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Hitl r, Musolini, Laval •• •• •• r 1 Kudü-ı 10 (Radyo 21) - Royter ajan 1 g O r U Ş U Yo sıoıo F_ransız. hududnn~an aldığı bir ha 
bere rore; Hıtler, Musolınl ve Laval ara. 

ı 11nda Romada bir görüşme başlamıştır. 

K Zablankada ~~:n~:~:~~;~ı-1 
sır hareKl.tıo· 

dan bir sahne: 
1 Milli Şe /,Ata 'nın ma

HARP -
b şladı 

Amerikan kıtaları Me
rakeş üzerine yürüyor 

Mareşal 
Peten 

Aımau-~o (Q)aırDetrlloını ~snır 
@ı\Qışm®sü lQı~ew6ırııe 

Başkumandan-
llğı el aldı 

Kazablanka önlerinde· 
ki deniz muharebesinde 
35000 tonluk Fransız 
JanBar Zırhlısı 
hasara uğratıldı 

Kudüs 10 (Rndyo - 21) - 1 
Atlantik kıyıııında Rabah:ı şima• 
llnde iki mevki Amerikan kıta
ları tarafından lşg-al edilmiştir. 
Kazablankaoın önlerine gelen Ame· 
rikan kıtnlara kumandnnı, be)'h 
bir bayrak çekerek şehlre girmiı, 
Franıız kumandıınile anlaşma tek
lifinde bolunmu~tur. Teklif redde· 
dilmiş, bonun Ü7.erlne denizden ve 
karadan muharebe başlamıştır. 

Cuma sabahına kadar 

Amerlırnn t ok ve piyade birlik
leri Kaublankıının 5 kilometre do· 
~uıunn kadar varmışlardır. 

Kozablanka önlerinde vukubu· 
lan deniz muharebesinde 35000 
tonluk Franıız Jan Bar zırhlıt1nın 
lıas ro u2-radığ'ı Visi tarnfındıuı im. 
bol edilmektedir. 

Fasta sahile çıkan Amerikan 
kıtaları Marn klş üzerine yürümek· 
tedir. 

Amerikan kıtnları saat 10,45to 
Orau şehri civarına varmış1ardır. 
Oranda boşlayan mütareke müza· 
ke.renin ııeticeııiz kalması üzerine 
Amerikan kıtoları harekete ıeçmiş
lerdir. 

Mihver hava hücumları netice
ainde 6 taşıt gemi11inin hasara uğ· 
radıiı haberi tamamen yalandır. 

Rıumen bildirildiğine göre, 
ı\miral Darlan cezayirde bir Ame· 
rikıın Generalinin refakatinde bu
luomnktadır. Mareşal Peten, Dar. 
lllnın yerine Vlşi müsallih kuvvet· 
lerinln Baıkomandanlığını ele aldı· 
iıoı bildirmiştir. 

Fransız Generali Jiro Cezııyir 
tehrtno vumıştlr. General Jlro, 
"'ütteflklcr tarafından şimal Afri
kndaki Fransız kuvvetlerinin ku· 
ll:lnndanlığıoa tayin edilmiştir. 

Kudüs 10 (Radyo • 21 ) -
Amerika Birleşik hükOmetlari, Vişi 
hükQmetile diplomatik münasebet
lerin kesilmeglne kıırar vermiştir. 
Aınerikan limnnlarındnki bütün 
Vlşi gemilerine Amerikan muhafız. 
lnrı konulmuştur. 

l<odüı 10 (Rııdyo • 21) -Ortn 
tarktııki Amerikan kuvvetleri ka. 
ll:landııoı, Amerikan ve lııgiliz kuv. 
\tellerinin Rommelin etrafındaki 
Çeobcrl kapatmayı hedef tnttuklı-
rını söylsmi§tlr. · 

Cezııylr 10 (n.a) - Ceıaylr 
ehrl bombardıman ediJmektodlr. 

