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t Alaaaıar • 
ı •Ualuü i 
Büyük savaşlar 
.\n~*°" M • ..,. gaaet8~ 
A.tata Don nehri Oıerindcki bilfik 
~oıtof ıehri Almanlar hrıfından 
'ltıl edilmiflir. Şehrin baıı kısım
ltrında ıokak muharebeleri devam 
'llili .a6ylcoiyor. Voronej bôlfC 
IİndG Aıaanlar müdafaa halinde 
dir. 

Moaovı : 24 (a.a.)- Burada 
iddia ectilditine rör~ Voronej'deki 
"-aan kavvetieri çola atır kayıp 
.. ,. ratmen tutunmak i.Çin ümit· 
.. , bir ••rette ıavaı veri) orlar. 
'Soa iç lla içinrte ••nlar en 
ta 6 000 clll veı mitlerdir. 
~ : 24 (ıA.)- Ruıyıda 

.\ı .... ıaı Roatof a 80 ldlometrc 
t•ldeflDlflar ve Tannnroı'un ba
t.e.aa hac•ma ıeçmifle:rdir. Hl· 
Clleelerin sidifi en ciddi loriluları 
~erecek lli9hiyettc tdlıkki edil· 

"ektedir ki. bunu da ı_M, Litvinof'un 
14. Ruzvtlt'i ıiya~et etierek ıovyet 
~ıta•r•n& karı• kdyaak zorunda 
~•lddtlan baskııa • uekİn.ıs için 
ikioci bir cephe· aÇalmuını iatemiı 
Qlaaaa haberi teyidetmektedir . 

Gaıetıilcriu çotu, Voronej'de· 
ki •• ilerleaı~ıinin, ~enuptaili 
•laa ileli harekeüoi ) ıvatlat · 
lıtuu kabul etmr.We beraber du · 
r11m11• endite verici oldutu fıkrini 
de iahar ediyorlar. 

DaUy Mail aaaeteeJ bafyHa· 
•ında di) or ili : 

~i durlJne kartı lıoymak · 
~tımıı ı&aımdır. Ru.s) ı. son derece 
ltblikeli bir vaıiyettcdir, Alman · 
lırın Kıfkaaya.yı almalarının im · 

kınaıı oldutu, Ti10QÇeoko'nun 
tlin• ~ inaoc. ve matıeme 
~. ihtiy,&llar bulunduiu ve bu 
ihtiyatlar!• almınlann Don 11hil-

lerir:.de durdurulıbileccti ıöyleni
)or. Hldmeler belki de verilen 
bu tr.minatın dotru oldutunu te · 

)it edecektir. Fakat ıimdiki hal 
t111 ricalinia neticeleri çoil ciddi · 
dir. Mlttefik i~lier• tablılll .. 
a.üı...._..ri lttun..,ı~leD yikt art. 
tır ... tadır. Ancak ıiddetli teıeb
bt.ıere ıiritihneıiae karar veril· 

.. ekle ve hayallere kapılarak hata 
İflememeldedir ki yirit mlttefiki • 
rniı.i ve Undimi1.1 kUtiarabiliriı. 

...... ~·· ıllllda il• 
.... •im 1 

.... Wr •IÜ O•rdi 
Nottiaıham : 24 ( a. a. ) -

&..111a }>urada beyaaatla bulunan 
har;ejy~ aaıırı Eden , Amerikalı
larla ıulhun 1.eniden kaybolma· 
lllaaa için Blyük Britanyanın ken· 
clilerjlc, birlikte- harpten ıonra 
eulbaever fHl bir cemiyet liutul 
•aıaaa ç"*ııcalm• vadetmittir. 

Sovyetlnin geçen muharebelerde .4 lmanlardan aldığa mot6rlü va•ıtalar 
------------·------_______ ...... _____________ ·--

Çifçi: Hububat teslim 
müddeti 15 Ağustos 

Vilô.yet çif çiye çuval, kanaviçe, 
lô.stik, benzin, herşeg veriyor 

Seyhan valiliOtndBft : 1 Mısır'da 
------
Adanı mer"n "aıasıiyl~ Kara · 

iıoıh,C-..~ han, Kadirli, Kozan, Oa · 
oıaniye kazalarında hububat müı· 
t11hıiUerinin borçlıııdırıldıkları milc
tarı toprak ofisine t alim müd· 
detiain sonu 366 numerah icra 
VekiHf'fi heyetinin kararı ve Tica
ret vekllctinin 972/2.:.726 sayı lle 
bana verilen ıel6hiyete dıyan•la• 

rak 1S Atuıtoı 942 ' tarihi teıbit ... 
edilnaift'r. 

Madrle 1- 15 AQuıtoı 942 
alışamma kadar borçlırıdıklırı 

miktarlara of ıs alım merkeı.lerine 

teslim edenler butday için 20 ku· 
rut arpı için 15 lıurut mahlut 
için 16 mısır için keıalik 16 çav· 
dar ve akdarı 15 er kuıuf bedel
le alıoacaklardır. 

