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ADANA ÇIFÇILERI iMTiHANINI VERDi 

A.dana Çifçisi hükômete borçlandığı hububah 
\7aktinde verdiğinden ağustosun 16 sından 
itibaren şehrimizden başka, kazanın diğer 

yerlerinde satışlar serbestçe yapılacak 

Cumartesi akşamına kadar borcunu 'ver
me genler malının garı parasını alacak 

~~~------~·---------~~-
Ceyban1 Osmaniye, Salnıbeyll1 Feke, Kozan, Kadirli ve Karalıalı 

Kazalarında buğday ödeme mGddetl 31 aıustosa kadar uzatıldı , ______________ __ 
Dün selahiyettar makamdan 1 

~'n aldıiımız malumata göre, D- · 
b d~na merkez kaza ve köyleri ~, . 

1 11~ıç, bütün Seyhan kaza ve köy
trınin ofi e hububat teslim müd-

~et'. 31 Ağustoı akşamına kadar 
~lıtrıiı tarafından temdicl edil · 

~ıştir. Buna sebep, kaııılar ve 
~·Unların köylerindeki çifçinin na· 
ıl vasıtalarını teminde güçlük 

{ekrncsi ve bu yüıdcn evvelce 
'•bit edilen 15 Ağustosa kadar 
~tı~il işinin temiıı edilemiyeCt'ğİ 
tılaheı.asıdır. 

Yultarıda dıt yazciı~ımıı gibi 

tdanıı e r..ku,...k.aıaıı ve merkez 
~azaya merbut kövler bu karar 
an hariçtir . Buraları yarın ak · 

lll1tta kadar tayin edilen mıkdar 
dııki mahsullerini ofise teslim et
llıelt mecburiyetindedir. 

d Kaıalarıniız ç ifçisi bu kar11r
&n çok memnun kalacaklardır. 

Di~er taraftan aldığımız malü
~at-a gört. Adana merkez kaza 
N!isi arpa ve yulaf mahsulünü 
0fıae müreıtep mikdar ı taşkın 
Olarak teslim etmiştir. 

Buğday mikdarının da bugün 
~llrın mürettep mikdarı <loldura

~~ı muhaklıcak görülmektedir. 
Görülüyorki Adana çifçisi bu 

1 ıltıtihandırn muvaffak olarak çık · 
~aktadır. Kazalarımııda da mü 
'cttep mikdarların vaktında dol
'lııııııacağı ümit edilmektedir. 

Adana merkez kazasına tabi 
~ıftc;iler borçlandıkları mahsulü 
'~ın t 5 inci cumartesi akşamına 
~dar .teslim etmedild~ri takdirde 
~ tarıhten sonra teshm edecek
!ti mal bedelini e;eıalı olarak , 
)'ili buğdayın 10 , arpanın 7,5 , 
~.~nın 8 kuruıtan parasını ala
·~lardır . 
. Vilayetin diier kazalarındaki 
~ıftçiler de 31 Ağustos akşamına 
'dar mahsullerini te!'lim etme-
1lleri takdirde ayni suretle ce-
~lı utış yapmak IT'CCburiyetinJe 
llacalıclardır. 

t~ ...... 

' 
...... 

: Çllçl elindeki 
t • borçlandırma 
t paııaıarı · 

• • • • • • Çi/çimiz 20 Atustos tari- f 
1 ~irıe kadar ellerinde bulunan f 
l &orç[andırma pusla/arı ve ofis·f 
f len aldıkları makbuzlarla ofisef 
'tıilracaat etmelidir. f 

• ....... 
Almanyaya giden 
Türk gazetecileri 
Sofya : 13 ( a. a. )- Alman-

~'dan dönen Türle gazeteci -
~ti bir iÜn Sofyada kalacaklardır. 

Geçen Deniz sava,laPından bir intiba 

HARiCiYEMiZDE 
MÜHiM TA YiNLER 

1 _:ovyet cephe~ 

Şimal batı 
Kafkasta 
tahliyemi? 

