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REISICUMHURUMUZU Z SEYAHATLARI 

MiLLi ŞEE YENi 
GEZiYE BAŞLADI 

ı ı_sovyet ceph•_•'_ı ı rAd;;; -Misis 
Voronejde : yolu Köprüsü 

~FRIKAD~ 

CEPHEDEKi 
DURGUNLUK 
lngilizler aldıklar 

yerlere yerleşiyor 

Arıkan : 25 (R•dyo Oazeteal) 
Mıaar crplıes: ııde ( •. giliı. taarrnıu 
duı muşa lu·rıu· nıek tediı, lngilizlt-r 
ıki tüı; lük tıuu ı u:ıaıa İ$1l ·'' rtınıı 
olduldaıı ) rılrı e \ rılrfııır·),. ça· 
lı~mısUaılır. 

lıhııdrıhr : 25 (ıı 8 ) - Mar· 
•11 MOJtıuh lııiilı~ lıaı p Kf'rııilc-ri 
l11ıafuıdun ııltı dtla hoıııhardıınaıı 
edıhniş ve bur"} 11 bih ük çapta 
nıermilcrd ı: rı ıki bin kadJr nırrmi 
11talmııtır. 

Kahire : 25 (a.a )- Ortaşaık 
lrıriliı. kuvvetleri umumi lı.ararııl · 
hınan tebliti: 

D&n lutalaramıı. bir ,cin evvel 
Y'Jnlta mwharebelerde ele geçi· 
rilen mevıileJi saglamlıftmuıı 

lerdır. Şimal ve mcrkeı. kuimle 
riade topçumuz. ve tank devriye
lerimiz. düfmanı hırpalamıflardır. 

Cenup kesiminde bildirilecek 
bir ıey olmamııtır. Hafıf bomba 
uçakları, merkez. kesimindeki he 
deftere k•rft bir sıra akuuarda 
bulunmuflardar. Bombacı av uçak-

• lanmıı. topçu mevzilerini ve ırabı 
topluluklarını bombalamıılardır . 

verilecek 
yemeklik 

Seyhan V alilijinden : 
Pamuk toplamaıında çahıa

cak olan ameleye ıimdiden avını 
olıualt butda~. arpa, un ve bu~ 
ıur veril~k i.twındili ınlattlmak· 
tadsr • 

MemJeketin ötedenberi tea
aıilli olan bu itte de hükumet 
esas itibarile çiftçimize kotayhk 
ıöstermete taraftardır. Ancek ıs 
Atustoıa kadar Ofise borçlanan
ların teılimıtı devam etmekte 
oW8"tnde& bu tealimata aui tcair 
eclecek halleri önlemek mecbu
riMBtindeyi& . Bu i'6b•I• Ofa.• 
bwcunu ödemif olsun olmasın 
knnsenin ı ~ AtuW&lan evHl 
••eleye veya bafh her hanri 
b•aine a.vaps mlibadele ııatıı ve 
•ıir yollarla bufdıy ,bulıur, arpa, 
unı ıibi mıddc .. ri v.ermeleri ve 
dMtir elmelcri yaaak cdilmitlir . 

HilAfına ha.u ket e,denlerden 
•len \'e verenler adliyeye , alının 
veı v"rilen mallar da Ofııe- tHli111 
edill'cektir. 

Viliyeti bu gibi ıc-crt ted 
birlere tevusilldrn müstatn1 ini 
aıılırını ıayın çiftçilerimi&den ri · 
cı ederim. 

s~yhan Valiıi 

Alllfı •ıd~olaA 

Ankara : 25 (Türksözil Muhabirinden]- Reisicumhur l.met lnöuü 
memleket dahilindeki seyahatlerine lstanbul istikametinde devam et· 
mek Gz~re dGn alqam saat 22 de Ankara'dao hareket buyurmuı· 
lardır. 

