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Akif Egidoğan mühim tetkik 
gezisinden şelırimize döndüler 

Bir haftadanberi Feke , Ko. 
ı.an , Saimbeyli • Kadirli ve Oı
maniye bölıelerinde tetkik ve 
tcftiflc:rde bulunan deterli Vali
mi& Akif Eyidotan ıehrimi&e dön· 
müt ve villyetteki vnifHiue bat · 
lamat bulunuyor . 

Bu mıntakaların ıiraat ve iate 
meıeleleri iaerinde etütlerde bu· 
lunan Valimiz ayni zamandı yol, 
köpri it!erile yakındın meııul 
olmUflar ve allhdırlıra direk· 
tifler vermitlcrdir . 

Dün kendilerini ziyaret eden 
muharririmiı , Valimizin bir çok 
hayırla itlere el koydutunu öA'· 
renmiıtir. 

Sarıçam yolunun teıviycaine 

derhal baılanıcak , lmımotlu yo
lunun ııllhı ifi de yakın bir ıa· 
manda bitirilecektir . Ytni kısım
lar da münakasaya konmak ıu· 
retile bu yıl Kozan yolu açılmıı 
olacaktır. Kozandan Saimbeyliye 
kadar olan kıaımda da her aene 
aıltemadl tamirat yapılacak ve 
bu klaalar arasında haftıda iki 
veya iç defa otomobil postaları 
ihJaa olunacaktar . 

Valimiz Kadirli yolları üze
rinde de tetkiklerde bulunmut· 
tur. Kadirliden hem Andırın• ve 
hem de Yaylay1t ıiden yol da o-

~FRIKAOA ı ı 

Mısırda 
iki taraf 
hazırlığı 
......... 
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~kara : 13 (R•dJO •zeteal)

!-auiz taanuı.u Elalemeyn'de 10-lS 
~IDetrelik bir inkitaf kaydettik· 
le, aonra durmuıtur. Her iki ta 
l'\fın timdi taanuz hazırlıklara 
hı>tıtı aöyleniyor. 

Kahire : 13 (a.a .)- lnıiliı 
L ı ıarlc kara ve hna kuvvet· 
~i umumi karafllhının müttcrek 

litfı 

Aralarında Avuıturalyalı un· 

lırı da ihtiva eden kıtalanmız 
t rln evvel T elle,isanın batııına 

ta yaptıklaı ı ilerlemede ele 
irilen dilıman arazisindeki mev· 
rinı 11 temmuz. ıünD aatlam 

ırmıılardır. iki binden f aıla 
t •hnmıftır. 

Bir kaç top ve tıtıt ele re · 
•l11ıi1 ve bir tank tahribedilmiı· 
t.lc-rkeı krsiminde silahlı kol

'llaız ve topç11larımıı diımanlı 
rebeye tetuımuılerdır. Ce· 
kes'minde seyyar kollarımıı 
•n faaliyetinin az olduQ"unu 

lbiflerdir. 

baıman hava kuvvetlerinin 
lutalarsmıı Dzerinde faaliyeti 
'Itır. Avcalanmıı beı mihver 

diılrmiıler ve baıka iki 
da baaara utratmıflardır • 
bomba uçeldarı Meraa Mat· 
di&pnaa ıemilerioi bomba-

tomobil itler bir hale konacık 
ve mütemadi tamirat yapılacak

tır. Şimdilik bu ite 4500 lira tah-

ıi11t konmuştur. Ayrıcı viliyetten 
dt: yırdım yapılacaktır . Bu yol-

lar ••lalı edildiki giln Kadirli Ma
rat ve Andırının bir trınıiti ha-

ı .................... .. 
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line relccektir . DiQer tareftan 
Kadirliye içme ve kullanma ıuyu 
ıetirilmeai_mevz.uu da ele alınmıı 
ve bu ıu yolu üzerinfıle bir köpril 

daha ineaailc ıuyun kaaa merke· 
zine akıtalmaıının t~mini derpiı 
edilmiıtir . 

Bu kazalar ıiraati ve iaıeıile 

mefgul olan sayın Akif EyidoA"an 
çıftçilerimiz dertleri üzerinde ö-

nemle durmuflur . Ô~rtnditimiıe 
aöre • Keıan , Kadirli ve Oıma· 
niyede çiftçiye yemeklik olarak 

bırakılan mahıul bundan böyle 
yüıde yib Butday olacaktır. Ko
zan merkezine mal teılim eden 
müıtahıildcn de bundan böyle 
60 para fiat farkı tenzil edilmi 
yecektir . 

