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EN BDYDK BAYR~M 1 f:'J.'~':f:lMısırcephesin 
Cumhuriyet bayramı ~,.,. '· 6rrlıkl. J ALMANLA 

Basvekilimiz Saracoğlunun bir .nutkHe Yeni bir o rf 
BUGÜN BAŞLIYOR naklediyor 

Mihver mild•f•• h8t
tında zaptedllen top. 
raklar genltletlldl -
Rusl•r lnglllz taerra
zundan memnun ol
mamıtlar 

Ankara 27 ( Hasui ) - Baş• 
•nllimlz Şnkril Saracoil• yarm 
( baıün ) Ankara radyosunda ıöy. 
liyeceii bir nabkla Cumhuriyetin 
19 11nca 1tldla8mü törenini aça
cakhr. 

En büyük bayramım12 bariin 
laat 13 de ablacak bir topla baı· 
layacakbr. Fabrikalar dlldilk çal· 
.. k saretlle ba başlangıcı katla· 
yacaklar ve ilin edeceklerdir. 

Adaaa da, Cumbarlyettn 19 nca 
Jaldöaümüoü, bu büyük glinün öne· 
•ine ayran bir canlılıkla katlamak 
için glalerce evvelinden bazarlao
•1tbr, Aaa caddelere beledi1e 
tvafından taklar karalmaı. veci· 
•eler uılmrı, mii•ıeaeler dinal••· 
aı bayrak, kardeli, laflan H elek· 
trllı:lerle süslemiştir. 

Bugün saat 16 da m~marlar, 
izciler, li1e ve ortaokul talcıbeleri 
lle sporcular ve halk, Halkevi bi· 
aaımda toplanacaklar, bando ile 
bveket ederek Atat6rk anıtına 
ridecelderdlr. 

Baado, bir aakeri kıta, mek
tepliler, aporcalar ve halk uıt 
lleJdumdakl 1.t.IDI aldıktan 

..__ Vali -n nfabthıdeki zevat 
Anıt meyduaoa releceklerdir. Mü
tealı:ibea Viliyet, Parti. Belediye, 
Halkevi, Bedea Terbiyeli, O..let 
Dımlr701lar1, Bankalar, Hayır ku· 
raaları, Fabrikalar ve direr mü· 
•••elerin bazırladılr.lan çelenkler 
Jerlerine koaalacalc; verilecek ıöy· 
levlertlea IOllfa baa•oaaa çalaca· 
iı On•ncn Yal martına melr.tepU· 
ler va halk ittirak edecekler, bu 
111rıtla AtatOrk Aaıbaa çelenk 
koyma tönni ... ıon verilecektir. 

Sut 13 de 17 ara11ada Bele· 
cU,e .. ydu1nda Cambariyet Halk 
putW tara&adu bıalacak halk 
k .. aılade adları parti baıkulı 
imca katlama komiteaiae bildirile
cek .. t1ar tarafmdan ıöyle•ler v• 
tilecektlr. 

Loaclra 27 (a. a.) - T6rk Mil• 

italya 

li bayramı müaaaebetHe lnıiliz 1 
radyo!la 29 llkt•tria için haıaıi 

bir proiram hazarlamıtbr. T6rkiye 
saatile 8,15 de, 42,11 ve 40,98 

metre üzerinden lnriHz rady0toaan 
Tnrk ve lnrllia ••arlann1n teb· 

re üzerinden Brltaa1aam Türkiye • 
deki eski elçisi Sör Peni Lorenin 
Türkçe bir mesajı yapllacakbr. Sa• 
at 19,45 de 31,32 ve 24,92 •etre 
ilaerladeD Londrada Hlau bir 
Tllrk tarafmdan 29 llkt .. rlnfa 1'8· 

rilderini ibtiva eden bir muaj ya• aaıı haldunda bir konmş .. yapda• 

pılacaktır. Saat 12,30 da 60 mel· caktır. 

