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eminin kurtarılmasına çalışılıyor! 
ANKARA : 17 ( A. A. ) - AKDENIZDE TÜRK BANDIRALI 2000 TONLUK BiR PETROL l 

CEMISININ TORPILLENDIGI ôCRENlLMIŞTIR . GEMi KARA YA O 1 URMUŞTUR . GEMiNiN ı 
~lJRT ARILMASI iÇiN TEŞEBBÜSLERE GEÇiLMiŞTiR. : 

ı ............................................................................... 
Milli Şefimizin 

&aıvekaleti ziyareti 
Ankaıa : 17 {Türk~özü Mu· 
'İltden)- Buıün öfleden son· 

• Atun Şef ismet lnönQ Baı'" 
lıtdte titmiıler, geliş ve gidişle· 
r., • BOffte/d/ ŞiJlcrtl SaraCoflu 

•/ıradan karşılanmış ve uf ur·' 
ttıı,/arJ11 . 

Ankara : T 7 ( Türluözil mu 
iraden ) - Milli Şefimiz hu· 
Karadeniz havuzundaki su 

r/orı milsahakalarma şeref ver· 
•rdir. Barvekilimiz Saracoflu 
4tm; Şefe refakat etmekle 

Sovyet ceRheşi 
.........._. 

VORENEJDE 
SOVYETLERIN 
HOCUMLARI 

1 

lnıanlara göre Don'da 
1'kip devam ediyor 

Vol•aycı ulaıma le 
İfin 6iıyülı •ayr•t 

"1 ''•: 17 (Radyo Gazeteal)

"'~'" motörlü birhlderinin Ruı · 
. 't•iı dorı iıtikametinde takip 

\~i Alman tebliQ-inde bildiril
~ttdir. Voroncj mıııtıkaeındı 
'>'et mukabil turruıları devam 
llıt· •ktedir. Sovyetlerin büyüll 
~•t kuvvetlerirıi mut.ar ebe sil· 
~ '-• ıürdiikleri unılı)'or. Al· 

1•rda Volaayu uluaıoıak için 
'ktıimdc uami ~ay ret 111rf · 

tktedir. 

't Moıkova : 17 (a.a )- Voro· 
~liQ batıaıyle fimalinde ve ıehrin 

•r rnahallelerinde ve Don 'un 
kıyııında çok 4ictdetli mu ha· 

~~ltr Ct-reyan etmektedir. Al 
-. 1•r durmadan tııkviye lutaları 
~:~rlar. iki tarafın birçok ağır 'b ltrının. iştirak ettiği m.eyda~ 
'.\ •rebeıı bilhassa çok şıddctlı 
Vcı 'ktadır.Bu meydan muharebeıi 
~/0nej'in kenar mahallelerinden 

ıııd d' v r c cereyan etmekte ır. e 
._~•da ruılar alınanları bulun· 
,, 1'r 1 rnevıilerdcn atmak istiyor· 

~ '-tıe01miyetli Jüınııııı motörlü 
'de teşkilleri ele geçiıilen nıe\· 

~,;• acele tahlcirn etmt'kte ve 
~;rı biııı.ılarla, tarıldarı istinat 
ltrj ~•ı olarak kullan ar ak hatlar ııı 
ttııı sıııdc d~r hal bloldıavsl11r İııf11 
\ tktcuır Bir sovyet birli~i bir 
~,~ıı tetkilinin lrnrmayıııı yok 

Maarif V ekiıletinin 
teşebbüsleri • 

genı 

Teknik öğretim köylere kadar girecek 
Ankara : 17 ( TGrkslizii muhabirinden )- Mesleki ve teknik öt· 

retimi çeıitli gezici kurslar vasıtasile köyLre varıncaya kadar · yay· 
mak, bö7lüye istihaal ve nakil vasıtalarmı, bazı ev eıyalarını biuat 
yapmak, tamir etmek, yapı ve ziraat sanatını köy ihtiyaç ve ölçü· 
aünde ötretmek, kadıul •. r içhı de biçki dikiş , ev idaresi , çocuk ba· 
kımı üzerinde ameli dersler vermek üzere Manisa, Diyarbakır, Sam· 
ıun, Ankara, Kayseri , Sivas , Mersin , Konya ve Çankmda kurslar 
açılmıştı. Beşer aylık devrelerle ldSyleri delaıan bu kuralardao yur 
dun dört bucağında iki bine yakın kurs açılacaktır. Maarif Vekillij'i, 
ilk partide ne kadar kuraun nerelerde açılacatını teabit ve kura ha· 
7.ırltklarına devam etmektedir • 

Maarif Vekilliti Saııat olcufu mGdürleri arasında detitildikler 
yapmaktadır. Bu arada Ankara Sanat o~ulu mil iilrü de detitmekte 
ve milfettitlite nakledilmektedir . 

