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Çatım•k eaıkMıl Adana 
Tılıton 138- PMta k 4a 

Aborıe;Ydltlı 14,altı arlıl• 

l, aylı it 126 kurtıttur 

r-------------------
Ankara 29 (a.a.) - Cambarnlai la 

met lnönil'nün doiumlarmıa yıldöoümü 
m&oasebetiyle lnriltere Krah Camluırre
iıimiae; tebrik telrrafı çebnftler. Cambar· 
Nblmiıı: de bir t•kkllr teı.rafiyle ma• 
kabelede baluamllflardır. 

~11 ı a No. 639 
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE '-----------------~ 

Kış harbine ha
zırlık başladı 

Dotrıda 6iı 

Rus topu 

Alman motö 
ü birlikler' 

Bitler 
Perşeml9>e <SJlOli'il ıYı söv 
llyece<aın IC>lır s~yoevoe 
\fen n koş yaır<dl om rneV 

sımnnn açacak 

Bir Rus 
"Bu kıt 
yeti erle 

gazetesi: 
mahrumi
dolu ola-

cak, fakat zaferi ge 
tirecektir • ,, Diyor · 

Ankara 29 (Radyo gazete1i) - Hit 
lerin, perşembe rünü ıöyliyeceit bir söy 
levle, Almaoyada yeni kış yardım mevıi· 
•ini açacağı bildiriliyor. 

R1Jsyan1n da bir kış harbine hazırlan 
lllakta oldaia Moıkovadan gelen haber• 
lerdea anlatılmaktadır. Pravda gazeteıi, 
bıglinkn ya1111ada şöyle demektedir: 

"'Rusya da kıı yaldqmaktadır. Orda 
~. millet ikinci bir kıı reçirm•i• hazır 
l&amaktadır. Bu kış mahromiyetlerle dola 
olacak, fakat zaferi getirecektir . ., 

Bu yaZI, Roıyadıo büyük mahrumiyet 
lıre katlanmak zoronda olduğııou açıkça 
belirtiyor. Amerlkadan hububat gönderil· 
ilesi de Ruıyadaki iaş• durumunun n•za· 
kttini röllerir. 

Rjev Bölgesinde 
GENİŞ OLÇÜDE 

Sovyet Taarruzu 
Stalinuradf J 
muharebeleri 

~olgaya yakın ame

le mahallelerinde 

intlkal etti 
Ankaka 29 (Radyo g-azeteıi)

Cepbenin merkez kesiminde Rjav 
bölıeaind• r•niı ölçüde bir Sov· 
Yet taarraı.a baılamıı bulonayor. 
Rualar 48 saat içinde 25 meık.ün 
Yeri l'•İ almıılardwr. 

Alman hücum k.ıtalannıD Sta· 
linrradda hücom ve ilerleyiıleri 
devam ediyor. Mabarebeler şimdi 
l•hrin Volgaya yaluo amele mahal· 
lelerine intikal etmittir. 

Bertin 29 (a.a) - Almaa teb· 
liti: Kafk.a1yada Terek cenubun· 
daki Alman lutaları dathk, orman· 
lık ve rerilmeıi güç bir 1abada 
'-ilam bir ıurette yapalm .ş olaa 
Ve inatla müdafaa edilen düıman 
llıey.Ueriai ele l'eçlrmiılerdir. Al· 
illan hava kavvetleri Karadeoizde 
T •UpH limanını bombardıman ede· 
tek orta boıda iki semlyi hasara 
'iratmlflardır. 

Staliorrad için 'J•pdan maha· 
'•bel.de, dünkü hilcaat •aaımda 
kaah çarpışmalardan 10nra ıehria 
tİlaal k11mında yeni bir Yartaa ya. 
Pıba1ttar. Düıman şimalden 8fai'tya 
doir• beyhade kartarma hilcam. 
l.,aaa devam etmlıtir. 

