16çebelerde 

eı "-ndilerine tpl>rak verilen çifçi olanlar, (8-ların Tlrk va-
lerle iatibul va11talara nokıan çif . taadlft ve medeni ehliyeti haiı 
çilerden muhtaç olanlarla, toprak- ve aak~rlitiai yapmıı oha .. ara 
lan ilaeriecle t.- ve v~ bit fartbr .) 
ifletme karabtfeiek (leldlde tapı 
..-r•a,•l ••il ve ..._. .. demir· Datıttlacak topraldar devletin 
bat temin etmek. elinde olup lm•e biuaetinde 

C: Kavvıt datalmuı tibi ve· kullanalmıyan k6y blkml tabiiyeti 
rim ...atıcı ubepleri &demek. ....,.._ tapulu olmayan ve k6yln 

Dı Hlls4metin cltretici, yol mlfterek ihtiy~lanadan artan 

Hind lsyam 
lngili2ler 
vaziyete 
hakimdir 
Hindlilerin çotu 
bu te üleri 
takbih ediyor 

Ankara: 11 (_..,• ........ 
Hindiltanda ••raeabk d~ 
diyor • Feket 111 ıw111byor iri 
koa .. partllli b6tla Hindilt ... 
temail etmemek._. . u....,et 
itibarile HindHler brı ..... klar 
korkarak iati1dal ifiain harp -.. 
ruena bırakdma11 difbceeja 
dir. 

9'1•1s tla •• 91•1 .. llan tıM~ 

VqiQlloa l 11 (a.a.)- A•i· 
ral Kinı Bahriye naıarhtındı bu· 
ıün ba11n mlmeuillerine ,. de 
meci yapm11tar: 

ıa.terici, düaealeyici ve yard•llCI topr~lardar. Verilecek toprak 
tedbirlerle airHt itlet•elerloi daba miktarı 10 • 30 hektardır. Hayvan· 

lnıilialeria Hindiıtaada vuiy 
ılratle hakim Olmalan japoay 
iakiaar d<>turmqtur • Çıa milltd 
de konıre partiliai bakma p• 
mektedir . Çinliler evvela Ja 
emperyaUıuaiain elilmeaini iatiy RUS DA 

Alman 
..... rekib 

--

•&1~1111''1111, eaelmea· 
, ..... ta· 

<Salamoo takım adalaran•n ce· 
nup d<>illfundı Tuiııi b61ıeti 
adalınnın ig'aR için .. rlefllc Od· 
letler deniı ve diler kuvvetleri 
üç ıiindenberi taarıuı. hareUba 
da bulunıaMtadlf • ..._reklt, .-iral 
Nimit•''8 umumi ko.\rell daa~ 
amiral Gromley'in kumaad-da 
Y•Pll•~ar. Ge.raı MtlC Alt• 
har lsam~ıcl~ kuvvetlercl• 
.,_ ~ .......... da ifbirliti )' ... ,_. 
tadar. Yapd•n. h"ek.-tan bedeli 

verimli kalmak. cıhtı fula olanlara SO belstara 
.'foprak tualara veriUr: kadar verilir. 

----~~------------~ 

m rikanın Ankara 
lçisi ist ulda 

Elçi Mo.kovaya gitmit delil 
Japonları Turaıi b6'ıeaiaden it· Aiabra : ı 1 (Tlrb&I Maba-

..... _.,., ___ o--t mek. bu b6lıeyi kendi h=ıe bir~ .rt•k•• _..bi a~ 
mtia için t••••...,.. •• wet.,., ~anaa An\•ri 
Auaturalp.. Yeni Z1'JP blJlk Elçili SWaluır«l'al t.b· 

. • Ketldllr._iftlerl! t • 
yollannı hımaye eden mevaDeri· .:..-ı.. 1 -ı..r1m· d ld ta 

· k t ı h kiti : .. ı.. ..-. .,re .-• ut en ayrı ı . 
mıze arp aarraa are ar .....- ·'• d G k Am 'k 
bir il libikullanmak makeacllyle .. .-r ar. ere erı aa 