Fransa, çok miihim 
1 

kararlar a.refesinde! 
Anlwa 'J:1 (Rad· mulabatrlzarla • 

~:":r:·~:-.~y:- Lava!, Amiral Dar/anı, Fas ~:a::'8::it°'!~· 
hat yrıpaa ve F... A 1 r ı · . . . /A Af . bim kararlar al 
ta mühim bir de- umumı va ısını ve şıma ı rı- mak arefeeinde 

meçte bulunan k b k d k b l • wörllllyor. A•i · 
Amiral Darlan a aş Uman anını Q U ettı ral Darlaaın tef· 

Fraasaya dönmDı· tit raiai s.liade 
tür. 8qHkil Lanl, Aairal Darluu, Fu amam! ili bü1lk bir .. ile takip edllmiftir. Darllnnı. Frp 
Valiıial, Şi1UJ Afrilut Bltk•••nci.aım, ileri ~ ...... Afrl~ .....,_ ••kıh••• 'ı tlaW 
RbaJlan kabul etmif, 10qrfda A"9d_y ve Al... .azleri ~ ........,._ Mllr.._kndir. 

BerUa 27 (a. a.) - Ooja cepbeain· 
deki vaıiyettın babıaden aıkeıi mah· 
fUler, Stalinrrad şimalinde Timoçea· 
konan ton ibtiyatlannı da kallana• 
rak ıehrin timal batı11nda şiddetli 
bllcumlara •irifliji2I bildiriyor. 
Sovyel blcamları Alman, Ramen 
açaklar1aın aeri m6d .... t• •aya 
tlııde bilylik bir g•Ufm• röıterem.
mlttir. 

Şehrin ceaabqndıl..i muharebe· 
ler bütün rııo devım etmifHr Bu 
kesimde Raılar1n urrad•tı ka)ıplar 
çok bilyDktlr. Sovyet komatanhiı 
28 taak •e 1000 kadar pi1ade eri 
k.,a.,ttlktto sonra ıaıırt.. laüca 
mndaa vu w•çaiftJr. Şıbrin do 
i"uada benGa Raıların elinde ba· 
lnu iki aaballade General Ro
"diDYel ••urebe yerine alelacele 
getirilen 300 ncil piyade til•eaile 
llmitıiz kuıa blcamlara teıebbUı 
etmittir• Do ..... k'tala" Kıı:d ilk 

M a r e S a 1 
ıioe rlrmlflerdir. Bil itçi .. IMllri 
16 Uktetrinde ticldetli malaanbe
lwdeD soua terkadilmittlr. Şimal
._ 1erı.,.. n..,...u ~ 
bnetlerl Mmaa c..-ma ...-11 

la k 
1 

bir darl»e lndlnaiftir. ı:a\at ba lllçen darbe ıebrin içinde çarp•n Al· 
aan k:ıtalarmı illerinden •JITID•k 
için klfi relmemlftlr. 

Son lhtlyatlannı e.ua Ti (a.•) - Abaıa teb 

kull•narak Uji: Novoroıiak bölreaiede Alman 
., pl1ade kıtaları kanlı muharebeler· 

Şı.ddetlı· hu·· cum- dm IODf& Ru taakıa.ar ••nil•· 
rlai bıca.a. uptebllttir. Taapae-

1 nİD ılmaUDdeki dailarcla c•eyan 

ar yapıyor .--~· 1..ı.n. •· 
----• de baluaa bir tepesaptedil ... tir. ' Terek b&l .... AllMa ban kav. 
Volga kenaniıda iter~ fttlerı tarataadaa d-.k••• Al· 

mu H Romen kıtalan iki fÜ• 
liyen Almanlar, Sta · ıilren maharebelerde tlbl,. bakı· 
lingratta Vaziyeti git• ~~D=· e= .. ~etli muaffalı:aJet• 

t•ı, .. 1 • • • StallDl'radda evleri ele ••· 

" Hiç bir zaman düş- tııriD fabrika1111a ··~al ve cenap
taa bacam et ... tene de Alman 

ı"'lçe guç eştırıyor mek itin yapılan tlddetll ıokak 
.... .-ııı.-.r.ı mabareMlerl devam etmektedir. 

Moıkova 27 ( a.a ) - So.,.t 
teblii&ue ektir: StaliQfrad bMs• 
ılnde Raa lr.ıtaları dİlf•an taak 
ye piyadetiain bir f abrilra ketimi
n• yaphiı hücamlan piiık.,._lf 
tar. 