Don cepheıio Macar kıtalar• 
•ıvaffaklyetli bir mevıii hüoum 
hareketinde bala11maılardır. Cep· 
heııia merk.ea k .. iminde kıtalarımı· 
ıua ve bava kavvetlerlmizio bir 
lale .. hareketi MDUıada birfOk 

ihtikar davaları 
sukut etmigeCek 

- Temyiz ceza daireleri umumi -
-·-- heyetinin ictihat kararı _ 

Ankara 29 (Hoıuıi muhabiri
mizden) - Temyiz ceza dairel~ri 
amumi heyetinin ictihat kararının 
bir büliaa1101 bildiriyorum: 

Milli koronma kannnuoda ilıti
kiir saçanan ne ıuretle tekevvün 
edec•ii ve ne ribi anuırı muhtevi 
olacatı röıterilmiştir. Bu cümle· 
den olarak fiyat mürakııbe komis· 
yoolarınm tayin •lliii fiyattan faz· 
laya sallı ibtlklr ıaça o&alalt ka· 
bol edilmiflir. Fiyat milrakabe ko· 
mlayonlarıaan ba kararına muhale· 
f et edenler hakkında takibat ya
pıhnakta ve neticede tahakkuk 
edecek hale röre mahk.Omlyet ve· 
ya bera~t kararı verilmekteydi. Bil
ahare Tıcaret V ekiletioce görülen 
libum üzl'9rioe fiyat mllrakabe ko
miıyoalarınıa kaldarılmuUe bu ka-

Ru mevzileri tahrip edilmiştir. 
Düıman ağwr kayıplara aira~ıştır. I 
Dilımanın mevzii hücumları akim 
kalm1ttır. 

Dfin gece Arkajel limam ve 
civarı bombardıman edilmiştir. Bü 
yük yaoııolar çılr.tıiı rörülmüştür. 
Gilndüıı: hücumları esnasında Al 
maa sav8f açakları lngilte,.ain 

doiıa cenap bölretindelr.i bir çok 
kaaabalafl ukert ehemmiyeti haiz 
t .. ialeri alçaktan bombalamıılardır. 

Bertin 29 ( a.a ) - D.N.B, 
aianaının ukeri mahfillerden öi 
rendiilae göre, 28 EylCllde StaUn. 
srad ı•hrinia ıimal bata11ndaki 
mibtabkem hatlara ve mukavemet 
adacıklarına yeaidea tiddetli bav• 
blicamları yapılmııtlr. Savq ve 
pik• uçakları b&tla rilo aiır çap• 
ta bombalarla Stalbapad ıtrıha. 

rarlara muhalefetin ıaç Hhiplerinin 
fiillerinin meşraiyet ke1bedeceti 
ve binaenaleyh ciirmiyetin baki ba· 
londuiu ve eıaHn vaziyeti boka· 
k.iyede ba dejişikllk. olayup rörü· 
len lüzuma binaen evvelce ahaan 
tetbir ve kararlarının daha sonra 
yine fÖrillen Jü7.uma bir•aen kaldı
nlmaıı üzerin• suç teşkil eden fiil 
ve hareketlerin mahiyeti tebeddül 
edemiyecej'I cihetle fiyat mürakabe 
komiıyonlarmın kararlarının meri 
olduğa zamanda bunlara mohalefet 
fiili cürlim olacağı ve binaenaleyh 
ba ribi davaların daha sonra mü· 
rakabe heyetlerinin kaldmlması 

üzerine aakut etmiyeoeii verilen 
cezalar1n da infazı lizım releceil 
eıası karar altıoa alınmışlar. 

da iıtihkim haline r•tlrilmiı ev 
bloklarını bombalaauşhr. H&cam 
ve tahrip uçakları da alça!Ltan 
Raı kıtal1r1na ve kafilelerine hü· 
cam etmiştir. 

Berlln 29 (a.a.) - Aı"eri bir 
kaynaktan öirenlldliioe ıöre, Raa 
hava kuvvetleri 15 •rllll ile 28 
eylül araıında 964 uçak kaybet• 
miştir. Avcılarımııı: bava muharebe 
lerınde 816 uçak düş6rm6ttür. 
Uçak.ıavar bataryalarımız 131 uçak 
tahrip etmlılerdir. 17 Raı açaiı 
da yerde tahrip edilmittir. Ayni 
devrede doiu cephealnde Alman 
kuvvetleri 77 açık kaybetmiftlr. 

M01kuva 29 (a.a.) - ôtle 
6ıı:erl aeşredilea Sovyet tebliiine 
ektirı 

Stallarrat böı...ınde Raı 
kıtaları dlfmaaa ajır kayıplar vw 

dlnrek •Uarebep flddede -. .. 