Saimbeyli ve Fekedcki hu
bubat i~tihsalinin ancak bu böl
geler halkı istihlikine kifi relditi 
mütahede olundutundan bundan 

böyle buradaki~müıtahıilin Ofiıe 
mal tcılim etmemui ve mahau. 
Ulnü kendi iıtihlikine aarfctmeıi 

teıııip edilmittir . 
Yeni mahıul alınmıı oldutun 

dan Kozanın ekmek veaikaaı mik
tarı 3000 e , 0.maniyenin de 
7000 e indirilmittir . 

Bir haftalık ıeyıhaUeri cana
ıında bütün bu meıelelerle ince-

den inceye metpl olan Akif Eyi· 

dotan ıeıditi bölıelerin hüku· 
met binalarını , diıpanserlerini , 
jandarma karakollarını tetkik et 
mıf ve Dl&ic;I köy enatithl faa 
liyetinden pek memnun kalmıı
lardır . Valimiz. enıtitünün 11tın 

alacı~ı araıinin iltimlik itiyle de 
me41ul olmqlar ve bir k11ım çel· 

tık snistahıillerinin itirazlarını din· 

liyerek notlar a1anftmt1T . 

ADANAYABIR 
ADLiYE SARAYI 
Haber aldıtımıza g6re, Valimiz Akif Eyidotan, A4laaaya rlzel 

bir Adliye Sarayı ve bir Cezaevi yapılması yolunda teteltbGslere 

geçmiftir. Bir m6ddettlr tehrimizde bulunan Adliye MGfettiti de bu 
huıuıta Veklletle temalarda bulunacaktır • 

-----·~- - --·~·-,____ .• _.,, --~---

lamıtlardır. Bu hOcumda dört 

11at ıonrı devam ettitl görülen 
bilyük bir yangın çıkarılmııtı., 

Uıun menzilli av uçaklırımıı 
Mersa Mıtruh ile Tobruk arasın-

da ıeyahıt eden küçilk remilere 

kartı muvaffakiyetli harekitta bu· 
lunduklan esnada av uçaklarının 
himayesinde bulunan bir junker 

52 tcıkiline rastlamıılardır. Bun 
lann araaında ikiıini dltürmit· 

ler ve bir çoklarını hasara utrat
mıtlardır. 

laıiliı atır bomba uçakları 
Binraz.i'ye ka.fı muvaffakiyetli 
bir ailndüz akım yapmıılar ve 

limandaki ıemilerle rıhtıma iaa · 
betler kaydetmiılerdir. Mal~a ize· 
rinde yapılın bir hava muhare· 
beıinde avcılarımız üç dflıman 

lcıa Vekilleri Heyeti 
Ankara : 13 (Türkaözü Muha· 

birinden) -- icra Vekilleri Heyeti 
burün toplanmıı muhtelif işler 
üzerinde görilıme yapauıtır. 

Amerikada 20,000,000 
amele harp sanayiinde 
Ankara: 13 (R•dJO G•zateal)-
20,000,000 amelenin harp aana
eiinde çılıımasına rayret edil 
mektedir. 

Parti Genel 
Başkan Vekilliği 
Ankara : 13 (Türksözü Mu· 

habirinden) - Parti Genel Baı· 
kan VekiUitine Milli Şefimiz Şülcrl 
Sıraçotfunu tayin etmitlerdir. uçatı diflrmGıleıdir. Uçaklara 1 

miıdan flçü flılerine dönmemit· : ~======:=:===== lerdir. 'ıi 
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ı Don muharebesi ı 
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Ankara: 13 (R•dro &•zetul)
Dinya efklrı umumiyeıinin büttln 
allkeıı Sovyet cephesine çevril· 
mittir. Timoçenko orduları fena 
bir durumdadır . lnriliz ıaıetele
rinde, bu vaz.iyet iıerine ikinci 
ctphe meıeleıi yeniden taıelen
miıtir. Gazeteler hükOmete ıert 
tenkitlerde ltulunmaktıd ır. 

Vorenejden Taıanrofa kadar 
Sovyetler 500 kilometrelik bir 
cephede çekilmete devam ediyor. 
Sovyetlerin Donet dofuıunda bir 
mldafaa hattı teaiıinden vazıe· 
çerek ıehrin öte tarafında bir 
müdafaa harbi yapmayı kararl&f · 
tarmaları pek muhtemeldir . Al
manlann Don nehri dofaauna 
aılhim hvvetler •eçirdilrleri tah
min ediliyor. Almanlar Rlyevde 
Ruı hattını yardıklarını iddia edi
yor. 