Reisicumhurumuz A11kara ıı•rmda Büyük Millet Mecliai Reiai 
Abdülhalik Rend11, Başvekil ve Hariciye Vekili Ş. SaracOtlu. Genel
kurmay Bqkauı Mareıal Fevzi Çakmuk, şehrimizde bulunan vekiller, 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve Umumi idare heyeti au
ları, mebuslar, geııeraller, Ankara Vulisi ve Garnizon Kowutırnı, An· 
kara Emniyet Müdürü ve Merku Kowutanı ve diicr ıuıkeri ve wülki 
erkan tarafındaıı uturlanruışlardır 

lıtaobul : 25 (Türksözü Muhabiri ıden)- lnaoü Yalovayı tepif 
etmişlerdir. ________________ ._. -----

M111r c,.pheainJe çalııan hür Franıız aıkerleri 

Ziraat enstitüsü 
yeni mezunları 

Hindistan 
meselesi 

isyan şayiası 
Anhrı: 22 (R•llyo Gazeteal)
Bazı haberlere iÖre Hindistanda 
iıyanlartn baıladıte iddıa ol•nu· 
)Of. Yine mihvere röre, bu batp 
ingaliı ve amerikan enperyalix· 
mine kartı yapılmaktadır. Mare
şal Çan-Kay-Şek Hind kongre
ıine ğönderdiği bir mesajde in. 
ıiltere aleyhinde alman karardan 

• vaıaeçilmuini, Çünki bu kararın 

Japon emellerinin huıulünü teshil 
edtceiini bil<iirmiştir . 

Ticaret Vekilimizin 
dünkü seyahatleri 

Balıkesir : 25 ( a. a . ) - Ti
caret Vekilimiz. Behçet Uı buiÜn 
buraya aelmif, t~maa!ardı bulun· 
duldan aonra Ere bölguine ha
reket elmiftir . 

-----...-

Ankara : 25 ( Türlıaöıü mu
habirinden ) - Ziraat fakültesin· 
den mezun olar ak yüksek ziraat 
mühendisi akademik ünvan ve 
diplomasını almağa hak kazanan 
45 yüksek ziraat mühcndiai fun· 
!ardır: Hıfzı Güner .Ihsan Eğeciotlu, 
Celil Ayaydın, Ali Araz, Levent 
Akman, Halis Alagöz, Mecit Ca· 
gatay , lbrahim Gökpınar ,:Mualla 
Taptık, Yakup Ôzu~urlu, Muıtefı 
Baysat, Sabit Alcal , Fuat Suner , 
Abdi Bozo~lu, Nuri Benli, Recai 
Tatan , Adnan Baıaran , Hlmi 
Kuyr u"çu , Yatar Sökmf'n , Ah
met Toroılu, Muzaffer Koç, Nu 
rettin Altınkaya , Saad~t Bayav , 
Havva Daban , Mc:hmet Ôı.ddir
mcn, Sabahattin Tanca, Şemıed-
din Balta, Hüııeyin Çolak, Faruk 
Akarca , Mehmet Tür.ün , Ah~t 
Çetiner, Faik demirdet, Fua.t Şen· 
dur , Mehmet Turanbahn , SalA 
haddin Türüt , Nail Scr.ıin Veli 
Beygirci , Enver Zeynelril , Emin 
Gür , Oıımın Aysoy , Mehmet 
Par , Faik Çolpan , Mehmet Sa 
Salim Gök.tuna , Galip Pıkloylu 
ve Rauf Bıhçc-cioğlu . 

-------------
ı .................................................. ı 

İ Kara Borsa 1 
ı ı 

1 Ne Yapıyor? İ 
ı ı 
J MÜHiM VE ESASLI TETKiKLER i 
ı lat-.ıbul : 25 (Türluözü Muhabirinden) - Ticaret V eldle· ı 
it tine mensup baza alikadar kara boraasmıo faaliyeti hmlltada S 

mühim ve esaılı tetkikler yapmaktadırlar. Son •flolerde artan ı 1 bu gizli faaliyet üzerinde aaakadıtrlar eaaslı surette durmut· ı 
~r. S ! Haber aldıfıımıza röre baı.ı esealı maddeler Gı.eri11de nor- ı i mal piyaaa ile kara borsa piyaıaaı arasında mukayeseli bir ı 

! cetvel hazırlanarak A.nkarayıt rönderilmlttir· ı ..................................................... 

teşebbüs 
Ruslarda 

Cenup kesiminde 
Alman tehlikesi 

•ovoçeıllaJI dl• 
A .. ular. altlı 

Ankara : 25 (Radyo gazetesl)
Bugün Alman yaz taarruzunun 
dördüncü haftası dolmuştur . Mur 
manıktan Omeraya kadar hiç bir 
deA"itlklik olmamlfbr . Voronejde 

· tqebbOı timdilik Sovyetler elin-
dedir. Denebilir ki, 1900 kilomet
rrlık hir c,.pht'<le yeni bir dc-ğ'i
şilclik )'Oktur. 

