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Dil Kurultayımız dün 
çalışmalarını bitirdi 

Maarif Vekili bir nutuk söyledi 
MiLLi ŞEflMIZIN ÇANKAYADAHI ÇAY ZiYAFETLERi 

: ...................... , i 
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: Sovyetler : 
f Brlaaakta i 1 

i taarruzda f 
: : 
f Cephede bir J 
t değişme yok ! ı 
ı : 
Ankara: 14 (Radyo Gazetesl]
}(tasnador bölgesinde Alman ta-

Ilı ruıunun tardedildiği bildiril· 

l'llektedir . Buradan Alman ordu

sunun eski süratle ilerlemesi bel

~i de güç olacaktır. Briansk cep · 

besinde Sovyctlerin bir taarruza 

geçti~i ve bir miktar ilerlediği 

Uıldirilmcktedir . 

Moskova : 14 ( a. a. )- Ge 

Ce Yarısı Sovyct ek tebliğinde , 
Sovyct kıtalarının Çerlıesk çev· 

teairıde yeni mevzilere çckilmış 

Olduğu bildirilmektedir. 

K otelnikovonun ~imal do~u

•Unda Almanlar , Rusların birçok 

bıı~arılı taarruzlarda bulunduğu 
bırçok kesimlerde müdafaaya çe

kilmişlerdir. Bir kesimde 700 Al

illan öldürülmüştür . 

Kletskaya'nın cenubunda Al· 
illan taarruıları püs"ürtü\müştür . 

Moalcova : 14 ( a. a. )- Öğle 
U:ıeri neşredilen Sovyel tebliği : 

Dün iCCe kıtalarımıı Kletska· 
Ya çevre11inde , Kotelinkoyo'rıun 

lirnal doğusunda ve Çerkesk , 
Maykop ve Kraanodar çevrele 
tinde muharebe etmişlerdir . 

Öteki cephelerde ehemmiyetli 
hiç bir değişiklik olmamıştır. 

Londra : 14 ( a. a. ) - Mos
kova radyosu"an bildirdiğine gö· 

te, Almanlar, Voronej çevresinde 
<:li~er bau mevıileri daha boşalt· 
lrıışlardır. 

Ruslar ehemmiyetli miktarda 
ıtıalr.eme ve esir almışlar ve top 
tak ele geçirmişlerdir. 

Moskova : 14 ( a. a. )- Roy
tcr ajansının hususi muhabiri bil· 

diriyor : Stalingrad cephesi da

hnmaldadır. Sovyet kıtaları Don 

dirııeğ'inde Almanlara şiddetli mu
kabelelerde bulurıuyorlar . Kuban 

ovalarında Rus mukavemeti çok 
Çetindir. Son 24 ııaatin en elim 

haberleri Armavirin doğusunda 
Çerkesk dolaylarında ve Kafkas 
eteklerinde cereyan etmekte olan 

~İddetli muharebelerdir . Alman
lilrın bu noktada Kafkas tepele· 

tini aşarak cenuba sarkmak iste 
dikleri anlaşılıyor . 

Her halde Almanların dağlarda 
hpmak istedikleri yıldırım harbi 
Projesinde Rusların da söyliyecek 

•öıü olacaktır. Düşman şimdiden 
llraıinin güçlüklerini hissetmiye 
başlamıştır. Çünkü Almanlar May-1 

kop ve Çerkesk bölgelerinde 

kendine çok pahalıya mal olan 

ı;~tin muharebeler yapmak ıorun
da kılmıttır . 

Ankara : 14 ( a. a. ) '> - Dil Kurultayı bugün umumi toplantı 
yaparak Maarif VekiHniıı hlr uutkile çalışmalarına nibayet vermiştir. 
Kurultay üyelerine bugün saat 16 da Çankaya köşkünde bir çay 
verilmiştir • 

Mersin Liman işlerine 
ait kanun projesi 

Bu proje Meclise verildi 
Ankara : 14 (Türkıöz•i Muhabirinden)- Merıin liman 

iıleri Türk Anonim ıirketiniu 10 mart 942 tarihinde/ti va
ziyeti ile •atın alındığına dair bu ıirketle Hiikumetimiz 
arcısıntla imzalanmı, balunan mukavele taıdik edilmek 
üzere Büyük Millet Mecli•ine wtmderilmiıtir. 