Moı1'ova : 13 ( a. a. )- Taa 
ajan11na ıöre, aon pnlerde Frın
-.fan relen 300 Alman ıubay ve 
eri bir nehir reçiti yalmnnda öl
dtrGlmlfUlr. 246 ıncı Alman pi
yade alayma mennp olan bu 
erler nehri ıeçtikleri sırada bir 
Sovyet tank birlitinin yan htlcu
muna maruz kalmatlardır. Çevri
len Almanlar hızla ırmıta dotru 
dönmfiılerae de tankların öldil· 
rücü ıtrıi bir kaç ıaat içinde 
bitün ıilahlarını ve bu arada 26 
da top bırakarak yok edilmiıler
dir . Bu harekatta Ruı orduıu 
yılnı:ı iki tank ve 6 kifi kaybet 
mittir. Bu ıcçitin Don oehri Gıe
riode bir reçit olması muhtemel· 
dir. 

Londra : 13 ( a. a. ) - Fin· 
landiya radyoıu bu aktamki neş
riyatında Ruıların Kareli berıa
hında b&yilk hava kuvvetlerinni 
himaye.inde iki tlmenle hicuma 
ıeçtitini bildirmiflir • Radyonun 
illve ettitine göre , bu Ruı hi-
cumu pilık6rlilmilfttlr. 

Moskova : 13 ( a . a. )- Moı
kova rıdyoıunun bildirditine ıö 
re, Katinin keliminde muharebe 
ita aktaın fiddrtlenmiıtir. Birçok 
köyler elden ele ıeçip durmakta 
dır. Almanlar utradıkları kayıp
lara bakmakaııın ihtiyat kuvvet 
lerini muharebeye ıokuyorlır. Ruı 
aivariıi Almanları bir köyden 
çıkarmıılardır • Bir tank mubare
beıinde Sovyet tankları Alman· 
ları ıeri çekilmete mecbur etmif
tir. Düıman bu muharebede 800 
ali vermiıtir. 

Moıkova: 13 ( a. a. )- Sov· 
yet haberler bfiro1Unun cephe 
deki muhabiri telrrafla Almanla-

Saracoğlu kabinesi 
ve yabancı basın 

TATllll•IR BIB MAKALlll 
. L~ndra .= 13 (a.a.)- Saracotlu 'nun kabine reisliğine tayinini mü· 

~a~t hır ıekılde karşı layın Timeı gazetesi yeni Baıv~k ilin vatansever
lıgı ve kabiliyeti hakkında vatandaılarıoa tam bir itımat telkin ede . 
cek ıiyaai bir maziye aahip oldutunu yazmaktadır . 

Times Şükrü S.racotlu'nun ıiyaıi hayatını belirttıkten ıonra IÖY· 
le diyor: 

••1938 Belırat konferanıından ıonra balkan devletleri hariciye 
naz.ırları Saracoflu'yu dinlemiş olsalardı memleketlerinin müttehit ce· 
pheıini belkide muhafaza edebileceklerdi. 

Bu birlik bozulduğu takdirde 
balkan devletlerinin teker t~ker 
iıtlaya utramaları ve haysiyet 
kıracı muamelelere maruz kalma
ları mukadderdi . ., 

Ayni razete Saracotlu'nun 
Türk - Alman muahedesinin imı.uı 
11ra11nda Alman doıtlutunun Tür
kiye ile lnıiltere arasındaki ahdi 

bağları ıafa utrıtmıyıcıtını açık· 
çı teberrüz ettirmiı oldutunu da 
kaydetmektedir. 

lran iıe Suriye hadiselerinden 
sonra Türkiye'nin ıerek Alman-

ya ıerek müttefıkler kar111andı 
ne kadar nazik bir Vıtz.iyete fir· 

ditini belirten Times ıaz.eteıi ya 
ıısına fC}yle devam etmektedir. 

0 Tlrkiye'nin itidali ve dGrüıt
llfil, devlet ıemiıinin muvaz.eneli 

bir rota takipetmesini temin ey
lemiıtir, 

Bulgarlara göre ........ 
M111r Brabaa 

lltl•ato• verll••ıı 
Ankara: 13 (R•dyo G•zeteal)
Bulgar radyosuna göre , evvelki 

gün lngiliz büyük elçisi Kral 
Faruk'a bir ültimatom vererek 

Mısmn harbe girmesini istemiştir . 

Ve radyo şunları ilave ediyor : 

lnrilizler toplarım Mısır Kralının 

sarayına dofru çevirmiıtir. 