Yasak edildi 
Ellerinde Şeker bulunanlar 

Vilayete beyanname verecekler 
Ankara 10 (a. a) - Başve 

ldiletten teblii edilmiştir: 
1 - Aşağıdaki maddede ya· 

zılı lıakilı.i ve hükmi şahısların 

13-11-1942 Cuma rünü nbahına 
kadar şeker 11tmaları veya şekeri 
her hanıi bir ıurette imalatta kul
lanmaları veya evvelce satmış o. 
lup ta heniiz teslim etmedikleri şo· 
kerleri teılim veyıı her lıanri bir 
ıebeple diğer bir yere nakletme. 
leri va11k edilmiştir. 

2 - Ticaretle iştigal eden bü. 
tün hakiki ve hükmi şahıılarla ti
caret maksadlle nezdlerinde şeker 
bulnnduraolar ve şekeri imal etti· 
ii maddelerde kullanan bilumum 
hakiki ve hükmi şahıılar 10-11 942 
Sah rünü akşamı ticarethane, ma
i-aza, dükkan, depo, anbar, fabri· 
ka ve imalathanelerinde şube, ko· 
misyoncu ve acontaları nezdinde 
vesalr yerlerde movr.ut şekerleri· 
nlo clnılorlni ve miktarlarını ve 
bulundukları yerleri gösteren be. 
yannamoleri 12· 11-1942 Perşenbo 
a\.-.şamıoa kadar bulundukları ye· 
rin on büyük mülkiye memuruna 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

---·------------.-.----------
Halk şehir civarındaki tepelere 
röç etmoldedlr. Panik yoktur. 
Amerikan lulmandanlığı bazı oto-
mobillere el koymuşlar. 

Londra 10 (a.a) - General 
Jiro, bir Fran11z şimal Afrika or
duıu le4kil edecektir. Amerika hü· 
kOmetı, bu yani Franaız ordHu:ıa 
ıillıh ~e malzeme vermeği taahhüt 
etmi}tı;, 

1 3-10.11 · 1942 Salı günü 
akşamından evvel satılmış olap da 
henüz mli$terilere teslim veya ıöı· 
terılikleri yerlere sevkedilemiyerek 
satıcı elinde kalmış olan şeker sa
tıcı tarafından verilecek beyınna· 
meye dercolunacaktır. 

4 - 10 11-1942 Salı akşamın 
dan evvel satılmı~ ve müşterileri· 
ne teslim edilmek Ü7.ere yola çı· 
karılmış, yani bayiin elinden çık· 
mış ve fakat mü~terl eline varma
mış olan şekerler müşteriye var· 
dıiı rüoü takip eden rünürı akşa
mına kadar ikinci maddede yazıl· 

dığı şekilde ayrı bir beyanname 
ile bildirilecektir. 

5 - Akide, lokum, çikolata, 
leblebi şekeri vesaire ribi şeker
den yapılmış maddelerin alım ve 
utımı aorbeı olduğu gibi bunlar 
beyannameye tabi doiildlr. 

6 - Beyannameler mündere
ca tı alakalı memurlar tarafından 
yerlerinde kontrol edilecektir. 

7 - 13.11.1942 Cuma rünü 
sabahından itibaren ıekerin utışı 
serbestir. 

---------------------------2000 Bulgar subayı 
Ordudan uzakla9t1rllmıt 

Loodra Radyo (- Buli'arca 
yayımı) -Son altı ay zarfında ilci 
bin kadar Bulgar subayı Almanlar 
tarafından komüniltlikle ittiham 
edilerek ordudan uzaklaştıralmıştır. 

