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Fiyatı S SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

İngiliz Taarruzu Yeniden Şiddetlendi 
___ K_A_H_R_A_M_A_N lngiliz tank bir- r:: r 

Mısırda 1 
Libgada ln
gili% Tank 
birlikleri 

ORDUMUZA likleri muhare
~~v~~~~~rın beye sokuldu 
korunma•lrl• uir•t•n har1r kurumlar1mıza 

15 dakikada 19,3oO 
lira teberru edildi 

sek ve hodatıuz ...... ---. ilk liste terk etmek üze 
Her fıraatta yük- 1 h gitmiı iken salonu 

hamiyetlni röı· - re ayakta duran 

termekten derin L 1 R A 5 - 10 hamiyet. 
bir zevk alan şe · li yurttaı bu ha 

4.000 Merhum Salih Bosna 
refli ve ubraman yırla İŞ• derhal ön 

l" refiuıı Bayan Müıerref 
Adana, çe i or ayak olmak kara 

• ve evlatları 
du!Dn& yine naçız ı ını verm"ı•l ... r ve 4.000 Fabrikatör B. Gilodo v" 
•rmaianlar sun- 2 000 ç f • R 1 ·r bir çeyrelıı: saat 
mak lmkinını bal · 1 tçı eca arımer 

1.500 Fabrikatör Abidin Ra · içinde kahraman 
du. Diindenberi 
baılayao Kızılay mazanoğ'lu ordura ve yiiit 
haftall münasebe 1 500 Çiftçi Zeynel Bilici erlerimizin arkada 

t 000 Fabrikatör lbrahlm Bur· b k ki tlle ıahlanan rö· . ıra tı arı yav· 
duroiln 

~~s kıbartb~ıhyurt l.OOO Çiftçi Tevfik Kadri ruların koraomaaiy· 
WIJfDIU, ır am Ramazaoorlu le urrat•n hayır 
lede rö~le~miz~ l.000 Ali Karabacak koram larımıza 
JqartmarAa.d o~ 1.000 Çiftçi Zeki Ener 19- 300 llra ba· 
lllQf ve ana ı· 500 Fazlı Meto iışlıyarak yurt 
lar derhal hami· ç f H rı S 1 ödevlerini bir ıo 
yet müıabakasına 500 1 tçl a ı avat ı 

500 Çiftçi Mahmut Kibar. o-nce yerine re· 
ririfmek IQretiy· 
le damarlarındaki otlu tirmeoin etsiz haz. 

500 Çiftçi Cabbar Kibarojlu • · l d" 
aı'ıl kanın icabına zını ıçmış er ır. 

300 Ômer Başeimez 
ayaıQflur. Kahraman Çu· 

Gerçekten, Kı· :,__1_9_.300 _____ D_ü_nk.,.u_· _Y_e_k_oa_ kurovalıl 

zılayın Adana merkezi, hafta mü· Geçen yıl kışlık armaianda, 
nasebetiyle, fabrikatör lbrahlm bütlln Türklyede, böli'elerin ve ıe 
Burdoroilu, çiftci Tevfik Ramazan hlrlerla nüfuıuna oiıbıtle, sen bi-
orlu, çiftçi Savatlı Halil, fabrika· rinci oldu o; bu yıl birincilik ıerefl 
tör Nııri Haa, Zeynel BHim San, ol, elbette ve elbette, baıka böl. 
Kerim Ulaıcotürk ve Fazh Meto reye bıraka~ak değilııin. 
dan mnrekk•p bir yrdımcı komite Kızılay yardımcı komitesi, Kı. 
karmq ve komite faaliyet• reçmek zılay Adana merkezinde emrini 

üzere bulanmaıta. bekliyor. 
Bu hareketten haberdar edllen Kahraman orduya ve ylj'it er• 

l d d - lerimizln mlllete eınanet edilen yav 
Valimizin Başkanlığı a tın a uo 

l t rolarının korunmaıiyle ağraıan ha· 
partide i'eoiı ölçüde bir top an 1 yır kuramlarımıza bütün varhiımı· 
)&pılmıttır. zı versek dahi yine en küçük min· 