Bulgar radyosunun bu habe-
rini ihtiyatla karşdamabdır. 

lranda iki Alman 
ajanı tevkif edildi 
Londra : 13 (a. a.) - lran 

Türkiye'nin bitaraflıfı hem 
arı.u edilmekte, hem de takdir polisi iki Alman ajanını tevkif et. 
edilmektedir. Tiirlder modem har• miıtir. Bunlardan biri Tahranda 

bin dehıetıerlni ve komp1arının 

iıtiraplarını çok iyi bildikleri için 
etraflaranı kuıp kavuran harbe 
elbet de katılmak iıtemezler .,, 

Berlin : 13 (a.a.)- Şükri 

Saracotlu'nun baıvekillite tayini 
Berlin siyasi mıhfıllerinde ehem -

miyetle belirtilmektedir. Saracotlu 

Berlinde, Almanya ile doıtça 
mnnasebctler idame etmiı bir 

f"hıiyet olarak tanınmaktadır . 
Tilrkiye'nin ton senelerdeki ıiya-
ıeti yeni Baıvekilin ıahaına ıık ı 
ıurette batlı bulunuyordu. 

Ankara ıuykastçilerinin muha· 
kemeıi veıilesiyle yapılın harici 
tetebbiılere Türlı.iye'nin kartı 

koymaıında muvaffak olmaaında 
Saracotlu 'nun mflhim rolil oldutu 
Berlin' de belirtilmektedir. 

Eski Kudüs Müftüsü· 
nün Musoliniye mesajı 
Ankara : 13 (R•dJO 8.zeteal) 
Eski Kudlı Müftüsü Emir Hilıe· 

yin ile Muıolini arasında mcaaj· 
lar teati edilmiftir . Kudüı Müf • 
liail Mihverle Arap Aleminin bir· 
birine yıklıtıcatını kaydetmiş 
ve Mihver ıaf erlerini ôvmiiftlr. 

saklanmakta idi. 

Yeni bir infilak 
maddesi bulundu 
Londra : 13 (a. a .) - Ame· 

rika fenni araştırmalar ofisi direk· 
törü , yeni bir infilak maddea 
bulundutunu ve bunun için Ame• 
rikanın 270 milyonluk bir sipariı 
verdi tini bildirmiştir. 

YAPILAN YÜZME 
MÜSABAKALARI 
Pazar rünü yapılan yüzme 

mGsıbakaları çok muntaıam ve 
heyı~anh oldu. Muvıffakiyetli 
neticeler veren su sporları kulüp· 
lerimiıin kıymetli rençleri bir 
Tirkiye rekoru ile 4 Seyhan re
koru yaptılar. 

Atletlerimiz 
Ankaraya gitti 

18 - 19 Temmuz. tarihlerin· 
de Ankarada yapılacak olan Atle
tizm birinciliklerine iıtirak edecek 
olan bölgemiz atletleri dün öfle
den ıonra ve Abdi Atamerin baı· 
kanhtanda Ankarıya hareket et· 
miılerdir. 

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

rın utradıta atar kayıplar timdi ı 
steplerde cereyan eJen tank mu- ı 
harebelerinin bGyikliltil hakkında ı 
bir fikir verebilir • Bir tek mu- ı 
harebetle bir Sovyet birlili .f8 ı 
tınlı tahrip etmlftir . Ayni birlik ıı 
rene ayni rln zarfında bqka bir 
çarpıımada 52 taolcı kullanılmaı ı 
bir bale koymUftur . Bqlca bir 
Rua birliti iki rinde 7 tank tah· 

Orman yangını 
söndürüldü. 

........................... , 
ı 

K..-al.alıya t•6i Kamıılı 66lw••İnıl• ~ıkan Orman ı 
,,.,. .. ,., ..,.tılfırAlmfıptiir. Valimi• Akil EyiJofan elMm· ı 
miyell• İp• el koy111a•ı •• Karai•alı Kaymakamı ile ı 
Po:santı o• Karnıflı Nalaiye Miifi6rlerinin ciılJi alet ka i 
o• •ayreflerile 6a yanwının 6n6 olınmıı o• y4.z 6inler· ı 
c• liralık Orman •eroelimis malaoolmalılon karlarıl· ı 

rip etmiıtir . 

ŞEHiR MECLiSi 
Şehir Mediıi Cuma ailnG fev

kalide bir toplantıya davet edil
miftir. 