~ cenabtlncla dllplu, pfart· 
ma ... ....,_, beybade , ... tek· inana boyun eğmiye- mildafaacdar her J•~de tataom•i• 

- muvaffak olmuılardır. 

c e e k 1 ,, 
Ankara 27 ( Radyo razeteti) 

Ro .. üı:erlne yü,üylşiin yddöaüml 
•GaaHMtla. ltalyaa Bıtvekili Ma
ıolini bir nat•k ıöyllyerek demif 
tir ki: 

c - Ba ıııa, Roma ylrQ~G 
olıaua1aı Avrupa yilrüJltü oı..z· 
dı. Ceno,,a, Torino ve Milaao Yl
liyetleriade Kadın. çocuk ve ibti· 
'arlar logillz bombalarile haksız 
1•• 618rken, ltalyanın selibeti 
artmaktachr. ltalya hiç bir zaman 
dlfmaaa boy•a eimiyecektlr. » 

ı._ ,ordueunu tngllt•r• 
emrin• verıror 

A-.kara 2S ( Radyo ıa.zeteıi ) 
8-İla raclyoıaaa göre, lraa biiU -.u, lran ıilibh kuvvetlerioia in. 
ı-. b .... clanbğı emrine v.U... 
•ı kabtala etmiıtir. Ayni radyo.1a 
16re, lerllbple A•erikahlar lran 
t:_lı.Gııutine bir &ltimatom vermiı 

• 15 IOD tepine kadar memle
k.ıte ..._ ve ıOkOn tniı edil· 
.._. lraa ord"anun latyolanaca· 
t-., ._,... •ildabale edecekleri· 
pJ 

Doru cıpheainin ••kea ve 
şimal ke1imleriade blldirilecek e 
bea•i1etli bir ıey olma1D1fhr. l~i 
taraf da bazı baılun hareketlerin· 
de balunmaştar. 

Şimal baz deolzi ve dofg Ka
reb cıpbulnde bGyOk ölflde ha· 
r.Ut için haz1rhldar ot.yor. Ba. 
ra'4r44ki Sofyet ordu•• klf bu
bi için tefblzatlandınlmıı t•vi1•· 
ler röndwUcHii teeblt edlllliftir 

Kafkaı cepb•inde Terek ke· 
siminde fazla f aaHyet olmqtar. 
Başka yerlerde milhi• bir .. , 
yoklar. 

Moakova 27 ( a.a ) - Sovyet 
tebUii 26 llktetrin rıcııi kıtal•· 
n•ı• Stallapad çevraainde ve Ta· 
a~ fimal dojıuanda dllfmaala 
döt111•D1tır. Batu cepbeltırde 
biWlrecık bir d•liılffcUk olmamq
br. 

T eblij'ia ekinde, StaUa çevr .. 
aiact. ..... ıarın tlddetle dev .. 
etllti bildiriliyor. Kıtalanmız ıeh· 
rln ıia.Unde dllfman laDcamlarıaı 
pilıkilrterelı: bir pi1ada tabaraaa 
yok etmlt •e 6 tank tahrip etmif· 

*· 

Almanlar Ruı mldaf...,..cla 
bir redlk aç•11lar fakat ıiddetli 
karıı hoc..ıar ntticellade 700 
ölll barakarak pti çekU..e~ zorDD· 

da kalmıılard1r. 
StaU.aSradeo tl•I babllacla 

3 dllfm•n piya.&f• bölliü imha ve 
9 Al•ao aç,tı ta.ip oluom111tar. 
Voronel bölreainde nebria bab 
kl,...da kıtalarımız Almın meni· 
lerhae sinalt ve bir çok kartı bl 
eaıalan plllkldaıGttlr. 

Le,1a,,ac1 C•pMa•• iki .... 
de 400 Al.an öldOrOlatflOr. 25 
llkteı. iade açalr.lanmız topyekao 
12000 tonilatolak 2 Alaao nıldi
ye ıeıtiıini batarmııtır. 

Baltıktakl deniz açaklanmız 
Finlaadl1• körfezinde 2 Alman 
nakUJ• cımltinl bat11mqbr. 

Moeli:o•a 'El (a.a) - Ro1ter 
•Jen11 bllcUrlyorı 

A'•'"lar V olr• nehri kına• 
nad. il~ StallDtndclaki 
vazı,.tirlttStefltlet._ktMlr. 
Almular a..,b bir W •ltıU.. 

rarlamqtar. Bn hlcualarcla Ra• 
kıtaı.n çok •i1r kayıplara air•· 
mıttlf, Kara ve deniz yollannda 
ve nehirlerde yapılan dDşmu nalr.-
Uyatı recea.,ln de t .. ti tekilde 
boabalaDIDlflar. Bir ~k 1Dk tN9' 
lerl tahrip edilmlı Ye Huer deni. 
ziDln bata aabill•i ÖlillDde bir pet· 
rol ve 8 y6k rlllİli yalı:ılm11 HJa 
•iv baurlara afratılm•lw. 