Alam mer kellerine 30 lııiloroct 

reden uuk ltöylerde Lulunupta 
15 aQ'usto11 lııadar &etirmek üıe· 
re vlllıta bularuıyacalıı ulaıılıu lııöy 

uıuhtarına 15 atuatoı altt1nıırıa 

kadar borçlanc.Jıldar ı miktarı h:s · 
lim ile mükelleftirler . Köy muh
tarlara kendi meıutiyeti altında 

İf bu hububatın cins v~ nt:vilcrini 
kıaım lu11m ltöyiln camiyi, okulu 
veya bu ite yarar binaaında an· 
bar ittihaı ederek saklayacak ve 
be~i ücreti vilayetten verilecek · 
tir. Muhafazada bulundurulan hu · 
bubat miktarlara vilayete bildiri
lecektir. Bu kabil mıllaran bttdel· 
leri ayni fryatlatla teıviye edilecek
tir. 

Köyü 30 kilometreden yakın 1 

olupta 1? ~~uato~ akıamına kadar j 
ofise. Koyu 30 lulometreden uıak 1 

olupta kendi köyüniln anbarına ayni 
tarihe katlar hububatını tesliın 1 

etmiyehler 5 eylGI akıamana ka. j 
der ayni mahallere teslim ettik-

lcri tak ıl irde yukarda töıtcı ilen 
fiatlıuın X50 nokltnhe bt;.dt":lleri· 
rıt> alacaklardır. 

Madde 2-5 eylülden ıonra 

bBrçlanıpta teslim cdilmiyen hu
bubat mi11dtreye tabi olup borç· 
hr müstehıiller de milli korunma 
kerıurıu hikilmkrine tatbikan Ad
liyeye teılim edilecekleri ilin 
olunur. 

3- Saimbeyli, Feke, Bahçe 
kneları için % 100 bedelli hubu· 
batın ıoıı tcılim müddeti 31 atu•· 
tut< 942 dir. 

% 50 Bt-delli tcılim müddeti 
iıe 20 eylfıldür. 

8anlta ve zahire birlifi teıki· 
lahi olmayan bu lı.ualatda teali · 
mit iLaymakam ve nahiye müdiir· 
lerkain &Ölter diti ynrleı e y•pıla· 

caktır. 

Vaaıt• öulup nıtiLledcmİ)'en

ler Lir inci nıaddr.dc töıltt:rilditi 

vcc;h üıere ıtyııi ntiddCıttle::r içinde 
muhtarın meıuliyeti altıııda köy 
aııbarlımrıa teslim edccelttlrdlr • 

Madde 4 - Yukarda zikre · 
dilen uıf ddetleri ıeçirmeye •~ 
zecı i muamele tatbikine iltJJ"* 
bara.kb~amklar•ı illıait eMi · 
tim. a.Y• pflJi...-n devlelfe 
en ziyade makbule geçecek olan 
fU (ilnlerde bb iMi ev~i t•H· 
wata ıitap elah:lerlot rfca ed~rim. 

Seyhan V aliai 

A lıW Eyidopn 

Y •ni Dolctorlarımı~ 
iyi bir kaynaktan aldıtamıı 

malugıata ıöre, bu aene Tap fa .. 
kültelerimiıi bitiren 85 genç Dok· 
torumuı ıehrimiıe gelecek ve 15 
Ağuıloatan itibaren Sıtma Enati· 
tüıünde derı göreccklt:rdir . 

İngilizler üstün 
kuvvetle akına 
devam ediyor 

Netloe llealz 
lieıt11111m,or 

Ankara : 24 (Radyo Gazeteal) 
Mı11r meydan muhaıebcai bı,ıa-

yalı henüz iki &ün oldu . Ohirı
l•ıtlıt ta•nMHAa R•melia mulw.-

vemet etmekte oldutu &örülme"· 
tedir. . lnriliz ilumandanmın Mih-

ver kuvvetlerine faik bir lıalde 
uldutu sanılmıktadar . Taarruı 
hareketi de bunu teyict ediyor . 

Kahire : 24 ( a. a. ) - Dün 
bütün kesimlerde çok atır savaş-
lar olmuıtur. Savaşların en çetini 
merk"z kesiminde olmuştur. Bura· 

da lnieiliz ve Alman tankları ıav•· 
şa iştirak etmiştir. lngilizler dlit· 
mana > crleititi mevzilerden çakar· 
mak için çarpışmıılardar. Müdafa-

anın erı atar yükünü almanlar Ü

zerlerine altaalda ve biitiln kesim· 
lerfle kal'fı hücum yapmaktadır. 
Şimdiye kadar lnıilizler çok Ö· 

llethli hiç bir terakki kaydetme-
mişlerdir. 

Kahire : 24 ( a. a. ) - Mısır 
Harbiye nazırhQının bir emrine 

gire bu ayan başında ihtiyata 
reçecck olan bütün ordu birlikle
ri ş·mditik silah altında kalacak
tır. 