Mukavelenin ta•dikina dair olan kanunla Devlet Demir
yolları 1942 mali yılı bütcHinl'lde 400 bin liralık bir mun-

• 
.zam tahıiaat konmaktadır, 

Mevzuu olan bu proje Mecli•İn buwünkü müzakereleri 
eana•ında kabul edilmiftir. 

B. Millet Meclisinin 
dünkü çahşmaları 

Ankara: 14 (Radyo gazeteal)
Büyük Millet Meclisi bugün top · 

lanarak bazı kanunları müzakere 

Vı! kabul edilmiştir . Bugün ka · 

bul edilen kanunla İskenderun 
limanı bütün hukuk ve vazife 

)erile Devlet Dewiryollarına dev

rolunmuştur. 

Diter taraftan Maarif Vekil 

Hğine 75 mllyon lira sarf salahiyeti 

verilmiştir . Bununla bir çok o· 

kullar ve tesisler kurulaoaktır. 

Ankara : 14 ( a. a. ) - Bü

yük Millet Meclisi ikinci teşrinin 

birinci gününde toplanmak üzere 

bugün tatil yapmıştar. 

Mısır'da keşll, 
bava laallyetl 

Kahire : 14 (a. a.) - Jngiliz 
Ortaşark tebliği : 11/12 Ağustos 
gecesi, keşif kollarımızın faaliyeti 
devam etmiştir. Merkez. kesimin· 
de, bir miktar esir alınmış'ır. ı<:a
ra harekatı, topçu düellosuna İn· 
hisar etmiştir. Muharebe meyda
nında hava faaliyeti mahdut olmuş· 
tur. 

Beri in : 14 (a. a.) - Askeri 
bir kaynaktan öğrenildiğine göre, 
Alman hafıf savaş tayyareleri E. 
lalemeyn'in şimal çevresinde Bri
tanya kamyon kafilelerine ve as· 
keri kamyonlarına karşı hücumla
rını yenilemişler ve iyi neticeler 
almışlardır. Serbest uçuş yapan 
Alman av tayyareleri dün hiç bir 
kayıp vermeden 12 Britanya tay
yaresi düşürmüştür. Bugünkü res
mi tebliğe göre, şimal Afrika'da 
4 Alman uçağı hiç kayba uğra· 
maksııın 12 lngiliz uçağı düşür
müştür. 

Bir Alman denizaltısı doğu 

Akdeniıde beş yelkenli taşıt ba
tırmıştır. Batı Akdeniz'de Alman 
ve ltalyan deniz ve hava kuvvet
leri 11 Ağustostanberi kuvvetli bir 1 

himaye altında giden bir kafileye j 
hücum etmektedirler. • 

MAN~TA TOP~U 
OOEllOlARI 

Londra : 14 ( a. a. )- Çar
şambayı perşembeye bağlıyan gr
ct, Manşın iki tarafıııdaki büyük 
toplar faaliyette bulunmuştur . Bo
ulogne ile Calais arasındaki Al
man topları , salvolarını Douvreı 
bölgesine yöııeltmiş , lngiliı top· 
ları da buna karşılık vermiştir . 
Kar~ılıklı bombardıman , çok -
tanberi ı ö r ü 1 m e d i k bir 
şiddette olmuştur. Almanlar , sa
nıldığına göre , mutattan fazla 
sayıda top kullanmışlar ve birkaç 
kere altı toptan birden atılan sa
lovlar yollamıılardır . Bombardı 
manın bir saatten faıla ıürmüıı 

ve Almanlar , tahmine göre 50 
kadar obüs atmıştır. Hasar ve in 
ııanca zayiat yolıtur . 

Yerli ·M. pazarı 
suiistimali 

Adana Yerli Mallar Paz.annda 
halka dağıtılan kumaşlarda nok
ııanlık yapıldığı iddiası üıerinc 

yapılan takibat neticeıinde setış 

memuru Füruıanın tevkif edildiği 
ve müdür vekili Vahit Tunalı hak
kında da takibat yapıldığını yaı

mıştık. Bu mesele hakkında Sü
merbank Yerli Mallar Pazarı adına 
tahkikat yapmak üz.ere lstanbul 
Bahçekapı mağuaaı şefi Bay Ha · 
lim Adanaya ielerek meseleye 
vaziyet etmiştir. 