Maarif Vekilliti bu yıl yeniden açılacak lise , orta okul , sanlılt 

o~ulu, enstitü ve akşam sanat okulları etrafındaki h11ıırlı\ı.lanu11 de 

elwektedir. Açılacak okullar yakında belli olacaldır. ----

Ticaret Vekilimiz 
Doktor Bebçet Uz rallroda 
Ozıı bir lloaa,ma yaptı 

B. Hüsrev Gerede 
Berlinden ayrılırken 

Bertin : 17 ( a. a. ) - Ana· 
dolu aiansının hususi muhabiri bil· 
diriyor : 

Türkiyc'ye avdeti nıünuebe· 
tiyle Hariciye namı Von Ribbent
rop tarafından öQ-le yemeğine , 
ve M. Hitler tarafından da çaya 
davet edilen biiyük Elçi Hüsrev 
Gerede t.lün umumi k:ıruı ıı-ahta 
vedalarını yaptıktan ıtOnı a Herlin'e 

dönmüştür. 

almanları Voronej'in bir banli} Ö· 

aünden çıkarmışlardır. 
Moskov11 : 17 {ıt . a .)- Royter 

ajaııaınııı husuıi muhabiri bildiri · 
yor : 

Voronej dolaylarında durum 
çolı. vahim olmakta devam edi
yor. Fakat C«"pheden gelen bütün 
haberlerde r usların ayııi fiddetle 
mukavemete devam ettik-
leri bildirilmektedir. 

Kıııl Yıldız gaıetesi diyor ki: 
Almanlar bütün gayretlerine 

rağmen Voronej'de terakki ede
miyorlar. Bazı noktalarda nehrin 
geçit yerine kadar sürülmüşler 
ve başka yerlerde de mfıdaf aaya 
çekilmek :ıorunda bıra&olmıtlardir. 

Voron<'j'in cenup çevruin<ie 
durum çok vahimdir. Buradıt kÜ· 
\·ilk ırmıı~ırı Don nelırıne dökül· 
dü~ü yerde iiçüııcü M .ıca r kol 
ordu~u pe" çok taıılun yardımiyle 1 
taaı ı UL etmektedir. Fakıst Suvvet 
kıı~vr:tlcı i İ)'İ <lavırnı} 111 lar. 

Ticaret Vekilimiz Doktor Beh· 
çel Uz dün akşam 20,15 de An· 
kara Radyosunda kısa fakat özlü 
bir kttnuşma yapmııtır. 

Ticaret Vekilimiz bu konuş· 
masında hükumetin hububat hak· 
kında aldıtı kararın hedefini te
barüz ettirmiş ve Çiftçimizi gele· 
cek yıl için neşe ve azimle çalış . 
mata davet etmiştir. 

İstanbul mahrukat 
ofisi faaliyette 

Aııkıtıs : 17 (Radyo Gazeteal)· 
ktanbııl şelııiniıı ihtiyarını karşı· 
lamak üzere kurulan mahrukat 
ofiıi faalİ}'ele geçmiftir. Ofisin 
sermay~si 9,5 milyon liraya çıka· 
rılnıııtır. 

Köy enstitüsünde 
yeni bir kurs 

Haruniye Düıiçi Köy enıti. 

tüsünde 1 ağuatoııta tamamlayıcı 

bir kurs açılmasıııa karar veril
mif ve bu husuataki hazırlıklar 
ikmal edilmiftir • Kursa viliyt:ti· 
miıden 12 e~itmen iıtirAk ede

cektir . 

,..___AFRiKA O~ 

Romelin yeni 
taarruzları 

Büyük Mısır meydan 
muharebesi hazırlığı ! 
Ankara: ti (Radyo•B•zeteal) 
Mısır muharebesi tekrar kıııfmıı· 
tır. Mihver kuvvetleri merkez ke· 
siminde tekrar faaliyete geçmittir · 

Eslı:i Irak Başvekili Raıit Ali 
GeyUini Hitleri karargahında ı.i

yaret etmiftİr. Gazeteler , bunun 
Mısır harekatile ala1'adar olduğunu 
söylemektedir . 

Romcl kıtalarınııı son hücumu 
bilhaHa sahil kıyısında olmakta
dır . Dünden itibaren teıebbüs 

yeniden Romele geçmif bulunu· 
yor. Fakat bu taarruzlar kQçük· 
tür. Her iki taraf, asıl Mısır mey· 
dan muharebesi için hazırhklarda 
bu\unmsktadır . 

