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Buğday 
saplan ya 

Çukurovada istilısal edill'n 
Arpa, Yulaf ve Buğday ıoapların· 

dan hayvan >'emi o!anık istifade 
edılmesi lazım gelırkerı bunların 

yakılmak suretile ımlıa edıldıgi 

enlaşılmektodır . Bu lrnsusta Zııaat 
Vekaletinden vilayete gelen bir 
yewJa; lıayvanlanıı samoııa olan 
ihti} açları kar.şı ındıı bu· !ill-J>ların 
yektırılınaınaııı lıususunuıı temini 
ehemmiyetle kıı .'r dedilnwktt:dir. 

Çeltik gelirleri 
Çeltik lwıııis) onlımııca Ziruııt 

Bankasında bulunan çeltik gelir· 
it rıııin mahalli çeltik i.,terinin ile· 
ri gitmesıııc yarayacak hu ·usata 
tahsisi icap ettiği Ziraat Vekile 
tinden viliiyete bildirilmiştir . 

Fazla fiyatla 
ekmek satanlar 
Bakırsıodı mahallesindtn Hü · 

seyirı kıı.ı Kudret ile Z·lihn Ya· 
man adlı kadınların fazla fıyalla 

ekmek sattıkları anlaşıldı~ından 

haklarırıda kanuoi muamele ya
pılmıştır. 

Bir mendil yüzünden 
bıçaklanarı çocuk 
lstikliil mahalle.sinden Aı.iz 

oğlu Cabbar adında bıri , ayni 
mahalle halkındaıı dokuz yaşla· 

rında Cumaliyi bir mendil yüzün· 
den 14 günde eyi olacek dere· 
cede bıçakla yttı aladığ'ından .} a
kalanmıştır • 
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TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Çarşamba - 15.7.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı , 7.32 Vücudumuzu 
Çalıştır alim. 

7.40 Ajans Haberleri. 
18.03 Radyo Salon Orkestrası. 

Trası . ( Violonist Necip 
A~kın). 

8.20. 8.35Evin saati. 
12.JO f'rogram ve Memleket saat 

Ayar , 12.33 Müıik : Şar· 
kı ve Türküler. 

12.45 Ajans linberleı i. 

13.00/ 
13.30 Müzik : Şarkı ve Türküler. 

Program devamı. 
18.00 Program ve Memleket saat, 

Ayarı. 

18.03 Müzik Raciyo Dans Orkes 
trasının l Nihad Esengil 
idaresinde), 
18.45 Mü1ik : ince Saz . 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Hal:>erleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Hüzıam Makamlar· 

dan Şarlular. 

2015 Raelyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Bir Marş ö~reııi· 

yoruz. Haftanın Marşı. 
21.oo Ziraat Takvimi. 

21.lo Müzik : Karışık Şarkılar. 

21.30 Konuşma ( Av ve Spora 
Dair). 

21.45 Mü7.ik: Riyaseticuöthtır 
Bandosu. (Şef : İhsan Kün· 
çer). 

22.SO Memleket Saat A}•arı ve 
Ajans haberleri 

22.45/22.50 Yannki ~rogram vt 

Kapanış 

ZA Y1 - Karaisalı askerlik 
fubesinden silahsı1. olarak aldı 
ğım terhis tezlcereim zayi ettim. 
Yeniıiııi alacağımdan hükmü yok-
tur. 14377 

Ceyhanın Kılıçkaya köyü 
nüfusunda "a} ıtlı olup 
Doru\ta oturan Ahmet Oğ. 
Osman 318 

TÜRKSOZO 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 

1 - inhisarlar Ceyhan idaresi aııbarlartyle Şimendifer 
istasyonu Vft Kozan, Kadirli idareleri ambarları arasında müte-ve a 