1 ntlflır. Ba """"' 111 lıilo-• mara•Hı idi. ı 
ı .................................................... .. 
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Birçok manifatura 
eşyası geliyor 

Öğrendiği ııize göre , yakın · 
da lzmir , lstanbul ve mersin ld
halat birliklerinden şehrimize ma· 
nif atura eşya11 gelecektir. Bunlar 
gelir gelmez manifaturacılar komi
tesi tarafından alakadar tüccarla· 
ra tevzi edilecek ve satışa arıo 

lunacaktır. 

Mara,·llolla 
araıı ıelerıerl 
Maraş 13 lTürksöıü Muha

birinden)- Maraş ile Elo~lu istas
yonu arasındaki seyrüseferiıı ve 
nakliyatın ötcd nbcri hep kamyon · 
larla } apıldığı malümdur. Ancak 
son günlerde kamyoncuların sırf 
kcndı fahst menfeatlarını göı.ete· 
terek kamyonlarına miktarı kafı 

yük yükledikten baıka üzerine 
ayrıca tıklım tıklım yolcu bindi· 
rilmektedir. Bu yolda bu şekilde 

yolculuk yapmalctanıa, hayvan 
aı rtınrla yapılacak yolculuk muhak 
kakki daha rahat ve yolcunun 
lehine bir harekettir. Bu hal ta 
Maraş şehri içer isinden itıbaren 

Eloğlu istasyonuna kadar, seyrü · 
sefer nizammeıinc aylmı olarak 
d evam ctti~i halde bu ıslcrle ala · 
katıların neden aldırış etmedıkleri 
malüm değildir. Binaenaleyh, bu 
halin bir an ewel önlenmesi ve 
kamyoncuların da biraz insaflı 

hareket etmeleri için alakadarların 
ehemmiyetle dikldit naıarını Çe· 
keriz. 

Zirai mücadele 
Ceyhan ve köylerinde pa· 

muldarla yapılan mücadeleyi ma· 
hallinde tedkik etmek üzere Zira · 
at mücadele müdüı ü S..ıdctıin Sa 
rı Kaya Ceyhana hareket etmiştir . 

TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı - 14.7.1942 

7.30 Program ve mr.ınlckt:l s::ıat 
ayarı , 7.32 Vücud11111u1.u 
işletelim . 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .55 Müzik : Senfonik paı çalar 
(Pi.) 

8.20J8.35Evin saati. 
12.30 Program ve Memleket saat 

Ayar , 12.33 Müzik : Şar· 

kılar. 

12.45 Ajanı Haberleıi. 

13.00/ 
13.30 Müzik : Fasıl Heyeti. 

18.00 Program ve Memld:.ct saat, 
Ayarı. 

18.03 Radyo Salon Orkestrası. 
( Violonist Necip Aşkın). 
18.45 Müzik : Fasıl Heyeti. 

19.oo Konuşma (Derdleşme saati). 1 
19.15 Mü1ik: Fasıl program de· 

vamı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19 45 Serbest 10 Dakika. 

19.45 Müzık : Sa1. Eserleri 
ve Oyun Ha\'aları. 

2015 Radyo Gazetesi, 

20.45 Müzik : Genç Bestekar 

set isi (Şarkılar). 

21.oo Ziraat Takvimi. 

21.1 o Müzik : Mendelssohn -

cBir yaz gecesi riiyası•ndan 

Parçalar (Pi.) 

21.3o Konui ma (lktisaat saati). 

21.45 Müzik : Klaıik Türk. 

Müziği Programı. ( Şef : 

Mesud Cemil) . 

22.30 Memleket Saat Afarı ve 

Ajanı haberleri 

22.45122.50 Yarınki Proanm ve 

Kapanıı 

Ceyhanda ekmekler 
çok fena çıkıyor 
Ceyhan : (Turksözü Muha 

birinden)- Ceyhan bir müddet· 
tir, ekmeklerın çamur gibi s iyah, 
ayni zamanda acı çıktığından halk 
haklı olarak müşteki bulunmak
tadır . Bu ekmekler o derece bu· 
zuk ve acıdır, süt Vt:}B )Oğ"uıtla 
yemeğe imkan yoktur . Zira, o 
unda oğzınızcln L:inin çi~neyor· 

muşsunuz gibi açılık hissedilmek· 
tedir. 

Binaenaleyh, bu halin bir an 
evvel önüne geçilm~si lazımdır . 

M.S. 

Çivi geldi 
Evvelce vı ayetimize tahsis 

olunan 16 ton in~aat ._:ivisi tama· 
men gelmiş bulunduğundan bu 
çivilerin halkın ihtiyacına i'Öre la 
şe müdürlüğünce pek yakında tev· 
ziatına başlanacaktır. 

