


ayla 2 

Çif içinin mahsul 
zimmeti meselesi 

Vekalet yeni malumat istedi 
Vilayetimiz dahilinde mevcul" 

Köylerde ne mikdar Çiftçinin ne 
kadar mahsul borçlandıkları ve 
mahsullerin son teslim tarihlerinin 
derhal tesbiti Ticard Vekaletin
den Vilayete bildirilmiştir. 

Halkevimizin 
yüzme kupası 

Hatay yüzme müıabalcalanna 

İftiı Alt eden bölgemiz talı.ımı, önü
mÜLdclci pat.ar güııii • ş~lırinıi:ı } Ü:t· 

ıne havuzunda yapılacak olan 
Hallı.evi yüzm~ kupıuı mÜ!lubalı.a

larına ittir alı.: edt·Ce~İ !ıtıbeı :ılın · 

mııtır . 

Komiserlerin 
terfi ve nakli 

Seyhan Emniyet lcadroıundan 

Komiser muayini Rifat Ünsal Bit · 
Hs, Sabri Gün Aydın, Haliı:ı Alp· 
uslan, Ali galip Boı.tancı lstanbul 
emniyet kadrosuna naklen ve ko· 
ıniacr muavini Kenan Sarıkaya 

terfian Van emniyet leadroımna, 

Polia memuru Sami O"rlemir Cı:ı· 
ı e, Rrıit suke• Gaziant~p. l<ımail 
baldo Seyhan emniyet kadıosuntı 
tert'iıuı tayin edilmişlerdir. 

Ceyhan çiftçisi 
son karardan 

pek memnundur 
Ceyhan : 23 (Türksözü Muha · 

bitinden)- Bu günkü dünya du
rumu kaaııaında türle köylüsünü 
ve bilha11a müstahsili kalkıııdlr

mak makaadile Ofisce alınan ve 
alınacak olan hububat fiyatlarına, 
yüzde elli zam hakkında hükü
metin iaabetli lcararı bütün yurt· 
ta olduku gibi Çukurovada da 
ıevinçlc karıılanmışhr. Bu il.arar 
dan aonradırki, müstahsilin yüzü
nün güleccğinde şüphe yolctur, 

Diğer taraftan yine bu son 
kararla; küçük çiftçiler mahsülü
nün yiizdc yirmi beşini, orta çirt
çiler yüzde otuı beşini, büyük 
çiftçiler de yüıde ellisini hükü
mete verdıkten sonra ve kendi 
ihtiyacından fazlasını başkasına 
serbestçe satarak azami istifade 
edeceklerinden memnundurlar. 

Yalnız küçük müstahsili dö· 
ten ve ıavurma hakkı meselesi 
dilşündürmektedirki, söylendiğine 
göre dölcnciler ve savurma hak
kı alanlar aldıkları. mikdar hubu· 
batı ofise ıattıkları takdirde bu 
mikdar matııul esas müstahsilin 
borcundan düşülecektir-

Bu şekil hıkkıyle tatbik edil-
• diği takdirde küçük çiftçimizin 

makul bir dileği yerine getirilmif 
olacaktır. - M. Selçuk 

HAlKEVi REiSliGiNOEN : 
24/7/942 Tarihine tesadüf 

eden cuma günü saat 19 da 
Evimiz Bahçesinde (Lozan) 
Günü Merasimle kutlanacak
tır. Giriş serbesttir . J 4431 

\::====== 
Montrö yıldönümü 

ınünasebetiyle 
tazim telgrafları 
C. H. P. Genel Sekreterliği· 

ne - Ankara - Kayıtsız şartsız 

Türk hakimiyetinin şcınh bir vesi
kası olan Montrö zafer 'nin yıl dö· 
nilmii vilayetimizde yüksek heye
canla kutlanmıştır. Bu merasimde 
PartimiLe ve kıylllttli ~ahsiyetini· 

ze karşı samimi sevgi 1ı1e saygı 
gösterilmiştir. Biiyük Tütk Mille
tine bu ünlü mutlak hakimiyeti 
bağ'ışlıyan ·yüce Milli Şefimize bü· 
tün Seyhanlıların bu münasebetle 
de tell.rarladılelan ve yüksek de 
laletinizle arzını rica ettikleri sar· 
Sllmaz . ba~lılık tezahürleriyle en 
büyük la1imlerini sunmakla baht 
lıyım. - C. H. P. Seyhaıı Vila
yet idare Heyeti Reisi - M. 
Rifat Gülek 

Mustafa Rif at Gül ek C . H. P. 
Seyhan Vilayet idare ~leydi Re· 
is i - Adana - Monhö gür.iinün 
yıl dönümü mürıasebeliyle göste· 
rilen temiz duyi'ulara teşekkür 

eder candan sevgiler sunarım. -
C. H. P. Genel Sekreteri Adına 
Zoni'uldak Mebusu H. Türkmen 

Sovyel cephesi 

{ B~ı 1 iac-i sıylıdı ) 

tini muhafaıa etmektedir. Bo ili 
barla nazj bıuı~ uıını hafıfletmek 
içirı lııgiltere ile Amerika 'oın ha
rekete geçmeleıi lüıumu heı za
mandan zıyade hirnıedılmiye l:ıeş 
lanmıştır. 