Almıııı tebliğinr aöıe, Sov-

• • ı 
ı 

____ ... ____ --

Valimiz işe el koydu ; ve 
derhal temirata başlandı 

• ı ••••••••••••• 
f Miai• Adana ara#ındalıi bir lıöpTüniın u.zan •a· f 
f man"anberi 602alı olma•ı yüzünden Çilfinin 11• Tic· f 
f carın biyiilr. bir münalcale 11üflii1ü ile. lcarıılaftıfını f 
ı yazmıftılı. Ôlrendifimi.ze 116re Sayın Valimiz A lıil ı 

ı 
EyiJoion • ha İf• önemle ~ı koymuf oe bu K6priJnin f 
İnfa İfİnİ ihale •flirmİftİr. Köpriı pelı yakında yapıla· t 

f cak ve ııidiı ııeliıl! açılacalıtır. ı 

l ... ~ ....................• 
yetler Don ııdu ine yaltlatmıkta· ı -- -
dır. Roııtof tamam ile i•gal edil· B k• h ı 
mişti~. _Almanlar aşa~ı Dun'u geı;· U sene ) ma SU 
mrk ·~·ııı tıutrıuuia hulunnıalıta· 

<lır. k l h ld B,.ılirı : 25 ( a. a . ) - Ro•· pe norıııa a e 
tof şimalinde NCJvaı;eııkll f chrioi 
Aluıanlar i12al etmişkrclir. 

Berlin : 25 ( a. A. ) - D. N. 
B. ajansı Alman başkumandanhtı· 
nın bugünkü tebliti hakkında ıu 
tamamlayıcı matam•ta MIDlşhr: 

Bugünkil teblitdc bi1dirilditi 
üzere Rostof Alman ve Slovak 
kıtaları tarafından işgal edilmiştir. 

Bu şehrin ele geçirilmesini Sov
yet cephesindeki bütün Alman 
hamlesinin başlıca muvakkat neti
celerinden biri olarak mülalea et· 
mek ıcrektir. 

Sovyetler , aşağı Don'un 
mühim bir geçidi ve birinci dere 
cede ehemmiyette bi!" muvasall 
noktası olan bu şehri iyi bir şe· 
kilde ve derinliğine hazırlanmış 

çok büyük müdafaa hatlariyle 
korumuşlardır. 

Bu Rostof müstahkem bölrc
sinde nisbeten kısa süren çok şid· 
detli muharebelerden sonra bol· 
şeviklerin mukavemeti kınlmııtır. 
Bu hal , Alman ve müttefik kuv
vetlerin eksilmiyen savaş kudret
lerine ve askeri tecrübelerine en 
mükemmel bir delildir. 

Şunu da kaydetmek lizımdar 
ki Rostof'un düımesiyle Don neh· 
rinin a~zını tefkil eden bölge Al
manların eline geçmiş ve bu suret 
le Almanlann cenup kanadları 
reniı ölçüde yeni harekat imkan
lara içi.n bir bı~ama noktası ka
zınmıştır. 

Sovyetlc-re gelince Rostof'u 
kaybetmekle çok mühim bir ikh· 
sadr ve sınat merkezi elden çıkar· 
mışlardar. Hatarlardadır ki Ruslar 
geçen sene burasını ııeri almak 
ve elde bnlundurmak için büyük 
kuvvetler kullanmışlardı. 

Don üzerindeki büyük muha
rebenin umumi tablosu , Alman 
ve mflttefik kıtaları her tarafta 
ruuıaffer ve Sovyetleri ise Alman 
ordulannın muazzam darbelerini 
boşuna önlemek için boşuna gay
retler sarfeder bir halde ıöıter
mektedir. 