Tul :.d Li • ., • t L-&.. -• · ıaze~leriae, ıerek1e Amerikan 
11' e-. • .,.. u • ..,.,i• ... ..._.. ...... ,.,._ mli'acaıt-

miıtir. Hareklt batkın~ baalamtt 1 ıar ba haberin dofru olmadetım 
ve taurlanmat olaa karaya Çıkma ortaya koymUflar. Olreaditi•i&e 
hareketleri yapalmlf(ır. ıare Blylk elçi h•leb huta bu· 

Dltman •ratle ve fiddetle lanmntachr ve Waabalcll Alae· 
L 1 hl . . =ddeUi rikan haıtanetinde tedavi edilmek 
.ar • cuma ıeM ·~ r .• ,.. ~ Aalarada 
bir muharebe de•111t" et.Ae '"~ ~U.mamı11, bifl taMdCI ajanı 

.Ye pı~te •Ghabirlerinde, kendi •m Moekovıya rittiti aebabıaı 
uyıadardlf• anl8fdmaktadar. 

Bqvekilin kabulü 
Ba•ar• ... : ıı < •••• >-- ~

eu ._.... ..... , ... ._ Ttrk 

ruetecderllll bW •re• ba· ................... 
Çekilmiı kahve 
lnhiaarlıra pç•it olan kıh· 

veye fiyat lronmllflur . Çekilmiı 
kativenin kiloeu 680 kurup uta
lacakbr • 

Din Pertide, Parti Mlfettiti· 
mi& Halid Oaaraaan reialifinde 
çifçiler bir toptanla yapmlflardır. 

Bu toplantıda hububat mamulün 
ofııe teılimi fizerinde ıörfitmeler 

Lokantada yeinekler 
ahdid edilecek mi? 

yaptlmı~. 

Nü·}'~ Jtk- 1 d• 
çifçinin ıs Atuetou kadar borç· 
landıtı mıllan teeHm edememek 
endifeıi mevzuu bıheotmoı ve 
tedbirlere teveuül edilmeei karar-
l•ımıfttr. 

Yerli M. Pazan 

1 i o' f ' J o 1 

Japon. ovf r 
muharebesi 
çıiioak mı? 

Ankara: 11 lllallr• ...... q
a~lpan Rusyaya blcama ıeç· 

mek laeie oklafll ... , .. ha · 
* .,M111yor. * Japonya 
ancak Almanlar tarafından yalul· 
clktea IOD ... $o9yet llaıya top• 
ralrlarını paylqmalr iıtemektedir. 

Nevyotk : 11 ( ı. ı. ) - Nev
york Ti•ee diyor ki : BI) ile bir 
hldiHDin --de elclllamm 

Şehn'ım'ı y.-1: Mail n .,."' ,a.terea belirtiler Yardır. Ba bl-
da halka ublaQ ~'flaf ve baema diaenia vakD,W.11 her dakilsa bek· 
lann muayyen 6lçQden e~ ofa. lemeliyia. ilahla mevaau olaa ae 
rak aabldatı bu, hasuıta takibata blylk bir aafer , ne de bl,tk 
bqlandafa mal611idur. Diln asliye bir boıpadar • Pakıt pal bir 
ceza mabkemelltMle yapalaa du· etrıteJik Mrftettir • 
ra1111a6 yerli .allar pazan •bt japoaya, SiWr,ay& brfl bir 
memurq FiruJU tevkif edDmiftir. aefere bqlamaya buardır ve 6nl-
F'aru~ dün tevkif karan k~i· ı mlıdeki eylGJ ve idıtetrla ay1arı 
pe teoHt edi1111ee atlamıı ve ha· ba aefer içi• ne etwerllli a,lar• 
kim -kendtıltıe metanet taVifye clıt • 
ttmiıtir. ..... ..... • ...... 

1 
Ankara ı 11 ( Tlrka6al mu· 

bablrhlda )- lilGmu• lokanta
larda ve lolant.. balunaa otel-
lerde alıkart yemek aıallnln il· 
ıuı ve tabldot uaullnln mecburi 
elarak tatbiki bahiı mevauudur • 
Tablck>t liltetiDia bir et,bir aebıe 
~eya pilav, bir de tatla veya ye
•İf aibi ancak 6ç Çefldden iba
ret bulaa•uı dlflnalmektedir. 

Parti Grupunda 
dünkü konutmalar 
Aalwa : ıt ( a. a. ) - Parti 

o .. ,. u ... .ı Heretl lausla top· 
.. _ • ..., • Grap ... teWp idan 
• •eilUef adW-nam IWau •• ............................ 