Bir ihraç hareketi simdilik 
imkansız görüliiyorsa yapılacak 
tele şey büyük hava kuvvetlerini 
ya Mıaır'a nekletmek yahut Al· 
menya'ya yapılan bombardıman· 
lıırı geniı ölçüde ertırmoUadır. 

İaşe işlerinde 
yeni tedbirler 

(B•ıı ı inci sı1l•d•) 

dığı, 'ballun bazı heyatt ihtiyaç

larını temin edecek teşkillerde 

her hangi bir duraklaına ile kar
şılaımamak için bir kısımların iaşe 
D"Üstrşerlığı kurulurken , alındığı 
Vekaletlere iadesi tclc:arrür etmi~.' 
tir. LAğvedilecek teıkiller araeında 
halen Subaşı teşkiUitile , dağıtma 

.ve Petrol Ofisi bulunmektadı~ : 
Fiyat Mürakabe Komiıyonları , 
eskiden olduğu gibi, belediyeleıin 

emrine verilecektir . l..:iğv karar
namelerinden bazıları Vekiller He· 
yetinin tasvibfne arzolunmak üıe
re BaşveldUete sunulmuıtur . Öğ
rendiğim ize göre , bugünkü iaşe 

müsteşarlıki bir umum müdürlük 
haline kalbedilt>cektir . 

'Oaoı.oa • OPEBAT6B 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar· Yolları Mütehassısı 

Abidinpaıa Müalim aparlmanmda haat. /arını 
kabule baılamıııır 

3 - 15 14398 

TORKSOZO 

ADANA TİCARET VE SANAYİ ODASINOAH • 
Sümer Bank Yerli Mallar pazarları Müessesesi tarafından Oda

mızda Birinci sınıfta kayıtlı Adana mağazasını temsil etmek üzere 
Memurlarına Birinci ve ikinci derecede imza selahiyeti verildiği hak
kındaki lstanbul birinci noterliğinden tasdikli 17/7/942 tarihll umumi 
vekaletnamesi T icaret kanununun 89 uncu maddesine tevfikan ıicil 
ticarete kayıt ve sureti aıağıya çıkarılarak ilan olunur. 

Sicil ticaret No : 90 
Tescil tarihi : 2lf7/ 1942 

Umumi Vekaletname 
Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları MüeHeıeainin Adana ma· 

ğaıası nıtmına birinci derecede imıa vaı.'ına mezun kıhlnan Mağaı.ı 
şef vekili Vahit Tunalı ve ikinci derecede veznedar Necmeddin 
Gerıçgil ile müştereken im:ıa etmek kayıt ve ıartile Adana ma~aı.ası 
namına gerek müesseseden ve gerek hariçten gönderilecek bilcOmle 
emval ve eıyayı Devlet Demiryolları idaresinden ve diğer resmr veya 
husust nakliyat vasıta ve idarelerinden mağazamız namına tesellüm 
etmeğ'e ve Adana mağazası için gönderiledelt para ve paket veaair 
m"sajeri • mersulelerini postahane ile diğer ait olduğu resmi· . ve hu · 
sual idarelerden kezal ik alma~a ve müessesemizden mahallt banlca 
lara vukubulacak i.ş'ar ve ha vele dairesinde gönrlerilen paraları al. 
mağa ve yukandaki hususlar için icabeden e\/rak ve ınakbuıları im· 
1.aya ve Adana mağaıası için mahalli Maliye Şubeleıile diğer <levaire 
gönderilıneııl icabeden evrakı ~anuu hükümlerine uygun olarak tını· 

ı i ın ve imıa v~ tevdie ve mağazamız içiıı uaul ı! fl •arfı lazımgelen 
tediyelere ait m1Jameleleri yaparak tediyeye evvelce Müesses Müdür · 
lüğünden mezuniyet almak şartile mahallinde mağa:ıa udİ}'Ci depo; 
dülı.kan lı.iralamağa ve kira ınukavelenameı.slni imzıtl11mato ve akdi 
feııhe ve yapılacak kira aldtlerinc1en mütevellit bütüıı kanuni fıttklıu ı 
iıtinıal ve talep etmeğe ve müesseseyi ilzam etmiyecek mahiyette 
olan evı ttk vesair rnuhaber atı ınakaza namına taıııiın ve iuıu ve 
tevdie rllÜfteıek.cıı meıun ve selahiyısltar olmak üzere Adana ma
Q'ıuanuı Şc:f Veli.ili Vahit Tuııalı ile veznedar Necmettin GençiİIİ ve. 
ki! ta}' İn eyle<lık . 17 Temmuz 1942 