Valimiz bu toplantıyı blr hita· net borcumuzu ödeyemeyiz. 
be ile açmıı ve hazır bulunan ze• Komite ıeni be~liyor, aziz 
vatı Kızılay mukezinde çahıao yurttaş! .. 
yardımcı komiteye bat vararak ha Baiqlar bütün sıcaklıiıyle ve 
aalyet müubakasına ~irmeie çaiır her sınıf halkımızın candan ilğ-iıi · 
ınıttır. ile devam ediyor. Gazetemiz ba· 

Toplantıda bulananların büyük i•ıluıo liıteaini herrün muntaza· 
çoiunlap, Valimizin bu güzel tıv man ıütanlarını geçirmeyi bir va-
llyeıini baron yerine r•tirmek için zife bilmektedir. 

•• Uç şeker vurgun-
cusu tevkif edildi 
--

Evlerinde yaptıkları t•· 
ker stokunu çok yüksek 
fiyatlarla satıyorlarmıt 

--Dün de ıehrimizde bir ıeker 
varganculuiu teabit edilmiı ve llç 
kiıi tevklf olanmuıtur . Hidiae 
ıudur: 

Karasokoda terzi ve tahafiyecl· 
lik yapan Cabbar ojla Ali Akkanın, 
••inde ıeker ıtoku balunduia ve 
banlardan bir k11mını bakkal Ka. 
dlr waııtulle çok f ahit fiyatla 
köylll kabHıi miiıteciri Bahriye 
ıattıiı ihltar olunmnıtar. Banun 
berine emniyet müdl1r111i6nce Ali 
Akkao ile ortıit Adil Kökaabo 
tYlıcle arı••)'• pılmıt, 280 kilo 

ıeker bulunmuştur. 

Ali Akkan, Adil ve bakkal 
Kadir lhtlklr ıuçile müddelumumt· 
liie verUmlıler ve tevkif edilmiş· 
lerdir. 

Dolum 
Emniyet Müdilr ınaavihimiı 

Bay Ômer Vardarhnın bir erk•k 

çocuia d6nyaya ıelbllf, Camhut 

adı konalmuıtar. Küçüie azan 
ömür diler, ıaa• YI bıb11ıa1 teb. 
rlll edwlı: 

Mihver mevzilerinde 
gedik açıldı ve arazi 
parçaları ele geçirildi 

Berlin 3 (a.a) - Mısırdaki ' 
muharebe daima artan bir ılddetle I 
devam etmektedir. Ehemmiyetli 
düımao zırhlı kavvetlerlnln cephe · 
nin timal keıiminde açtıiı gedik 
öleaiye bir muharebeye inlulip 
eden bir karıı hilcum neticeılnde 
veoiden kapatılmııtır. Alman ve 
ltalyan bava ltovvetleri muharebe· 
nin a(ıl'lık merkezlle lna-iliz mo· 
törlü 'luvvetlerlne, topçu mevzile· 
rine ve ıeri ile muvasalayı temin 
eden yollara yorulmadan hücnm 
etmlılerdlr. Alman ve ltalyao av 
uçakları 15 düıman uçağı düıür· 
müslerdir. Mihver bava kavvetleri 
yalnız 1 uçak kaybetmJıtir. 

Oij'er taraftan Akdeniz üze· 
rinde 5 lnriliz açağı düıürillm6ş· 
tür. Maoı berinde düıman 4 dçak 
kaybetmlftir. 

Ankara 3 (Radyo gazetesi)
M......&KI lıt~ia -tauraaa, kjA bir 
duraklamadan sonra, dün ıababtan 
itibaren yeniden canlanmaia ve 
şiddetleomeğe başlamıştır. lnriliz 
ler 1ahil boyanca Mihver mevzile
rinde redik açm•i• mnvaffak ol· 
maşlar, cephenin merkex kHimln· 
de de yeniden bazı arazi parça
ları ele reçirmiılerdir. lnrilizlerio 
bu defa büyük tank birliklerini 
muharebeye ıoktukları bildirilmek· 
tedir. 