......... ...... " o.1111179 
Vekdl 1ııe,._tta ......._. " 
...... , ... t tanlp .......... 

u•clir. Ruya ..... beldlyor Vf 

Mr. Ranelt • buaa iyi biliyor . 
Her halde .... iyice bilmeliyiz 

ki , lalmlzdeki haftalar harbe 
rirdiflml&denberi aeçenlere ıclre 
ea nazik haftalar ol,caktır, 

lombay : 11 ( a. a. )
bay eyaleti valilijinia teblith 8a 
tin ... t 16 ya kadar polia 
aüer , tehirde brıqahklar 
karu halka ka111 on dtıfa b 
atq açmlfbr. Bir çok 611 ve 
rah vardar. Fakat btl ....... t 
lillt henüa alaam .. ıftar • Ea 
yade mlteaair olan b6lpler 
ıoaı ve O.dar b61teleridir • 
iki ...... ve dler ~eller 
halk bir çoll cebir llarelııe • .......... ,. 

Dltıkü karıqalıldarcle 
leaiD .. ,.. 10 • ,.......... •• 
1S9 dur. 

Bombayd• Dadar mıballeli• 
poliıin ld 4efa atee a~ 
riae kartanla yaralaoan tl 
buteneye kaldmlm11tır. Şilldi 
kGnet avdet etmiftir . 

Reemea bildirildifine tire 
btasln Bombayda vukubolan 
IAfalıklar eenHında topyeUD 
kiti yaralanmatbr. Pohllet 
kaçının 61dQ6 veya yar1l 
henla malim detildlr. 

Ola ahaliden 11 kiti 6lmll 
49 kiti yaralınmııtar. 22 polil 
miri ve 69 poliı de yaral 
t&r. 

Butün ötleden IODra 8o 
tehrinin fimal kamanda 
feaalqmlfbr. Burada polis • 
kilerine alet açılmlf , trenler 
laa•at, tea,raf telleri kOIİlmif 
elektrik llmbaları lrlralm1ı1tar • 

Bir posta merkeaiae b 
. edilmiftir. Seyyar polis mlfr 
leri ballu dalat.ayı •avaffak 
mqtur. Bu b6lıecle bir çok 
bil , tof6rleri tırafıDCIM t 
clilmiftir. Bir çok otobia de 
buara atrablmatbr. Şehrin 
bir b61feliade ba •reUe 25 
bit yolda barakıl•lfhr. Gece 
ka .. çakmak yaaata, eo.a., 
ri•i• bitin fi•al b61reeiai 
al8cak tanda ıenifletllmiftir, 
radı ıarlar, poliı mlfreaeleri 
rafından muhafua edilmek 

Baıtn Mllbiyettar .. mu" 
den alman malGmıt,GtuıdiaiD 
mek ye•emek auretile lr 
6ldlrmek tebdidiade balucll 
haberini teyit etmemektedir. 
di, Bitlanan evinde tevkif 
tir. O aaman Bitle, Gandidn 
piahanede iken •raç tatma 
rica etmiftir. Banan iurille 
di , pa cevaba vermiftir ı • 
bir feyİ icele ile yepecak 
lim . Hakikate onaç tablllıi 

yemek yeme•ek dlflaeetl• 
ima mukavemet et•ifi•clir. • 

Hindiltında hual olan 
vasiyet dolay11ile Bombay 

(Glltlll ... ..._ 



Sayfa 2 

:::>uyduklaremız ·--------
İsveç ralı 
balı dokuyor 

İ::;veç kralı 8f'şinci Gust1tv 
ehş tli tenis meraklısıdır . Harp· 
•n evv~l her s"ne kışın devlet 
lerinclen vakıt bularak altı hafta 
nlennıek üzere Fransa ya gider, 
ada Nice ve Cannes'de bol bol 
nis oyoaıdı. Ktn.lisin Kral mu
nelesi t'dilmesini istemediği için 
nis koı tlarıııda adı M G. diye 
lılırdı . K mi but alarda g çird '~i 

~nııının hayatının erı mesut gün
ri ulduğ'u1111 sÖ) lt'r: w Hn st-ne 
ışı ve tatıl zarııanıını dört götff! 
elcleıiın» deıdi. 