Kahire : 17 ( a. a. ) - Roy· 
terin Elalemeyndeki lıuıusi mu· 
ha biri bildiriyor: 

Rommel seklzinci ordu tara· 
fından Elalemeyn batısındıt tctkil 
edilen çıkıntı} ı ortadan kaldırmak 
için üçüncü defa olarak aalı ak· 
tamı büyük bir gayret sarfetmİf· 
tir. Tahmin edildiğine göre , bu 
çıkıntı Rommclin sol kanadını 

açıkça tehdit etmektedir . Bunun· 
içindir ki , Rommel ıimal ke · 
ıimindeki ltalyan kıtalannı takviye 
için 21 nci zırhlı tümenden tank
lar ve kamyonlarla Alman piya· 

desi göndermiştir . Müttefik top· 
çusu tarafından iki saat aüreıı 
ıiddetli bir baraj ateıine ve ln
giliz ve Cenup Afrikalı uçakların 
Alman taşıtlarını ıiddetle hırpa
lamalarınıt rağmen Rommelin ai
riştiği taarruzun neticesi hakkında 
henüz bir malumat alınamamıı· 

tır. Yalnız şu hatırlatılma!ıdır ki, 
salı akıamı gelen bir haberde se· 
kizinci ordunun vaziyete hakim 
olduğunun ıaıınedildiği bildiril
mekte idi. 

R<Jma : 17 ( a. a. )- ltalyaıı 
umumi karargahının tebliği : 

M111r hududunun merkeı. ke· 
siminde düıman mevıilerimiıe 
tiddetle taarruz etmiıtir . Bu ta
arruılar her tarafta durdurulmuı 
ve kıtalanmız hemen lı.arşı taar
ruı.a ieçmiştir . 1200 den fazla 
esir aldık VP. pelt c;ok dütmarı 

tankı tahrip ~ttık . 
Hava tefle.illerimiz bu tiddetli 

oıuhareheleı e lıü} ük kuvvetlerle 
iıtirak etmit ve taarruz eden 
dü1nıan:kıtalarııı11 ve tayyarele
rine taarruz cyleoıiştir. lt:ılyan &V· 

cıları düımanın dört tayyareıiııi, 
Alman avcılaı ı da iki tayyartııini 

düşürnıüılerdir . 
lrıgiliı tayyart"leri Bingaı.iyi 

bombalamıılardır. Bir kaç ev ha
aara uğramış ve 10 Arap ölmüş 

veya yaralanmıftır. Kartı koyma 
bataryaları bir lngiliı. tayyarcııini 
düıürmüttür • 

Maltada Mikaba tayyare mey· 
tGerlal 2 neı u:rfMla) 

~) 11 \le yüı eı.ir almıflır. Suv~·et 
~:•releri dün 64 tank ve 109 

1

1 

~•hribcylemitlc:rdir. 
0 •kova : 17 (a.a.)- Ruılar 

VorOrıf'j'İn ş : maliııdı·, sov\·d 

karıı taıuıuıları almıuılıııııı b ,:s 
lrnıını hafifletmiş Vt: lıuıılarırı mu· 
daffa zorunda birakmışlır: Voro 
nrj şehrini çevirmek ve Voı oııej 
11 maaıuı ieçmek için alın aıılaı lıt 
yaphQ'ı teıebbüı akim kalmııtır. 

Sovget endüstri merke•lerindtn 6ir töründş 

lnıiliz bomba tayyart1lerinden bir kaçı 

Sıhhat müdürleri 
arasında terfilere 

ait yeni 1 iste 
Ankara : 17 (Türklözü Muha· 

birinden)- Sıhhat ve İçtinıtti Mu· 
avenet VekilliA'i, aıhhat müdürle· 
rinden belli terfı müddetlNİni 

dolduranları terfi ettirmiş ve lm 
arada bazı de~iş kler de yapraış· 

tır. Terfi eden ve yerleri değişen 
doldorlarımızı yazıyoruz: 

100 liraya terfi edenler 
Bursa 88. Ali Kemal Sargot, 

:ıat iılcri müdürü Salih Te1.caner. 
90 lira}·a terfi edenler 
Çanakkale müdürü Derviş 

•••••••••••••• 
ı iSıENDERiYEDEKi : 
ı f RAHSIZ HARP ı 
i GEMİLERİ MESELESİ i • • : Ruzveltin teklifini ı 
t Vişi kabul etmiyor t 

1 Ankara : 17 [Radyo Gazetesi]· 
l1>kenderiyedeki Fransız harp ge · 

Kontman, Kocaeli müdürü Şerif 
Kaya, Tekirde~ müdürü Fehmi 
Çankırı, Ankara müdürü Sabri 
Erbil, Hatay müdilrü lbrahim Sır· ' 
rı Sagun, Seyhan müdürü Şahap 1 

Akın , Samsun müdürü Sabri Say· 
man, ikinci umumt müfettişlik 1 
sıhhi müıaviri Heıim Sirman Di- 1 
yarbakır müdürlüğüne. 