Aynı aylar zarfında yüderce 
askerin ordadsn firar ettiil de 
blldirllmekt dir. 

huzurunda eğildi 
A 

nevı 
Aziz Atamızın 

ölümüniin dör 
düncü yıl dönü· 
mü dolayısiyle 

yardan her tara
fında ihtifaller ya· 
pılauştır. 81J mü· 
nasebetle Halk. 
evimizde yapılan 

Halkevimizde yapllan 
ihtifal töreni çok 

hazin oldu 

baldo Halkeviııfn 

buırladıiı çelenk, 
merasime iştirik 

eden zevatın hu· 

zarlarlyle Ata. 
türk Parkına rö-
türülmüş v e 

A n ı t a konul 
muştur. ihtifal töreni çok 

hazin ve içli olmuştur. 
Törene Vali, Aıkeri Komutan, Parti, Halkevi, 

Belediye Reiıleri, Vilayet, Kaza ve Nahiye idare 
Heyeti azaları ile bütQn parti ocak mümesılllerl, 
resmi devair rüe1ası, Sıhhat Müdürü, Trahom 
Mücadele Reiıl, Llae ve Ortaokul mQdürlerl ile 
kalabalık bir halk kltlflsl iştirak etmiştir. 

Burada Atamızın Aoıtı önünden sayıı ile geçi
lerek tazim vazifesi ifa edilmiştir. 

Halkevlmizde yapılım bu tören hoperlörle şehre 
yayılmıştır. 

Saat 9,05 de Müze MüdüriJ Naci Kum törene 
iştirak edenleri 5 dakika ıilkOta davet etmiş ve 
bu günün manasını belirtmiştir. Buadan ıonra söz 

BUtiio okullar kendi ıalonlarında veya babçe
lerlnde bu hazin" törene lşti r ik etmişler, Ebedi 
Atanın aziz hatırasını anmışlardır. 

Ankara 10 (a.a) - Ebedi Şefin öliimlloQn dör· 
dGncü yıldönGmü dolayıslyle burün büliln yurdda 
derin bir yas hava11 içinde lhtifallar yapılmıştır. 
Ata.tnrkün hayata gözlerini kapadığ'ı dakikada, yani 
saat dokuzu b~ş i'eçe, beş dakika tizim ıültOtle
rlyle başhyaıı bu ibtifallcırde Türk Uluıo, Millt Şe. 
finin en gü1el surette ifade etti ti gibi, devletimizin 
biolsi, milletimizin fodakir ve sadılt hadimi, insanlık 

alan Lise Müdürü Rastın Başıöz ödü vo veçlz bir 
şekilde Atanın hayatını ve yaptığı işleri anlatmıştır. 
Bilahare Ebedi Şefin ölümü münasebetiyle Milli 
Şefin Türk milletine beyannamesi oknnmu,tur. 

Bundan ıonra önde Halkevi Bandoıu olduiu 

Parti grupunun 
mühim toplantısı 
Başvekil, hükumetçe alınan 
iktisadi tedbirleri izah etti 

, 

Ç0RÇIL 
Mühim bir nutuk 

söyledi 
lnıiltere, ne ıimal A/ri
kado, ne de dünyanın boş· 
ka bir gerinde Jütuhat 

nigetinde delildir 
Kudüı 10 (Radyo· ?.1 )

Çörçll Londrada Belediye Roi· 
ıinin yıllık :ılya fetinde bir de
meçte bulunmuş, M11ırdakl Rom. 
mel ordıHunun hezimete uj'ra
tıldıiını, ordunun büyfik bir kıs· 
mınıo muharip bir kuvvet ol
maktan çıktı;ını söylemiştir. 

lni'illz Başvekili, harekittan 
şöyle bahsetmiştir: 

«Bu son deiil, sonuo baş . 
langıcı bile deiil, fakat belki 
bıışlanrıcın sonadar.» 

Şimal Afrikadaki büyük 
hamleden bahsederken do: 

«Muazzam harekitın hazır · 
layıc111 Cumhurreisi Razvelttır. 
Ben Ruzveltin muaviniyim.» de
miş, Franıayı hür ve kuvvetli 
rörmonln loi'iltereoin pek bil· 
yük arzuıu olduionu söylemiş, 
ispanya ve Portekiz hakkında 
dostane bir lisan kullaamııtır. 
Çörçil, ıözlerlno şöyle devam 
etmiştir: 

«Şimdi düşllncolerlmlz, Al· 
man boyundurufu altında ezilen 
Fransaya çevrllmiftir. Oö Gol 

vo Jiro gibi adamlar mevcut kon 
Fransanın istikbali hususunda 
itimad beslemekteyim.» 