BeGinci Cuııtav~ 1011 ddu O · 

rak 9:n~ cı~ , 80 ~·1t şınd11 ikt-11 
anııayu gıtti . Cırnııeıı'Ja lıol 

JI teııiı oyrıtıdı. Ü taı ılıtcıı ~ucı · 

ı başlıyaıı Avcupa haıbi kendi
nin lııveçkıı a} rılmasına imle an 
ırakrnıı<lı . Beşinci Gu lav Stolc
olmdıı eski ahb:ıplaı ı olan teniıı 

lecle tenis O} nuyordu . Fakat 
ice ve Cırnnes'daki muhiti bu
madığı için bayağı üzülüyordu . 

Kral geçen sene hastalandı , 
tır bir ameliyat geçirdi . Bu a
eliyattan:Sonra doktorlar artık te
s oyr:amasına ınüs:ıade etmediler. 
1 yaşında olan Bcşiııci Gustavc: 
meli tenis lwrtlarına)adece maç· 
rı ıe} ı etmek iç:n gi<lıyur . Ba
n dıı hakrmlık yapı} ur . 

Kral rn çok sevdiği bir l"ğ· 

ııc,.dcn mahrum ~alınca bunun 
!rine kendisine başka bi• iş bul
uş, halı Örmeğe başlamıştır. 84 
ışındaki Kral dokumağa başla

:lığı bir halıyı Stokholmda Lovo 
iıesine hediye etmiştir . Kra I 
ıvlet işleri dışında ekser vakıt
·ını rad} o dinlemekle grçiriyor 

çok kitap olrnyor • Sarayda 
r akşam bir parti briç oynarı

ıktadır . 
İsveç halkı Beşinci Guslav'ı 

as~n çok severdi . Şimdi Krala 
rşı muhabbet artmıştır • Bunun 
behi memleketin bit.ırııflı~ıııı 

rumağa muvaffak olmıı!lııJır. 

• 

Roman yadan 
alınan labrlka 

paçavralardan 
istifade edeceğiz 
Arı\ıaıR : 11 lTüık~föü Mulıll· 

rinderı) • - Sümerbttnk umum 
üdürlü~ü Romanyadan bir pa 
vıa fabıilcası satın alınmıştır. 

Bu fabrikanın bütün i'ilf'tleri 
te1gahları sökülmeğe baştan· 

ıştır. Aııkaradan giden bir Türk 
'}eti bu işe ııcıııret etmektedir. 
akineler ııökülür sökülmeL nak· 
ıe başlanacaktır. Bu falırikıt 

efterdarda kur ulacıtktır. Kurula
ığı \ t'rin lıuırlıldorı yapLlmak 
dıı. Bugüne ka<lıaı harice ııevk· 
iilrnekte ulan paçavralar bundan 
>nra 1ım umc:t tarafından nıiıba 
aa edikcelc, iplik ve im maş 
apılmıık ıuretıle, dahilde imalleri 
ümküıı olacaktır. Verilen mü 
mmim malumata göıe, bu fab
kanın önümüıdrki ıt nenin ilk 
ılarırırla faali} et~ geçeceği umul· 
aldadır. 

lisis · Adana köP.rÜsÜ 
Misis - Adana arasındaki bo 
k köprünün inşaatının bir mü
ahlıide verildiğini yazmıştık. Fa 
t aradan uıunca bir zaman 
çti~i halde müteahhit henüz 
ıaata başlamamış bulunuyor, Bu 
prüuün bozuklu~u } üzün den çif · 
erimiı. hububat nakliyatında bü
k güçlükler çelı.melctedir . Bu 
taatın biran evvel yapılması 

le gerçektir. 

•oğum ve ölümlerde 
verilecek bezler 
iktisat Vekall'tinden vilayete 

len bir tamimde ; Yerli Mallar 
ıarı şubelerinin bulunduğu yer· 
de doğum ve ölüm vakalarında 
ve evlenmelerde 50 metre o

ak verilen bezlerin ayni mahal 
lediyesi hududu haricinde lca

kaza , nahiye ve köylere de 
mili bildirilmektedir • 

TORKSOZO 

Karışık hububat 
teslim eden çiftçi 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Çaııamba - 12.8.191'2 

7.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7 .32 Vücudumuıu çhlıttıralım. 