Yeşil a tıa 
müca ete 

, kabilen ııaklolunacak idareye ait Tuzdan gayri 200 ton ağır
lığında bil'cümle mevaddın nakli işi Şartnamesi mucibince mu
kavele akdi tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber 
olrnak liz re açık eksiltmeye konulmuş ve eksiltme günü olan 
l8 Ö194'l tarihinde talip çıkmadığında!\ bir ay zarfında pazar· 
lıklo ihalesi yapılmak üzer a 30;7/942 perşembe günü saat 14 
t- bırakılmıştır • 

Ô~reııd i~ imize göıe , Dürt· 
yol ve Ce.} lıdrı kııtaları il .. nıer · 
keı.de pamuk tarla lor 111!1 §rıL oları 

Y tşilkuı tlıı mücadele dı enımiydle 

devanı t"hnekted ir . Ziıaat Miil:a · 
dele Müdüıümüı ıııüeaclde s11lıa · 

larında yaptığı t~tkikteıı şelıı İ· 

miır. döıınıüşltiı . 

Yeni verilecek 
eknıek kartları 
F..kmek kar'llarırıııı <IÖit eı;us 

ııııııf üıerınc t.ıksiın edılerek ver il· 
meslne eyllıl başından itiba ren 
başlanması koli surette takarrür 
etmiştir. 

Yeni şekilde ekmek kartları 

şu tastılf Üzt ı inden veı itecektir : 
1- Ağır i~çi kartları, 

2- işçi kartları, 
3- Büyuk 'nsan kartları, 

4- Çocuk kartları, 
Şimdiden mukarrer olan şek· 

le göre a~ır işçilere 1000 gram, 
işçılere 500 gt anı, bü} ilklere 300 
gram, ve küçüklere 150 gram 
ekmek verilecektir. A~ ır işçiler 

toprakaltı işçileri, deııiı dc çalı

şanlar ve oğır demir sanayii işçi · 

teri olacağı içın miktarları az ola· 
caktır. Şınıdi ağır işçi kartı alan 
diğer işçiler 500 gram ekmek 
alacaklardır. Fakat bunlara ayak 
işçileri, kapıcı ve odacılarla hade
meler, gece ve güodüı bekçileri, 
bilumum işçiler de dahil tutulacak· 
lır. 

KClçak hububat 
yakalandı 

Haber -nldl~ım1za göıe Madam 
Sorsof'un Çaputçu köyü civarın 

daki çifliğinde kendi çiflik hubu
batırıdan mada civar köy harnıan · 

larından ~ açırıln ış hububatın sak- . 
lı bulunduğu öğrenilmiş ve çHtllk
te yapılan aramada külliyetli mik· 
darda hububat meydana çıkmıştır. 
Köylerden kaçırılan ve bu çiftlik· 
te depo edilen ve çok mikdarda 
bulunan hububatın ekseriyetini 
buğday ve arpa teşkil etmı::ktedir. 

Alakadar makamlar işe el koy· 
muştur. 

Adana Askerlik şube
sinden : 

Bu yıl Aıı\cerada kurulu l Iaıla 
bokıcı ve hemşire okuluna talebe 
alıııacrıktır. Ko.} dfı kabule bu gün
den itibaren başlanılmış olup 
Ağıısto' 942 u,hayetiııe kadar 
dev .ım edileceğinden istek lileı in 
talimatnameyi okumaları v~ gere
ken muamelenin yapılJllaSı için 
şübeye müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

KAYIP - Aıker.i vesikamı 
kazaen zayi eyledim. Yenisini çı· 
kartaca~ımoan e 1'isinin lıükmil 

ulmadığını llün ederım , 14382 
Mi isin Bal.:\alı kö) ünden 
Mehmet oğlu Hecı Ahmet 
Sert 317 

ZA Yl - Andırın Asketl ıl. 
şubesinden silahsız olarak altlı · 
ğım terhis teık• remi zayi ettim. 