Mükelleflerin 
ücret meselesi 

Beden terbiyesi mükellefle 
tinden kurstaki çalışma saati dı· 

şında tek başına idari vaıife gö · 
renlcre ücret verilip veri im iyeceii 
incelenmektedir. 

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

! Hindde i • • ı Sükuna ı • • 
ı dogvru ı • • • • 
: Revold tavsadı ı 
• • 
Ankara : 14 (Radyo Gazele•ll 

İngiliz kaynaklarına göre, 
Hindistanda ıükıin iade edilmiş 
aibidir. Mibver radyoları ölenler 
hakkında bazı ralıamlar vermekte 
isede bunun ehemmiyeti olmadığı 
görülmektedir. 

Memlekette makarna 
imalatı başlıyacak 

Yeni Delhi : 14 (a.a.) - Bu 
ıün Yeni Delhi'de aşağıdaki res
mi teblık neşredilmiştir: 

Bu sabah kayda de2er mühim 
bir. ~ey yoktur ve başka hadise
ler olmamıştır. Çotu küçük lo
klnta olmak üzere eski fehirde 
baıı dükkaıılar yeniden açılmış
tır. Poliı komiseri, esu gıdı 
maddeleri satan di2er dükkanların 
da yeniden açılmuı için tedbirJer 
aloııktachr. Polis ve uker, vazi· 
yete tamamile hakimdir. 

Yılda 9.000.000 kilo makarna imal edilecek 
1stanbuı': 14 (Türksöıü Muh•· ı 

birinden)- lstanbuldaki makarna 
fabrikaları sahiplerinin, makarna 
yapılmasına müsaade alabilmek için 1 
Ankaraya ıöndermiş oldukları 

murahhas, Ticaret Vekilile temas 
edip esas itibarile imalat :müsaa · 
desini iıtihsal ile lstanbula dön
müotür. Bu iıin kat'i şekil eldrak 
makarna imalatına başlanmuı 

Ticaret vekilinin lstanbulda vere· 
ceğ'i nihai ve lıat'l karardan sonra 
ulacaktır , 

Dün toplanan makam& fabri 
lnr-uhtJJlcrt, :ri arct Vekilinin 
lstaobulda vereceği bu kararı mfi
teakip derhal f aaliycte geçebilmek 
için icap eıien ttdbirlerl almııtar· 
dır. , 

Halk makarnaya kavuşur ka
vuşmaz piyasanın bir heyli ferah 
lıyacağı temin edilmektedir. Zira 
Toprak Mahıulleri Ofisinin vere
ceıi bu~dayla yapılacak olan hi · 
rinci kalite makarna ve şehriyele· 
tin perakende olırak bakkallarda 
nihayet 50 - 65 kuruıa 1atılabile
ceti anlaııldıtından bunun pirinç, 
bulıur, hatU faaulya ve nohut 
fiyatlarını bir hayli düşürece2i de 
söylenmektedir. 

11 i lıtanbulda olmak üzere 
bütün Türkiyecie mevcut olan 18 
makarna fabrikası Toprak Mah· 
sulleri Ofisinden günde 500 çuval 
buğday almıya başladıkları uman 
faaliyete geçerek yılda 9 milyon 
kiloya yakın makarna ve şehriye 
çıkarabileceklerdir. 

Makarna fabrikaları bir sene
de alacakları 12 milyon kilo buğ 

daydan 9 milyon kilo makarna 
ve şehriye Yllphktan sonra J mil
yon kilo lradar da ikinci nevi un 
ve hpek vereceklerdir. 

Makarna fabrikaları sabipleri 
bugün lstanbula gecek olan Ti· 
caret Vekilinin vereceği son ka · 
rarı müteakip derhal faaliyete 
ieçeceklerdir. 

Tasarı uf sandıkları . . 
nızamnamesı 

Ankara : 14 ( Türksözü Mu
habirindeo ) - Tasarruf sandık
lan nizamnamesi vekaletçe kabul 
edilmiştir. Nizamname esaslarına 
göre tasarruf sandıklarına ait bü
tün para ve mallar devlet mallan 
hükmündedir. Bunları çalanlar , 
ihtilas edenler , zimmetine geçi
renler veya her ne suretle olursa 
olsun suiistimal edenler hakkında 
bu bakımdan kanuni takibat ya
pılacaktır. 