80 liraya terfi edenler ı 
Gümüıhane müdürü Ali Remr.i 

Tınaz Manisa'ya, Kırşehir müdürü 
Raif Tarhu Maraf'a, birinci umumi 1 

müfetıişlik ııhhi müıavir muavini ' 
İ5mail Kafesçioğlu Çorum'a, lzmir; 
müdürü Cevdet Saracoğ-lu, lıtan· ı 
bul müdürü Şua> ıp Barım,. Kon· 
ya müdürü Cudi Erentürk, müfet· 
tif Oıman Civelek, ıicil müdür \ 
muavını Fuat Sah inler, İskan um· I 
um müdür muavini Muhlis lzer . I 

7o liraya terfi edenler 
Elazı~ müdürü Rt-fit Tal imci· 1 

oğlu, Sivas müdürü osman Dcvrcı 
ikinci sınıf müfettiıtitine, müfet
tiş N ihat Eroğlu, Ali Ihsan Til
maç ve Af yon merkeı hükümct 
tabibi Cavit Yada Bitlis müdür 
lü~üne, Çankırı müdürü Atıf f.r· 
gündüz, Tunceli mfldürü MuH 
Ferid Deringöz, MuA"la müdürü 
Rif at Baat, Zoıığuldalı. müdürü Fa
zıl Gökçören, Eskitelıir müdürü 

Kazım Ömür. -------

mileri yüzünden Vişi ile Amerika 

arasındaki anlaşmazlık gitikçe had 

bir tekil almaktadır. Ruzvelt hiç· 

bir suretle bu gemilerin Almanya 

veya ltalya eline düşmemesini is· 

temekte ve harp sonu bu gemile· 

rin P'ransaya iade olunacağını söy· 
!emektedir. Lava! ise Amerikan 

teklifini red etmiştir. 
----------------

Yüzme teşvik 
müsabakaları 

Yüzme tcıvik müsaba\ıalarının 
ikincisi 19-7-1942 pazar günü 
saat 17 .. de Atatürk parkındaki 
yüzme havuzunda yapılacağından 
müsabakalar bütün yüzücülere ser
besttir . Bu müsabakalara Halil 
Dallıan, Mahmut Dalhan, Muhar

rem Cülcrgin, Nihad Erdem, Lüt· 
fi Erdem, Mecit Gülergin ve Ha· 
ıııtn Y eysi g ilıi ve liölgcmiziıı di • 
~er kıymetli } üıücüleri arasında 

~0-7-1942 pazartesi günü Ha
taya gidecek takım seçileceğinden 
111üsab:ıkalaı ın büyük biı rekabet 
haveııı içinde geçeceği muhak

kaktır . ------

Şarapçılığın teşviki 
için alınan tedbir 
lııtanbul : 17 ( Türksöıü mu

habirinden ) - inhisarlar idaresi ı 
ıarap imal ve satıılarının serbest 

bıralulması üzerine iyi. ci~s _şar~p l 
imalini teşvik maksadıle onumuz.-
deki ıarap ı ekoltesi ııde muhtt:l if 
üzüm mıntakalarında müaaba\ca
lar açmaQ'a karar vermiştir . Mü-

18bakada hzananlara Vekaletçe 
münasip görülen mökafatlaı ve· 
rileccktiı . 

Adliyenin tatili 
Adliye ysz tatili 20 temmuz

da baohyacak ve 5 eylüle kadar 
olmak üzere 45 gün devam ede· 
cektir. Bu sene nöbetçi kalacak 
hakimler ve rnüd leiumumi mua
vinleı i lıeniiz Adliye Vekiilr.tinı!e 
lesbit cdılıp bildirilmt>miştir • 

Bu 11raıla örıüınüıılı•&d } ı\ 
muhtelif mıntıkalarda şarııpçılık 
kurııl arı ttı;ıl .. cak V<." Mei' icli} e kö · 
yündr-"i eski likör fabı ihsı ŞH
ı apçılık enııtıtihü haline k11rıul11 
caktır. Şar apçılı~ın ıslfıhı ve mem 
leket şarapçılığının vr:ıııflarıdıı ıl· 
ması için yapıları çalıımalar<la 
Ziraat Vdc31etiııin mütr.hasııısla 

rından dıt ayı ıca iıtifadc eılile

cektiı . 