Kuibişef Büyük Elçiliğine ta
yin olunan Caval Açıkalın · ın ye
rine Hariciye Vekilliği Umumi 
katipliği birinci muavinliğine tayin 
edilen birinci daire Umum Müdü-
rü Feridun Cemal Erkin'in üçüncü 
dereceye ve orta elçiliğe terfii 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

Feridun Cemal Erkin Galatasaray 
lisesinden ve Paris Hukuk fakül· 
tesinden mezun ve hariciyemizin 
iÜzide memurlanndandır. Londra 
ve Prağ elçilikleri başkatipliklerin· 
de bulunduktan sonra merkeze 

gelmiş ve muhtelif şube müdürlük· 
)eri yapmıştır. 937 de Şükrü Sa
racoğlu ile birlikte Paris'te borç· 
lar müzakerelerine iştirak etmiş 

ve o tarihten beri de merkezde 
ve taşrada mühim hizmetler gör· 
müştür. 

Hariciye Vekilliği Ticaret Da
iresi Umum Müdürü Bedri Tahir 
Şdman 1 Birinci Daire Umum Mü· 
dürü Faik Zihni, ikinci Daire U· 
mum Müdürü Faik Hüseyin Hozar 
ve Protokol Umum Müdürü Sala 
hallin Arbel maslahatgüzarlığa , 
hususi kalem müdürü Nedim Vey
sel ilgin de büyük elçilik müste
şarlığına terfi etmişlerdir. 

Yurdda zelzele 
Ankara : 13 ( a . a. ) - iz. 

m~r. Balıkesir ve civarında ·hafif 
zelzeleler olmu§tur • 

Salomon adalarının 
T ulagi çevresinde 
savaş .devam ediyor 

Ankara : 13 [Radyo Gazetesi) 
Salomoo adalarının dördüncüsü 
olan Maleita'ya da Amerikalılar 
asker çıkarmııtır . Japonlar bu 
Amerikan taarruzunu hala itiraf 
etmemektedit . 

Vaşington : 13 ( a. a. ) -
Bahriye nazırlığının tebliğinde bil
dirildi~ine göre , Cenup Pasifik'
te Salomon adalarının Tulagi 
~evresinde muharebeler devam 
etmektedir. Fakat henüz kayde 
değer bir şey yoktur. 

Tebliğde bundan sonra 22 
Temmuz ile 9 Ağustos arasında 
Aleutien adalarına karşı yapılan 
hareketlerin tafsil Atı verilmektedir. 
Başlıca Amerikan hücumları 7 ve 
8 Ağustosta yaptlmıştır . 

Kiska adasındalıci düşman sa
hil bataryaları susturulmuş ve yan· 
gınlar çıkarılmıştır. Kiska limanın· 
da 9 gemi batırılmış ve 12 gemi 
hasara uğratılmıştır. 

Suvatse tehlikede 
Ankara: 13 (Radyo gazetesl)
Sovyetlerin Şimal batı Kafkas • 
ları bofaltmaya haıırlandıtı ha
ber verilmektedir . Almanların 
Suvatse'ye yalıclaştıkları da bildi· 
riliyor. 

Moskova : 13 (a. a.) - Ôğ'
le üzeri neşredilen Sovyet tebli· 
ği : 

11 A~ustos gecesi , kıtalan
Kletskaya çevresinde , Kotelniko · 
vonun şimal doğusunda ve Çers· 
kaya , Maykop ve Kransnodar 
bölgelerinde düşmanla muharebe· 
ye devam etmişlerdir. 

Cephenin diğer kesimlerinde 
(Gerfal Z Del 1&7fada) 

l\J. M enemencioğlu 
Hariciye Vekili oldu 

Ankara: 13 (Türksözü muhabiri.,.den)- latanbul Meb
uau Numan Menemencioilu Hariciye Vekaletine tayin edil· 
miı V• bu tayin yü:kaek taıdilca iktiran etmiıtir. 