Hususi idare veya Belediye
lerce tasarruf sandıkları tesisi vi· 
!ayet meclislerinin ve BelP.diye 
meclislerinin kararı Dahiliye ve 
Ticaret Vekaletlerinin teklifleri ve 
Vekaletin kararına ba~lıdır. San
dıklara yapılacak asgarr tevdiat 
25 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Salomon takım 
adalarındaki 
muharebeler 

Vaşinftctn : 14 ( a. a. ) -
Amerika bahriye nazırlığının teb 
liti: Salomon adalarındaki hare
ket daha devam etmektedir . A· 
merika bahriye piyadesinin Tulati 
yalunlarında adaya çıktıkları te· 
yit etmittir. Amerika bahriye pi
yadesi mevıilcrini kuvvetlendir
meklc...pı~ıcw bulunuyorlar Bu 
hareketi deste-kliyen deniz kuv
vetleri çok çetin muharebeler 
yapmııtır . Bu muharebeler hak 
kında henüz elJe tafsilat yoktur. 

Amerikan ve Avustralyalı tay
yareler dütmanın iniı meydanla
rına ve yerde bulunan tayyare· 
!erine taarrur.a devam ediyorlar . 
Japonların Tulafi çevresine bir 
üıı kurmak niyetinde olduklarını 
ve bu projenin de tatbikine baş
landığını aösteren ciddt belirtiler 
vardır. Daha faıla tafsilat elde 
edilinceye kadar bu hareketler 
hakkında faı.Ia bir ıey söylcmeie 
imkan yoktur. 

Tokyo : 14 ( a. a. ) - Do
mei ajanıının deniz mahfillerinden 
Öğrendiğine göre , jmparatorluk 
umumi karargahının Salomon a
daları muharebesi hakkında bu
gün nepi beklenen resmi tebliği, 
1reciktirilm iştir ve muhtemel ola
rak cuma günü neııolunacaktır . 

İtalyada Faşist 
partisinde tasfiye 

Ankara: 14 (Radyo Gazeteal)
ltaJyadan gelen haberler Faşist 
partisinde tasfiye yapılm•kta ol 
duğunu anlatmaktadır. 76,000 Fa 
şist partiden çıkarılmıştır. 

Bombay : 14 (a.a.)- BildirilJ 
di~ine göre buaün Naıpur'da vuku 

bulan kargaşılıklarda yatmacılar 
cıy• iıtaııyonunun kapısını kırmıı

lar ve hania.rlarda bulunan hubu
battan bir kısmını almışlardır. 
Hangarla,daki dt mir) olu tesisltri 
ve ıu beruları hasara ufratılmıı · 
ttr. 

Alı.şama dotru Natpur'un 
öteki iki mahallesinde polis ateı 
açmak. ıor'unda kalmıştır. Diter 
taraftan halkın taşla hücumuna 
uğ'rıyın poliı kalabalıtı daiıtmak 
için atlatıcı bomba kullanmııtır. 

Haydarabat yakınında Secun· 
derabat'ta üç polis komiıcri hal· 
kın hücumuna u~ramıştır. 

Bombay : 14 (a.a.)- Amer· 
oti'de 80 kişi tevkif edilmiştir. Nii· 
maşçiler Luckov'da mahkeme bi· 
nalarına tecavüz etmişlerdir. Bu
nunla beraber müalüman matua
larının hemen çoğu açıktır. Tcna· 
li'de dün 4 kişi ölmQş 10 kişi 
yaralanmıştır. 

Madras eyaletinin merkez.inde 
polis, istasyonu yakan halka ateş 
açmak zorunda lcalmııtır. 

Londra : 14 (a.a.)- Yeni Del· 
hi radyosunun bildirdiğine röre, 
Bombaydaki dört günlü le karga· 
ıalıklar esnasında 4~ kişi ölmüş, 
300 kiti yaralnmııtır . 