Pasif müdafaa nazırhtıncia 
bütün mezuniyetler kaldırılmıştır. 
Hava · taarruzlarına karşı halkın 
korunmasmı temin için yeni ihti
yat tedbirleri alınmış\lır. 

F evkalô.de kazanç vergisi 
. 

la mıwı-a lıerlada laımıe daraıaıor 
lıta116al:24 ( Türlc•6~ü muhabirinden)

F.wulıa/dd• lca~anf u.rei•inin 11iya•adalci 
alri•l•rİ iberind• •6rüfiilmelı ibere bueiın 
/.,.iNffft bir ticar•I h•yeli e•l~elıti~. Sd· 
rimiadelri ,lı•per/er W• h••ap mütehaH••· 

ları bu m•••'• üzerinde bir rema hazrrla

malıtaJırlar. Yarın Ticaret ue Sanayi O· 
da.anda yapılacalı taplanhıla 6a rrNNie .,. 

raflı ıur•lt• e6rüı•l•nlitir • 

Behçet Uzun 
Konuşması 

UZ EGEDE TETKİKLERDE BULUNACAK 
Tıcuı et Ve/.. ilimiz Doktor Belıçel Uz dı1n gece An kata ı adyoJun 

dıı çul.: nıı1lıtm Mr korııı1111a ııaplı. Ticar el Ve ki/imiz bıı konuşmasında 
piııııs<ı ı lu lıet malırnlı1n s er bet.içe alınıp sulılabi/eceli11i, Vitôyel ioşt t•I· 
kihilı "~ fiııat mıirakabr:. heyet/etinin kaldır ılnıakta ue 6u ua2i/eluin 
mıılıol/i Belediyelere verileceRini SÖl//emi#erdir . 1 icaı et Vekillmizil't 
im çok samimi konuşmc1sı bütı1n mulıitimi.ıde muhaHak ki çok f•t1 
kalad• intibalar hasll etmiştir . 

Ankara : 24 (Türks(;zü Muhabirinden)- Ticaret vekili Beh~ct Uz 
beraberler.inde teıkilal1andırma Umum Müdürü, Toprak muhıillleti Ofi· 
•İ umum mıldürü, Alım Şubeıi Müdürü ve Huıun kalam mıJdürfl ol
dufu halde, 25 temmu• cumartesi ıabahı (yarm) ••at 8 de tayyare 
ile Aıtkara' dan Ba/ıh•lr' e haı ekeı edecek, Balıkeıir ve civarında 
mah•ul ve alım vaziyetini tetkik ederek ayni pn lzmir'e dofru yol · 
/arına dwamla lzmir, Maniıa, A_qdın, Denizli, /ıparte oe Burdur 
havalisindı tetkiklerde bulunduktan ıonre Ankara'ya döneceklerdir • 

Makama ve bisküvi 
f abrikalannın nakli 
Ankara : 24 ( Tcttltıözt mu

habirinden ) - 811:1 makarna ve 
biakllvi fabrikat6rleri hüliumete 
miitacaat ederek habutHtut eer· 
beıf mraktldıfı lft1rıtitl:•hrttf• fabw 
r ika luffulmuma riritst11tde iatcntit 

• ıerdir. Bo hususta alAkalılar net· 
dinde yaptı~ımız. tahkikata naııt• 

ran bu fabrikatörlerin • fabrilııala
rını memleilette iıtediklcri yer
lere nakletmelerinde kanuni bir 
mahzur yoktur. 

Fabrikalar hububa•an eer beıt 
bırak•ldığa yerlere nakledildiilleri 
takdirde serbeatçe makarna ve 

biıktlvi yapabilecekler ve bunlan 
ıerbr.ltçe satabileceklerdir . Yal· 
nıı, f abrikatörierin fabrika l&urı· 
caltlar ı yerl~rdclri Belediyelere 
mlraceat edirek fabrika kurma 
m6t1adni almalııı llıımdıı . 

~·-· t•tYlll 
•lıallallalatulü 

Seylan ldrlaoı 
• lıkeaderun : 24 (Tihklazü 

Muhabirinden) - Yüzme teı•lk 

mOaabakalarında Seyhan 63 pu· 
va• la birinci, Hatay 45 puvaaıla 

ikiaaci, lçel 33 puvanla üçüaci, 
Urfa 14 puvanl~ dördüncü oldu. 