BELEDiYE SEÇiMi 
YARIN BAŞLIYOR 
Yurddaşlarımızın, reylerini 
kullanmak suretile medeni ve 
siyasi ödevleriniseve seve 
yapacakları mulıakkaktır 

Adana belediye seçimi yarın 
ıabah Hal 8,30 dan itibaren bq 
lıyaeak ve camu günü saat 18 de 
sona erecektir. intihap, belediye 
mezat 1alononda yapdacakhr. Va 
tandaşlar, ba 1alonda hazır bulan
dıırolacak rey ıandıklarma reyle· 
rinl atabilmek için sandık başm· 
daki ilrili memurlara nüfuı hüvi
yet cüzdanlarını ıröıteHceklerdir. 
Yarcldaşlarımızın reylerini kullanmak 
1aretiyle medeai ve tiyui ödevle· 
rini aeve aeve yapacakları muhak· 
kaktır. 

Dün de yazdıtımız ribl, Ada
na belediye izabiı 1942 yıla lali· 
babı için Comhoriyet Halk Parti· 
ıloin namzetleri aeçllmiJtir. 

C. H . P. Seyhan vilayet idare 
heyeti Relıi B. Rifat Gülek'in yard 
daılara beyannamesini ve partice 
ıötterilen namzetleria adlannı ba 
ahif ede neşrediyoraz. 

ooollman 
uencsubayı 
Hltlere sadakat 

andı içti 
Ankara 29 (Radyo ranteıi

Hitler, 12000 yeni ıubaya hitap 
eden bir nutak ıöylemif, Almao 
ordaıanun ıerefli tarihinden bah· 
Hlmlş, ıoa zafere emin oldoi'ana 
bir daha belirtmittir. 

Rad1olarla yapılmayan ba no-
toktan IODI'• Mar•l Göriag de 
bir hitabede balaomaş, yeai mbay 
lara ' 1Hltlere 1adakat,. andını içir
miıtlr. 

Z•fer etratejl•I 
l.ondra 29 ( a.a ) - Taymiı 

~ezeteai « Zafer ıtratejiıi > bı!J· 
lıklı yaz111nda diyor ki: 

« Vilki ortaşark'ı ve Moıko
vayı ziyaretle blltila birleşmiş mil
letlere buriik bir hizmette bulun· 
muştur. Filhakika Vilki, hl~ bir 
menfaat gözetmeyen tahadetlyle 
ikinci cephenin lüzumuna dair a
mumi bir kanaat vermiştir. Zama· 
nı bir müttefik defil1 bir düşman 
teliki etmek ger•ktiii bakkıadakl 
fikri doiradar. Almanya lki veya 
daha faz.la cephede harp etmek 
zorunda barakılmalıdır. 

loriliz ve Amerikan 11lr.erlerl• 
nin 1918 de oldaia gibi Alıaaa 
askerlerial muharebe aeydaoların
da mailOp etmel•i ilamdır. 

ediyor. 200 tank tahrip edilaiflir. 
Stalinl'radaa ılmal bat11mdaki kı
talarımız bir az Uerliyerek Alman 
mlidafaa hatlanna l'irmiftir. 20 top 
aldık. Mozdok b61rninde düıman 

taakları ve piyadeıi7le tiddetli bir 
muharebe cer1aa etmektedir. Bir 
çok bllc•mlar piıkllrtlhalt ve 
6 tank yok edilmittir. Bata •• mer 
kez cephelerindeki kıtalanaız bir 
tepe7I ifral etmlftlr. Dıımuı karşı 
htıcamlar unumda '800 1Ubay ve 
er kaybetmiftir. Ba kartı hDcaıa· 
lar plikDrtGlmlftlr• 

1942 Adana Bele
diye Meclisi azaları...-
Parti namzetleri 

A•li •z•l•r 
l - Baıri Ar1oy, 
2 - Bedri Gülek 
3 - Cabbar Çankaya 

4 - Cabbar Ôuoy 
5 - Coıkaa Güven 

6 - Dinıı Arıkotla 
7 - Fazh Meto 
8 - Hasan Ataş 
9 - Hakkı Salih Murath 

10 - Hazım Savcı 
11 - HalGıi Akdai 
12 - Hilıdü Yartco 

13 - Kaıım Eoer 
14 - Kemal Atarll 
15 - Keoal Çelik 

16 - Kemal Satar 
17 - Kerim Ulaıcutürk 
18 - Mahmut Barla1 
19 - M•bmat Haı 
20 - Mabmat Klbarotfo 
21 - Memduh Bekbllrla 
22 - Meveddet Altak•laç 
23 - Namık Dökmen 
24 - Nihad Oral 