Krips , Eden ve 
Halin nutuklan 

Ankara : 25 (Radyo Claz .. ..V
Eden ve Hal tarafındın ıöylenen 
nutulilar f6niin f'n milhim politik 
mevauudur • Bu nutuklar harbin 
kazanılacatını anlatmakta ve ya
rınki dünyanın nasıl olıcatını 
izaha çalıımalctadır . Mihver iıe 
bu nutukları , harbin mesulleri 
Arıılo • Saksoalaran aayri kabil 
tatbik aör.leri olarak tavıif edi
yor. Kripa de bugün bir nutuk 
ıöyliyerek harp ıonrni dlnya11 
iberinde durmuftur • 

Ankara : 25 ( Tiirkııöıü muhabirinden )- Ziraat Vclciletinin H · 

lihiyettar ma""mlarıııdan aldıQ-ımır. ırıılümata göre Buraa, Kocaeli ve 
ditt!r bar.ı vilayetlerde mahsulü sinek ba•maaı veya yatmurlırın yıt
mamHı dolayıaile vukua ıelen tahribat bütün memleketin aenelik hu
bubat iıtihaaline teıir edec!ek bir milcyaata detildir . Şimdiye kadar 
Ziraat Vekaletine 40 viJAyetlf'D rönderilen mütch•~·· raporları ba 
hakikati o rtaya koymuıtur. Mahıul, umumi vaı.iyete göre geçen te• 

neden daha az deiildir. 

Malüm oldutu bere seçen 
sene ~kmek tevzi uıali bir hayli 
ieç olarak veıikaya tAbi tutul

duQ"u halde büylk mikyaata bir 
ekmek 11kınlı11 çekilmemiftir. Bu 

tedbw devam ettitine ıöre ve 
altkadarların teminatına naaaran 
bu,Onldi hale dev... edilmekle 

beraber hiç bir ıuretle mit\tilita 
utranılmıyacntır . 

Hlk'Gmetimi:ı.in ekhlt yeni ted· 
birler de müıtahlili şeYk~ ıctir• 

diQ'inden, ıelecek sene , eter ta
biat bir aksilik yapmazsa ekim 
vaaiyeli-. bupioin çol. ibtiade 
olecaktır . 

Milli şefimizin 
teşekkürleri 

Ankara : 25 (a.a,)- Mili 
fefimir. Lor.an yıldönümü minıae· 

betiyle aldıkları tebriklerden mil. 
tehaasis olmuılar ve millete tc$ek· 

kürlerinin iblitına aoıdolu ajıa-
11m memur etmifterdir. 

••• 
Ankara ; 25 (a.a.)- Mitlt 

tefle lıpanyı devlet reiıi araaındı 

İspanyol milll bayramı milnaacbe • 
tiyle telıraflar teati edilmiştir. 

Adana'daki fakir 
çocuklara şeker 
tevziatı başlıyor 

Muhtaç çıcuklara aydı 500 

ı.ram şeker tevı.i edilecefi ma· 
lumdur. Bu hususta aldıtımı& ma· 

limata ı&e , muhtaç çocuklara 

,.r tflftitne ait talimat beledi

yemize relmiştir. Bu taUmata rö
re, 30 lir aya kadar ayhk ıeliri 

olan aileler fakir aayılacalc ve 

bunların çocuklerından bet yaıına 

kadar olanlara belediyece mahalle 

m6mesıilleri vaaıtasile teıbit etti· 

rilerek şeker tevziatına batlına-

caktır. 

Çocuk adedi ilçten fazla olan 

ve aylık getirleri 40 1 iraya kadar 

bulunan aileler de bu tevr.iattan 

ietifade edeceklerdir. Şeker mik

tarı her çocuk için dört aylık bir

den olarak datıtılacaktır . 