14-130 Dımıgıs : Süıner Barık Yerli Mallar 
Paıarları Müeıısesesi iınular 

........... ~····~·····••+++ 
Cenubun Yegane Sayfiyesi.. 1 

ISKENO[RUN SOGUKOlUK Y AYtASINOA i 
Çamlar Oteli ! 

Otele elektrik cereyanı ge:=r. On günden fazla ı 
kalacak olanlara hususi tenzilat yap\lır. Banyolar ı 

ı 
sınıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elveriştfdir. + 

0 Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 

i ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 
z-15 14426 
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• • i DOKTOR ! 
• • • • 

l N umcin B. Güreli l • • 
• • 
ı Avdet etmiş ve hastalarını kabule ! 

l
i başlamıştır . l 

Abidinpaşa caddesi Evkaf apartmanında No. 4 i 
7-26 ! 

......... ._, . ..., ........ ..,.~ ........ , .................. ~ ........ ~·eı.·•· ................. ! 
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. i LA N 
Merhum Salih Bosna veresesine ait ve Karşıyakada 

Salih Bosna fabrikasında mevcut bir adet kazansız ve az 
tamirle işleyebilir 75 beygir kuvvetinde buhar makinası 
ile tahminen 70 ton mik.tarmda makina aksamı ve volant 
ve hurda demir toptan veya kısım kısım sablıktır . Gör
mek ve almak istiyenler mezkur fabrikada Mehmet Sı· 
ğına müracaatları ilan olunur. 2-3 14427 

· KAYIP - Adana ukerlik 
fubesinden aldığım terhis teüi
remi kaybettim . Yenisini alaca 
ğımdan hükmü yoldur. 14428 

Adananın Kılınçlı lcöyün· 
den . Mahmud oğlu Ali 

Aksoy 324 doğumJu 

KAYIP - Adana aıı1'erlik fU· 
besinden aldığım terhis teıkiremi 
kaybettim . Yenisini alaca~ımdao 
hükmü yoktur . 14432 

Adananın Döteme ma. 
halleıinden Ömer o~lu 

Ramuan llpars 
325 doQ'umlu 

i LA H 
Seyhan Defterdarlı• 

ğından : 
Defterdarlık tahsilat şefliği 

kadrosunda bir tahsildarlık ile 

bir tebliğ memurluğu açıktır. 

Talipler~n evrakı müsbite

leriyle Defterdarlığa müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

24 Temmuz 19'42 

ADANA ZİRAAT MEKTEBİ MOOORLOGOHOEH : 
Mikdarı 

Azı Çotu Fiyatı Tutan Teminah 
Cinci Kilo Kilo Kr. Sn. Lira Kr. Lira Kr. 

Bulgur 2000 3000 26 000 780 00 58 5o 
Kuru fasulya 3000 4000 32 5o 1300 00 97 5o 

Barbunya 1500 2000 32 5o 650 00 49 00 
Mercimek 800 looo 4o 00 '400 00 3o oo 
Kır. Mercimek 600 tooo 4o ooo 400 00 lo oo 
Nohut 2000 3000 4o 00 l'loo oo 9o oo 
Patates 4000 5000 4o 00 2000 00 150 00 
Kurusotan 2000 3aoo 2o 00 600 00 45 00 
ince tuz 600 tooo 9 00 r-vo oo 7 00 
Beyaz p ynir 500 800.. 130 00 to4o oo 78 00 
Zcytün danes 600 looo 7o 00 700 00 52 5o 
Sabun 500 800 9o 00 720 00 54 00 
Soda 800 looo 30 oo· 300 00 22 00 
Kurubezelye 300 500 40 00 200 00 15 00 

Kuru bakla 600 800 4o 00 330 00 24 00 
Kurubamya 5o too 280 00 280 00 2o oo 
Kuru üzum 300 500 loo 00 500 00 37 5o 
Kurıı incir 400 500 60 00 300 00 23 00 

1 - Yukanda cins ve mikdarları yatılı mües"eıemizin 1942 mali 
yılı ıonuna kadar nir yıllık lüzumlu ve çe itli erzakıtıın muhammtıı 
bedelleri üıerinden ihalesi yapılacalüır. 