25 - Rarıp Sepici 

26 - Raılh Ôzren 

27 - Recai Tarımer 
28 - Rifat Yaveroila 

29 - Siileyman Ôzerdil 
30 - Şevket Çekmeril 

31 - Tevfik Raaazaootlo 
32 - Vehbi Necip Sav atan 

33 - Ziya Ak.verdi 
34 - Ziya Abdi Rooa 

S•vın Yurddatl•r : 

Yedek azAl•r 
Adil Öqlray 
Ali Biadeblr 
Ali Dayı 

Ali Ulvi Kalakoğla 
All Saracojla 

Arif Cemal Akıacı 
Hekir Karabacak 
Bekir Sapmaz 
Bekir Akala 

Cevdet Çamardan 
Emin Ağaoila 
Ekrem Avni Zaimlw 

Gıni Girici 
Hamsa Naci Ekici 
Hamdi 0oar 

Hllıni1 Varal 
lımail Dülrer 
Kemal Kart 

Maz•ff er Budak 
Mozaffer Ataıok 

Mattafa Üçok 
Nabi Menemencloila 
Oımao Akda; 
Reşad Gllçlt 

Refika Recep Tllmerba 

Rıza Ôqıhln 
Rıu Atcı 
Salih Erorlu 

Süleyman Serrici 
Şi11tri1 Matla 

Tahir Pamakca 
Talat Ôzerrin 

Tevfik Sezer 
Ziya Karttepeli 

1942 llkteırininia birinci Jrllntladen itibaren Adana Belediye mecUı'ala 
intihabına başlanıyor. ' 

Büyük Türk mlllelloe tam bir erkinlik içinde eJIİz, 1ayı11z, refah •• 
saade~ler ba~lf!a!an yüce Milli Şefimizin, detifmez renel bqkanı ba. 
l~~?uıa Parti~azan Adana Belediyeai uıl " yedek lzalaklaraaa P.t•· 
dırı namzetlerı yakanya yazarak sayuı .. p:uere arzediyonım. 

Ôtedenberl yardan Mlimet we aiadeti airanda her tilrll fedakl b. 
iı uirı .... lş olaa sayıa Adanalıların, BlyOk Partimlain oa•Ntler;.. 
reylerini seve Hve vereceklerinden eminim. 

C.H.P Seyhaa VUl1et idare ... ,.11 nimi 

Hamburg'ta j 
2000001nsan evsiz 

kaldı 
Moıkova 29 (a.a) - Stokt.olw 

dan relen bir telgrafa l'öre, Al
••• ,.,. yapalaa Raı ve la,W. 
bava akaaları oeticeelncle ortaJ• 
çıkan ev bahraaı o kadar bllylk 
bir ehemmiyet alm11br ki, blkG• 
••l, halletmek liaere doktor LeJİ 
tavzif etmlf ve keadlalae r•lt N• 

llbiyetler vermit~ d fazl 
Hambarl't• ~\ANVV • • 

lat&D, klf• l'efireoek elveriıll mu
kenlerclea mabram kalmııtır. Bre
men'd• 3000 kiti elnrifıla 1er
terde barınmaktadır. Bombardımaa 
edilea dit• .. birlerde de vuiyet . ...... 

Ri/td Gillelc 

Akt•m kız Anat okulu 
eçll•cak ••rler 

Aakara 29 (a,a) - Maarif y.,. 
k.lletiace Marq ve Tokat kaz ..... 

titllleriae batla olmak llz•e birw 
aqam kız ıanat okala açılaauıaa 

karar v.Umif tir. S. dera Jlluada 
ötretmlye bqlayıcak olan ba ok ... 

lara ötreolm çatını r-i--'· -........... , 
kızlar da devam edebileceklerdir. 

Ankara 29 (a.a.) _ Mutii 
V ekllatince Çoram, Amaıya, Nft• 

de, Bardur, Mer1ia, Ôdeq •• 

Akbitarda birer akpm kıs ....., 

okala •fılauıaa karar ~•, 
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AISARA y sı~ıtE ~ıAs 
PEK YAKINDA : 

1942 - 7943 Şinema mevsimini ne essiz bir filmle başlıJ•' 
Geçen sene bir tayyare Kazaanda ölen BUyuk Artist 

--=::::§_§ CAROLE LOMBARD §_~ 
Tarafından harkulade bir tarzda yaratılan ve 

Şahika (CITAOELLE), Karanfilli Kadın romanlarının 

muharriresi 

A. J. KRONINS' in BUyUk bir eserinden iktibas 

Edilmiş olan 

.-.nff"""G"SC8"""Xli-
~e1ı INlöbe'd:cftsD I 

şaUııeseırn venD M®~snmnn DDk şcereff 
D91a moesii ooacalk.'ll:or. 