Seyhaa takımı lrityül& 11..,..,. 
ka&anda. Vali ~fik Soyerde ta· 
kım birincisine bir aMt hediye 
etti. - Aziz 

Askeri vaziyetin tetkiki 

Rus - Al111an savaşı 
ne safhadadır? •. 
Almanlar do2u crpheıinin ce· 

rıup kıımında ileri hareketine de
vam ed4yorlar . Alman tcbliti , 
ya~murların durma11 llıerine Rus 

ordulmnın cenap ve ,an iıtih 
metinde taiılltinc dennt edikliti
ni bildirmekte, f aıla malumat ver · 
memektedir • 

Vichy'den gelen haberlere 
&öre, Alman kuvvetleri Don neh· 
rinl ııatı kısımda dı geçmifler 

bili yetini muhafu:a edebilmeıidir. • 
Diter taraftan Kıııl Yıldı• 

gaıeteai, cenupta vaıiyetin çok 
vahim olrta~unu söylüyor ve di
yor ki: • Milerovonun zaptı ile 
Almanlar cenup hareketi için 
kıymetli bir 61 elde etmiılerdir • 
Burada tehlıke çok biiyilktür • 
Ditman büyük kuvvetler ıetir· 
miıtir. Şimdi meıelc ıudur: Oilf • 

COerlal ı ncıl mur ... l 

ve Staliııgrıad iıtikametinde iler-
leme~e başlamıılardır. Ruılar ça- ı .......... .. 
buk çekilmete ve kuvvetlerini ı 
geride , kendileri için daha mü- ı 
ıait bir hatta toplamata , Alman ı 
zırhla kuvvetleri de buna mani ı 

tozan gecesi 
olmaj'a çalıfıyorlar . 1 ........... 

1 Royter ajanııntn Moıkova mu· 
habiri bu husum diyor ki: " Ma· f lozan pnü münuebetile ı 
reflll Timoçenko, kuvvetlerini mu· ı Halkevimizin tertip ettiti g'e· 1ı harebe için daha müaait bir hattı ı ce dün alqam yapalmlf va 
çekmek istiyor, Gerçi bu yüzden ı tören çok parlak olmllflur • ı 
bir takım yerler tahliye ediliyor · ı Partililerimiz v• Hallırıevlile · I 
MeaelA Vorotilofrrad ribi mühim ı rimizle kalabalak ltir halk t 
bir tt:hir botal~almıtt'.r. ~akıt !İm· ı kGtleai ba toplaatada hazır I 
di mesele arazı tahlıye11 deQ'ıl , ı buluallillflur • ı 

Ruı kuvvetleıinlıı muharebe h- """"""" .. """"" 



ayla 2 

Duyduklarımız 

Gülmekten Ölüm 
lav içrede çıkaa Buad raze · 

teaiaia • yazdıtıa• rare, Bale aeh· 
riade bir adam çok rQlmekten 
6lmlft6r.:Bu adam aiaamalarclao 
ltiriade : oyaanaa komik bir fi· 
lim aeyrederkea kahkahalarla rQl 
mete bqlamııtır. O kadar can· 
claD kahkahalar aahvermiftir ki 
..._. bulunanlar filimden zi· 
yallıt ba adamın kahk ... larıaa 
ftllmlflenllr. 

Bir aralık aepli 1eyirci .us 
auıt ve oldutu yere yıtılmıttır. 
Etraftan yetifealer kendiılnlo 61· 
dlthO ıörmfltlerdir. Gillmektea 
6leo U.a benilz 47 yqıocla leli· 

Sin.Jıl•rin Ômr6 
Bir Daaimarka biyolojiatl , 

memleketinde karfılqtıtı 120 çe · 
fit ıiuckteo 60 çetidl Oı.erioJ~ 
tetlaiklerde buluawuıtur. 

Te.bit edllditiue r6re, aioek· 
lerio 6111ril yedi rGudeu yedi 
sekiz aya k•dar devam ediyor. 

Sineklerin uçarken çıkardık· 
lara vızıltı, mihaaiki sebepten 
ileri relmektedir. Bu, zannedil· 
cliflae rlre. ıiaelderin aetelene· 
rek batırmalanadaa detildir. Si · 
nelder, ah1rlarcla, ,Obrelik ma · 
hallerde yumurtalar1adan çıkar· 
lar; aeyrek olarak iuaa meaken · 
terine yumurtlarlar. Ev ılnelderi 
bilhuaa evlerde kiflıyaaları, ilk · 
baharda her defuında yGzdea 
ytlz yirmiye kadar olmak Gzere 
yedi defa yumurtlarlar. 
80,000 Htırma A fa~lı Orman 

ı......ıar. harp ve harp hazır· 
lalr.laruaa de .. m ederken balkın 
a1hhatl içia yeal yeni bahçeler 
taazim etmekten we or•aalar 
yetittirmekten de reri kalmıyor 
lar. 

Harbe ratmen Almanyada 
yirmi binden fada yeni çocuk 
bahçeıi açalmifhr. Mevcut bahçe 
ve ormanlar da Muedeo 1eaeye 
ıeaifletllmektedir. 