Dil Kuru/tayının 
dünkü çalışmaları 
Mllll Şefimiz çaııımaıarı yakından 

takip ediyor 
Ankara: 13 (Radyo Gazatesl)
Dil Kurultayı faaliyetlerine devam 
etmektedir . Bugün encümenler 
raporları tetkilıc etmiş ve müze. 
Lcereden sonra kabul edilmiştir . 
Milli Şefimiz de bu toplantıya 
şeref vermişlerdir . Kurultay ya· 
rın toplanacak ve mesaisine son 
verecektir . 

Mersinin su saatleri 
Mersin : 13 ( Türksöz.ü Mu

habirinden ) - Bir müddet evvel 
Almanyaya sipariş edilen şehri

miz içme su tesisatına aid saat
lardan birinci partinin lstanbula 
geldiği ve bugünlerde şehrimize 
gelmesi beklenildiği memnuniyet· 
le haber alınmıştır. 

Ay sonu Adanada Ek· 
mek karaes kalkıyor 

Verilen malumata göre, Ağus
tos sonunda şehrimi1.de kartlarla 
ekmelıc satışı usulü kaldırılacaktır. 
Karne usulü yalnız Ankara , ls
tanbut ve lzmirde tatbik edile
cektir . 

General T oj oya 
suikast mı? 

Vaşington : 13 ( a. a. ) -
Buraya gelen haberlere göre, Ko
reli genç bir vatansever geçen 
haziranda Japon Başvekili M. To· 
jo üzerine bir el ateş etmiş ve 
Başvekili yaralamıştır . 

, __ M_emleket meseleleri üstünde 1 

Kahvecilerin şikiyeti 
F 

iyat mifrakabe iılerinin heledi} elere Jevri üı.eriııe Adana bele· 
diveııi çay ve kah11eniıı umumt kalıvehanelerde 7,5 , e8naf kah· 
velerinde de 5 kuruştan ııatılmaaın ı kararlaştırmıştı ı . Dün idaı e· 

hanemiıe gelen bazı kahveciler • bu fiyatların idare etmediğini , 
maliyet fı) atlarının fevlcal de ylilı:aelimi dola~ ıı1ile ta •-atların erHır.ıl· 
ması beldPnirLcen bilakis tenıil edilmesinin "endilerioi mutaıaı rır et
tiğini ileri sürmüılerdir. Yaptığımız tetkikata göre, şeker. çay ve lcah· 
ve fiyatlarına Devletçe mühim zamlar yapılmıştır . Kahve yüzde 
dörtyüı elli, çay yüzde altı yüz, şeker yüzde ikiyüz yetmiı nisbetinde 
yükselmiştir. Ayrıca mangal kömürü , fincan • baı dak fiyatları da bu 
nisbetlerden daha faıla artmıftır • 

Evvelce bir lira olan garson 
yevmiyeıi bugün iki buçuk lira· 
dır . Her nevi vergilere yüzde 

elli zam yapılmıştır . Bütfin bu 
yükselişlerin vasatisi yüzde dört
yüıe yakıodır. Şu halde harpten 
evvel bef kuruoa verilen bir çay 
veya kahvenin bugün on kuruıa 
satılmasını normal t..:lakki etmek 
zaruridir. Geçinme şartlarının es
kiıine nazaran ne derece farklı 

olduğu göı önüne alınırsa bele
diye kararının kahveci esnafını 

ciddi bir sıkıntıya soktuğu mey· 
dana çıkar . Devletin iıtatistikle

rine göre, havayici zaruriye fiyat
larındaki artış yüzde iki yüı ile 
yedi yüz arasındadır . 

Şehrimiıde 30 kadar bü}Ük 
gazino vardır . Ve bu yüzden 
150 - 200 aile geçinmektedir . 
Kahveciler belediyenin verdiği ye· 
ni fiyatlarla zarar edecekleri için 
müesseselerini kapamak wrunda 
kalacaklarını ıöylemektedirler. 