26 llktttıluae Ru ba•a kav-
vetlerl ıiddetll mahvebelerde •• 
Alman açak aa•ar bataryalarmm 
ateıUe 60 uçak kaybetmittlr. Bbim 
4 açaflmız il11Bae dön .. llittir, 

------------------------Vende/ Vilki 
V••d ettlll nutllu nlh•· 

r•t aerıec11 
Ankara 27 ( R•dyo rueteal) 

Raıveltio pbal almeulll olarak 
bD1Bk bir ,.,abat yapan Vende& 
Vilki, ndettiji nutka aöylemlftir. 
Vllki radyo ile .arcllii ba natak· 
ta ikinci cepbe meael•loi yeniden 
orta1a atmııt1r. 

Villd, Mlcadele edeıı blrlet· 
•it devletler:..r:.derll. maı..... 
nin feci deo k derecede a 
oldlpaa .a,ı-ı. Amerika " 
• ........... ~e lı:arp 
.................... ldt •tlllftlr, 

Ankara 27 (Radyo razetni)
Mıs1rda lal'Uizleria bir milyonlak 
ord• ile rlrlf tiklerl taarnz bar• 
keti Mib.• buıa ve radyolannda 
r•it 1ukılar ayandırmııtır. Şi· 
mali Afrlkadaki hareklhn bütiln 
fkldetile devam ettiilnl bildiren 
Berlla radJOR, lariliz hlkO..tinln 
Marepl Smabın tellri alhncla ... 
larak Alrlkacla iklacl c~phe1I •t· 
.. ia .. cbar kaldıtını aöylemlftir. 
YIH a rM,oya röre, Rular lnai· 
lizleria taurazlarmdaa memoam kal· 
maqlarchr. ÇDakO lnailtereala 
kuneti Şlaal Afrlkuıada harcan· 
••ı olacaktır. 

Berlia radyoıa, mlltalaalanna 
töylece de•am etmlftirı 

.u ...... ed··~ ... .,....._ 
.... ~ .. ~ IN&a.
... br. Fakat netfceaia \mndae ev• 
Hlkl .. t1c.,. • ..,.celi _ ... k. 
bkbr.• 

fJwca F611dt• beobalater 
............. bir .. b ...... _,...._t..., 

«Dlt•aa bndan evvelki ... 
barebel•den aldıiı denl•le ... 
landıfı ifin, 8 inci orda7a ÖOc• 
deo zafer tacı daiıt,.aktaa çekin· 
mektecllr. 

Sekbiacl orduaaa r•nl Bqka
mandanıaın, taarruan bqmcla net· 
nttifi ıllal&k •ir, llfilbleria 
blJlk .. U.tlarıaı açap •anuk· 
ta«br. Ba -lrde «Rom..ı H or. 
da••aa imha ediniz.• denilmektedir. 
Al.aa H ltaiJaa kıtalannın tok 
...... bir imtihan ....,_tf oWak 
lan htUr adUemes. H&cam eden 

lariliz kanetleri, l(attan 
bfıJle Nlail arllllllda dar bir 
hede harp etmek avaatuıtaa 
bulanmaktacbr,» 

Bir Macar ruet.a. ID1111111ı1 .. 
ba taarra .. bl1ük Dmltl.r 
dıklarıaı, banan AllMD ~ 
bir ıürpriz t .. ldl et.edlilai. 
melia r•kmda t.tebbllll • 
caj'laı blldinMktedir. 

Boetoa radJOA da ..... 
arrmndaa ......,.k --.tir 

., Hitltrln kanetlerl 
birik 61çDde JIPl'aaqbr. 'U911,_ 
HIM AJmaalar çok. topr U 
dılar, bBJllk .. ,1a1 Yar ... 
Hne az toprak kuuddar. F 
claba fOk Ayİat YWClller. 
pl..-k ............ 
olıakbı.. Hill•• e+zm .. 
r6klediii llillat nlla.,.t ...._ 
nP.. çekecektir.,. 

Ta,_pmet_. l"llrt 
... br: 

··cep1a.-. ,.._. hıhsri• 
D~S tatmiD edlcl clefl• 
taarruao batla•ı•nd18 ....ı 
JÜI tarlalanaı t .. ial•ık 1111•ıı1 
Rom•el dar ve kan..U Wr 
J•rl .. mlf ba11111a1or. Baaa ntı ... 
lnrWz ordalan la.l•eje 
fak olmqlarcbr.., 

Ankara 27 (Radyo 
- ao,ak larWs turrua ...... 
da a..nn pek u ..at ... 
tir. Bir Kahire teblifj, d 
•ildafaa laatbada Mptedllen 
rakların realtletll•ekte 
bUdirmfttir. 