DIDyaca ..Aruf olaa lapao 
, ... Elbe ,........ ...... bba 
burma ajaçh bllylllı ormanı balı· 
mü için binlerce İnMD çalitlliAk: 
tadar. 

latiaaai olan bu hurma •l•Ç · 
lar1Dıo aalr.lar1 altm•r metre 
uzundur. Her ataç aeoede iki 
,ta ldlorram burma veriror 

Askeri vaziyetin tetkiki 
(Bqı J lael •ay#ua) 

man pllnlaranı tatbik ed~cek mi· 
dlr? Bunu tatbik etmete mDvaf· 
fak oluraa memleketimizi tehdit 
eden tehlike 10 miıli artacaktır?• 

lnıiliz mahfillerine ıöre, Mi· 
lerovonun 2()0 mil cenubunda 
muharebeler oluyor. Londra rad· 
yoaunun aakerl muharriri durum 
hakkında demittir ki: • Rusyıda 
vaıiyet vahimdir. Roetof tehlike· 
dedir. Vorotilofıradın kaybı Ruı
lar için çok mlhimdir . Çinkl 
bura11 bByük bir endlıtri merkezi 
idi . Almanlar timdi Roıtof ha· 
valiıindeki Ruıları çevirmete ça· 
lifıyorlar . Bu havali mlhim bir 
liraat mıntakaaıdır. DOımanın eli
ne ıeçmeıi Ruıyanın iatesini flç
leıtirecektir • • 

Londraya ıelen haberlere 16-
re, AhHnlar ileri hatlara nakliye 
tayyırelerile teçhizat , takviye 
kuvvetleri 16nderiyorlar . Bu İf 
.. ç olmakla ~raber , mu,;affak 
oldatu yerlerde çok mlhim İf 
prmekledir . 

Dütu cepheainin cenup ke 
timinde vaziyeti ıu ıuretle hllba 
etmek kabildir : Almanlar Ruı 
kuvvetlerini çevirmete, Ruılar da 
arazi lerkederek buna meydan 
vermemete çahııyorlar. Bu yarıf 
devam etmektedir. 

Voroneı mıntıkasında mu-
harebeltr devam ediyor . Alman 
tebliti Rusların bu tthri geri al• 
mak için yeniden blyük bir ıay· 
retle taarruı ettiklerini, Jakat bu 
tHrruzların klaklrtlldlflnl bil· 
diriyor. Londra ukerl mahfille· 
riae ıöre, Ruslar Voroaeı'i elle· 
rinde tutarak Alman c••P cep· 
belillin IOl centhıH kUll muka
bil taarruz için bir Ilı temin et
pıek iıtiyorlar. 

TORKSOZO 

~ - - ı illi 
_ Sulh mahkemesi sa· 

hı memurluğundan : 

Pam ki •ı Adananın Hacıaofu mahal· u arımız geşı ::i"!:t:~~1:~: ~:;-su:;:~~:: 

k tt teml•zlendı• mahalleıinde Uin Tapunun 317 

Ur an ada ve 95 pllnel numaralarında 
kayıtlı tarken yol ıarben parael 
96 MevlQt Yalman 97 Halil lnıı 

Kozan, Kadirli, Ceyhaa pa 
muk mlcadele aahuıoı mahallin· 
de tetkik etmek bre ziraat mQ · 
cadele mGdlrl sadettin Sarıkaya 
tehrlmizdeo ayralmıtbr. 

Karsantınuı yetimli köyflnden 
lbrahim utlu 14 yııında Rıma 
ıarı iımindeld çocuk köy civarın 
da bulunan ırmıta yıkanmak lıe 
re wiruıif, Fıkut ıularm cereyanı 

rıa kapılarak boQ'ulmuıtu . 

Zarife ve 98 Mehmet haneleri ve 

1 
Boğulan Çocuk fimalen p.trael 92-93-94 Slley· 

man otlu Salih Ôıtahin ve müt· 
terekleri haneleri cenuben k11men 
98 Mehmet hanesi ve kısmen 
çıkmH aoklk ve kıamen parael 

Aldıtımız w•lOmata 16re bal 
aab.larda yapılmakta olan mClca· 
.tele çok iJi o•ticeleı weımekt~· 
di,.. Pamuklara aıiı: olau yefil 
kurt hemen bemeı. iwba edilmit 
bühuımaktadır. 

Lama deınirine 
ihtiyacı olanlar 

Devit:\ ZirHt itletoıc kur umu 
umum mOdüılüğOncten VılAyeti· 

miz nımana münha1ırıuı ziraat 
aletler yapın atölye sahiplerine 
verilmek ilıere b~her lilosu 45 1 
hroıtan olmak ibere on ton dört 1 
köteli lama demirleri ıelmiıtir. 

Adaoadaki atölye 11biplerin· 
den demir almak iıtiyenlerin Zi· 
rHt Mildilrliltilne müracaat etme
lyri lazımdır. 

Atletizm kampı 
On ıtustoata ZonruldıUa 

açılacak olan atletizm kampına 

bölıemiaden yedi atlet iştirak ede· 
ceti haber alınmıflır. Kamp on 
iki ıün devam edecelı.tir . 