7.40 Ajana llıtberleıi. 
Vekaletten bir emir geldi 7.55 MüLik: Radyo Sıtlon Oı

ke'ltraaı. (Violuniıl Nt'cip 
Atkırı ). Ticud Vekaletinden alaka 

dıırlare bildirildiğine göre , 366 
ııuyılı Komdinasyon lcaı arı mu
cilıince borçlandırılan mii~tahsil 
tarafından Topı ak Ofise ve Ziraıtt 
Baııkasına veı ilmektf. olon hubu
batın 5 % d,.n f aılıt rcnebi mad
de ile karışık olarak tı-:slim t"dil 
di~ i gör ölılüğünJt-ıı bu şe~ il ie 
teslim tderıl~rderı alıııttcak hubu 
bat ıııiktırn faLla ecnelıt mıtddeye 
göm lıf'ıııtp rdılerek 11 lınacalı: tır. 

Halka kumaş 
ve bez satışı 

v~rli Mallaı pazarları bH do· 
kuma, basma Vt: diğer menıucat 

için di~er Vıliyetlerimiıde olduğu· 
gıbi halka numaralı kupon Da~ıt

ma birlikleı i vasıtasile da2ıtılacak· 
tır. Bu kuponların sabipleı i sıra 

nunıarasile Yerli Mallar paıarıu · 
dan lwpuııuıı muhteviyahnı salın 

alabil~ceklerdir. 

Bu suretle dağıtma işleri d1tha 
ııalirn ve dalıa düıgün bir oekle 
gırecek ve satışlardıı bugünltü 
iııJıhemın önü alınmış olacaktır. 

Voleybol müsabakaları 
Malatya Mensucatla Dı:mir

ıpor gençlik kulüpleri Voleybol 
takımları pazartesi günü karşılaı· 
mıı , neticede 15-13 ve 15-12 
Malatya Mensucat kaıanmıştır . 

TOP, atışları yapılacak 
Yarın kışlft bölgesinde top a. 

tışlıu ı yapılaca"tır. Atı~lar birkaç 
ııaat devanı rdecektir . 

Şarap fiyatları 
. 
T'caıd Vekaleti. ŞaraQ fital· 

!arı için inhisarlar: umum müdür· 
lüğü ile temasa gelmiıtir. Velcilet, 
lnhisarların şarap 'fıatlarında yap· 
tı~ı on kuruşluk tenzilattan vaz 
ieçectği ve bu suretle şaı aplık 
üzüm müstahsilini de tutmuş olı.t 

cağı kanaatindedir. Vıtıılacak an· 
!aşmadan sonra Ticıaret Vekaleti 
lımir şaıapçılarına yeni şaraplık 
üzüm müba) aasıoda esas olacak 
fiatları bildirecektir. Ticaret Ve· 
1'811'.ti ll'şkilallandır ma · Umum 
müdüıü B Avni Sakman bu me 
sele ile mrşgul olmaktadır. 

Meınurlar için 
hazırlanan kumaş 

AldıQ-ımız habere göre, gt'liri 
muayyen ve mukannen olan mr
murlarlıı devlete bağlı müesst"se
lerde ve bankalarda çalışan me· 
rnurlara bedava verilecek kumaş 

hakkındald hazıılıldar ilerlemekte 
dir. Sümerbank fabrikalarındaki 

tezgahlarda matluba muvafık muh· 
telif tiplerde kumaşlar imal edil. 
melctedir. Bu kumaılar tetkike arz· 
olunacak ve muvafık görülen bir 
tip di~er fabrikalarqa da imal 
edilecek ve tevziat yapılacaktır. .. 

Acele satılık ev 

Ya~canıi civarınrla dökmtci 
Namık &telyesi yanında (31) nu· 
maralı ev acele satılıktır. Tali~ 
olanların im. liaeai katibi İsmail 
Torosa ve evi görme~ istiyenlerin 
de altındaki terıiharıeye mü raca· 

atları C 

Satılık yayla yurdu 
Bürücek yaylasında dört veya 

bef dönümlük araıi üzerinde ik; 
odalı içerisinde suyu ve bahçesi 
bulunan yurd aatıhktır. Al!Jlak is
tiyenlerirı Huauat Muhas~bede ta
hakkuk tahsil ıefi Hasan J{ılın~l# 

müracaat etmeleri. C. 1-i 

Ceybanda eksik · j 
yapılan tallmln 

Ceyhan "aıası hububatınırı Su 
lııışılaı tarafından . ı.ukıtaıı tahmin 
e·d ildi~i içiıı mahallind ı· inceltme· 
lcrde bulunan Vılayet Zirısat Mü
dürü 8 . Nuıi Avcı şelııiıııitt· Jön
müıtüı . 