2 - Hükumetçe fiyatları tesbit edilen erzıık t:iedt:llt!rİ karıuni 
vergiler hıırç ve resimler ilaveten Maliye Vekaletinin ı J224ot8o,1'717/ 
162 sayılı tahrir.atı umum:yesi mtıcibince nıüessesece mütt"ahhide öde
ııecektir. 

3 - ihaledeki diter hususat 2490 sayılı aı ttıı ma · eksiltme ve 
ihalat kanununa tevfikan yı1pılacaktır. ' 

4 - İhalesi yapılan erzak mektepte tesellüm edilecektir. 
5 - istekliler şartnameyi herg-iin mck t~ple görebilirler. 

6 - 14 - 7 - 1942 tarihinden 29 - 7 - 1942 tarihıne ka · 
dar onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konuldukundan istekliletin 
29 -:- 7 - 1942 Çarşamba gi.inü saıst (9) da { % 7,5 ) muvaklrat 
temıııatlaııyla birlikte VilAy~t Ziraat Müdürlilğilndc nıütefekkil satın 
alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

1 ~ Beher kaleme ayıı ; ayrı ish:kli kabul edili~ . Teminatı mu· 
vakkata azami mikdarlar üzerindeh alınacaktır. 

14-19 - 24-30 14311 

OEVlET OEMİRYOLLARI ALTIHCI 

iSlETME MOOORlOGONDEN 
Memur Ait nacak 

. . 1 - Devlet Demiryolları Adana işletme Mesul Muhaaiplltinde 
ıstıhdam edilmek üzere müsabaka ile l:.ise ve Orta Mektep 'meiuola· 
rından memur alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan Liıe meıul\lı:trına 71, Orta Mektep 
ınezunlaııııa da 60 lira ücret verilecektir. 

. .39- Müsabaka imtihanı 4 - 8 - 942 Salı fünü saat 14 de 
(~ letme Müdürlüğ'ünde yapılacakhr. 

4 - Müa11bıtkıtya iştinlı. tııraiti fUolıU'dın 
A - Türk oicıuık. 

B - Ecnebi bir il.imse ila evli olnntfllıt1t. 
C - Aııkerliğ'ini bitirmiş va yııfı 30 ı.u ıeçınemif ulm (30~ 

yaş dahildir. 

D - ldare Doktorları tarafından yapılacıtk mubıyenciie t'\hht' du··· 
rumları vazife iÖrmeğe elveritli olmak. 

5 _- Müracaat iıtidalarına baR'lanaca1' veıikalar ıuntarJır: 
Nufus cüzdanı , Diploma veya tasdi,name , Askerlik ve~ı(ş, 

v~ askerlık ~~klamaları, Polisten tasrJikli iyi huy ıc'Mıdı, Çiçek: •tısı 
hğıdı , Evlı ıse evlennıe cüzdanı • Altı adet vesillalık foto2'r&f. 

6 - Daha fazla malumat iııtiyenlcr l~letme MüdürlütGıı4: t.j:zzat 
müracaat etmelidir. • 

7 - lstidalar en Qeç 3 - 8 - 942 Puartni iÜOÜ ~~ n ~C> 
kadu kabul olunur. 

24 - 25 -26 14433 
~-- ·-----~----............ -:--... _____ _ 
i 1 an 

Seyhan P.T.T. müdürlüOünden: 
1- idaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, rsoo 

adet yedi metrelik, 1100 adet sekiz metrelik, 800 adet dokuz 
metrelik ki ceıııan ( 4 700) adet çıralı çam telgraf direği JCapah 
zarf usuliJe eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Karaisah kazasının Karagedik ormanmdan kesilip 
Adanada teslim şartlı olan bu direklerin muliammen oeaeli 
beheri sekiz liradan 37600 lira ve muvakkat teminata (2820) 
liradır. 

-3 Eksiltme IO;B/942 pazartesi günü .saat 11 de Adanad• 
P.T.T· Müdürlüğü binasındaki arthrrna elcsiltme komisyonundı 
yapılacakhr. · 

4- Buna ait şartname 183 kuruş beaelle Seyhan P.T.Tk 
müdürlüğünden aılnabiHr. 

5- isteklilerin, Ticaret adasından l 942 senesi için alanmış 
vesikalannı ve muvakkat teminat makbuz yeıa banka teminat 
mektuplarıle 2490 No: lu kanuna uygun olarak tanzim ea~cek
leri teklif mektuplannı havi kapalı zarfların, üçüncü maCldeCle 
yazıla t.ksiltme günü saat ona kadar komisyona vermelere veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 
24-29-4-8 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maeit Güçlü 

Basılfilıtı yer : Türksözü Matba111 