İsti~are heyeti 
dün toplandı 

Dün saat 18 de bedrn ter· 
bi} esi bölge 1 inı:ısııırl \ .ılimiı. 
B. Akif E~ idoğanırı ha~koııh~ında 
beden terbiy si istiş!ire heyeti 
tuplaııın•ştır. Rıı toplantıdn bölge
ııiıı 1942 mali yılı bütçe&i onay

laııııııflıt. 



ayfa 2 

Lozan günü 
Auk ara : 17 (Türlo sö:ı.ii Mu ha 

hiı indeıı)- Lo:ıan ııulhünürı im· 
ı.alandığı günün yıldönümü olan 
24 temmuz, yurdumuzun her ta· 
rafında büyük törenle kutıanac11k 
tır. 

Ayni gün hukukçular hayra· 
mı olarak kabul edildiğindeıı, bu~eue 
gerek Ankara ve gert~l!le lı;tanlrnl 
üniversitelerinde muau.am trttt · 

lıürat yapılacaktır. 
İstanbul üniversite:si rektörlü~ü 

bu mesud günün kutlanması için 
ı:irndiden geniş bir pro~raın hın.ır · 
lıuoağa başlamıotır. O gün, bir 
çok profesörler nutuklar irade 
edecekler ve LozaQ sulhürıün 
manasını belirteceklerdir. 

Tütün imalatına 
ait yeni tipler 

lstanbul : 17 (Türksözü Mu
habirinden) - Yaprak tütün ima· 
latı tiplerini tesbit için bir p!'Oje 
hazırlanması kararlaştırılmıştı. Bu· 
gün , bu iş için Ticaret bölge 
müdürlüğünde bir toplantı yapıl 
mış ve Yeşilköy ıslah istasyonu 
müdürü Rıza , Ticaret Vekaleti 
namına Fikri Soyer, inhisarlar Ve
kaleti namına Ec;ad ile Ticaret mü· 
dür Vekili , İstanbul , Ege ve 
Karadeniz tütün tacirleri murah· 
hasları hazır bulunmuştur. 

Müzakerelere geç vakte ka 
dar devam olunmuş ve muhtelif 
tipler etrafında fikirler teati edil· 
miştir. Toplantıya yarın da de
vam olunacaktır. 

Afrikada 
( B•şı 1 inci :ıayl•d• ) 

dtıııı ltalyan ve Alman hava ltŞ · 
killeri tarafından tekrar bomba
lanmış ve tayyare meydanındaki 
tesiıılere müteaddit isabetler ol
muştur . Tayyaıelerimiır.den biri 
güııdüıkü hareketlerden dönme· 

rniıtir . 
Akdeniıde, ltalyan ve Alman 

uveş tay} arcleri bir lngiliı. kru· 
vazörüne taarruz ederek bu kru· 
vaıörü hasara uğratmışlardır. 

awı•nıPlı 
TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cumartesi - 18.7.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

7.32 Baftanın Beden Terlıiyeııi 
programı. 

7.40 Ajanı Haberleri. 

7.55/ 
8.35 Müıik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
13.30 Program ve Memle1'el saat 

Ayar , 13.33 Müzik : Türk· 

çe Plaklar. 
1 ?..45 Ajanı Haberleı i. 

14.00/ 
14.'.io Müı.ik : Riyaseticumhur 

Bandosu. (Şef : İhsan Kün
çe1). 

18.00 Progıaın ve Mt"mlekel satıt, 
Ayarı. 

18.03 Müıik: Radyo Dans Orkes 
trasının Her Telden Pı og· 
ramın ~ Nihad Esengil 

ldaresinde). 
18.45 Radyo Çocuk Klübü. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 

19.55 Müzik : Kısa Fasıl Prog· 

ramı. 

2015 Radyo Gazetesi, 

:w.45 Müzik : Mahur Makamın · 
dan Şarkılar . 

21.oo Konuşma ( Ana Eserler). 

21.15 Müzik Dinleyici istekleri. 

~1.45 Konuşma ( Şiir ve Nesir 
ll&ali) . 

22.00 Radyo Salon Orkestrası. 
Trası . ( Violonisl Necip 
Aşkın). 

22.30 Meınltkd Sut A}·arı ve 
Ajauıı lıtıberleri 

22.45/22.50 Yarınki Pıograrn ve 

Kapanıo 

TORKSOZO 

Valinin reisliğinde 
.Partideki içtima 

Hububat lşlırl üzerlade kararlar 
Dün ıı.aıtt 18 <le Parti bina

ııııda Valimiz Akif Eyidoğ'anın 

Ba~kanlığında mühim bir toplantı 
yapılmıştır. Parti idare Heyeti ile 
Çiftçiler Birliği, Ziraat Odası re
isleri ve heyetleri , Ziraat müdü
rünün de hazır bulundukları bu 
toplantıda çiftçinin, yeni kararlar 
hülcümlerine göre Ofise teslim 
edeceği hububat üzerinde görü
fÜlmüş ve en kısa bir zamanda 
Adanadan istenilen hububatın tez 
elden verilmesi hakkında tedbir
ler ittihaz edilmiştir . 