ı! Adana askerlik satınalma komisyonündan 
1 

ı - 1425 Ton döküm halinde saman kapalı zarf usulu 
~ ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 57 .000 lira ilk te'minatı 4275 

liradır. 
ı: 3 - ihalesi 16-10·942 Cuma günü saat 10-30 da dır. 
1

; 4 _ Evsaf ve şartnamesi 285 kuruş mukabilinde komis

i~· yon dan alınabilir. 
~ ~ 1 S - Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeğe mec-

lı bur oldukları gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse 
' 

1
' damğa reami ile mukavelename te'minat mektubu, teslim ve 

11 
muayene masrafları muhammen bedellerine illve suretile 

~ mllteabhide ödenecektir. 

1 tı 6 - isteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 
~ · evveline kadar komisyona vermiş bulunmaları luzumu ilin 
•. . l 30- 4-9-14 2539 o unur. 

ı:·---1-------------.. ı .;: Ooğumevi Bastabibi 

ı ı 

Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadm hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cfoarmda Müslim apartmanı, 

Dişfobibi Boy Şevketin muayenehanesinin üstü 
Telefon No: 272 

1- 26 2474 

• 

DOKTOR 
Tl\..ı11rgut Soyeır 

)~ Herıün Ha1talarıoı HükOmet Civora l.tikıuııol E.curıeti karşmnclıı 
~ ~ çıkmaı. ıokak içinde no 121 de kabul eder. 
; Haftanın Snlı ve Cumıa güııleriJe öğledeu so11ral11rı raklrlere mec· 
ı cani bııkllır. 
; t 2355 

• 

LHatice Sözübatmaz 

1 Biçki, dikiş yurdu ...... 

f~ 1 EylQlden itibaren 
~: Sayın müşterilerinin ılparişl~rioi sabah saat 9 ile 12 öileden ıoora 
~ 14ile 17 ye kadar kabule ve yurda yazılmı\ı; İJtiyen Bayanların 
i.ı kaydına başlanmıştır. 

ıı :) ADRES : Namık Kemal okulu karşııında No. 81 
lı~ 2454 . 3-5-8- 10-t 

ı;:~ --------------~ 

'~i ASIR Sinemanın Yazlık Bahçesinde 

ti ,, 

SUVARE 9 da SUVARE 9da 

BU AKŞAbM Uae kadar yapılan Ulrkçe 
TBrlı: fllmclllk 11natlnln medarı iftiharı Uf 
fillmleri en süııelı t llrkçe a8dü ve aarkılı •• _ 

KAHVECi GUZELı 
Rejlıarı Ertutrul Muhıln M611lc: SadetUo Kaynak T 

1 8 Hazım Münir Nur•ttln Bebı:at e at ayan B•t Rellerde Bllyük Staatkir 
Nezihe Nevin ve bayan Perihan 

iLAVETEN: 
Fewkallde eilenl'ell Mlki llava Ayrıca HuııJsl ıurette 

ııetlrttlllmlz çok eatereaan Şort 
PEK YAKINDA!. PEK YAKINDA... PEK Y AKINOA ... 

L••ll•Hova .. d AŞK Rüyası 
BUyOk bir Atkın bClyGlı bir lbtlraaıa romanı tahuerlnde 

BUGON 
---

ı-v_A_l_l_l_K_S_l_N_l_M_A_j -D-A 1 

Bu Akıam 
iki Güzel w bigik film bir~en 

. 1 . 

TANIA FEDOR ve PIERRE BRASSEUR 
Tarafından cazip rıükteli, ve neş'eli bir mevza çerçlvesi 

dahilinde yaratılan gençlik ve a-üzellikler filmi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
,· ı Canımın içi h 

•••••••••• • ••••••••• 
Fransızca Söz1U 

.. 2 ---VENEDJK Zindanlarının korkunç köşeleriode cereyan eden 
Heyecanlı ve meraklı Tarihi bir Şeheser 

-Q VenedikZindanlarında fJ
TUR K C E • 

Adana As. Satınalma komisyonundan: 
l - 3500 kilo aüt ve 3500 kilo yoğurt açık e\c!iltınc suretlle satın 

alınacaktır. 