Bizim tetkikatımıza göre, kah· 
vecilerin iddiaları yerindedir. Be
lediye ayni kararla menba suyu . 
nun bardaA"ının bir kuruıtan sa
tılmasını kararlaştırmıştır . Geçen 
sene de tatbik edilmek istenildiği 
halde muvaffakıyetsizliğe uğrayan 
bu fiyat yine ayni akibete duçar 
olmuıtor . 

Dün betli başlı sıcak günlerden 
birisi olduğu halde şehirde pera· 
kende olarak menba suyu satıl· 
mamıştır. Bu yüzden halk sıkıntı 
çekmiştir . 

Bize kalırsa zaruri havayiçten 
olmayan bu gibi maddeler üze
rine gayri kabili tatbik fiyatlar 
koyarak halkı sıkıntıya sokmak· 
tansa bunları serbeıt rekabete 
terkederek halkın asıl ihtiyacı O· 

lan eleme", yağ , pirinç , sabun , 

kömür, odun ıibi esaslı madde · 
leıin fiyat ve evsafını ciddi şe. 

Hindistan'da 
son durum 
Vaziyet biraz 
daba sakin 

Ankara: 13 [Radyo Gazetaal]
Hiod istandan gelen hab<-rler, va
ziyetin biraı daha sakinleştiğini 
bildirmektedir . Buhran geçtikten 
sonra lngilterenin tekrar kongre 
partisile anlaşmaya teveı~ül ede
ceği söyleniyor. 

Madras : 13 ( a. a. ) - Ma
durada kongre partisi mensup
larıoın tevkifi üzerine çıkan ka· 
rışıklıklarda polis nümayişçilere 
ateş açmak zorunda kalmıştır . 3 
kişi ölmüş ve 22 kişi yaralanmış
tır. Hükumet vıu:iyete hak imdir . 

Madras : 13 ( a. a. ) - Kon
grecilerin tevkifi üzerine Mad· 
ras'da çıkan vahim kargaşalıklar 
esnasmda polis ateş açmak mec • 
buriyetinde kalmıştır. Nümayişçi· 
lcrden üçü ölmüş 22 si yaralaa
mıştır . Resmi makamlar şimdi 
vaziyete yeniden hakim olmuştur. 

Karachi : 13 ( a, a. ) - Dün 
hastane yakınlarında nümayişçi 
halk alay halinde sokaklarda do
laşırken polis nümayişçileri önle
miş, fakat bunlar polis memurla· 
rını taşa tutmakta israr ettikle
rinden sopalarla dağıtılmışlardır . 
Bir miktar polis memuru taşlarla 
yaralanmışlardır . 

kilde kontrol etmek daha muva
fık olur . Hem halk daha fazla 
korunmuş olur,lıern de mesai israf 
edilmex, 



Sayfa 2 

Ouyduklanmız 

AmırllladaldJ 
Parllmıato 

A
merika parlamento binası hava 
bomberdımanlanndan müteessir 
olmıyacak şekle konacaktar . 

Bunun için binanın damına çok 
kabn bir beton tabakası yapılacak· 
tır. Camlar çıkanbp yerine kani· 
maz camlar konacakbr. 

Bu suretle parlamento iıası , 
hava bombardımanları esnasında 

bile müzakereye devam edebile
ceklerdir. 

Kedi oe Kl>peleler 

lngiltere'de üç buçuk milyon 
köpek ve kedi vardır. Daily He· 
rald pzeteıi bunları beslemek 
için mühim yiyecek maddesi sar· 
fedilditinden bahisle polis hizme
tinde çalışan köpekler müstesna 
olmak üzere bütün köpek ve ke· 
dilerin imha edilmesi için neşriya· 

ta başlamıştır. Bu neşriyat halk 
arasında büyük bir galeyan uyan· 
dırm11br. lngilizler hayvanları çok 
sevditinden gazete neşriyatını 

durdurmağa mecbur olmuştur. 