Atış müsabakaları 

bugün başlıyor 
Se} han, Menin, Kayseri, Ho· 

tay ve Nig-de bölgdrri ınilkt:ltt.f. 

terinin İfliraki ile bölgemiz Be

den Terbiyesi poligoııunda yapı

lacak olan atış müsabakalarına 

bugün ba§lanacaktır . 

Bu mü1&bakalarda birinci , 

ikinci ve üçüncü gelenlere Beden 

Terbiyesi Umum Müdürlüğünce 

mükafat verilecektir . 

Çiftçi Birliği ve Zira· 

al Odasından: 

Çiftçimiı 'in \ı. allcınması gaye-· 
ıını temin mak1adile Hülı:ı1meti · 
miı.'in Hububat fiyatlarına yaptı· 
ğı son zamlardan ıonra en küçük 
Çıftçimizden en büyüğüne kadar 
ilan edilen nisbetler dahilinde yani 
elli bin ldloya lı:adar Hububat 
çıkaran her çiftçi mahsulünün % 
25 ini. yuz tona kadar % 35 ini 

ve fısılası için de % 5o sini Hü· 

lı:ümete satmak mecburiyetinde -

dir. 
Fiatlar BuA-day için 2o, Arpa 

için 15 ve Yulaf için 16 kuruştur. 
Hükümelimi:ıe bu isabetli karar
ından dolayı arzı ıükran eder 
iken Çiftçimiı de milli vazifosini 
düşÜnerek derhal borçları olan 
Hububatı Ofise teslim etmelerini 
ve şimdiye kadıır teslimat yapan· 
lara dıt fi at farkının verileceği, 
Borçları olan Hububatı Ofise tcs· 
lim etmiyenler'in de ceıa görecek· 
leri ehemmiyetle ilin olunur. 

18 Temmuz 1942 

OBOJ.01 • OPEBATOB 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaf" Müılim apartmanında ha11I· /arını 
lıabul~ baılamııtır 

ı ıs 14398 
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! DOKTOR i 
• i 
; Numan B. Güreli 
' ! Avdet ehniş ve hastalarını kabule 
• i başlamıştır 

Formüle iÖre Buğday fiyat
ları 20 kuruşa çıkmış olmakla 
teslimatta büyük bir hız görüle · 
ceklır . Maarif kadrosunda 

L_.:_.:~-~~~~-~-~:~_·.~~i.~.-~~~~-ı~·- ·~~:~-~:·.~·-·-~I 
Adana Askerlik şube· - - - - ~ 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·- · -·~ Dünkü toplantıda , kısa bir 
:ıamand11 istenen miktar hububat 
teslim edildilden sonra mühtaç 
ve müstehlik köylülerin ihtiyaç
larının nazarı dikkate alınması 

kararla§mıştır. 

Ceyhanda yapılması 
lazım olan işler 
Ceyhan : 17 ( Tüı ksöı.ü nıu 

lıı&birinden ) - Gerek kasabanın 
nüfusunun kalabalık olması ve g~

rekae her gün köylerden "8aaba
ya alış verif maksadile gelen iıı

•an kütlelerin in nüfus kalabalığı
nı artırması dolayısile , kaısabada 
mevcut bir umumi helanın ihti· 
yaca lcafi gelmediği cihetle , ka
sabanın münasip mahallerinde ye· 
niden bir ilci hela daha yaptırıl· 
masının muvafık olacağını beliı t
mif olmamıza ra~men, alakadar
larca ancak eski helAnın tevsiile 
ıktifa edilmiştir. Ne ydıık ki , bu 
bir helarıın da daimi surette te
miz tutulması ve içerisinde te· 
miılık maksadile AU bulundurul
ması temin olunamamaktadır. Zira 
haftalardır pislikten içerisine gi
rilemiyen hela halen temizlettiril· 
miş değildir. Bınaenaleyh, bu he
lanın sıhhi bakımdan daimi ıu
rette temiz. bulundurulması için 
alakadarların ehemmiyetle dikkat 
nazarını çekeriz. 