8. Nuri Avcı, Cc::yhanda ekim 
88hahıı ile istihsali ve 366 numa
ralı karaı ııamt!ye wöre çiftçinin 
bon;landır ılrıııs İfler iııi de t,.ıbit 

etmiıtir. 

Hind isyanı 
(Baıı l lııci sa7/ada) 

ıası muvıtkkttten kapanmıthr. 
Kalküta'. 11 ~ a. a )- Konire 

liderleı inin tevkifi üzerine , bugün 
ban jüt dokuma tezgahlarında it 
durmu4tur. Burra paıarı mahal
lesinde bi

0

r miktar dükkln da ka
palı kalmıştır. 

Yeni Delhi : 11 ( a. a. )- Bu- ı 
gün, bir poliı müfreıesi , Hindi•· ı 
tan umumi valisi konaQ-ının bu-

' luodu~u lf"penın eteklerindeki ma-
1 

oiaları aşmıya muvaffak olan kü
çük bir kıtlabalı~ı geri ıürmüt ve 
dağıtmııtır . Bu kalabalık , Eski 
Dellıiden kalkarak yaya vali lco 
na~ına kadar gclmiye tetebbüı 
eden fakat poliı tarafından Ac· 
mer4 kapısında önlenen tezahür
cü\cr kafileıindcl! bir kıamı tefle il 
edi}Oıdu . 

ftureda\d kongre partisi binası 
bu sabah polis tarafındıtn inal 
edilmiftir. 

1. Strausa: Şarap, ladan 
ve Şarkı: 
'i.. Y\lain: Fcnıteıi: 

:t Albini: Daima Ştm: 
8.20./ 
8.35 E.viıı Saati. 

12.30 Pruııra111 ve Memleket saat 

Ayaıı 

12 31 Müzik : Şaı lcılaı. 
12.45 Ajanı Haberleı i. 
13.00 
13 30 Müıik : Şarkı ve tür!Lüler. 

18.00 P,roiram ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Müıik : Radyo Dans Or · 
keıtrası. (Nihad Eaenain 
ldareıinde). 

tS.45 Müıik : Şarkı ve türküler. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 
19.45 Serbest on dakika. 
19.55 Müıik : Fasıl Heyeti. 
20.15 Radyo Gazetui. 
20.45 Müzik : Bir Mart Ô~reni· 

yoruz. Haftanın marşı . 

21 00 Ziraat Takvimi. 
. .:1 .10 Müıik : Fasal heyeti prOi· 

ramının ilcinai kısmı. 
21.30 Konu41ma (Av ve ıpora 

Dair). 

21.45 Müı.ik : Tanınnııf Operet 

!erden ıcçit programı (Pl.) 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajana 

haberleri ve Borsalar. 

22.45/ 
22.50 Yannki Program vr- Ka· 

11 an 
D. Demiryolları Umum Müdü. lüğünden : 
15/8/94 2 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, (kaplıca), D.D.I 

209 No· lu zahire tarifesine girmiştir. · 
Daha çok bilgi istasyonlardan ahmr. (6450) 

Belediye riyasetinden : 
Koza toplamak veya köylerde çahşmak için bir müddet 

için şehirden ayr1lmak mecburiyetinde bulunan vatandaşların 
geldikleri günde iade edilmek üzere kaınelerini Belediye mez
ad salonundaki ekmek bürosu şefliğine teslim etmelerini, aksi 
takdirde Evlul ayı içinde kendilerine karne verilmiyeceği ila'n 
olunur· 12-14- 16 

. 
ilan 

OEVl(J DEMİRYOUARI UMUM MOOORlOGONDEN : 
10/91942 tarihinde yürürlüfe girmek üzere : 
D. D / 214 No : lu Afyon , D. D I 241 No: lu Kuru Ü· 

züm ve D. D. , 252 No: lu lskenderun - Helf"p eşya tarifele
ri kaldırılmıştır. Kuru üzüm nakliyatı D. D. I 242 tarifeye 
girmişt,ir. Haydarpaşa Sirkeci deniz nakliyahna mahsus D. D.I 
512 No: lu tarif~ değiştirilmiştir. 