Dünyanın alhnları 

Geçen umumi harbde yeryü · 
zündeki altın mevcudu altı buçuk 
milyar dolardı. Halbuki harb 186 
milyar dolara malolmuştur. 1918 
denberi dünyanın altın mevcudu 
artmıı , 25 - 26 milyarı bulmuş· 
tur. fakat bugiin yalnız :Amerika 
harb için 25 mılyar dolardan faz
la Mrfetmiştir. Harb masrafı ay· 
da 3 milyar doları bulmaktadır. 

Bu vaziyet karflsında bütin dün• 
yanın albnları Amerika'nın bir se· 

nelik murahu yftişemez. 

Altın bulunamayınca kitıt 

para kullanılmaktadır. 

TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 
Cuma - 14.8. 1942 

7,30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Vücudumuıu ç:ılıttırılım. 

7.40 Ajanı Haberleri. 
7 .55 Müzik : Senfoni" parça

lar (Pi.) 

8.20./ 
8.35 Evin Saati. 

12.30 Proıram ve Memleket saat 

Ayarı 

12.33 Müzik : Şarkılar. 
12.45 Ajanı Haberleri. 
13.00 
13.30 Milzik : Fa.al heyeti. 

18.00 Proıram ve Memleket saat 
Ayan. 

18.03 Mizik : Fasıl heyeti. 
18.40 Dans Müziti (Pi.) 
19.00 Konuşma (Kitapaevenler 

Saati). 
19.15 Milzik : Dını Miziti proı· 

ramının ikinci kısmı . 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajanı Haberleri. 

19.45 Mizik : Klasik Türk Müzi
ti proıramı . (Şef: M~sud 
Cemil) 

20.15 Radyo Gazeteai. 
20.45 Müzik : Şarkı ve Tiirkiller. 
21.00 Ziraat Takvimi. 
~1.10 Temsil . 
22.00 Milzik . Radyo Salon Or· 

keatra11. (Violonist Necip 
Atkın) 
1. Bela: cCokonay> (Uver· 
tür): 
2. Liocke: ltalyan Serenadı 
(Bedriye Tüziln'in letirakiy· 

le): 

3 . Hippmann: Gurupta Rü· 

yi Görüyorum (Bedriye 
Tilziln'iln letirakiyle) : 

4. Fridl: RaRaodi; 

5. Kranniı: Şarkı. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajanı 

haberleri ve Bcnsalar. 

22.45/ 
22.SO Yannki Prorram ve Ka· 

puut. 

TORKSOZO 

Diiziçi Köy Enstitü
sünden: 

Cinıi 

Hazineye borçlu 
olanların hapsi 

Fiyatı 

Kuruş 

500 

500 

Miktarı 

Kilo 

400 Tabanlık Ma· 
rat köseleıi 

400 Ylılük Marq 
dana derisi 

Enstitü için yukarda yaııh ke· 
reste alınacaktır. lıteklilerin 20 
Apıtos per11mbe ıtlnü yüzde 
yedi buçuk teminatı yatırmıı ye 
2490 sayılı kaaunnn iıtediti fart· 
lan haiz olarak Haruniyede Ena· 
titüye milracaatları. S-8-14-18 

Bazı maliye dairelerince, tah· 
ıili emval kanununun koydutu 
şartlara riayet edilmiyerek borç· 
luların haczi kabil malları bulun· 
dutu ve bazılarının da nakdi ser· 
vetleri olmadıtı halde haklarında 
tevkif müzekkeresi kesilerek va
tandqların faaliyet ve ıerbeıti. 

terine enıel olundutu anlaıılmıı
tır . 

Vatandatlann verri borcu yü
zünden hapıedilebilmesi için men· 
kul, gayrimenkul malı bulunmaaı 
ve borçlunun borcunu birden Ö· 

deyebilecek serveti oldutu ihtiyar 
heyetlerince taadik edilmesi ve 
bu taadikın en büyük millkiye 
amirince imzalanmaaı !Azım rel· 
mektedir • 

Maliye Veldlliti , biltün bun
ları gözönüne alarak verri mü
kelleflerinin hapis ile tazyikı için 
ancak kanundaki bitin ıartıarın 

tamam olmadan vatandıtların 

hürriyetlerini tahdit ederek ka
nuni muamelelere ririfilmemeaini 
ve aykırı hareket edenler hakkın· 
da kanun tatbikatı yapılmakla 

beraber inzibati ceıa da tatbik 
edilmeıini valiliklere bildirmittir . 