Hayvan hastalığı 
ôtrenclitimize r6re, Yalmanlı, 

Ko1uaeu kayleri maodalaraada 
barbua ve Camuçu klyGacle Ya· 
nıkara hutalaldara çıkbtı haber 
ahaması Gzerine veteriner daire· 
since derhal bu kayler hayvanla· 
r1oa atı tatbikatıoa ıcçilclltl ıibi 
içap eden '1ipr feoul tetbiıler de 
alıamıtlır. 

Ceyhanın su 
meselesi 

Ceyhan : 24 (Tilrkıözil Muhı · 
birinden)- Ceyhanın mlhim dert· 
leı inde-n biriıi de içme su meıe· 

leaidir. Bir zamanlar bu mevzu 
alikadarlarca ele almmıı ve ne
hir suyunun. illf8 olunacak bGyük 
huvu&lara konacak filitre teıiaatın• 
dan ıeçirildikten aonra kaaabayı 
akıblma11 ditlallmlt olmaııaa 

ratmen, zamanla maaleaef bu me· 
sele blsbltün uautulmuıtur. 

Halbuki, Ceyhan nehri luf ve 
yaı daimi ıurette bulanık ve ça 
mur ribi akar. Bundan batkı çel· 
tik sahalarını ıulıyan piı ıular da 
bu ıuya karıtar. 

Kaaıba halkı Umilen bu ne· 
bir ıuyunu oldutu ıibi içer ve 
evinde kWlanar. Diyebilirizki, hiç 
bir evde ıuyu aüaecek ve kısmen 
olsun temiıliyecek filitre veya 
bafka bir teaiıat yoktur. Ancak 
kahvelerde auyun çabucak durul
masa için t•P kullanalmaktadır . 

M.S. 

Orta ollal ıtremea 
•Uwlllllll lfbl ............. ,., 
Maarif Vekilliti orta okalla

rımıı için yeniden matematik, tı
biiye, Fran11ıca, Almancı ve ln
jiliıce için ötretmen maı.vini al· 
mata karar vermittir. Bunan için 
14 EyUU paaarteıi fGnl Ankara· 
da Gaıi Terbiye Enatiliıünde , 
latanbulda Ylkaek ôtretmen oku· 
lunda birer miaabaka imtihanı 
açılacaktır . 

l l l 1 
Seyhan Defterdarlı• 
ğından: 

Defterdarlık tahsilat tefliji 
kadrosunda bir tahsildarlık ile 
bir teblit memurlutu açaktır. 

Taliplerin evrakı müsbite• 
leriyle Defterdarhta müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Y anlıı bir haber 
Törksöıll 11e1.ete•i Yaıı ltleıi 

MGdilı IO~ünt>: Gaıdeniıiıı 2l tem· 
ınuı 1942 tarih ve 5369 Hyılı 
uüıha11nııı ikinci sahifesitıde bir 
bar kadını bıçakladılar batlıtı al· 
tında çıkın yaııdı ismim mevzu 
bahaolmaktıdar. Bu yaralama h•· 
diıesile hiç bir allkam olmadı· 
tından Hyın ıızett>niıin ilk çıka· 
cak niiıhaaında tavzih edilaanini 
rica ederim . - Kaaaplır çarfı 

sında Ômer Çetinkayı. 

97 Zarife Yılman hanelerile mab· 
dut fevkani bir o.:la bir ıofa ve 
tahtını altı oda bir miktar avlu 
ve bir ıu tulumb ... n• tımil bir 
bab hane ve bu hudut dahilinde 
bir hrpiç oda ile birlikte drıe
rinin cem'an (2700) lira kıymetin 
de oldutu ve ıuyuun iıalui ıu 

retile açık arttırma ile aatalm11wa 
dair veıilen karar kat'ıkfmİf ol 
dutundın 111nknr ıaytl menkG · 
Uln Belediye meaat aalonunda 
28/Atuıtos/942 tırihieıe mibadif 
cuma ıiinG uat 8 de baflanarak 
12 de kat'f ihalesi icra kılınacak

tır. 
Birinci arthrmada mahammen 

kıymetin yüzde yeıtmif betini dol· 
durmadıtt takdirde ea çok art
tıranan taahhldfl baki kalmak lıte· 
re 8/EylOl/942 aalı ftlnü aaat 8 

Seyhan 
ğından: 

de baılanarak 12 de kat'i ihalni 
defterdarlı· icra kılınacaktır. Talip olanların 

ylzde yedi buçuk pey akcııile 
birlikte mukarrer lin ve aaatler· 

Bahçe ve Kadirli kaaalanna 
tahsilat Utip velciUeri abnacatın· 
dan taliplerin evrakı aaflsbiteleri
le Defterdarlıta miirıcaatları ilin 
olunur. 

ZA Yl - Tcrhiı teıkiıemi il• 

yi ettim . Yenisini alıcaQ'ımdan 
zayi olanın htikmii yoktur. 