2 - Yoğurdon beher kilo mabammen fiyatı 35 kuruş, Süclün 30 
kuruştur. lık teminatı 170 lira 63 kuruştur. 

.3 - ihalesi 9.10.942 Cuma günü .aat 10,30 dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - lıteklilerin belli rün ve ıutte ilk teminatları ile birlikte satın 

alma komisyonuna müracaatlara ilin olunur, 
2538 23~29-3-7 

REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1/9/942 den itibaren kayt muamelesine başlanmişhr. 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kilise civarında 

Yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli 2449 

Maraş As. Satınalma Komisyo
nundan: 

1- Kapalı zarfla 63 ton sığır eti satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli ~350 lira ilk teminatı 2126 

lira 20 kuruştur. 
3- Kapala zarfla ihalesi 7/1. Teşrin. 942 Çarşamba gü 

nü saat 16 da Merkez K. binasında satınalma komisyonunda 
yapılacaktlr. 

4- isteklilerin teklif mektupları ihale saatından bir sa· 
at evvel komisyona verilmiş bulunacaktlr. 

5 - Şart ve evsafı her gün komisyonda g örülebilir • 
2505 16-20-25-30 

Ademi iktidar ve Beloevşekliüine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile satıllr Her eczanede bulunur 

S. t1e /. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcanıi civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
Posta Kutusu 105 

Maraş As. Satınalma Komisyo
nundan: 

1- Kapalı zarfla 63 ton koyun eti salın alınacaktır. 
2- Muhamm~n bedeli 47250 lira ilk teminatı 3543 lira 

15 kuruştur. 
3- Kapalı zarfla ihalesi 7. 1.Teırin. 942 Çarşamba gü 

nü saat 15 de Merkez K. binasında satın alma komisyonun 

da y•pılacaktır. . 
4 ııteklilerin teklif mektupları ihale saatından bır ıa· 

at evvel komisyona verilmiş bulunac.aktır. .. .. . . 
5 - Şart ve evsafı her gün komısyonda gorulebıhr. 

2506 16-20-25-30 

30 E11Ql 1942 

Kapah zarf usulile eksiltme ilAnı 

Sümer Bank (Konya) Ereğli Bez Fabrikası 
direktörlüQUnden: 

1- FabrikamLzda yaptırılacak ahşap pamuk salaş a çab 
işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe a· 
it bütlln malzeme ( kiremit, kereste, lime demiri, çivi ve 
cıvatalar ) fabrika tarafından verilecektir. 

2- Bu itin muhammen bedeli plinde metre murabbaı 
250 kuruştan 5601.67 \ira olup muvakkat t~m!natt 420.13 
liradır. 

3- Bu işe ait proje fenni şartname ve mukavele projesi 
fabrika inşaat Bakım ı.efliğinde görülebilir. 

4- Eksiltme 6. teşrin evvel, 1942 salı günü saat 16 da fab
rikamızda yapılacaktır. 

5- f •tekliler teklif mektuplar ile birlikte buna mllmasil işleri 
başardıklarını belirten vesikalarını en geç ihale günü saat 1 S e 
kadar komisyona teslim etmiş bulunacaklArdır. 

6- posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saahnJau 
bir saat evveline kadar gelmiş ve kanuni şekilde kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Postada vakı gecikmeler nazarı itibare ahnmı-
yacaktır. 29-30-1-2-3 

i 1 an 
(Belediye intihabı başlıyor) 
intihap Encümeni Reisliğinden: 

t - Belediye intihabı Birinci Teşrinin birinci perşembe rünü ta• 
bahleyln saat 8,30 da başhyacak ikinci günü ıaat 18 de bitecektir. 

2 - intihap belediye dairesi altındaki Meut Salonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Bütün şehir balkt Birinci Teşrinin birinci perşembe, ikinci 
cama l'Ünlerl sabahleyin saat 8,30 dan alrşımın 18 zine kadar reylerini 
atacaklard1r. 

4 - Belediye kanonunun 41 inci maddeıi mucibince rey atabilmek 
için evvela nilfus hüviyet cüzdanının sandık bqıadaki intihap encüme 
nine gösterilmoıi şarttır. Bunan için hemşebrilertmizin şimdiden huarlan 
muı Jizıo. dır. 