Bulgar Kralı 
gazetecilerimizle 

dün görüştü 
Sofya : 14 ( a. a. )- Bula-ar 

Başvekili Filof Türk gazetecileri
ni kabul etmiıtir • 

Emniget müdür ve 
iimirleri arasında 
geni değişiklikler 
A•kara : 14 ( Türksözü muhabirinden )- Açık bulunan Gazian· 

tep emniyet müdürliitüne Afyon emniyet müdürü BB. Ekrem Sokul· 
lu'nun, Kocaeli emniyet miidür)Üj'line emniyet umum müdOrlüj"Q ar· 
şiv müdürü Hüsnü Arı'nın; Afyon emniyet Amirliğine lıtanbul em· 
niyet amirlerinden Hamdi Tongar'ın; Tokat emniyet imirlitioe lstan· 
bul emniyet Amirlerinden Şevki Durak'ın; Giresun emniyet imirlij'ine 
latanbul emniyet amirlerinden Vuıf Kortum'un ; lıtanbul emniyet 
amirlitine Giresun emniyet amiri Halit Yener'in; lzmir emniyet •mir· 
liğine poliı enıtilüsü dahiliye müdürG Faik Narl'ın; lıtanbul emniyet 
imirlitine lzmir emniyet imirlifinden lımail Haklu Aktaı'ın; naklen 
emniyet umum mildürlütü emniyet imirlitine mezkur umum müdür· 
lük bat komiserlerinden ve poliı enıtitü•ü mezunlarından Salahaddin 
Barut terfian tayin oluamutlardır. 



Sayfa 2 

Toprak tevzi 1 

meselesi 
~nkarı : 14 (Türkaözü Muhı· 

birinden) - Hükumet prog-ramında 
" köylüyü toprak111, toprıA't da 
köylüsfb bırakmamak,. ibare.ile 
işaret edilen bfiyflk toprak dava· 
mızın tahakkuku yolunda genif 
bir plan h11ırlamak flıere fimdi · 
den hazırlıklara baflftnmıftır. 

Hazırlanan projedeki ,hüküm
lere göre, topraldandırdacaklar 
ya hiç toprak sahibi olmayanlar 
veya topratı Ufi gelmediti için 
baıkalariyle ortakçılık •uretile 
çitçilik yapanlardır. 

Bundan baıka toprak verile· 
cekler, ziraat işç ilitilc geçinenler. 
askerlitini yapmıı ve yeni bir aile 
kurmuı çiftçi çoc•klırı, göçebe· 
lerde çiftçi olanlar, ziraat mek· 
tebinden mezun gluptı topratı 

olmıyan veya yetmiyenler<tir. 

Çok acı bir kayıp 
Adınamızın en eıki ailelf'rin

den kıymetli fair ve edibimiz Tal· 
atın refikaıı ve dcterli ötretmen· 
terimizden Celil Sahir Muterin 
annesi Bn. Sıdıka dün 68 yaıında 
hayata gözlerini yummuıtur . Bu 
haber bitün Adanadı bflyfik bir 
teeaafir uyandırmııtır. 

Merhumenin cenaıeıi Abidin 
Pafl cıddeıindeki evlerinden dün 
saat içte törenle kaldınlmıı ve 
Asri Meıarhta ıömBlmfiftfir. Me
zara çelenkler konmuı ve me 
rlıimdr kalabalık bir kitle bu
lunmuftu r . Ôlüye Tanrıdan bol 
rahmet diler deterli edip Tal'ıta, 
ırkadaıımız Celil Sahire ve ke· 
derli aileleri efradına baf uth· 
tındı bulunaruı • 

Bazı evrakın pulu 
Muhtaç çifçilere yapılan to· 

hum datdımına ait evrak da•ıa 
reımindea mail tutulaeakbr. 

TORKIYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cumarteıi - 15.8.1942 
7 .30 Proıram ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Haftanın beden terbiyeıi 

proıramı. 

7 .40 Ajanı Haberleri. 
1.55!. 
8.35 Mfizik : Senfonik proı· 

ram (Pi.) 
13.30 Prorram ve Memleket saat 

Ayarı 

13.33 Müzik : Tflrkçe plaklar. 
13.45 Ajanı Haberleri. 
14.00 Miıik : Hafif Orkeıtrı 

parçaları (Pi .) 
14.30/ 
14.40 lstınbul at yırıtlarının 

tahminleri. 

18.00 Proırım ve Memleket saat 
Ayarı. 

18.03 Miı.ik : Radyo Danı Or· 
kestra11nın Her telden proı· 
rımı. (Nihad Eıenıin lda· 
reıinde). 

18.45 Radyo Çocuk Kulflbü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajant Haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika • 
19.55 M8zik : Beraber Şarkılar. 