Ceyhanın DOruk köyln· 
den Ali otlu 325 do· 
ıumlu Mustafa Eskitilrk 

KA VIP - ı.taabul • ..-1ı.e, 
komulanhfıodın aldığım terhiı 
tezkiremi kaybettim. Yenisini alı· 
caQ'ımdan hilkmO yoktur. 14436 

-

Sivaıın Köae Dereiaıls 
lim mıhalleainden Hacı 
Bekir ofullarından Meh· 

met Miraa otlu M. 
Kemaleddin Çelikten 

de Belediye Mlaayedc salonunda 
hazır bulunmalara ilin olunur. 

14435 

KAYIP - Teı biı teıkiremi 
kaybettim . Yeniıini alacatımdan 
Hlı:iıinin hGkmi olmıdıtını ilin 
ederim . 

Tarsuı Camii- Kebir ma
halleıinden HayvaJ otlu 

Mehmet 319 

ı ........................ , 
ı l A ı ı LAN ı 

1 ~~.'! ;.i 
ı edilen Halk oteli mobily11ilo S 

ıı kiraya verilecektir. lıteklilerin 1ı ı Uyaal ticarethaneaine müra· ı 
ı caatları . 14408 S-7 

ı ...................... .. 

I L l 1 
Merhum Salih Bosna vereseıine ait ve Karııyakada 

Salih Bosna fabrikasında mevcut bir adet kazansaz ve az 
tamirle işleyebilir 7S beygir kuvvetinde buhar makinuı 
ile tahminen 70 ton miltannda makina aksamı ve volant 
ve hurda demir toptan veya kısım kısım ıatılıkbr. Gör· 
mek ve almak istiyenler mezkur fabrikada Mehmet Sı
tına müracaatlan ilin olunur. 3-3 14427 

. 

------------- - - ------·-----
DEVLET OEMIRYOLLARI ll TllCI 

iSLETME 1000Rl0801EI : 
Memur Ahnacak 

l - Devlet Oemiryolları Adana ltletme Meaul Muhuiplitinde 
i.1tihdam edilmek üzere müsabaka ile LiH ve Orta Mektep mezunla
nndan memur alınacaktır. 

2 - Müsabakada kazanan Liae mezunlanna 74, Orta Mektep 
mezunlanna da 60 lira ücret verilecektir. 

3 - Müsabaka imtilwn 4 - 8 - 942 Sah rünü aut 14 de 
lı~etme Müdlrliitünde yapılacakbr. 

4 - Müaab•kaya iftirak tıraiti fUAlardır: 
A - Tlrk olmak. 
8 - Ecnebi bir kimae ile evli olmamak. 
C - Aakerlilini bitirmit ve yatı 30 zu ıeçmemiı olmak (30) 

yq dabHdir. 
D - idare Doktorlara taraf•ndan yapalacak muayenede 11bhl du· 

rumları vıxife 16rmete elverifli olmak. 
S - Mllracaat iıtidalarına ballanacak vesikalar eanlardar: 
Nüfus clıdanı , Diploma veya tasdikname , Aıkerlik veaikuı 

ve ukerlik yoklamaları, Polisten taadikli iyi huy Uiıdı, Çiçek qası 
Ufıdı , Evli iıe evlenme clıdanı Altı ,adet veıikabk fototraf. 

6 - Daha faıla matamat iatiyenler ltletme Midlrllth• biııat 
mGracaat etmelidir. 

7 - lıtidalar en ıeç 3 - 8 - 942 Paaarteai ıilnl Mat 17 ye 

kadar kabul olunur. 
1+m 

L K. 

ADAIA ERm UIUllDEI : 
Fiab 

L K. 

% 7,5 
Muvakkat teminat 

L K. Cinai 

3ooo 00 3oooo lo 225 oo Ekmek beher adedi 6c»o pam 

8ooo 00 8ooO 
S5So oo looo 
1200 00 1000 

198o 00 2000 
720 00 6oo 

175o oo Sooo 
1000 00 2Soo 
94o 00 2000 

4So 00 3ooo 
l~ oo ıooo 

64o oo 8oo 
13~0 oo tooo 
125<> 00 Sooo 
1200 oo looo 

1 00 

l 8S 
1 20 

99 
l 20 

35 
40 
47 
ıs 

1 So 
80 

1 3S 
2S 
4o 

'° 

6oo 00 

416 2S 
9o 00 

148 So 
S4 00 

111 25 
7S oo 
7o So 
34 00 

112 5o 
48 00 

ıol 2S 
94 00 

hesabiyle 

Koyun eti 
Sade yat (Urfa) 
Kesme ıeker 
Toz teker 
Salça 
Kuru faıulya (Mıden) 
Nohut 
Pirinç 
Kuru sotan 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Ayvalık zeytin yat' 
Patates 

9o oo Yoturt 
67 ~o SCh 9oo 00 3000 

1725 00 75000 
48oo 00 12oooo 

~.3o 13o oo Maden kömOril (Unyit) 
4 36o oo Mete odunu ( Maden kömilrü a 

lınmadıtı takdirde.) 

looo oo looo 1 oo 75 oo Yrfil sabun. 