Çörçll demecinde, lnrlltere. 
alo ne 4lmal Afrlkada, ne do 
dünyanın başka bir yerinde fü. 
tuhata nlyeti olmadıımı, kendi 
elindoldlerl muhafaza arzu1anda 
bulunduğuna bollrtmi4tlr. 

Baıvokll, J....vam kamurasın· 
da, pek yakında Ortaıarktakl 
aıkort durum hakkında bir de
meç yapacağını ıôylemlıtlr. 

Ankara 10 (a. a.) -C. H. P. 
Mecllı i'rupu umumi heyeti burün 
saal 15 de Reis Vekili Seyhan 
Mebuıu Hılmi Uranın Reiıllğinde 
toplandı. C•lsenin açılmasını ve 
geçen toplantı zabıt hülisnsının 

okunmaaını müteakip küuüye ıo· 
len Başvekil Şükrü Saracoğlu, ik· 
tlladi durumun lcabottlrdiii tedbir· 
lor ıilıile1inl izah otmlş ve bu ha· 
susta söz alan lıatiplerlo mütalaa
ları dinlendikten sonra hükOmetço 
alınan tedbirler amomi heyetçe tas. 
vip olunarak 11at 19,45 de top· 
lantıya ıoo verilmiştir. 

FavkalAda kazanç 
vergisi 

Aokara 10 (Husuıi muhabiri
mizden) - Fevkali.do kazanç ver· 
glsi kanun projesi üzerindeki tet· 
kiklere alakadar V ekaletlorco de· 
vam edilmektedir. 

Tamamen yeni bir şekil almış 

olan projede emlik vo arsa satıı· 
larlyle muamele verılıi olarak .dı· 
nan verrl niıbetleri bilha11a artı· 
rılmaktadır. Tatbikatta gör11lmesl 
muhtemel zorluklar rözönOndo 
tutularak, makable teşmilden vaz 
reçilmiş balunmalı:tadır. 

Projenin bu ay sonunda mec
lise sevkedileceği blldirilmoktedir. 

Yeni Cezaevleri 
Ankara 10 (Hıısuli mubablrl

mlzdon) - Adliye Vekileti iş eaa· 
ıı üzerinde kurolmuı olan Ceza· 
evlerinin f aallyetlodeu memnun ola 
rak yeniden yurdun muhtelif mın· 
tıkalarında Cezaevi açmaya karar 
vermiş ve bu maktatla tetkiklere 

baılamıştlr. 

Bulgar Hariciye Nazın 
Berline gidiyor 
Berllo (Radyo - lngilizce ya· 

yımı) - füılrar Hariciye Nazırı 
Bo}ll•v, baıı ini ve mühim meae
lelerl ınllzakere etmek üzere Ber· 
lln• hırıktl ıdıctktir. 

idullnln aŞık ve mümtaz ıtması, 
Eşsiz Kahraman Atatürk'e karşı 
sonsuz minnetini ve onun aziz 
hatırasına karıı tartılmaz bağlılı· 
ğını bir defa dnba teyit etmiştir. 

An karada lhtif al saatından 
çok evvel lıer smıftan kalabalık 
bir halk kitJeıi, biraz sonra blltün 
ıün devam etmek üzere herkesin 
zlyaretlne açılacak olan Alatlir\•un 
muvakkat kabirlerınin bulundutu 
Etnoanfya Müzesine riden yolla· 
ra dökülmüıtü. Milli Şef lnönü, 
Atatürk'ün manevi huzurlarında 
bir tiılm vakfesinde bulunmak 
üzere saat tam 9 da muvakkat 
kabrin bqlunduiu Etnoğrafya Mü· 
zealne geldikleri zaman Büyük 
Millet Meclbl Reisi Abdülhalik 
Renda, Başvekil Şükrü Saracoğ'lu, 
Genel Kurmay Başkanı Maro,al 
Fevzi Çajtmak, ikinci Başkan Or· 
reneral A•ım GnndGz, bütün Ye· 
killer. Cümburiyet Halk Partili 
Genel Sekreteri Memduh Şevket 
Etendalta Patti idare Heyeti iza· 
ları, Parti Mecllı Curopu Reis Ve• 
killeri ve Müstııkll Gurup Relıl 
tarafından karş•lanmışlar ve Hat 
dokozı:ı beş geçe hep birlikte içe. 
ri girerek Ebedi Şefin hazarların 
da eiilmlşlerdlr. Milli Şef lnönü
ye, Ebedi Şefin kabirlerini ziya
ret için gelişlerinde ve gidişlerin 
de bir kıta asker tarafından lhti• 
ram reımi ifa edilmiştir. 