- o ..... ikindide -

Tiirkige eskri 
birincileri geligor 

Bed'n Terbiyui amam mildlrlliii elkrim fad .. IJODu Batbal 
Bora'am riyaMtlnde lıtaobal, Ankara, Eıkifeblr •e lçel böılplltl'lııll 
• iyi dereceler alm11 olaa •krimcillır Ca•bariyet Bayra• 
tile tehrimin relecelrler .. gatterl •laabakaları 1ıpac:aklardlr. 

içinde TlrW,. aelui8 pmpironlan olaa otu bete Jab1 
kaflleei 30 llktcttrin cau ,.Oatl Adana Halkevl aaloauda ... t ...... 

yirmi içe kadu, 31 hktetrfD camvt81İ •0111 de aaat OD b.tt.a ota 
kize kadar ylae Halkevimiz nloaanda flöre, .,. n lnbt rlıı.rl 
bakalafl yapacaklar ve ayaı ak... bölrelerlae aYdet edecelder6, 

Memurlar isti~ 
lik kooperati 

Blltln •••arlan .... olmak 
Dıan bir latiWAll koopll9•karu. 
lacaj'ldı daha nnl ,.-..bk. İlla 
•• e...W rla 'ncant Odunacla 
Ttceret Odua niti .a ileri felen 
ttccularm da lftlrakile V alilllİllD 
a..-.htında bir to,,ıaata ,., ... 

11111*• 
h toplaatada bit• ,. llrı· 

bkW.•.-.datlle w ..... 
...... H lı:OO ... alftıa911jlftl 

kıack daha bua ntllbl• .............. s.,..., ... j().oea 
kadar tatecalt olan ba 
tifla, bu 11kıntıl1 ,..._ 

•••rlar ·~ ...,.. Wr 
olacapa..,..,_.., 



2 BUGON 28 B. Teşrin 1942 

(Emaı:[E§Jııe aııiı&ıe iianmıem 

ALSARA Y ve TAN 1 
• 

Si NEMALARINDA 
BU AKŞAM au,uk Sinem• MUHm•rnı olarak ımı 

Senelerln .. Asırlarm lhtl,amını gölgelemlyeceıı .. Güzelliğini ~ 
Unutturmıyacağı .. A•kına Benzer Bulamayacağı en BUJUk REJiSÖR 

TD RKÇE SOZLO Şaheser Takdim edllecektlr. 
KLEOPATRA Bir Film deiil canlanan bir Tarihtir. 
KLEOPATRA Bir Eser Deiil Yaıaaan Bir Atk Romanıdar. 

Tarihin Azameti, Aşkın Kudreti, San'atın Zaferi olan bu eşıiz 
Filmi Bugcce Bütün Adana Halkı görmcğe Koşacaktır . 

ADsaray da nLAVETENiTanda nLAvETEN 
• • • 

Nefis Bir Film M 1K1 Mavs i Heyecanla Kadın ve Para 
DiKKAT : Biletler Satılmaktadır. izdihama Meydan vermemek için 
Blletlerlnizl GUndUzden ald1rmanız bilhassa rica olunur. 

TELEFON ALSARAY: 212 TELEFON TAN : 266 
.......................................................................... 

Alsaray da Bunun 2,30 da 
Aşk cdloQarken CI Soyguncular Kralı 

TAN da BugUn 2 130 da 

KADIN ve PARA - Tarzan Diyarında 
=1118 1118 911118 Bl!lfS Sllilf8 S!I il llB!fS ~ti 

ayhan vilayeti daimi encümeninden: 
1 - Adana Karataı yoluaan 22x075-22x235 kilometreleri ara· 

"--·ki imli, blokaj ve bir büz infaab (6884) lira (52) kuruı üzerinden 
eksiltmeye konolmuıtur. 