Ticaret Vekaleti 
müfettişleri 

Haber ald111"1ınıza göre bir 
müddettenberi Mersin ldhalat bir
liklerini teftiş etmekte olan Tica 
ret Vekateti müfettişleı i yakında 

şehrimize geleceklerdir. 

Doğum 
Gazetemiz Çinkograh B. Rif al 

Çelikkalın bir oğlu dü nyaya gel
miş ve yavruya Barbaros adı ve· 
rilmiştir. Tebrık ederiz. 

Çelikkal ail esi doğum esnasın

da gö terilen alükadan dolayı 

Doğum evi Haştııbibine ve baş 

ebes ine teşekkürlerini sunar. 

U zak l ardan haber 

Rüzgardan istifade 
Rüzgar kııvvelirıdeıı şimdilik 

yel d •ğirmenleri ile yelkenli gemi 
lerde is tifade edilmektedir. Bu 
kuvvetten umumi suretle istifade 
imkfınları araştırmak üzere Alman· 
yada resmi bir müessese ı.:urul· 

muştur. Bu müessese bütün Al · 
manyada hava cereyanlarını tesuit 
etmek üzere rns ııt şebekesi kur 
muştur. 

Adana İkinci İcra
memurluğundan : 

Sefer oğlu Devriş Bahriye 
Bağ senet (300) lira ve masarıf 
borçlu Adananın hürriyet mahal
lesinde mukim Göbeli Mustafa 
oğlu Ramauna tebliğ için postaya 
verilen 5}3/942 tarihli ödeme cm· 
ri borçlu ikametgahında buluna· 
madığından zatına tebliğat yapıla· 

mamış olup bu k~re keyfiyetin 
ilanen t cblığiııe karar verılmiş 

oldu~undan bor~~luıııın bir ay ur· 
fında daireye müracaatla bir ıtirazı 
vaı sa bildirmesi ve} a meık ur 
müddet içinde borcunun teslimi 
vezne et mesi aksi takdirde envali 
hacı.olunup para} a çevrilerek bor· 
cun tahsil olunaca2ı ödeme emri 
tebliğine kaim olmak üz.ere ilan 
olunur. 

KAYIP- Adana aııkerlık şu 
besinden aldığım asker lılc te rhis 
teıkiremı kaybettim . Yeni ini ala
cağımdan hükmü yoldur . 

Adan:ının Be} celi kö
yünden Hacı Mehme t 
oğlu Mehmet Turgut 

314 doğumlu 

••• oO KT O R ••t 

ı Mavallak Emıea ı 
•
• Asker hastalıaııesi dahiliye t 

Mütılıassısı f 

ı Hastalarını hergün sa· : 
ı a t 15 ten sonra Kızılay ci- f 
• varında 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 : 

••••••••••••• 

TORKSOZO 

ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MOOORlOGONDEN : 
Mıkdarı 

Azı Çoğu Fiyatı Tutarı Teminatı 

Cinci Kilo Kilo Kr. Sn. Lira Kr. Lira Kr. 

Bulgur 2000 3000 26 000 780 00 58 5o 
Kuru fa s11lya 3000 4000 32 5o 1300 00 97 5o 
Barbunya 1500 2000 32 5o 650 00 49 00 
Mı rciın ek 800 1000 4o 00 400 00 3o oo 
Kır. Mercimek 600 tooo 4o ooo 400 00 3o oo 

Nohut 2000 3000 4o 00 l 'loo oo 9o oo 

Patates 4000 5000 4o 00 ~000 00 t5o oo 
Kurusoğan 2000 3000 2o 00 600 00 45 00 
lnce tuz 600 tooo 9 00 9o oo 7 00 
Beyaz peynir 500 800 130 00 to4o oo 78 00 

Zeytün darı esi 600 looo 7o 00 700 00 52 So 
Sabun 500 800 9o 00 720 00 54 00 
Soda 800 looo 3o 00 300 00 22 00 

Kııruhezelye 3ı ı0 Soo 4o 00 200 00 15 00 

Kuru bakla 600 800 4o 00 330 00 24 00 
Kuruuamya 5o loo 28u ou 280 00 2o oo 
Kuru üzııııı 300 500 loo 00 500 oo 37 5o 
Kuru incir 400 500 60 00 300 00 23 00 

1 - Yukarıda cins ve mikdarları yanlı mücs o;esernizin 1942 mali 
yılı sonuna kadar t>ir yıllık lüzumlu ve çeşitli erıakının muhammen 
bedelleri üzerinden ihalesi yapılacaktır. 