Mahalle mlmenilleri tarafın-

dan teıbit edilecek olan çocuk-

1 
lann aileleri belediye hududu da

hilinde ikamet eder olacaklırıtır • 

-
IRLANDA'YA 
ÇIKAN YENi 
KUVVETLER 

l..ondra : 25 ( •· •· )- BGylk 
bir kafile ile Atlantiti ıeçen A-

merikan kıtal•ranclan mGrekkep 
bGyGk bir kunet bir middet 

evvel fim•ll lrlandaya visıl ol· 
mllflur • 

\'lzlollerlml• 
dla geıe geldi 
lıkenderundaki bölreler ara11 

birincilitini kazanın y6ıüclleri· 

miz diln ıece Halaydan tehrimiso 

dönmüıterdir, 
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J Cenubun Yegane Sayfiyesi.. J ! 

Şehir içme suyu 
muvakkat tesisatı 

Ruam gör8ldtl 

i iSKEHDERUN SOGUKOLUK YAYLASINOA ıı 1 

• 1 

Şehire içme suyu temini için 
muv&kkat teııisat yapılmaya baş· 
!andığını evvelce yazmıştık. Bu 
hususta aldığınııı malumata göre 
muvakkat tesisat işi devam etmek 
tedir. Ağustos nihayetine karlar 
şehre su verilmesine azami gay
ret sarfediliyor. 

. ! Çamlar Oteli i 1 

ı ------ -·-. -- - -- -·- ı 
Şehird(! üç Rllam vakası 

ı Otele elektrik cereyanı gelm~tir. On günden fazla ı 

Halkevimizin 
yüzme müsabakası 

Bugün öğl~deu sonra yüıme 
havuzunda Haıkevimiıin tertip 

1 
eylediği Halkevi kupası müsabak· 1 

ları yapılacaktır. Bu müsabakalara 
1 

Hatayda birinciliği kazanan takım · il 
ela iştirak edt"ceğiııden çok alaka · . 
lı olacaği tahmin edilmektedir . ı 

Hayvan hastalıkları 1 

1 
Yalmanlı köyü mandalarında 

çıktığını yazdığımız Barbon has· 
talığı alınan fenni tedbirle öıılen· 
mişti. Çınaılı köyü ktçilerinde 
~·içek lıtıslalığı çıkmış v~ ıılınan 
tr.dııiı kı nt> L İce siııılt· öıılcıımiştiı. 

Barda ku. vga 
CuınAli oı{lu Reşi t ile Mf'h 

met oğlu l iüseyiıı C ııı bılıtl yaz· 
lık barda ~arlıoş ul.ırıık kavga 
cıtıklerindl·ll lıakl111 ı1ıdıı k !Sllllııi 
mu::ımele ya(Jılmışlır. 

Kadın kavgası 

r 

Diyarbakırlı Yu"uf kııı Güıin 1 
Alıyüzlü, komşularından Sı•nıihayı 

dö~düğünden hakkında kanuni 
mu amel~ ~ apılınıştır. 

Yeni Mersin 
Arkadaşıınız 

Y eui Mersin arkaJaşıwız dün 
ou Leş yuşıııu Laswıştır Muv&.f 
kiyelli ııeşriy&l lıayatıuda ıırk11 
d1ışııuıza d<ıLa çok u.tuıı yıllıu 

dileriz, 

Ölüın 
Memleketimiı.iıı tanınmış an

tikacılarından Mehmet Fıkri dün 
V<'fat etmiştir . Ölüye Tanrıdan 
ralınıet , ailcbiııe lıı.ı§ sa~lığı di-: 
!eriz. 

\ TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

P.:ızar-26.7.19-12 

8.3.0 Progı am ve ınc mlekel sa al 

ayarı. 

8.32 Müzik : Hafı( pıogıam (Pi.) 

8.40 Aians Habeı lcı i. 

8 .55 Müzik : Halfif parçalar ve 
Merşlar (Pi.) 

9.20/ 
9.35 Evin saati. 

12.30 Pıogr:ım ve Memleket saat 

A}ar. 
12.35 Müzilc : Zeybek, Oyun ha-

vaları ve Türküler. 

12.45 Ajana Haberleı i. 

13.oo Müzik : Ka11şık Şarkılar. 

13.30/ 
13.30 Müıik : Radyo Salon Or

kestrası. 1 rası . ( Violonist 

Necip Aşkın). 

18.00 

18.03 

18.40 

19.3U 

19 45 

Program ve Memleket saat, 

Ayarı. 