20.15 Radyo Gızeteai. 
20.45 Müzik : Şarkı ve Tir kiler. 
21.00 Konaıma (Ana Eserler). 
21.lS Miı.ik : Dinleyici iıtekleri. 
21.45 Konuıma (Şiir ve Neıir 

SaatiJ. 
22.00 M8zik . Radyo Salon Or· 

keatraaı. (Violonist Necip 
Atkın) 
1. Godard: Ninni. 
2. Brındi: Macar Rapaodisi: 
3. Koeater: HiPt Şarkı11: 
4. Frederikaen: Stlit. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar. 

2'J.4S/ 
22.SO Yannki Prorram ve Ka· 

paDlf. 

• 

TORKSOZO 

ı ••rllaa Kadastro ml
dlrlllladıa: 

14 Atustos 1942 

~:======== ........ ========~ 

Defne Oteli 
ldhalit işlerimize 

Eıki ( Bakırıındı. Ganiaafzade 
Sucuzade ) yeni Sucuzade ma· 
halleainin Kadaatroca tarihi ilin· 
dan on beı riln ıonra tahdidine 
baflanacatı 2613 ıayılı kanunun 
19 uncu mıddeıine tevfikan ni
hayet bir ay zarfında ıllkadarın 

milrıcaatlan liıım geleceti ilin 

Harbiye'de [Antakya'da] 
Çağlayanların ortasında, geniı salonları, her türlü 

konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. ait bir tamim 

olunur . 14517 

Bıruaamııırdı talıDAt vırDıcıll lallçı Dlılçl BIJ 
Baıtltlıladıa : 

Temmuz 10 dan itibaren açılmıftır. 

Tam Panaiyon ( Kahoealtı, Yemelo, Bon70) lıahl 
•ılilir. Ticaret Vekileti, lngiltere, A· 1 

merika ve Britanya imparatorlutu 
filkclerinden bundan böyle yurda I 
idhal edilecek ticari eıya hak· 
kında yeni bir karar vermiştir. 

Tficcarlar, getirecekleri idha· 
lit eıy11ını mutabakat ha11l ol· 
duktıın sonra bir beyanname ile 
Ticaret Vekiletine bildirecekler. 
dir . Getirilecek malın nevi ve 
miktarı • Türk ıümrük tarifeıine 
ıöre numarası, malan iıtihlAk ye. 
ri beyannamelere tafıilltlı yazı. 
lacaktır . 

Ticaret Vekaleti bu hususta 
alikıdarlann gönderditi bir ya· 
zıda, yapılacak idhalltta daima 
mübrem ve Acil ihtiyaçların göz 
önilnde tutulmasını iıaret eyle
mektedir . 

Sofra tuzları 
lnhiıarlar idaresi elinde tuz 

paketi kalmadıtJndan ve mukav· 
va bulunamadıtından Sofra tuzu· 
nu açık olarak satmata başlamış· 
tır. Şimdi bayi ve bakkallara bu 
şekilde tuz verilmektedir. Paket 
ücreti tuz fiyatından düşürülmüş

tür. Fakat yakındı paket yıplırı· 
lacaktır. 

Yakalanan kumarcılar 
Kemeraltı camii civarında Sa

lih ve Kemaleddin idaresi altındı 
bulunan kahvede zar ile kumar 
oynandıtı ve oynıtıldıA't teabit 
edilmittir • Bunun.iizerine emni· 
yet Amirı ve müdiir vekili Ômer 
Vardarlının bqında bulundutu 
polis ekipi tarafındın kumarbaz. 
lardan Sflleyman otlu Salih, Cab· 
bar otlu Kemaleddin, Ali Ôzer , 
KAmil otlu Edip , Hasan otlu 
Muıtaf a Ô1.1oy , Mustafa otlu 
Şükrfl ve Muıtaf a otlu Sabri 256 
lira para ve iki marka ile ıuç 

flıtl yakalanarak adliyeye tevdi 
edilmif ve kahvehane 3 ay atüddetle 
kapatılmııtır . 

işten el çektirilen 
memurlnr 

ltten el çektirilen memurları 
çocuk ve yakacak zammı verilip 
verilmiyeceti incelenmektedir. 

Alınacak memurlar 
Ücretleri Ziraat Bankııında 

açılan mflbadil hesabı cariıinden 
verilmek fiı,,re ihdas edilen kad· 
rolarda çıbşan ve devlet memur
lutu yap.mıuııı .bulunan memur· 
larm imtihana tabi tutulmadan 
tayin edılebilecekleri kararlaşmıı 
tır. 