Diğer tııraftan Cümhuriyet 
nafiaııınca 270 bin lira gibi mu· 
aızam bir meblağ sarfile vücuda 
getirilen ve açılıf töreni 22 Ha· 
ıiranda sayın Valimiz. Bay Akif 
Eyidoğamn huzurile yapılan Cey
han köprüıünün, seyrüıefere açıl· 
dıktan aonra, karııyaka tarafında 
bir kaç yüz metre uzunlu~undaki 
taıta dö§enmiyen yolun , bozula
rak toz deryaıı halini aldığı gö 
rülmektedir . Bu yüzden vesait 
buradlln geçerken müşkülat çek
mekte ve baz.an toza saplanan 
Ulakiııe veyahut araban ıo çıkarıl · 
uıası için bir mil<ldet u~raşılmak · 
tıacJır. Bu yolun da kısa bir müd
det zarfında ve sızıltıya mt"ydan 
verilmeksizin taıla dÖ§enmeai pek 
yerinde olur . - M. S. 

ZA Yl - Osmaniye askel'lik 
fUbeıinden almış olduğum terhis 
tezkeremi yitirdim. Yenisini ala 
cağımdan yitilc teı.kirenin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 14396 

Osmaniyenin Cevdetiye 
köyünden Ahwct oğlu 317 
Do. ı\bdullah Çam 

ZA Yl - Terhis tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan r.s· 
kiıinin hükmü olmadığını ilan . 
ederim, 

Ceyhanın Doı uk köyündeu 
Osman oğlu 320 doğumlu 
Mustafıı Co~kun 

ZAYi - Terhis tezkeremi 
~ayi ettim, Yeni»ini alacağımdan 

uldsinin hükmü olmadığıııı ilan 
ederim. 

Ceyhanın Doruk köyünderı 
Mehmet oA"lu 320 do2'umlu 
H•cı lımail Ayattl 

Düziçi köyenıtitüııü ö~retmeıı 

!erinden olup vilayetimiz emrine 

verilen Hatice Şirinli Ceyhıuıırı 

Yumurtalık nahiyesi öğrelmenli

~ine tayin edilmiştir. 

sinden : i DOKTOR 

Saat hırsızı 
Malatyalı Musa oğlu Veyıel 

Doğan adında biri Mecit oğlu 

Tevfik adlndaki şahsın cebinden 
saaluıı aşırmış , fakat kaçarken 

yakalanmı11tır . 

ZA Yl - Malatya askerlik 

şubesinden aldığ'ım terhis te:ıki 

remi lcaybettim. Yenisini çılcar· 

tacağımdan cıılı:isiuin hükmü yok. 

tur. 
Adanırnın Çıııylı köyünden 

Mehmet oğlu 324 do~um 

lu Yasin Tul ar 

Bu yıl Anlı:arada kurulu Haıta 
bakıcı v~ hemşire olrnluna taleb~ 
alınacıalı:tır. Kaydu kabule bu gün• 
den itibaren baılanılmış olup 
Ağustos 942 nihayetine lı:adar 

devam edileceğinden isteklilerin 
talimatnameyi okumalan v~ gere· 
ken muamelenin yapılması için 
şübeye müracaat etmeleri ilaıı 

olunur . 

..... DOKTOR••ı 

ı Mavallak Emsen ı 
ff Asker hastahanesi dahil~qe f 
f MütehaHlll ı 

f Hastalaram hergün sa· f 
: at 15 ten sonra Kızılay ci- f 
t vannda 18 numaralı evde f 
• kabul eder. 14339 : ......................... 

Valdebağı Preventorium - Sanatorium 1942 
Mali yılı yiyecek ve yakacak eksiltme ilanı 

lık 
Gurup Tutarı Teminat Münakasa 

No: Erıalı.ın Cinsi Kilo Demet AJet Çeki Lira Lira Kr. Saatı -
1 36 kalem yaş seb S. D. 

ze ve meyva 61600 1500 16500 17305 1297 87 lo 2o 
2 E1<mek 50000 5250 393 75 lo 3o 
3 Dağ"lıç, kuzu, sı· 

ğır etleri 28000 46350 3476 25 to .ıto 

4 Sade, Trabzon 
Tut yağları 7000 1S8oo 1185 00 lo 5o 

5 8 Kalem kuru 
erzak 19300 19080 1431 Ofl 11 

6 Patates, soğan, 
sarımsak, yumurta 19000 "10000 7350 552 25 11 to 

7 Süt, Yoğurt, le· 
reyağı 32500 16625 1216 87 11 2o 

8 Meşe ve Ci.irgen 
odunu 800 8000 600 11 Jo 

9 Beyaz ve Ksşar 
Peyniri 3000 4500 337 5o 11 4o 

lo Reçel 1500 1800 135 00 11 5o 

V ııldeba~ı pereveloriunı Saııatoı ium ve pırnsiyounun yukarıda ciu 
ve mıktarları yazılı 1942 mali yılı yiyecek ve yakacakları eksiltmeye 
konmuş ise de talibi zuhur etmediğinden 10 gün sonra ikinci eksit
mesi yapılmak Ü tere tekı ar ilanına karar verilm i§tir. 23/7/1942 per
ıembe günü saat 10 u 20 dakika ge4,;eden itibaren lstabuldan Cağa · 
!oğlunda yüksek mektepler muhasebeciliği binasında toplanacak olan 
komisyonda e-ksiltme mektupları, yeni sene ticaret odaaı vesikası ile 
müraacat etmeleri. Peynir, reçel guruplarından gayrı kapalı ıarf U · 