Okulumuz pansiyonunun 1 Eyhll 1942 den 31 -- S - ı943 ta· 
ribine kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı ola« yubnda ciM .ve müf· 
redab yasalı 19 kalem erzaJun 2490 sayılı kanun mucibin• 17-7-
1942 tarihinden itibaren 15 riin müddetle eksiltmeye konalmutt•r. 
latekWerin l - 8 - 1942 Cumartesi pnü saat lo da Maarif Mü· 
diiriyetinde mütetekkil sabo alma komisyonuna muvakkat teminat 
makbu1lariyle birlikte müracaat etmeleri ilin olunur. 

17-25-3o 1439<> 

Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 
Cinai 

Ekmek 
Sadeyatı 
Zeytinyall 
Koyun eti 
Keçi • 
Sıtar • 
Kuru fasulye 
Pirinç 
8\llpr 
Kank IDel'c:iaıek 

Keame .. ker 
Toı • 
Patates 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Odun 
Me .. K6mllrü 
Gazyata 
Kuru ıotan 
Tuz 
Salça 
Kuru üaiim 
• incir 
Çay 
Kara biber 
Kırmıza • 
Nohut 
Pekmez 
Tahin 

Miktan 
Kilo 

Sooou 
2oeo 
3ooo 
2000 
Sooo 
2000 
7000 
7000 

14eoo 
2ooo 
1800 
2090 
6ooo 
2000 
2Soo 
~ 
3oooo 

2ooo 
Jooo 
4Goo 
ıooo 

leoo 
looo 

5 
2 

25 
26oo 
2000 
looo 

Fi atı 
Kurut Sn. 

26 66 
25o 
120 
loo 
6o 
5o 
3o 
47 

40 
45 

119 
99 
2S 
8o 

too 
1 
6 

27 
15 
lo 
ıoo 

6S 
7o 

171o 
tlo 
100 

4S 
7o 

too 

Tutara 
Ura Kr. 

13310 
5ooo 
J6eo 
2ooo 
Jueo 
looo 
ııoo 

329o 
S6oo 

9oo 
ııto 

191e 
t5oo 
16oo 
2Soo 
Sooo 
lloe 

54o 
45o 
4oe 

1000 
6So 
700 ., 

3 6o 
25 

1170 . 
14oo 
ıooo 

Temiutı 
Ura Kr. 

9\9 75 
37S 
270 
lSo 
m 
75 

157 '° 
24'1 15 
42o 

67 So 
19 2S 

•• 59 

··~ 58 ·12D 
117 5o 
375 
135 
4o 5o 
D 7J 

'° 71 
.. 75 
~ 5o 
6 47 

'D 
l tf1 

17 75 
tos 
7S 

l - Yukarıda cinı ve miktarı yeaıb erıak Enatitl ibtiJaçlar• içia 
249o ıayılı kanuna 16re açık eklllt•e aaretlyle aabn alınacaktır. 

2 - ihale 10 Atuato .. 1942 Paaarteıi ti1nü ıaat 16 da Enttitl4e 

yapılacaktır. 
3 - Satan alınacak er11kın tenlllm ye1 i l!.nititldlr. 
4 - Faal• iaahıt almak iateyenler Enıtitly• mlracaat et•Udir. 
5 - Talip olanların teminat akçalaranı yatar•lf olarak komiıyo• 

Da mlracaatları. 
2S-3o-3-8 1404 

11 in 
inhisarlar Adana Bqmüdürlüpnden : 

1- inhisarlar Ceyhan idaresi anbarlarlyle Şim_.er 
istasyonu vt1 Kozan, Kadirli idareleri ambarlan aruancla müte
kabilen naldolunacak idareye ait Tuzdan rayri 200 ton atır
lıtuıda bil'cüınle mevaddan nakli işi Şartnamesi mucibince mu• 
kavele akdi tarihinden itib.ıren bir seu mücldede muteber 
olmak üzere açık ektiltm ,ye koca11lm:ıı ve eksiltme riiraii olaa 
18/61942 tarihiade talip çakmıda~ Wr ay aarfaada ~· 
hkla ihaleıi yapalmak üzere 30/7/94? perfe•M 1Wıii 1Ut 14 
e barakılantbl' • 

2- Eksiltme Ceyhan inhisarlar iduesinde yapalacaktar. 
3- Şartnameyi rörmek ve fazla izabat ahMk ., .... 

Adana VIJ c~ybarı idarelerine müracaat etmellclir. 
4 - Pazarlata iştirak edecekler mubammea bedelin % 1,S 

rüven parasuu iıtirakten evvel idare vezneline yabraaalan 
ilin olunur. tS-20-25 14376 

Umumi Nepiyat M&liri : MMlt G&çli 

BuaWı tar•r : T&rbiıl .._.,. 