Fazla içmişler 
Gflnefli mıhalleıinden Zeke· 

riya otlu Nedim Sakır otlu Ziya 
ve kardefi Tabıinin qikAr ıurette 
aerhoı oldukları rörilmlf ve hık· 
larında takibata bqlanm11tır. 

Ruhsatsız içki 
içiren kebapçılar 
Melekgirmez aokıtında ke· 

bapçı Melih, kuruköprfide Milriil 
otlu, Kolordu civannda kebıpçı 
Ali Erkuı dükkanlarında ruhsatsız 
içki içirdikle-rinden hıklarıada ka· 
nunl takibata baflanmııbr • 

KAYIP- Bahçe AtatGrk ilk· 
okulundan almıı oldutum Şaha· 
detnamemi kaybettim yeniıini 
alacatımdan eıkiıin in hlkmü ol· 
madıtı ilin olunur. 

Kor.an k11a11ndan : olup 
Adananın Abidinpıp cad
deılnde. No : 79 evde Ne-

1 
,et otlu Muhittin Martatan 

Nüfus istatistikleri 
Her üç ayda bir Dahiliye Ve· 

killiQ"ine yollanan nilfuı iıtatiıtik 
cetvellerinin valilik ve kaza iti
barile yapılmakta olm111 tehir 
ve kasabalarda kayıtlı nflfuı sa· 
yılarının bilinmeıine imkin ver
miyordu. 

ş_,hir ve kasabalırımııın nfi· 
fuılaı ının artış ve ekailitini bilmek 
için ıimdiden ıonra tehir ve ka
saba mahallelerinin köyler hariç 
olmak üzere ııOfuılırının ayrıcı 
bir cetvelde aöıt~rilmeıi karar· 
laımııtır. 

Voleybol maçları 
Dün ıaat 18,30 da Malatya 

Meaaucat fabrikuı vole1bol ıa • 
huında Millt Menıucat rençlik 
kullbl ile Malatya Menıucat 
ıeaçlik kullbG voleybol takım· 
ları F ebmi YGce1ann hakemli 
tinde kartılqmıf , neticede 
ıs - 8, ıs - 3 Milli Me111ucat 
takımı maçı kazanmıftır . -

Erzak ilanı 
25,30 temmuz ve 3,8 aRuıtoı 

tarihli Türkaözü aazetelerinde ilan 
edilen bir yıllık erıaka talip çık
mıdıfından ihalesi ilk ihaleden 
itibaren 10 gfln uzatılarak 20 
atuıtoı 1942 perfembe gilnfl 11at 
16 ya bırakılmııtır . Mezkur aa· 
ıetelerde yazılı erzak vesaireye 
talip olanların % 7,5 teminıta 
yatırmıt ve 2490 ıayılı kanundaki 
••rtları haiı olarak Haruniyede 
Enıtitüye mfirıcaatları . 14518 

t••DOKTOR •• t • • ı Mavallü ımııa ı 
• 

&ker hastahanesi dahiliye f 
f Miltehauııı ı 

f Hastalannı hergün sa· f 
: at 1 Sten sonra Kızılay ci· f 
t vannda 18 numaralı evde f 
• 

kabul eder. 14339 f ............. 
boı.oa. OPDATIB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

Abiılinpaıa Miialim opartmanınıla haatalarmı 
ia6ale 6allamııtır 

ıs - ıs 143118 

ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

nrauar çoll matıdlldlr. 

Turizm Oteli 
Soğuk Oluk'ta 

Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini ı 
kabule hazırlanmışhr. 

Hatayın ve bGtiin Çukurovanın ·en gGzel aayfl1eai ve iıti· 

rahat yeri olan Souk Olukta aakia ve rahat bir tatil devreai 
ıeçirmek iıteraeaiz mutlaka TURiZM OTELl'ae ininiz. 