ıuliyle ihcıl{'si yapılacalc olan guruplara ait teklif nıektuplarını eksilt
me saatından bir saat evvel komisyona teslim etmeleri farttır. HÜ· 
metç" fiatları tesbit edilen erzak bedelleri müteahhide ödenirken kı · 
nuni vergi, harç ve resimler teahhüt bedeline ilaveten müessese tara· 
fından müteahhide ödenecektir. Şartnameler preventorium ve ıana· 
torium idaresine müracaat edilerek görülebilir. (7625) 14397 

SEYHAN YlllYETİ DAiMi ENCOMENİMO(N : 
M~ınle'<et h13taneiirıin seııelik Yiy~c~k ve içeceğiyle yaka· 

cağına evvele<: tayin ve ila ·ı olunan vakitte istekli çıkmadı· 
gandan Eksiltmeleri yapılmamıştı. 

Şartnameleri hergün hastanede görülebilecek olan bu ihtl · 
yaçlarm Eksiltmesi 23-7 -942 perşemb:! günü saat 10 da 
Encümenimizde yıtpılacağandırı isteklilerin miiracaatlan ilin olu· 
nur. 9-14-18 21 14348 

. 
• i . 
t 
i . 
• i . 
• . • . • . 

irfan Kayra 
Rlatgea ve Elektrik tedavileri 
mtltebaııııı ber tirli ı lektrlk 

tedavileri yapılır 

! Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder 
i 
i . 

/akend•run Belediye karı111 35 No. da 
14270 
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i 1 an 
SEYHAH VllAYETi DAİMi EHCOMENİNOEN : 

1- Adana·Misis·Ceyhan yolu üzerinde Sara Çam suyıı 
yolu tehdid ettiği mahalde yapılacak'. istinat divan iııŞ 
( 15119) lira (70) kuruş üzerinden kapalı zarf usulu ile ek5 
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/8;942 tarihine müsadif perşembe g 
saat 10.30 da vilayet daimi Encümeninde yapılacağmdan 
teklilerin teklif mektuplarını kapah ve mühürlü olarak bu 5 

ten bir saat evvel 9.JO da encümen reisliğine vernıdidirlt 
3- lstiyenler bu işe ait keşifnane, mukavelename proje· 

ve şartnamelerini görmek üzere Nafıa müdürlüğüne mür 
edebilirler. 

4- isteklilerin ( 1 t 33) lira (98) kuruş muvakkat 
verm~leri ve ehtiyet vesikası almak üzere ihaleden üç 
evvel bu miktar iş yaphklarma dair bon.servislerile iki fol 
raflarını, bir aded elli kuruşluk bir aded on beş kuruşluk, 
bir aded de uçak pulunun dilekçelerine haklamak sure1 

vilayete muracaatları lazımdır 18-22-26-31 14393 

i 1 an 
S[YHAH VILl YETi DAİMi EHCOMENINOEN: 

16;7!942 tarihinde ihale edilmek üzere (4360) lira (80
1 

ruşla açık eksiltmeye konulan Adana-Karataş yoluna Jöı~ 
dilberler sekisi ocaklarmdan (1500) metremikip kongulofl1 

ihracına istekli çıkmadığından 27/7/942 tarihine müsadif P'J 
lesi günü saat onda ihale edilmt"k üzere eksiltme müd 
on gün uzatalmışbr. 

isteklilerin (327) lira (60) kuruşluk muvakkat teminat ~ 
mak şartile vilayet daimi -encümenine ve keşif evrakmı gô~ 
için Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. t 439 

Adana Doğuın ve Çocuk 

Bakımevi Baştabliğinden : 
Doğumevinde 75 lira ücretli katip ve mutemetlik ve 60 

ücretli Ayniyat ve anbar memurluklan münhaldir. 
Askerlikle alakası olmamak, temiz ahlaklı olmak, muh• 

ve muhaberatta çalışmış olduğunu gösteren vesika göster~ 
şartiyle bu işlere istekli olanların her gün saat 9-12 arası 
Doğumevi Baştabipliğine müracaatları ilin olunur. t -'1 

14395 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit GüçlU 

Bas1ldıtı yer : Türk!özü Matb•-" 