Müzik: Radyo Dans Orkes• 
lrasının ~ Nihad Esengil 
İdaresinde). 
Müzik : Fasıl Heyeti. 

Memleket Saat Ay'arı ve 
Ajana Haberleri. 

lstanbul At Yarışlarının Netı 

celeri. 
19.55 Müzik : Oda Musikisi. 

'.lo.1 S 
2o.3o 
21.00 
21.10 

Konuşma (Tutum ve Bakım 
Müzik : Şarkı ve Türküler. 
Konuima (Ziraat saati). 
Temsil. Kimgil ailesi. 

görüldüğünden bunlar hakkında 
fenni tedbirler alındığı gibi, · bü 
tün vesaiti na1'liye hayvanları par
ti parti, veteriner daıresice mua· 
yene edilmeye başlaıınıışlır. 

Kontrölörleri 
eleme işi 

Merkeze davet edilen koııt

rölörlerin eleme işlerin<t cdvam 
edilmektedir. Bu elemelerde muvaf
fakolacak kontrölörler yeni vazi· 
felerine göııderilecelcler<lir. 

Belediye reisi 
Belediye rrisi Bay Kasım 

Ener 40 gün izin aldığından dün 
şehrimizden ;ıyrılmıştır . Belediye 
reisinin yerine Bay Hazı ;n Savcı 

vekalet etmektedir. 

Duyduklanmız --------- ___ , 
Beyaz Zenciler 

F
iladelfiyalı Lir profesör uzuıı 
tec, übe ve tetkiklerden sonra 
bir Lenciyi beyaz yapmıştır. 

Profesörün, ültrıtviyole şuaatı lt: · 

~iri altıuda bıraktığı zeucinin teııi 
Ü.terinde e\lvela beya.t lekdeı 

vücuda ~elmiştir. Uı.uıı Lttuıan hu 
şuaya tabi tutlaıt ı.iyah zenci 
bir gilıı tuwaweu Leyaza dön 

müştür. 

Bu hadise, Aı..ut:riL..11.da zenci · 
lc!r üzerinde wewnuniyd verici 
ulalıtu uyırndıruuşlır. Zeııdler Le · 
yıu.lıula u.-tık renk itihüriyle Je 
[arkları olwıyttcaklıArmı üwit ede:: 

ı ~k seviuwiflerdir. 

Şt>hirlerin Yofı 
Yapılan tetkiklere göre, şe · 

lıir hayatı çok eski zawanlardan · 
beri varwış. lrandaki kazılar şeb· 
rin yedi, sekiz bin sene evvel 
mevcudolduğuııu göstermiştir. Bu 
nuo üzerin~ araştırmalara devam 
edilmesi kararlaşhrılmıştır. Mede
niyetin şehir hayatiyle beraber 
başladığl bilindiğinden, Irandaki 
befriyattan elde edilen neticelere 
büyük ehemiyet veriliyor. 

Parklara buğday ekiliyor 
Jtalyanm Milano şehrinde bü

tün arsalara, bahçelere buğday 
ve mısır ekilmiştir. 

Evvelki sene 45 bin metre 
karelik yer ekilmişken geçen sene 
bu mikdar 569,500 metre kareyi 
bulmuştur. Şimdi buğday mah 
sulü yetiştiğinden, yakında hasat 

başhyacaktır. 
MUauodan sonra Brüksel şehri 

de parklarda, arsalarda, batta 
umumi meydanlarda patates ekil · 

mektedir. 
Deniz yosunundan reçel ! 

Norveçte deniz yosunlarının 
fiatı yüze elli derecesinde artı
rılmıştır. 

Evvelce bu yosunlardan yalnız 
iyot çıkarılırdı. Şimdi bunlar hay· 
vanlara yedirilmekte, gübre, sa
bun, muşamba yapmak için kul · 
Janılmaktadır . Deniz yosunundan 
reçel, dondurmada .. yapllıyor. De 
niz yosununun hayvanları çok 

beslediği anlaşılmııtır. 