Saet tam 10 da en kıdemli 
elçi sıvatlyle Polonya Büyük El
çisi Atatürk'ün kabrini zlyaret 
ederek bir ihtiram vakfesinde ba· 
lunmoş ve kabre muhte~em im 
çelenk koymuştur. Saat 10,30 da 
da Mihver devletleri büyük ve 
orta elçileri Etaoğrafya Milzesine 
gelerek Atatürk'ün muvakkat kab• 
rl öüode ihtiramla eğllmlşler ve 
defoe dallarından yapılmış vo bü. 
ton bu devletlerin bayralı:larlyle 
süslenmiş bir çelenk koym~· 
)ardır. 

Almanya Bilyük Elçisi Fon 
Papen bu çelenfi muvakkat kab. 
re koyarken şu hitabede bulı:ıa. 
muıtur: 

«- BUyilk devlet adamı Ata· 
tilrkiln ılllomeı hatıraaını taziz 
için Mihver devletleri vo onların 
do.tları namına bu çeleo~i lı:oy• 
makla ıeref duyuyorum.» 

Bu ziyaretlerin akablnde,Fran. 
sa büyük elçlıl Mösyö Berjörl de 
Atatilrklln kllbtrlerl önGode iiilmlı 
ve ayrıca bir çelenk koymuıtur. 
Kordiplomatik mensuplarının zJ. 
yaretlerl esnasında kendilerine aı· 
kerl merasim yapılmıştır. 

Bundan sonra halkın Ve mele. 
tcptilerln Alatnrkün mane\ti hutur. 
larından i'eçişleri başlamıştır. Ak· 
şamıo feÇ laatlarlna kadar fbldtıt• 
1~ olar~k derin bl~ huşO içinde 
ıurüp gıden bu tu:ım geçişi Hna. 
ıında en küçüğünden en büyüğü· 
ne kadar berkesin simasında ban• 
dan dört yıl Önce büyük kaybımız 
la başhyao ıonıuı acının henQz 
taze izleri rörUlüyor ve okaou• 
yordu, 
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f AN SINlEtilAShda 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı ve meraklı film birden 
1 

iSA MİRANDA ve FESCO GHIACHETTI ~Tarafından 
Fevkalade bir tarzda yaratılan ve Vahşi Afrikanın 

Balta girmt"miş Ormanlarında Korkunç Yamyamlar 
ve Vahşi Hayvanlar arasında geçen 

BEYAZ iLAHE 
Fevkalide bir macer• illmi 

2 
ALTIN SESLi 

DICK FORAN nın bugüne kadar görülen en güzel fı)mi 

SON AKIN 
'ı 11 T 0 R K Çil il il 

2.ao da BEY AZ i LAHE 
SON AKDN 

••••••e••••••••e••································· 
Pek Yakında 
••e••··············· 

Yeşil Maskeli Hafiye 
30 Kısım Seryal ŞAHESERi 

1943 Model 
N o R A EDISON TIP 

Alman Radyo Sanayiinin Şaheseri 

danada da satıs rekorunu kırmıstır 
Şık - Sağlam - Tabii Ses ve her ke· 
•eye de elveri,lidir. 

NOT: 
Pek yakında Bataryalı Radyomuz da ge· 

ecektir. 