Yenisini alacıiğımdan hükmü 
yoktur. 14877 

Ce.> hanın D!1ruk köyünden 
Halil o}lu Mehmet .JH 

ZA Yl - Terhis tezkeremi 
ı:ayi ettim. Yt=ııisini alaca~ımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 14378 
Ccyhanın Doruk kÖ) ünden 
Halil oğlu Süleyman 313 

KAYIP ....... :ı'erhis tezhremi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

hükmü olmtsôı'ğ'ını ilan ederim . 
14380' 

Ceyhanın Doruk 
den Ahmet o~lu 

Caymaz 318 

1; 

?- Eksiltme Ceyhan İnhisarlar idaresinde yapılacaktır. 
3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyeııler 

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

giiverı pur asıııı i ~tirakterı t'Vvel idare veznesine yatırmaları 
ilan olunur. 15 - 20-25 14376 

i 1 an 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğünden : 

1- fıılıisarlar Ceyl;aıı idaresi arıbnrlariy!e Şimendifer İs· 
tnsyöuu arasında tahminen 250 ve Yumurtalık idaresi aııbar
lara arasında Sr} ton tuzC!an 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 haddl layıkta görülmediğinden bir ay zarfında pazarlık 
ihalesi yapılmak üzeı:e 3017;942 perşembe günü saat 14 e hıra· 
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 O/o 7,5 

güven parasmı iştirakten evvel idare veznesine yatırmaları ilan 
olnnur. 15-20-25 14575 

i 1 an 
iNHiSARlAR ADANA BlŞMÜDÔRLOGONDEN · 

1 - inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlariyle tütün 
fabrikası ve Rakı imlahanesinden İnhisarlar Karaisalı idaresine 
naklolunacak tahminen (60) bin kilo mamul tütün, içki ve 
diğer bil 'cümle eşyanın taşınması i~i (Adana ve Karaisalı 
idarelerinde mevcut şartnamesi mucibince) mukavele ak<li 
tarihinden itibaren bir sene müddetle muteber olmak üzere 

açlk eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 2017/942 tarihine miisadif pazartesi gunu 

saat 12 de Adana Başmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon 

huzurunda yapılacaktır. 
3- Şartnam~yi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 

satış şobesine: müracaat etmelidir. 
4- Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin 

yiizde 7 buçuğu olan 113 lira güven parasını eksiltmeye işti
rakle ıı evvel Başnıüdüriyet veznesine yatırmaları ilan o'ununr. 
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• • i DOKTOR i 
• • 
1 r an Kayra ! 
• • i Röntgen ve Elektrik tedavileri : 
: mtltehassısı bar ttlrlfl filektrlk ! 
i tedavileri yapılır ! 
• • i Her gün 8-18 kadar hastalarını kabul eder ! 
• • ! lıkenderun Belediye karşııı 35 No. da i 
! 14270 i • • ~·~·~ ·~·~ ............. ~·--·~·~ · .,,·~· ..... ·~·~·~·~·~·~·~· ... ,~.~ ,• - . ---- -

K '\ YJP - Erbaş olar.ak al· 
<lığını terlı i :. tezkeremi zayi et · 
tım. Yenisini alacağrnırlan t"skisinin 
lıükmü yoktur. 14384 

Ce~ lıonııı Doruk kö\-iinclen 
Yusuf oğlu O~man" Ocal 317 

Z/\ Yl - Ce.>han Askerlik 
Şubesinden aldığım terhis teıke· 
remi r.ayi ettim. Yenisini alaca 
cağımtlnn eskisinin hükmü yoktur. 

14385 
Ceyhanın Bahriye . Elma· 
gölü kö} ünden Hacı oğlu 
326 doğunılu Mehmet Gü 
leç 

ZA Yl Adana askerlik şubesinden 

•••DOKTOR ••• 

• • • Mavallak Emsen • 
: Asker lıastahanesi dahilige f 
f Mtilelıassm : 

: Hastalarını her~ün sa- t 
• at 15 ten sonra Kızılay ci- : 
f vannda 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f ..................... 