KAYIP - Ziraat Bankasının 
20-3- 937 tarih ve 1609 numa 
ralı cüzdanına koymuş olduğum 

tatbik mührümü kazaen kaybet
tim. Hükmü olmadığını ilan ede· 

rim . 
Veli Sevim 

KAYIP - 330-331 senesin 
de Arapkirde E.sk işehir Rüştiye· 
sinden almış olduğum mezuniyet 
şahadetnamemi kaybettim . Yeni · 
sini alaca~ımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim . 

Arıtplcirli Ahmet Turhan 
o~lu Mehmet Şahin 

Demiralp 

ı 
kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Banyolar t 
sınıflara ayn\mış olup fiyatlar herkese elverişlidir. .,,. 

O Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü ı 
: ÇAfvlLAR Otelinde geçiriniz. ı.C> 
ı 3~15 14426 ı 
~~~•~••••••~•++++++••~~•o~+ - ------

11 an 
OSMANİYE BElEDİYESiNDEN : 
14806 lira bedeli keşifli elektrik tesisine talip zuhur etme

diğinden 6-7-942 tarihinden 6-8-942 perşembe günü saat 
14 de kadar pazarlık suretile verileceği ilan olunur . 

11-16-21-26 14360 

OEVlET O[MİRYOtLARI Al TiNCi 
i~lETME MOOORlOGONDEN · 

Memur Ahnacak 
- Dı:dd Demiryollım Adana lşlelmP. Me-sul Muhasipliğinde 

i3titıdam edilınl!k üzne müs.:tbaka jk Lise ve Orta Mektrp mnunla

tınrlan memur alınııcaklır. 
2 - Müsabakada kannan Lise m~ıunlarına 7 '1, Orta Mı:ktep 

uıe:ıunlarıııa da 60 lira ücret vuilecektir. 
3 - Müsabaka imtihanı 4 - 8 - 942 Salı günü saat H de 

Lşlelm~ Müdürlüğünde yapılacaktıı . 
4 - MüHbttkaya iştiralı.. şataiti $Uı.ılardır: 

A - Türk olmak. 
B - Ecnebi bir \ıinıse ile evli olıııaınak. 
C - A~lı.erliğini bitiı miş ve yuş• :-SO Lll g•·c;ınr.miş olmak. (30) 

yaş dtıhildir. 
O - l<lare Doktor lııı ı tıudfındaıı yapılı:tcıtk muay,·ııede sılıhi du 

ruııılıırı vazıfe gör ınt-~e elverişli ulmalc. 

5 - Müraca1:1t iııtidaların:ı bağlıınaca\t v e!likalar şunlardır: 
Nüfus cüıd~rıı , Diploma veya tas<lılcname , Askerlık vesikası 

ve ashrlık yoklamaları, Polisten tasdikli iyi huy kağıdı, Çiçek aşısı 
\ıağıdı , E.vli ise cvlenıne cüLdanı Altı ,adet vesikalık fotoğraf. 

6 - Daha faı.la malumat iııtiycnler İşletme Müdürlüğüne bizıat 
müracaat etmelidir. 

7 - l!tidalar en g~ç 3 - 8 - 942 Paıarteııi günü saıtt 17 ye 

kadar kabul olunur. 
24 - 25- 26 14433 

i 'an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 

l - İnhinrlar C eyhan idaresi anbarlariy1e Şimendifer is
tasyouu arasında tahminen 250 ve Yumurtalık idaresi anbar· 
lan arasında 5'> ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi şartname 
mucibince mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddet
le açık eksiltmeye konulmuş ve ikinci ihale günü olarak tayin
edilen 18/6/942 gününde talibi tarafından dermeyan edilen 
fiat haddı layıkta görülmediğinden bir ay zarfında pazarlık 
ihalesi yapılmak üzere 3017;942 perşembe günü saat 14 e bıra-
kılmıştır • 

2- Eksiltme Ceyhan inhisarlar idaresinde yapılacaktır . 
3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istizenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir.' 
4 - Pazarlığa iştirak edecekler muhammen bedelin % 7 ,5 

güven parasını iştirakten evvel idare veznesine yatırmaları ilAn 
olnnur. 15-20-25 14575 
------------- - - ------ -

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlariyle tütün fabri

kası ve rakı imlathanelerinden Karaisalı inhisarlar idaresine 
naklolunacak tahminen (60000) kilo mamul tütün , içki ve di· 