Bir yanlışlık 
Dilnkil sayımızda, Sıtma Ens· 

titüıünde yapılan törene ait ya
zıda, meraıimde bulunan zatların 

adlarının yaııldıtı aatırlarda bir 
tertip hata11 olarak Komutan ve 
Belediye Reiıine ait kelimeler at
lanmııtır. Ôzilr dileriz. 

Adanadan Dumlupı
nara Kidecek deleğe 

.30 Atuıtosta Adana namma 
Dumlupınara gidecek delete Vi
llyet daimi encümeni tarafından 

ıe~ilmittir. Bu murahhas Bay Tev
fik Yıldmmdır. 

Sovyet cephesi 
. ( Bap l iacl ı.,l•d• ) 

hiç bir deQ'işiklik olmamıştır. 

Moskova : 13 (a. a .) - Ôğ· 
le üzeri neşredilen Sovyet tebliti· 
ne ektir: 

Kletskaya'nın cenubunda çe· 
tin bir muharebe devam etmekte· 
dir. 

Kotelnikovo'nun Şimal - do· 
tusunda Sovyet kıtalarının yaptı
tiddetli bir hücum düşmanı atır 
kayıpları uA°J'atmıştır. 

Çerkask ve Maikop cevrele· 
rinde düşman tank ve motörlü 
kuvvetlerine karşı çetin müdafaa 
muharebeleri devam ediyor. 

Korasnodar çevresinde sayı· 

ca üstün bir düşmana l karşı mü· 
harebe devam etmektedir. Bu çev· 
rede düşman :utradıtı kayıplara 
ehemmiyet verm"ksizin bir nehri 
ıeçip cenup sahiline varmak için 
ümitısiz gayretler sarfetmektedir. 
Nehrin geçit noktalarından birin· 
de binden fazla Alman öldüriil· 
müıtür. 

Voronej'in cenubunda iki mes· 
kôn mahal ele geçirilmiıtir. Düş· 
manın bu yerleri ıeri ~ltnak için 
yaptıtı teşebbüsler akhD kalmıı
br. 

Veraset vergisi 
Ver11et ve intikal verriıinin 

daha salim bir tekilde tahsili için 
Maliye Vekilliti yeni euılara ıö
re defterler hazırlamıttar . Haıi· 
randan ıonraki verıi muamele· 
leri bu defterlere nakledilecektir . 

Tarsus Pamuk 
Sahş Kooperatifi 

kir taksimatı 
Tarsus Pamuk Tarım Satıı 

Kooperatifi , bu yıl ortaklarına 

158 lira değil 158.000 lira kir 
datıtmıştır. Ev~lce gazetelerin 
verdiği bu yanlış rakamı düzelti· 
riı. 

Mersinde Havacılık 

için çalışmalar 
Mersin : 13 ( Türksözü Mu· 

habirinden ) - Türk Hava kuru· 
mu idare heyeti dün belediye sa· 
tonunda Sayın Valimiz Sahip Ôr· 
renin riyaseti altında büyük bir 
toplantı yapmıştır. 

Valimiz relenlere hitaben kı 

sa , veciz bir hitabede bulunmuş, 
bundan sonra vatan müdafaasının 
zamanımızda en büyük silihı olan 
tayyırecilitin inkişafı ve Türk ha· 
va kurumuna şehrimizden yapıl· 

masa lhım ıelen yardam etrafın· 

da r6riiflllınüş ve ıamimi hasbi
haUerde. blllunulmuıtur. 

ZA Yl - Ziraat Bankasının 
25/4/942 tarih ve 3674 numaralı 

cüzdanıma koymUf oldutum tat· 
0 bik milhriml kaaaen z"yi ettim. 