2 - Hükumetçe fiyatla rı tesbit edilen erza k bedelleri kanuni 
vergiler harç ve resimler ila veten Maliye Vekaletinin l 1224ol8o,1717/ 
162 sayılı tahriratı umumiyesi mucibince müessest'ce müteahhide öde· 
neceklir. 

3 - ihaledeki diR-er hususat 2490 sayılı arttırma ; eksiltme ve 
ihalat kanununa tevf ık an yapılacaktır. 

4 - İhalesi yııpılıın er7.ak mektepte tesellüm edilecektir. 
5 - l:>tekliler şartnameyi hergüıı mektepte görebilirler. 

6 - 14 - 7 - 1942 tarihinden 29 - 7 - 1942 tarihine ka· 
dar orıheş gün nıü fdetle açık eksiltmeye korıulduğundun isteklilerin 
2·~ - 7 - - 1942 Çarşamba günü saat (9) da . ( % 7 ,5 ) muvakkat 
teminatlarıyla birlikte Vilayet Ziraat Müdürlü~ünde müteşekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

7 - Beher kaleme ayrı ; ayrı istekli kabul edilir. Teminatı mu· 
vakkata azami mikdarlar ü1.erinden alınacaktır. 

14- 19 - 24-30 14311 
~~---~----------~-----~ 

BElEDİYE REiSliGiNOEN : 
Belediye Meclisinin 17-7-942 cuma günü saat 11 de fevkalr.

J~ bir surette toplanmasıııa lüzum hasıl olduğundan sayın aza· 
ııın nıuayy~ıı vakittr. Meclis salonunJa hazır bulunmaları hususu 
Bd~<liye kanununun 55 ııc i ma<ldf"sine tevfikan ilan olunur. 

RUZNAME: 
Atatürk parkıııJaki Yüzme havuzunun elli sene müJJt:tl~ 

icarsız olarak lied ıı Terbiyesi Umum Müdürlüğü Seyhan Bölge 
Başkanlığı emrine verilmesi hakkında 

Balaıl Masası idare beyetlndea : 
Defteri duyuna kayıtlı alacaklılara alacaklarının % l nisbet

inde tevziat icrasına karar verilmiş ve bu bapdn yapılan pay cet
velinin 1Q.7-94 l de Adan.1 icr.t v iflas m mıırluğunda talik edil
miş bulunduğu ilan olunur. 

........................................................ ~ . ._.. . .-............. ._. ................. . . . 
' . ' . ' • . 
• 

DO K T OR 

N ulnan B. Güreli 
' ' . ' . • . 
' . 

• • . . 
! Avdet etmiş ve hastalarını kabule ! 
• • , başlamıştır i 

l._. __ :.::~:~:.~~:~~·~~~~~~~~~~~=·-~~~=~~----·i· 
OOGUM YE ~OCUK BAKtM(Yİ BASTABİBlİGİNO[H: 
Müessesemizin 942 mali yılı sonuna kadar ihtiyacı o lan 

koyun eti 117/942 den itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 15/7/942 çarşamba güııü saat 1 O da sıhhat müdürlüğü 
salonunda yapılacaktır. Şeraitin müessesemize müracaatla öğ· 
renilmesi lazımdır. isteklilerin ka?.unui vesikalariyle vf': ilk 
teminat makbuzunu tayin edilen gunde komisyona vermeleri 
ilan olunur. 3- 7-10-14 14329 

Belediye Reisliğinden: 

NAKİL VASITALARI SAHİPlERİN İN NAZARI DİKKATİNE 
Gerek hususi şekilde kullanılrtn ve gerekse piyasada ça· 

lıştırılan otomobil , kamyon, körük, tek ve çift atlı binek, yük 
arabalarile deve ve merkep ve yük kira hayvanlarına ait 
942 senesi nakil vasıtaları resmini gösterir Tahakkuk müfre
dat cetveHeri belediye dairesi Tahakkuk memurluğu kapısına 
Asılmıştır. Taksit muameleleri Ağustos ve birinci teşrin 942 
aylarının 15 nci günleri olmak üzere müsaviiki taksittir • 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen nakil vasıtaları res
mine yüzde on ceza eklenir. Bu cetveller 10-7-942 cuma günü 
asılmış ve 25-7-942 pazartesi günü kaldırılacaktır. itirazı olan· 
ların cetvellerin asılı bulunduğu müddet içerisinde belediye 
Riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

12-14- 16 14367 

14 Temmuz 1942 

i-·-·- ·- ·-·- ·- ·- ·-·-·-·- ·-·-·-·- ·- ·- ·- ·--- ·- ·- ·- ·-~ • • • • i DOKTOB ! 