2 - Eksiltme 19.11.942 tarihioe müsadlf perıembe rün6 Hat (10) 
wiliyet daimi encüraeniode yaplİacaktır. 
3 - lsteyeoler ba iıe ait keşif evrakını rörmek için Nafia müdür. • 

~·--• müracaat edebilirler. 
4 - lıteklilerio (506) lira (44) karnı muukkat teminat vermeleri 

ehliyet vesikası almak ilzere ba ribl iş yaptıklarına dair bon1ervis· 
iki fotoiraflarını, bir adet (50) bir adet (15) kuraılak makta ve 

aflet (t) kuruşluk Uçak pulaoa dilekçelerine bağlamak aoretile iha· 
üç rün evvel vilayete müracaatları lizımdır. 

2669 28-3- 7- 12 • 

laQoğullan fabrikasından: 
Fabrikamızda çekilmiı olup gerek mal sahibi ve gerelı..se tüacar ye· 

bulanan ve hilen fabrika'Dızdan kaldırtlmamlf olao pamukların 
ıllo tarihinden üç rüo zarfında kaldırılmasını rica ederiz. Aksi tak· 
ıeçmiş ve reçecek beher ıün için balya başıoa 30 karnı ardiye 
ahoacaiı ribi pamukların açıkta bulanması yüzünden hasıl olacak 

ve ziyandan fabrikamızın hiç bir ıuretle mesai olamıyacarını ilin 

Adana As. 
2654 25 27--28 

Satınalma 
koq1siyonundan : 

' MiU.ırı Muhammen Bedeli il~ teminatı ihale T. llıala Sa. 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. l-·-· 21600 5400 00 405 ()() 13.ı t.942 10,30 

21600 5400 00 405 ()() 13 11 942 11 
1 - Yukarda Cins ve Miktarı yazılı sebzeler ayrı ayrı kapalı zarf 

ile ekıill meye kooulmoştor. 
2 Evsaf ve şartnameleri berıün komsiyonda görüleblllr. 

- lıteklilerin artırma ekıiltme kaaanana uygun olmak fatlile ha. 
cakluı teklif mektuplarını ihale saatlarından behemehal bir •Hl 

.a--• kadar ,,dana Aı. Daireılndeki talınalma konıııiyoouna verm• 
llaamu ilin olunur. 28-3-6-11 267 l 

Zayi nüfus cüzdanı 
içinde terhisim yazılı nüfoı 

clizdaoımı zayi ettim. Y eofsini ala· 
cağımdan ukiıinio hlikmü olmadı· 
iın1 ilin ederim. 

Adananın Karataı nabiyeıinia 
Kamıılı köyünden Halil oğla 

Ahmet Gül 
2670 

B. T. Seyhan böl· 
gesindan: 
Beden terblyeel l'.llUkeı
leflerlnl d•vet: 

Cumhuriyet bıyraınını kutlama 
proiramı mucibince reçit reamine 
iıtirik edecek Adana Gençlik Ku· 
lübü Beden Terbiyesi~ mükell.leri· 
nin, 29.10.1942 perıembe J'ÜDÜ 

nbahı tam saat aekizde hlikOınet 
ku1111ndaki Beden Terbiyeıi bina· 
ıında bolaomalara ehemmiyetle ilin 
olan ur. 

28-29 

Sayın müşterilerimize 
F abrikamı.:da şimdiye ka

dar çekilmiı veya çekilecek 
olan pamuk, kütlü, koza ve 
çiğitler sigortuız oldutundan 
mDşterilerimizin ıigortalarını 
kendi namlanna sigorta yap· 
tırmaları, aksi taktirde her 
hangi zarar va ziyandan do-
layı fabrikamızın hiç bir gu· 
na mea'uliyet kabul r.tmiye· 
ceii ilin olunur. 

Aziz Pamukçu Vcrese
lcri Fabrikaaı 

1 1 
A an 

Tarsus icra memurluğundan 
No. Tarihi Cinıi H. metre M2 K. Lira Hududu Sahibi 

183 Mut 
32 

Tarla 24, 8211 Yoouı 400 
oilu 

Şa. dere ga. tarik şi. kürt Maaah ce.) 4 de bir hinui· 
nhibi senet ne Feyzi Y akup 

Rımazan orla 
184 .. 
185 .. 
186 .. 
187 

" 
188 

" 
191 

" 
192 

H 

180 K.ıant 
340 

l 81 ;, 

.. 12, 8702 

•• 7, 3544 

" 17, 0070 

" 16, 5474 

.. 12, 8702 

•• 10, 3880 

.. 10, t l?.3 

tar'•· 14, 7088 
nın solsa· 
ni ile Baki 
Sülüs lıi11e. 
ıine 4 de 
iki hiHeıi 

.. 36, 1284 

266 K.evvel Tarlanın 13, 1459 
339 ıüliiı bi11eıi 

" 
,, 

•• " 
.. ,, 
,, 350 

,, 3ll() 