TAHSiN SALiH MURATLI 
1-------------------------------:-----

D. D. Adana 6. ncı işletme Art-
tırma Eksiltme Komisyon 

Reisliğinden : 
şlelınomizin ihtiyacı için aşağıda yazılı malzeme tıizalanndaki rüo 

• uatlarcla ilıııle edilmek üzere kapab zarfla ekıiltıneyo kooalmatllll'. 
l'aliplcrin Ticaret odası vesikası, oüfuı teıkiresi, lkımıt\clh vııikası, 
teminat akçalarile birlikte ihale saatandan bir saat evveli· 

11e kadar kom;,yona müracaatlar1, sartname parasız olarak 
dana işletme mildürlütünden tedarik olunabilir. 
1- Hacı kırı ocaklarından 2000 m3 taı ihzara, muham-

1Den bedeli 6000 lira, teminat akçası 450 lira, ihale günü 
.3 11 942 pazartesi saat 16 da, 

2-Erzin ocaklarından 3000 m3 taş ihrazı muhammen bedeli 
J t 100 lira, reminat akçası 832.SO lira ihale günü 24/111942 
ılı saat 16 da, 

3- Şartnameler, Adana<la şletme Müdürlilğünden, Mersini 
ar şefliğinden parasız olarak tedarik olunabilir. 

2692 7-11-18-22 

Adana As. Satınalma 
komsiyonundan : 

Milr.t:ırı Mulıammeo Bedeli llk teminatı ihale T. ihale Sa. 
Kilo Ura Kr. Lira Kr. 

21600 5400 oo 405 oo 13.1 ı.942 10130 
ırasa 21600 5400 00 ~05 00 13 11.942 11 

1 - Yukarda Cin9 ve Mıktarı yazılı Hbzoler ayrı ayrı kapab zarf 
alü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Evsaf ve şartnameleri hergün komaiyonda rörlllebUir. 
3- ı~teklilerin arttırını ek9iltme kaoonana unaa olmak ıartlle ha· 

hyıcalr.ları teklif mektupları.nı !hale . saatlarından be~-ehal bir ıaat 
vvelioe kadar Adana Aı. Daıresındekı sıtınalma komaıyonana vermeleri 

28-3-6-11 2671 

dana as. satınal- l Z a Y 1 . 
8 komsiyonundan Adana_ Askerlik . Şobuindea 

almı-' olduıum Aıkerlak Tezkeremi 
1- 60.000 Kıl o Sığır eti zayi ettim. Yeniıioi alacaj-ımdan 

pah ı.arf usulile ekıiltmeye eıkiıinln hükmü oJm,.dığıoı ilia 
:ıt•:--onulmuıtur. ederim. 

2- Muhammen fiyab 42.· Adananın Aiamebmet mahal· 
Lira ilk te'minah 3150 leılnd1n Mehmet otla 

aradır. 313 Doiamla Ahmet 2708 

3- ihalesi _14/11/94'2 Cu yondan alınabilir. 

BUGON 

icra Edilecek olan 

~•""""""" .... """"• 
•ııııııft OT EL SAŞER g&ıı• 
~. .~~ 
de yamek ve D.ıos etmtk için sofranızı temin edioi7. 

Fransızca sözlU olan bu gUzel ilimin baş rollerinde 
SYBILLE SCHMIDT ve VILL Y BIRGEL bulunmaktadır. 

Cazip Hareketli bir mevzu. 
iLAVETEN: 

Merakla ve Heyecanlı bir Film 
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KATIL SENSoN 
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Radyo teknlslinin iki mucizesi 

ORION ve DECCA 
Radyolarını Mutlaka Görünüz .. 

SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı 
zarif ve sağla.m sobalar 

ve yemek ocakları _,. __ 
Standart Markalı TELEFON Makineler 

ve ELEKTRiK Edevatı 
09C 

Alfa - Laval v. Viking 
Markalı lsveç mamulatı SÜ TMakineleri 

Çinko, ÇiVI, Lavabo 
V esair Sıhhi Tesisat Malzemesi 

Şık zarifJATAK ve YEMEK OOASI ve SaLON 
Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA

LARI nın envaı gelmiştir 

MÜESSESEMiZi ZiYARET EDERSiNiZ 
HER HUSUSTA MEMNUN 

KALACAK SiNiZ 

Omer Başeğmez ve şeriki 
Telefon: 168 Telgraf: Başeğmez Adana _, _____ _ 
Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediyenin temizlik i.,leti hayvanatı için alınacak olan 

( 12000 ) kilo arpayı fİİoünde lıtek(i çıkmadığından ihale müddeti OD 

rüo antalmııtır. 
2 - Arpanın beher kilosunun muhammen bedeli 40 kuru-' olap 

muvakkat teminatı 360 liradır. 
3 - lbaleıi ikinci Totrlnin 20 inci cama rilnil ıut onbeşt• Be

l.diye dair•iode Belediye Encilmısnlode yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ayoi rOo ve Halta yatırmı~ oldukları teminat mak 

buzlarlyle birlikte Belediye EncOmeolne ve şartnameyi rörmek i!ltiyın· 

terin. her rüo Belediye mahatebeainı müracaatları ilin olanor. 
2706 

Kalağoğulları Fabrikasından: 
Fabrikamızda çekilen ve ıiındl>· • kaJar kaldırılmamlf olan pamuk· 

lar itba ilin tarihinden azami üç riln zarfında kal~mlmadıiı taktirde 
bilcümle masarifi koçan sahibine alt olmak üzere preseye rönderllecek· 
tir. Ve evvelce de ayni gazete ile ilin edildiii ribi koçan tarihinden 
itibareD fOÇOn hor fÜO İÇiD balyada 30 karuf ardiye Ücreti ahnacak• 
tır. Bundan mada muayyen mOddeti zarfında kaldmlmıyacak olan pa· 
maklardan ayrıca çOrUmOf olan haplarımıııo da b.dellni alacatımm 
ilin ederiz, 2709 

11-12-13 arteıi günü saat 11.d~ Adanı 5- isteklilerin teklif zarf 
kerlik Dairesindeki satınal laranı ihale saatından bir saat ---!!!l!!!!~~!!!!!!!!l~!![l!ıil!!!~~l!!!!!!!!~!lll!l!ll!!!l!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!l!~W!!!!!l!!!!!!!l!!!ll!!!!!!!!!!'!! 

a komsiyonunda yapılacaktır. e•veline kadar komıiyonda bu 
4- Evsaf ve ıutnamesi luadurmaları luzumu ilin olu· 

10 kuruş mukabilinde komıi nur. 2668 28· 3- 8· 11 

l•tlyu Sahibi ı CA VIT ORAL 

U. N.-,at Mldlrlt A vabt 

Rıfat Y AVEROCLU 

Ba11ldıtı '" ı BUGON Matbeaı• 

11 SonTeşrin 1942 

~ı~~~~~~~ı~~~ ... 
SRI Sinemada 
YARE 8,45 

Bu Akıam 
1 

SUVARE 8,45 

1 ki film birden 

:ı::ataraıroı ebediyen aôutamıyacajııuz bir Şaheser 
Gorinne Bu~kaire - Jean Pierre Oomont' un yarathtı 