! İrfan Kayra i 
• • 
i Blntgen ve Elektrik tedavileri i . . 
! mfltebaııııı ber tirli ııektrlk ! i tedavileri yapılır i 
' . ! Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder i 
! /.Jıend6!run Belediye lıarıı•ı 35 No. da ! 
! 14270 • • • 

· -·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-' 

SEYHAN VİLAYETİ DAiMİ ENCOMENİNOEN · 
Memleket hastanesinin senelik Yiyecek ve içeceğiyle yaka -

cağına evvelce tayin ve ilan olunan vakitte istekli çıkmadı· 
gından Eksiltmeleri yapılmamıştı. 

Şartnameleri hergün hastanede görülebilecek olan bu ihti· 
yaçların Eksiltmesi 23-7-942 perşembe günü saat 1 O da 
Encümenimizde yapılacağından isteklilerin müracaatları ilin olu 
nur • 9-14-18 21 14348 

------------
"""""""""""""""""""""""""" : ı 

i Maarif V ekileti ! 
i Beden Terblyeıı Umum Mtldlrllltl i 
İ NEŞRİYATI 1 
ı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından neşredilen ı 
ı kitaplardan aşağıdakiler karşılarındaki bedellerle satışa çıkarıl- ı 
ı mıştır. lstiyenler : Ankara'da : Akba Kitabevinden, lst:ınbul'da: ı 
ı Muallim Ahmet Halit, inkılap ve Çığu kitabevlerinden, Kars'ta : ı 
ı Mehmet Turkel'den, Bolu'da : Zafer kitabevinden, Ankara, Is· ı 
ı tanbul, hmir, Diy.ırbukır, Afyon, Konya, Antalya, Adana, An· ı 
ı takya, Si\·as, Erzurum, Trnbı:oıı, Samsun Maarif Vekilliği Yayın· ı 
ı evlerinden satın alabilirler. ı 

ı Kuı uş ı i 50 Atletiıın el kitabı, i 
ı 4U Futbol hak~m kılavuzu, ı 
ı 50 Beynelmilel f uthol kaideleri, ı 

ı 50 Futbol kılııvuzu, ı 
ı 20 Köy Spor ~ahaları hakkında öğütler, ı 
: 125 F..ski Türk .sporları üıcıinde araştırmalar, ı 

ı 75 Modern atlet izm, ı 
ı 50 Balkan kır koşusu, ı 
ı 50 Balkan güreşleri, ı 
ı 150 Greko Romen ırüreş oyunları, ı 
ı 150 Tenis, ı 
ı 75 Ksycık sporıı, ı 

ı Bu ki talıevl~ıiııde Beden Terbiyesi ve Spor mecmu.ısı da S 
ı bulunur. ı 
ı 2-3 14344 ı 
ı ••• • ••••••M••••••••M••••ffff••H••H••••••••HHı 
-------- ----· 

SEYHAN ORMAN ~EVİRGE MODORlOGONO(N : 

o rman Emvah Satış İlanı 
Cinsi 

Mikdarı 

Hac mı 

Mı3 03 

Beher metre miklbını 
Muhammen vahit fiyah 

Lira Kuruş 

Köknar eşçarı 352 000 3 70 
1- Seyhan Vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Arpalık 

Devlet ormanında çürük dahil Gayri Mamul 352 metre mi
kak miktarında kerestelik Köknar eşçarı satışa çıkarılmıs· 
tır. 

2- Satış (3/7/1942 günü saat 11 de Seyhan Orman çevir· 
ge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılmış isede sürülen 
pey haddi layık görülmediğinden arttırma on gün müddetle 
temdit edilt"rek satış 23171942 günü saat 11 e bırakılmıştır . 

J- Beher metre mikabının muhammen fiyatı 3 Lira 7'1 
kuruştur. 

4- Şartname ve rııukavelename projeleri Seyhan O r man 
Çevirge müdürlüğünden, Ankara Orman Umum Müdürlüğün 
de, Kadirli Orman Bölge Şt:fliğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 97 lira65kuruştur . 
6- Satış umumidir. 
7 - Orman 27-6.942 gününden itibaren on beş gün müd 

detle satışa çıkarılmıştır. 
8- Orman bir sene müddetle verilecek ve bedeli dö 

taksitte ödenecektir. 
9- Taliplerin Ticaret Odası vesikalariyle birlikte bel 

edilen gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatları (Bu v 
sika köylülerden istenmez.) 

10- Bilumum mesarif müşteriye aittir. 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaaı 