Daha çok bilgi istasyonlardan alınabilir. (6449) 
14495 

~ ----
Malatya Bez va ıbllk rallrlllaları 

Tflrk Anonim llrketladea : 
Açık Artbrma sJretiyle satışa çıkarılan 

1- Müstamel kanaviçe Tahminen 4000 Kilo 
~-, Boş benzin tenekesi ,, J 500 Adet 
3- Yağlı paçavra ,, 5000 Kilo 
4- Mav dölcüntüsü ,, 3000 ., 
5- Mahzen tozu ,, 1000 ,, 
6- l~ek döküntüsü ,. 300 ,, 
7 - Teke parças• ,, 40') ,, 
8- Kösele parçası ,, 500 ,, 
9- Tahta fıçı ,, 52 Adet 

Yukarıda cins ve miktarı yazılan eşya Malatya fabrikamız· 
da açık arttırma suretiyle 31-8-942 Pazartesi günü sahla
c;ığından isteklilerin şartnameyi görmek üzere Malatya veya 
AdCJJ)~ Mensucat faQrikaJ~rımız~ naür~caat t.ylemeleri. . ı 

12-18-24-30 J.~49? / 

12 Atustos 1942 

........... ~····~··••+oı++++ i Cenubun Yegane Sayfiyesi .. 
İSKENDERUN SOGUKOLUK YAYlASİNDA 

Çamlar Oteli -0-

ı 
+ Otele elektrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla t kalacak olanlara hususi tenzilat yapıhr. Banyolar 
ı suuflara &ynlmaş olup fiyatlar hf:rkes~ elverişlidir. 

ı Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 

ı 
ÇAMLAR 'Otelinde geçiriniz. 

13-15 14426 

+o+o++++++++++o-+oo+++++++ 
. 

eoaaaaaaaoaaoaaooaaoaoaoQae 
a • o 

g URANIA g 
o a 
O Yazı makinelerimiz gelmiştir D 
o o a Belediye caddesinde Cemal, Fehmi o 
O Ticarethanesine Müracat. O 
0 2-6 14499 a o a 
eaaoaooaaaa~aaaoc~aooaooca• 

••••••••••••••••••••••••••• 
: Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı . ı 
ı DOKTOR t 
ı HAMDI ı • ONAR • 
ı istiklal okulu karşısındaki muayenehar:csinde haata· f 
f larım kabüle bNlam.,ştır. 7-7 14478 : 

••••• • •••••••••••••••••••• 
,-.. ..... ~.~ ............ ~·--·~··· .. ~~ ._,, ...... ._ . ..., ............... ~.~·,..·- i . . 
; DOKTOB l 
' i ı Numan B. Güreli t • • 

1 

• 
Avdet. etmiş ve hastalarını kabule 

başlamıştır 

! Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 

! 13-26 • • , .... ., ........ ~·--·ıeı·~·ı••~ı ....... ~ .................... '91- ............. ~.~·9'' 

\CCDO'X : : '# # :: # # X: # u : * : # u * # * * * x 

Gıoı.oa. OPIRATOB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpara Müılim apartmanında haıt larını 

· lıahul• baf lamııtır 
ıa 1s 14398 

Adana Belediyesinden : 

Saym Hemşerilerimize 
Muayyen olan toptancı ve perakendeci kir haddinden 

fazla fiatla mal satmak yasakhr. 
Buna riayet etmeyen tüccar ve esnaf haklarında Milli 

korunma kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapılacakbr. 
Sahşa arzedilen her nevi mal ve gıda maddeleri üzerine 

fiatı bildirir etiket konması mecburidir. 
Bir liradan fazla yapılan mubayaalarda tüccar veya es· 

naftan fatura istemek hakkımzdır. 
Bu sebeple ; fazla fiatla mal satanlar ve sahşa arzeden· 

ler hakkmda bir şikayetiniz olursa derhal Belediye reisliğine, 
fiat Mürakabe ve iaşe bürosu şefliğine ve Belediye zabıta 
müdürlüğüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 8-11-14 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılfiığı yer : Türk»Öıii Matl1aaaı 