" 
400 

•• " 

.. ,, 

•• 400 

" 
350 

Şa. dere I'• sahibi Hnet ıi. kürt Mo ) 
salı ce. Moıtaf a tarla11 
Şa. dere ra. tarik şi. Gazi ce. sahibi) 
senet tarlası 
Şa. , ce. tarik r•· •e ıi. sahibi senet) 
Şı. dere r•· ıif iş. Sapbl paıı ce. ) 
nhibi aeoet 
Şa. Sophi paşa ga. Gazi ıi. Şakir oifa( 
evladı ve Snphi paşa ce. Molla Mehmet 
Şa. tarikiam ga. dere ıi. Sophi paıa ce.) 
Hastaca ojulları 
Şa. Harmandar oğlu verHeıi ra. Hacı) 
Mehmet vereıesi şi. Y akop veresesi ca.) 
tarikiam 
Şa. ve ce. Yakop vereseri fİ. tarikihas ) 

ra. tarlkiam 

Şa. va ce. ~bibi Hnet Yakap efendi ve) 
r•eıi ve tarik ra. Halil lbrahim vereaeai) 
ve Zilf o zade ve Y akop vereı .. i Ji. ) 
Maraşı zade Hasan 
Şa. Haıan Hliıeyi 1 ga. Ye fİ. tıarlklam <-a. ) 
Tekeli Ver anlı AU tarlası 

.. 
" 

.. 

" 

Bodahi 

Alacaklı: Şark Fransız Bankaıından temliken Adaoıda Mu11 Çepni 

Borçlu : Tarsusta Feyzi Yakap Ramazan oğlu 
Bir,nci Artırmanın yapıl•caiı yer. rOn, saat: 25/11/942 S - 19-

5/ 12/942 s 10 - 11 
11 e kadar Çartamba. 

ikinci ., ,, .. 
kadar camarteıi 

1 • işbu gayrimenkulün arhrma şartnamesi 27/10/942 tari· 
hinden itibaren 940/2No! ile Tarsus icra Dairesinin muayyen 
numarasmda herkesin görebilmesi için açıktır. ılinda ya· j 
zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve j 
712 dosya numarasiyle memuriyetimize mtlracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirik için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,S nisbetindo pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlarm ve 
irtifa~ hakkı sahiplerinin ıayri menkul üzerindeki haklannı 
hususıle faiz ve masrafa dair olan idclialanm işbu ilin tarihin~ 
den itibaren 15 giln içinde evrakı müıbitelerile birlikte me-
~~r~yetimizc: bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
sıcılıle sabıt olmadıkça atı, bedelinin paylqmuından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arbrmaya iştirak edenler arttırın 
şartnameıini okumuş. ve lüzumlu malumat almış ve bunlar 
tamamen kabul etmif ad ve itibar olunurlar. 

S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
iırıldıktan ıonra en 'Çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya 
satış iıtiyenin alacağına rllcham olan diğer alacaklılar bulu· 
nup ta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmit ala· 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmaua en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü aynı aaatta yapılacak arbrmada, bedeli sa· 
taş istiyenin alacağına rücbanı olan diğer alacaklılann o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuuadan fazlaya çık· 
mak prtiyle, en çok artırana ihale adilir. Böyle bir bedel 
elde edilmeue ihale yapılamaz. Ve bu ıatış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendiıme 11aale olanan kimse derhal 
keya verilen mühlet içinde parayı •ermezse ihale kararı fesh · 
olnrıarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim· 
se arzetmif olduğu bedelle almata razı olana ona, razı ol· 
maz veya bulunmazsa hem.en on beş gün müddetle arbrma· 
ya çıkanhp en çok artırana ibale ediHr. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde S ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ay11ca hiikme hacet kalmaksızın memuri· 
yetimizce ahcıdaa tahıil olunur. (133) 

2004 numaralı icra ve iflu kanununun l 2 Uıci maddesi· 
nin 4 llnü hkruana tevfikan bu gayri menkol sahiplerinin bu 
hakluına ve buuıile faiz ve: mesırüe dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren 20 glln içinde evrakı müıbitelerile 
bildirmeleri ak.i halde bakla rı tapu sicillerile Sit olmadık· 
ça ulaş bedelinin paylaşmuıadan bariç kalacakları cihetle 
altkadarlann iıba maddenin mezkür fıkraı.- göre hareket 
etııneleri ve daha fazla malumat almak iltifenler 940 - 2 
dosya numarasile Tarsua icra memurl,.• müracaatları 
ilin olunur. 2667 

Adana AS. Sa
tınalma komsiyo 
nundan: 

1- 60.000 Kilo Sığır eti 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konqlmuıtur. 