Ölünceye Kadar 
Nofis bir Aşk, lıa:r.in bir Mevzu en rüzel eu heyecanlı 

INTlKAM 
~~~ı~~~~~~~ı~~~ 

---iSTER MiSiNiZ ?--
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dokkat: 
Çukurova Glt••i talilileri 1 
15 Soot~rinde Hnl'ln olmak için vakit ka)betmeclen dört yol 11• 
:ıundakl 1rııomlze koıunuz . 

................................ '!•••••• 
ADRES: dörtyol •slzı Çukurova 

Gişesi ••• 

Necip Özyazgan 

Kozan icra Memurluğundan: 
Kozanda mukim ıehlik Hacı Ali karısı Ayte malumiıl tnik 

dar borcunun alınması için borçlu Hacı Ali oğlu Mehmedin 
evvelce tahdı hacze alınan ve hudut evsaf ıaireaı icra dıi· 
resince mazbut bulunan ve tapunun kinuni evvel 938 tarih 
ve 6: numaraıında mukayyet bulunan ve Kozanın hacı uşatı 
maballeıinnin ayı Hasanlı mevkiinde vaki şarkan arı pınarı 
garben mayala kq şimalen Muıtafı bıhçeıi divarı cenuben 
tarik budutlarile mahdut ve 32 dödüm mikdarındı bulunan 
ve S d6nüm mahallin bahçe haline getirilip üzerinde bliyük 
küçük olmak llzere 80 portakal atacı dikilmiş bulunan ve 
yine üzerinde 30 kadar turunç ve 80: 100: kadar incir ve 
15: lO kadar nar ağıcı bulunan ve bu dikilmiş mahallin pı
nardan gelen suyla sulandıtı anlaşıldıtındın ve su altı 3 dö
nüm mikdarmdıki mahallin ve her dönümüne 150 ve dijer 
29 mıbılline S er lira kıymet takdir edilmiı olan mezkGr 
bahçe ve tarlanın borçluya ait bulunan 36 da 3 hiueıi bu· 
günden itibaren bil müzaide Mtdarak vurula pey iş bu gay
ri menkule taktir edilen kıymetin % 75 ini bulduğu takdir• 
de ilin tarihinden itibaren 30 gün sonra yani 27/11/942 ta• 
rihine müMdif cuma gllnü saat 14 ten 16 ya kadar Kozan 
icra dairesinde: 1. inci arttırması yapılarak en çok arttıranın 
ilzerine ketiyen ihalesi icra kıbnacatınt:lan şayet işbu gayri 
menkule vurulan pey takdır edilen kıymetin % 75 ini bulma 
dıiı takdirde en çok arttırınm tıhudü baki kılmak şartile 
arttırma: 10: daha tehdit edile -9: gün yani • 7: kinunevvel 
942 tarihine mlisadif pazarteıi günll ııat S te ikinci artırma· 
sı icraedilerek en çok arttıranm üzerine katiyen icra edile· 
cektir lıbu gayri menkuUin satış1na ait şartname ilin hrihin· 
den itibaren herkesin görebileceği ş kilde Kozan icra 
daireıinde açık bulunduracaktır. Arttırmaya iştirak edecekle· 
rin peyin °/ı 7 .5 niıbetinde bir akçası icra dairesine tevdi 
etmeleri şattır. Vergi ruıum dellaliye vesaire sabhştın dotan 
bil umum masarif mlifteriye ait bulunacektır. iş bu hazır a· 
lıcaklıyı diğer alakadarların ıayri menkul üzerindeki hakla· 
nnı hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı evrakı müs 
bitelerile 1 S giln içinde icra daireıine bildirilmeleri ıkıi hal· 
de hakları tapu ıicillerile sabit olmadıkça sahhı bedelinin 
paylaıtarılmuınm.haric kılacakları icra iflas kanununun mu· 
ıddel 126 nc;:ı maddesinin 4 iincü bendi infazının olup bu 
ıerait dahilinde iı bu gayri menkule takip olanların açık bu· 
lunan arttırma ıart oameaiae pey vurmallırı ve daha ziyade 
malumat isteyenlerinde 942 dosyasındaki her güne k: Kozan 
icra dairesine müracaat edecekleri 186 ve artttırma aaatla· 
rında hasır bulunanların peylerini iahnklf etmiş adolunacak-
ları ilin olunur. 2707 

Gayrı menkul ••tıt 
Hanı 

Ceybaoda Adana fOHıl llze • 
tinde Zalotla ıeltlk vı Çlrflr 

fabrikalarının ve bilamam depola· 
rının tamamı (40) hiHe itibarile 

(12) bi11eıl pazarlık ıaretile 1at1ta 
çılr.arılmııtır. Mııstakil mllilderde 
tbedill kabildir. Almak ve fabrl· 
kayı rörmek iıtlyenlerln Cıyhında 
ıahibl Tevfik Zaloiluna müracaat· 
ları ilin olunur. 
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