Memurlara 
Kumasve 
ayakkabı 

Maliye Vekaleti bir 
kanun projesi 

hazırladı 
Ankara 3 (Hasuıi muhabiri· 

mizderı) - Memurlara ve bunla· 
rın ailelerine para11z elbiselik ka· 
maş ve ayakkabı verilmeıi hoıa 
suada Maliye Vekileti bir kanun 
poroieıi hazırlamıştır. Proje eıas· 
larını iÖre, bu haktan umumi ve 
mülhak biltçelerle husoıi bütçe
ler memurları, bankalar baremine 
tabi müe11ese ve teıekküllerden 
aylık alanlar istifade edecekler
dir. Projede bo memur ve mili· 
tahdemler baılıca nç .. araba ay· 
rılmaktadar. Maaı, ücret ve aylık 
tutarı 70 liraya kadar olanların 
kendilerine ve ailelerine ayakkabı 
ile elbiHlik kamıt, 70 liradan 
140 liraya kadar olanların ken
dilerine ve ailelerine elbiaelik lı.u· 
mat ve 140 liradan yokarı olan· 
ların yalnız kendilerine elblıellk 
kumaf verilecektir. Kumaılar ha· 
ıırlanmqbr. Aynl kalitede 7-8 
dHen üzerine yapılmııtır. Ayak. 
kabılaran imaline davam olunmak. 
tadır. 

Prol• 6nnmnıdeki günlerde 
Mecliae randerllıcektır. Sene.ba
ıındaa evvel her tnrlO formalite· 
lerio lkmalioe çahtalaaaktadır. 

Vurguncu ile savas alevleniyor 
Tüccar, fatura gOs
termeğe mecbur! 

Ôğrendiiimlze =c:::co: --- - ~:r·cıo ~ mecburiyeti bak· 

a-öre, şehrimizde D lı •ı • J T k Al t • • kında villyetlere 
komaı ve mani· a l zye v e a e l Vl· ve bu ar•d•S.r· 
fa tora •11aaı Uze. ban .ıUi 
rfne ıf yapan ba· l A t e e t ee yet mB,,_l!U•-~"' 

~~ık!~cık:;;..a·~: aye ımızegaye mu- ~:~:ıe:a::ı::· 
mürakılbe heyet · mlnde bilb&11a .. 
lerine fatura gös- lı • b • t A • t le demektedir. 
terme mecburiye· ım ır amım ga'n l cBuı da,..ı.. 
ti dolay11ile m~Ş· r rıma röro bir kı-
k61 dara .. a duş· • - :::~= : ::::::::::=- - ~- =-- · 11m tacirlerin baaa 
mllılerdir. Bu, tacirler oo binlerce Ura kıymetindeki 1 yanlıı anlayıılara kapılarak celbettilderi mevat H 

mallarını kara boraadan aldıkları f atora muhteviya· efY• için f at ara almadıkları ve fiyat murakabMiae 
tından çok yüksek fiyatlarla temin etmlı bulunu· tarar veıika röstermdikleri anlatılıyor. Bıı tacirle. 
yorlaKrdı. b ._ f 

1 
k l '- rln Milli koraoma kınanu bllkümleri karı111oda kOD• 

ara orsamn "a a arı oparı asıca ~ara yılan . • • 
larloın f 1 ı_ h ü t bliLi h dılerıne her banrı cezai bir meaaliyet yüklenmeala• az a uzanç ıuıoı m ı e a o zararı pı •· 
.IDa do b t 1 l b n b 

den kaçınmak makıablle bu yola Hpmıı olmalan 
yaran u ac r er ur o, vurıancu aıınıo • . 'h ld' F 

Suçun. 