HOkmQ olmadıtı illo olunur. 

KAYIP- Aıkeri terhis ve· 
ıikauu kaybettim. Mezkur veaika 
mın yeniıini alacatımdan eakiıi· 

nin hükmü olmadıtına ilAn ede· 
rim. 

Çapakçur körtev köyünden 
olup Aıianada Yenice kö· 
yünde oturan 324 dotumlu 
Mehmed otlu Mahmut Tul 

14485 

Acele sahlık ev 
Yetcami civarını1a dökmtci 

Namık atelyeai yanında (31) na· 
maralı ev acele ıatıhktır. Talip 
olanların kız liıeıi Utibi lımail 
Torou ve evi ıörmek iıtiyenlerin 
de altındaki terzihıneye miraca· 

atları C 

Satılık yayla yurdu 
Bftrücek yaylasında dört veya 

bet dönilmUlk arazi üzerinde iki 
odalı içeriıincie ıuya ve bahçeıi 
bulunan yurd satılıktır. Almak ia
tiyenlerin Huıuıl Muhasebede ta· 
hakkak tahsil tefi Huan Kılınca 
müracaat etmeleri. C. 2-4 

•• • OOKTOR••ı 

: Mawallall ... , . •ı 
f Alker hıutahaneıl dalaUiye 
f Mrlte/aauuı 

• f Haıtalannı berft• N· 

ı at 1 Sten sonra Kısalar cl
vannda 18 numaralı evcle 

t kabul eder. 143'9 . ........... . 
llRllll IP8lll 
'Borsa yakınında kirgir 

üç l>üyük depo kiralıktır • 
Pamuk ve emsali her türlü 
ticari eıya ICoymata müsait 
olan bu depolan kiralama1'. 
istiyenlerin :Antalya anba· 
nna veya Yeni, Eczaneye 
müracaatları i14n olunur. 

c. t-3 

i-9ı•9"•'9•-·•· .. ·-·-·-···-·-· ..... ,. • .,, ••• _ . ., ................... . . • . • . • • . • . • 

Dlll T la 

Numan 8. Güreli 

1 

Avdet etmiş ve hastalarını kabule 
başlamışbr i 

t Abidinpaşa caddeıi Evkaf apartmanında No. 4 i 
i 15-26 ! 
• • ! .................. - ............ .,.~·-·-·- ... ·-·-·-·-·~-·-·-·· ... 
* * * *' 

blLll • IPD&Tla 

Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

idrar Yolları Mütehassısı 

A6idinpaıa Maalim apartmanında laaatolflrlnı 
lıahl• 6aılam1fhr 

14- 16 

.,.. . .., ...... ... ., ..• Adana Asker . asta· 
nesi Başhekimllfinden: 

Haıtanemize aşatıda yazılı e aaa CCCC 00 000000 CCCCCCCCDC. 
elemanlar alınacakbr: CJ • g 
ha•~bakı~~!~ci~~ .::t~.:: g URAN J A g 

2 - Karantına memuru, ber· C O 
ber, bahçevan. a y k. l . . 1 . ti. o 

3 - Bunlara ayhk icretle· azı ma ıne enmız ge mış r O 
rioden batka birer er tayin istih· g Belediye caddesinde Cemal, Fehmi c 
kakı verilir. a Ticarethanesine MUracat. O 

isteklilerin vesika ve bonser- O D 
visleri ile Asker Hutanesi Baş· C 4-6 14489 C 
hekimlitine müracaaUarı. • c C C C C C C O O CJ O a C C O CC C O C CJ C C1 C c• 

14-16-11 14498 1 . • • 1 

14 Atustoı 1942 

........... 
Cenubun Yegane Sayfiyesi .. 

ISKENOERUN SOGUIOLUI Y 1 YLISINOI 

Çamlar Oteli 
Otele elektrik cereyanı gelmiştir. On günden fazla 

kalacak olanlara hususi tenzilat yapmr. Banyolar 
smıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elverişlidir. 

Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 

14--15 14426 ..................... 

ABANI ERKEK 08RETMEN 01010 MODOllOGOI 
Muhammen fiab Muvakkat teminatı 

Erzakın cinıi Kilo Kurut Santim Lira Kurut 

Ekmek 15000 26 66 299 93 
Et 8000 100 600 
Fatulya ( Maden ) 5000 35 131 25 
Maraı pirinci 5000 47 176 25 
Toz teker 1000 99 '14 25 
Sadeyatı ( Urfa ) 3000 180 405 
Peynir \ Edirne ) 1000 125 93 75 
Satan 30(Y.) 13 29 25 
Patatea 5000 32 120 
inek ılttı 3000 25 55 2S 
inek yoturdu 3000 35 78 75 
Milaı ıabunu 1000 110 82 50 
Madea k6müri 50000 2.37,5 89 ~ 
Odun 50000 5 187 so 

1- Adana ~rkek ôtretmen okulunun Mayıı 1943 ıonuna kadll 
yiyecek ve yı"acak ihtiyaçları 1-8-1942 tarihindtn itibaren -
rün müddetle ekailtmeye konulmuıtur. 

2- Eksiltme Maarif Mldlrlltiinde 21-8-1942 cuına tini 18 

9 da torlanacak komiıyonda yapılacaktır . 
3- Taliplerin 2490 sayılı kanunlln 2,3 ncil maddelerinde yaı ... 

veuik ve Ya 7 ,S niıbetindeki teminatlari!e birlikte ihale aaatindel 
evvel komj.yona ve tartları &Örmek iıtiyenlerin de her fÜn ok 

d&ireaine milracaatları ilia oluaur. 1-8-14-20 

Belediye riyasetinden : 
Koza toplamak veya köylerde çalışmak için bir 

için tehirden aynlmak mecburiyetinde bulunan vatanda ........ 
geldikleri gü11de iade edilmek üzere karnelerini ll~lediye m 
ad salonundaki ekmek bürosu şefliğine teslim etmelerini, ald' 
takdirde Evlul ayı içinde kendilerine karne verilmiyeceti· ili' 
olunur· 12-14-16 

Adana Belediyesinden : 

Saym Hemşerilerimize 
Muayyen olan toptancı ve perakendeci kir haddiod 

fazla tıatla mal satmak yasakbr. 
Buna riayet etmeyen tüccar ve esnaf haklannda Midi 

korunma. kanunu hükümlerine tevfikan takibat yapılacakbr. 
Satqa arzedilen her nevi mal ve gıda maddeleri üzerine 

fiab bildirir etiket konması mecburidir. 
Bir liradan fazla yapılan mubayıalarda tüccar 

naftan fatura istemek hakkınızdır. 
Bu sebeple ; fazla fiatla mal satanlar ve Nbşa arzMetl" 

ler hakkında bir şikayetiniz olursa derhal Belediye reialiti 
fiat Mürakabe ve iaşe bürosu ıeflitine ve Belediye za 
müdürlütüne sözle yahut yazı ile bildiriniz. 8-11-14 

ilan 
PiMDi DEMEME , ISllH YE ORETME ÇlfTLlll MI 
DORlOGOIOEN : 

1 - Bu yıl Akala bölgesi olarak tefrik edilen pamuk 
ıında yetiftirilecek Akala kütlülerini pamuk ialih kanun\I 
3 üncü maddesine tevfikan işleyecek fabrikalar Ziraat Ba' 
Pamuk MGeuesesi 2 numaralı çırçır fabrikası ; Malatya W# t' 

sucat 1 numaralı çırçır fabrikasıdır • lş'an ihere kadar dit' el 
her hangi bir fabrikaya Akala gönderilmesi yasaktır. 

2- Sayın pamuk ekicilerine, çırçır fabrikalanna ve al 
lılara teblit olunur. 13-14 14509 

Umumi Neıriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Buıltlıtı yer : Türkaözü Matı.... 