Turizm Oteli 
ANTAK1'A'DA 

Antaıkyanın Biricik Otelidir 
Y •niılen tanaim edU... 6ah~••İ O• lolıantaail• An

talıyatlo H~m• inaanların toplantı yniJir. 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

t::=============== .......... ===============~ . ....................... . 
1 HEMi llTIOAR VE BELGEV$EILIGllE 
• KAR Ş 1 

FO R T O BİN 

ADA~l _ Ç~~~~~~~~~l~~i• ~~~1!~~.k~!~~~.!~RTURI : 1 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebası olmak. 1 

S. oe /. MaaNnet V elıalelinin Ralt•alını laaüılir 

Cenup mınbkası ajanı Bahri Diril 
Yağcami civan No. 14 - Eski Selinik Bankası 

Posta Kutusu 105 
b - ilk mektep mezunu olmak, 1- t 
c - Yatı 15 - 19 arasında olmak, 
d - Köylü çocutu veya bir tamirhanede çalıımıı bulunmak, .................. , ........ . 
e - Hüsnühal sahibi olmak, ve her türlü hastalıktan beri bulun· 

mak, 
f - Vücudu atelyede ve tarlada çalışmata dayanıklı olmık, 
2 - Yukardaki şartları haiz olanlar bir istida ile mektep müdür· 

lütüne veya bulundukları mahallin en yüksek mülkiye makamını ve· 
ya Zir!'at müdür veya memurlutuna müracaat edebilir. 'verilecek i•· 
tidaya apdaki evrak batlanacakhr. 

a - Hüviyet cüzdanı, aslı veya musaddak sureti, 
b - ilk mektep şehadetnamesi, (orta mektebe rirmiı olup ta o· 

radan gelmek isteyenler bulundukları mekteplerden musaddak lastik· 
name getireceklerdir. 

c - Sıhhat raporu, 
d - Atı katıdı, 
e - Hfisnühıl katıda, (hüsnühal) katıdının mahalli emniyet mü· 

dürlütünden t11tikli olması lizımdar .) 

f - Köyfll çocutu vesikası, veya çalııtıtı tamirhaneden alacatı 
lastikli bir vesika, 

r - En son çıkarılınıı fototraftanndan 6 adet fototraf (fototra· 
fın kasketsiz ve cepheden olması IAıımdır.) 

3 - Kayıd ve kabul 10 Eylulda bitecetinden isteklilerin tekmil 
evrakları 10 Eyh'.ilda mektebe gelmiş olmalıdır. Vesikalann noksan 
olması halinde mektep idaresi bunları muhabere ile tamamlamata 
mecbur detildir. Noksan evraklı istidalır katiyyen muameleye kon• 
maz. · 

4 -- Evrakları tam olanlar 26 I EylOlda sıhhat muayenesine ve 
'J:l 1 EylOlda da musabaka imtihanına tabi tutulacaktlr. Bu münase
betle iıtekliler 26 I EyUUda ötleden ewel saat 9 da mektepte hazır 
bulunmalan llzımdır. 

5 ·- Bir heyeti sıhhiyece yapılacak sıhhat muayenesinde satlam 
çıkanlar musabaka imtihanına gireceklerdir. 

6 - Musabaka imtihanı Türkçe. Hesap ve Hendese derslerinden 
yapılacaktır. 

7 - Bu musabakada kazananlar mektebin vereceti numuneye 
göre noterlikçe musaddak bir teahhüdname vennete mecburdur. Bu 
teahhüdname numunesi kazanan talebelere mektep idareli tarafından 
verilecek ve talebeler bunlan velilerine göndererek 10 giin ıarhnda 
hazırlattmlıcaktır. Bu müddet zarfında teahhüdnamesini getirmeyen· 
terin mekteple alakası kesilecektir 

8 - Musabakada kazanamayan talebeler kendi paralariyle mem· 
leketlerine dönecektir. Mektep bu hususta nakdt hiç bir muavenette 
bulunamaz. 

9 - Mektebe muaabakı ile azami 30 talebe ahnacakbr. 
2- 15 14469 
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Yazı makinelerimiz gelmiıtir 
Belediye caddesinde Cemal, Fehmi 

Ticarethanesine MUracat. 
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Cenubun Yegane Sayfiyesi .. 
ISIEHDERUH SOIUIOLUI Y l YllSllDl 

Çamlar Oteli 
Otele elektrik cereyanı gelmiftir. On günden fazla 

kalacak olanlara hususi tenzilat yapdır. Banyolar 
sınıflara aynlmış olup fiyatlar herkese elveritlidir. 

Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 

15~15 14426 ..................... 
Umumi Nefriyat Müdürü : Mecit Güçll 

Buıldıtı yer : Türkaözü Mat.,_.ı 