ğer bil'cümle eşyanın taşınması işi açık eksiltmeye konulmuş, 
eksiltme günü olan 20/7/942 gününde talip zuhur etmediğin
den eksiltme on gün uzahlarak 30·7-942 tarihine raslayan per· 
şembe günü saat 12 de yapılması kararlaıtırılmıştır. 

Eksiltme inhisarlar idaresi Başmüdürlük binasında yapı'a· 
caktır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

satış şubesine mür~caat etmelidir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7 

buçuğu olan 1 13 lira güven parasını eksiltmeye iştirakten ev
vel Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 

26-28 14440 

il 
ı 
ı 
ı 
ı 
: 

Defne Oteli 
Harbiye'de (Antakya'da] 

Çağlayanların ortasında, geniş salonları, her türlü 
konforü haiz rahat odaları, ve cazbandı ile cenubun en 
lüks ve güzel otelidir. 

Temmuz 10 dan itibaren açılmışt.r. 

Tam Panaiyon ( Kahvealtı, Yemek, Banyo) kabul 
edilir. 

Flyatı~r çok mutedildir. 
.............. 

Turizm Oteli 
ı 

Soğuk Oluk'ta l 
Bu yaz yep yeni tesisatla müşterilerini i 

kabule hazırlanmıştır. 
Hatayın ve bütün Çukurovanın en güzel sayfiyesi ve isti 

rahat yeri olan Souk Olukta sakin ve rahat bir tatil devresi 
geçirmek isterseniz mutlaka TURİZM OTELİ'oe ininiz. 

-----· .... ~···- -

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Yeniden tonz.im ediltm bahfe•i ve lohantasile An

takyado aeçme insanların toplantı yn idir. 

MÜRACAATLARA TELG 'lAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daiıni Encüıneninden : 

1- Kozan - Feke-Saimbeyli yolu üzeıfode C öksu köprü· 
sünün bazı aksa mır.ın sökülüp yeni kerestelerle tamiri ( 1471) 
lira üzeriııdt>n aç1k eksiltmeye konulıııuştur. . 

2- Eksiltme6.8.942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
( 1 O) da vilayet daimi ene ümeııinde yapılacaktır. 

3 - lstiyenler keşit evrakını görmek için Nafia miidürlü
ğüne müracaat edebilir. 

4- isteklilerin (11 O) lira 33 kuruş'uk kat'i te-minat ver· 
meleri lazımdır. 

i 1 an 
S(YHA~I VilAYETI DAİMi (NCOMENİNO[N : 

1 - Adana·Misis ·Ceyhan yolu Üzerinde Sarı Çam suyunun 
yolu tehdid ettiği mahalde yapılacak istinat divarı inşaatı 

( 1S119) lira (70) kuruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6/81942 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 10.30 da vilayet daimi Encümeninde yapılacağından is
teklilerin teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü olarak bu saat
ten bir saat evvel 9.JO da encümen reisliğine vermelidirle~. 

3- lstiyenler bu işe ait keşifnane, mukavelename projesini 
ve şartnamelerini görmek Üzere Nafıa müdürlüğüne müracaa 
edebilirler. 

4- isteklilerin ( 1133) lira (98) kuruş muvakkat teminat 
vermf"leri v~ ehli~et vesikası almak üzere ihaleden üç gün 
evvel bu m.ıktar ış ~aptıklarına dair bonservislerile iki fotoğ· 
raflarını , b1r aded ellı kuruşluk bir aded on beş kuruşluk ve 
b:r aded de uçak pulunun dilekçelerine bağlamak suretile 
vilayete muracaatları lazımdır 18- 22-26-31 14393 

c :: :: :: :~· •• •• •• • : ~ ~· •· •· o· c6;C ;; +; #i AA ;o ;: :X X: ;;;; H :OE ii ff : 

'OROf.00 • OPEBAT6R 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpafa Müalim apartmanında haatnlarını 

kabule baılamııtır 
4 ıs 14398 
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Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldı ğıyer : Türksözü Matbaası 