5 - intihabın devam ettiii müddetçe bütlio bemşerllerimlzln reyle 
rinl kullanmaları rica ve ilin oluııur. 

2562 29-30- 1 

Adana birinci icra memürluğundan 
2180 sayllı kanuna göre gayri menkul 

satıt ilanıdır 
Alacakh - Sabr!ye Sevıi 
Borçlu - Mıııtaf a oilu Bedri Esen 
Borç - Altı bin dokuz yüz lira ve ayrıca aıa raf. 
Gayri menkul - Tapunun Kinauuev1rel, 334 tarih ve 92- 65 uo· 

maraıında kayıtlı veraylceılr cennet me1rkiiode vaki on döoilm tarla olup 
beher döoilmüae kırk bet lira kiymet takdir olunmuştur. 

Yine tapanun ıobat, 927 tarih ve 223-85 numara1ınJa kayıtla ve· 
rayceıir cennet mevkiindeki elli beı döoüm tarla olup beher dönümiioo 
altmışar lira kiymet takdir olonmuştar. 

Artarmanın yapılacaiı yer, gün, saat 

Adana icra dairetinde 2.11.942 Pazartesi günü saat 11.12 de ve 
ildoci artırması da 12.11.942 perşembe günü aynı ıaatta yapılacaktır. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi tarihin· 
den itibaren 942 • lo83 No. ile Adana İcra Dairesinin muay· 
yen numarasında berkesin görebilmesi için açıktır. ılinda ya· 
zıh olanlardan fazla malikmat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
942-11 doıya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diier alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki hakların• 
huıusile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin -
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
sicilile ıabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Şehrimizde bir k•tll 
yakal•ndı . 

S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
iırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beıini bulmaz veya 
satış iıtiyenin alacaiına rüchanı olan diier alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranlll 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı ıaatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 

l cı·ııcı· bı· rıı·u .. ı·nden •• t11 iıtiyenin alacağ'lna rüchanı olan ditcr alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiJ alacakları mecmuundan fazlaya 

Vlıiyet Mak•mının ilinıodan çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel Geçen aene Misiste bir çift· 
likte Hacı Mehmet isminde birisi 
ni öldüren Doian4ebirli Mahmut, 
bidiıeyi müteakip kaçmı4tı. Uzun 
müddet yaka1101 zabıtanın pençe 
ıinden kurtaran Mahmut dün şeb . 
rlmizde yakalanmıı ve adliyeye 
teılim edilmiştir. 

Adana Çiftçi Birli
S)inden: 

Saman toplu batöz 1atın al· 
mak lıteyeo çiftçilerimizin Birliğe 

müracaat ederek lılmleriol kaydet-
tirmeleri llui olunur. 2565 

da anlaşılıcaiı veçhile Baiday ve elde edilemezse i~ale yapılama~ .ve •.atış talebi düşer. 
Buğday mam~lltı olan bulgur ve 6 • Gaynmenkul kendısıne ıhale olunan kimae det• 
uooo 1 Teşrınlevvelden itibaren hl · · d 
pazar yerlerinde satışı aerbeat ol· bal veya verilen mü et ıçın e parayı vermezse ihale karat' 
duiundan ihtiyaçlarından fazla bo· fesbolunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunaJI 
bubatı olanların bu tarihten ltiba· kimse arzetmiş olduiu bedelle almaj-a razı oluraa ona, raı• 
ren Pazara retirip utmalarının olmaz veya bulunmazsa hemen on gün milddetle artı.....-: 
meofaatleri iktizaaıodao o1duiu ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilır. iki ihale araaın~ 
ehemmiyetle ilin oluour. fark ve aeçen günler için yüzde becten heaap olunacak faır. 2555 27- 29-30 • y 

ve diier zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın menıuri· 
~·· imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL yetimizc:e alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

ti. N•ırlvat Mlldiırfh Ava.kat Gayri menkul yukarıda gösterilen lS•l0..942 tarihinde Adaaa 
Rifat Y AVEROÔLU 1 l artır· cra Memur uğu od1Sında işbu ilin ve göıterilen 

64 liiiiiBiiia•••-•d-ıiiiıiiviıi•iiriiiı iieiiiuiicliiiOiiNiiliiMii ... iitlii• .. ·-"-• ma ıattnameıi daireıinde aatılacaj'ı ilin olunur. 25 
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