1
' almış olduğu 'Tl 'askerlik tezkiremi 
ıa}'İ ettim . Yenısini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilan 

ZA Yl ..._ Askerlik terhis tez 
kiremi zayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan eskisinin hükmü olma · 
<lığını ilan ederim. 

ederim. 14381 
A<hınanın Minaçelebi 
mahallt'sİ nden 320 do
ğumlu Hacı Ali o~lu 

Yusuf Hodur 

Ada nanın Karataş Yenice 
köyünden Kasım oğlu Ha. 
san 327 doğumlu 

• 
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De.f ne 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 ıo dan itibaren açılmıştır. 
Tam Paıı•iyon ( Kcıhvealtı, Yemek, Banyo) kabul 

edilir·. 

Flgatıar çok mutedildir. 
................... 

Oteli • 
urızm 

ı 

Soğuk Oluk'ta i 
Bu yaz yep yeni tesisatla ınüşterilerini / 

kabule hazırlannuşhr. 
llataym ve bütün Çukurovunııı en güzel sayfiyeı;İ ve i11ti 

ralıat yeri olıuı Souk Olukla sakin ve rahat bir tntil Jc:vreııi 

geçirwek istersenİL mutlaka TURİZM OTELİ'ne iııiui..ı. 

---···~ .. ···----

Turizm Oteli 
ANTAKYA'DA 

Antakyanın Biricik Otelidir 
Ye1ıiden tanzim edilen bahçeai pe lokantaıile An

takyado seçme in•anların toplantı yeridir. 
, 

MÜRACAATLARA TELGRAFLA ve MEKTUPLA 
DERHAL CEVAP VERiLiR. 

.......... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

t .......... ._. . .-. • ._. • ._. ......... .-. ..... ..., ~ ......... ~ • .-. ..... ._. .......................... ... 
• • • • ! DOKTOR : 

! Numan B. Güreli l 
• • 
! Avdet- etmiş ve hastalarını kabule ! 
: başlamıştır i 

1 
Abi<liııpaşa caddesi Evkaf apartmaıııııda No. '4 ~ 

3-26 ! 
... ............................. .. ...,, .... . 49- ....................... ~ ................. ~.~·----~ ~! 

Memur ahnacak 
T.C. Ziraat Bankası Pamuk Müessesesinden 

(Eski Belçika Fabrikası) 
Müessesesemizin muhtelif servislerinde çalıştırılmak üzere 

Lise veya Ticaret Mektebi mezunlarından müsabaka imtihaniyle 
üç memur alınacaktır. imtihanı kazananlara aldıkları derecelere 
ve 3659 sayıh barem kanununa göre maaş verilecektir. imtihan 
24 ve 25 T cm muz 942 tarihlerinde yapılacaktır. Musaba kaya 
iştirak etmelc istiyenlerin imtihan şeraitini havi broşurleri almak 
ve gereken vesikalarım ibraz etmek üzere 2J/ Temmuz perşen1' 
be gününe kadar Miicsseseeemize muracaatları • 

1-3 14383 

i l A N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşle1me 

Müdürlüğü Arttırma, Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

Muhammen bedeli l!\000 lira tutan muhtelif eb'adda 120 
M/3 çam kereste şarlnamı.! si veçhile 17/Temmuz/942 cuma 
günü saat 16 da kapcılı zarf usulile Adanada 6. ncı işletme 
müdürlüğü binanında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeıılerin 1125 liralık muvakkat h. minat 
akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları 
nü~us cü.~danları ve Ticarf"t Odası vesikalarile yukarda tayin 
edılen gunde 2 490 No • lu kanunun emrettiği şekilde hazır
lamış oldukları teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat 
evvel Adanada Devlet Demiryolları 6. ncı işletme müdürlüğiİ 
bina~ında toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğioe 
te~dı etmeleri lüzumu ilan olunur. Şartnamaler komisyona 
muracaatl. bedelsiz olarak verilir. 1-5-10-15 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı )'er : Türk.sözü Matbaası 