2- Muhammen fiyatı 42.· 
000 Lira ilk te'minatı 3150 
liradır. 

3- ihalesi 14/11/942 Cu 
!J!arteıi günü saat 11.d~ Adana 
Askerlik Dairesindeki sabnal 
ına komıiyonunda yapılacaktır. 

4- Evsaf ve şartnamesi 
210 kuruı mukabilinde komsi 
yondan ahnabilir. 

S- isteklilerin teklif zarf 
111101 ihale saatından birs ut 

evveline kadar komsiyonda bu 
lundurmaları luzumu ilin olu-
nur. 2668 28- 3- 8- 11 

Mısır cephesine 
- Baıtarafı birincide -

Almanlar yeniden 111 tankın, 
38 zırhlı otomobilin tahrip edildi. 
tini, 14 lnrilic uçaiaoın düıürül· 

· düjüoü bUdlrmektedir. 

Haber verildiiine röre, Al· 
manlar M191r cephesine yeniden 
bir ordu oakletmaktecllrler. hal. 

yanların da ana vatandan yeni pi
yade tümenleri taşımakta oldakla· 
rı bildiriliyor. 

Berlin 27 (a.a) - M111rdaki 
aaharabe aynı ıiddetl• devam 
etmektedir. Düşman maharebe hat· 
tına büyük ve yeni kavvetler ıür· 
mektıdir. Dün logilizler Alman, 
ltalyan zırhlı ordaıonon mevzii•· 

rioi yarm•i• beyhude teıebbüı et· 
mittir. loriliz kavvetleri yeniden 

111 tank ve 38 aaitralyödii otomo· 
bil ~aybetmiftir. Alman va ltalyan 
bava ka.Htl.-i larUizlerin reriler• 

deki •lloalr.ale hıtlarıaa her gün 
daha ıiddetle hücam etmektedir. 
Bir çok hava ıaabarebelerinde Al· 

man ve ltalyan .. caları Şimal Af. 
rikıda ve Akdeniz lizerinde 14 

düt••n açalı düıürmüflür. 

illn 
Fabrikası müşterileri nazar dikkatine 

satllık •mlik 
2666 adana as.. Sltınalma Komlsyoınindan ı . 

Kııılay karıııında Y ako Benyeı 1 - 3500 tJIU $ıt, 3500 kdo yotart açık ehltme 11oretile aatan 

Cenup lorllterede Alman bava 
kanetleri dün stnai t•lslere ve 

remi tezgihlartna şiddetli akınlar 
yapm11tır. 

1- Yaı••r mevsimi bafladıiından, balyalar yajmar altında çürü· 
l'_filM4!td11· ilin tarilainden itibaren ıatılan bu balyalar üç rün zarfında 

al•adıjı takdirde o rüokü borııa rayicine göro aablacaiı 
2 ..- Çekilen kitlülar çakildiii tarihten yani koçan verildiil tarihten 
ea. bir hafta zarfında kalclmlmadıi'ı takdirde. rDnde beher balya 

50 karuf ırdıyo binec:eji 2661 27- 28-29 

oğlıınuo ~ıal ettiii mataza ile Y•· alınacaktır. 
oaodaki 46 numaralı maranroz dllk· 2 - Mab.mauın fiyata 3850 Hra ilk teminatı 288 lira 75 knraflar. 
kioı ve ıioeıaa • arkaıaodaki 26 3 - lhılıeıi 2·11·942 Puartui ı&oü ıaat 16 dadar. 
numarala k ı ı ı m toptan sa • ı 4 - E.vaar ,,. ıartna ... i herflln kCMDi9yooda ırörGlabilir. 
talacaktar. lı~eldilerin vekil R8! 5 - lst.•~.Uletia halli filn ve saatta Uk teminatları ile birUkte ıa 
Ömer Saaver e müracaat atmelerı tıaalma ko••1,ntaria ,..ııracaatla11 illa o1'8•r· 

2664 27- 28-29--30-1 18'-24-26-1 2626 • 
~ 
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