'

•t" A'-1 ı • dil tn.kl . dn kuvvetlı bar ı tlma ır. iyat murakabeıi ve ihtikar-... ıra" er nın ceza11nı f u erı zor rum- . . 
la ödeme;e baolamıılardır. la m6cadele ltınde başlıca bır unsur olan fatarao111 

Bir kısım tacirlerin, ellerlode mevcut hakikata karıılıklı olarak verilip alınmasına itina edilmeılnba 
oymıyan faturaları ibrazdan çekindikleri ve fatura bütüa tacirlere ve halka duyurulma1101 ve bu lfia 
llZ maJ l'etirttlklerlni iddiaya baıladıkları (Örülmek· Sik Sik yapılacak koatrollarla takip OlUnlD&llnı eb-e 
tedir. DabiJlye Vekilimiz 8. Recep Peker, fatura miyetle rica ederim.> 

Almanlar Viladi l 
Kafkasa yaklaştı 

Bu kesimde büyük Sovget 
kuvvetleri çember içine 
alınmak üzere 

Berlin 3 (a. a.) - Alman teb 
llğlı Batı Kafhasyada hücumlar ve 
kartı hücumlar e•n11ıoda k1alı 
muharebeler ceryao etmiıtir 

Muharebeler neticeılnde kıta· 
larımız mevzilerini mahaf aza etmlı 
ve karıı bilcumlarla arazi kazan. 
mııtır. Slovak kuvvetleri kQfatal . 
mıt bulanan düş:nan kuvvetlerini 
imha etmlttir. 

Alıfirin doiusundaki Alman 
kıtaları dOımanın çok kovetli bir 
ıurette tahkim edilmlf ve önü 
manilerle kapatılmıı mevzilerini 
yarmıttur • Hava kuvvetlerimiz 
bombalarla ve makineli tnfek ate· 
ti Ue dlltmana aiır kayıplar ver. 
dirmlttir. Bir zırhlı tren tahrip edil· 
mittir, 

Kalmak steplerinde d'1tmaD 

ıavarllerioin bir hücumu Alman 
lutalarının bir karıı hücumu ile 
pilıkilrtülmüıtür. Dntman bOrük 
kayıplara ağramııtır. 

Stalinıradda Hleri n ıoklk· 
lan ele reçlrmek için ıiddetli ma• 
barebeler oluyor. Pike uçakları 
ıellrin timılind•kl böli'ede dilıman 
tarafından ılddetle mildaf aa edll•n 
mukavem•t yavalarıoa hücuma de
vam etmiftir. Maannidane moka• 
vemete ratmen düşman reoiden 
toprak terk etmiıtir. 

Diif manın birbiri arka11na tefeb
bllı ettiii karşı bllcumlar akim 
kalmıttır. Sanı uçaklarından m6· 
rekkep hava teıkillerlmiz Volranın 

dotaıundakl demir yolu münakali· 
tına vı aebir üıerladeki feribotla· 
ra bQçam •\mittir, 

Tlzlm ve kutl•ma tell 
rlne gelen cevaplar 

Cumhuriyet bayramı mnoı 
betile Belediye Reiıimiz tarafıa 
rönderilen kutlama ve tazim t.U.. 
rine büyüklerimizden aşaiıdaki ce
vaplar alıom11tır: 

Ka11m Ener 
Belediye Relıi 

Adana 
Tetekk6r ve muhabbetle t 

rik ederim . 
iSMET INô 

B. K111ın Eoer 
Belediye Reisi 

Adaoa 
Bilmukabele Cumhuriyet ba 

mınııı kutlalarım. 
T. B. M. M. R. 
M. A. RENDA 

------------------~.;..;.;.. Hlndlat•nda tlddettl 
bir ka•1rga 

Loodra 3 (ı . a.) - Hindiataa 
tiddetll bir kaııri'a netle 
11000 kl~i ölmnıtllr. 

Ankara 3 (Radyo ruetetl) 
Almanlar Vllldi Kaf kaa ıeh 
25 kilometre yakınıoa kadar y 
lqm11lardır. Bu kesimde h 
turnadan takip ıafbaaına reç 
balanmaktadır. Gelen habe 
Vilidi Kaf ka11n ıimal ve batll 
bilyük bir saha içinde harp • 
bilyük Sovyet kuvvetlerinin 
ber i~ino alınmak ütere oldu 
ıöıtermektedir. Grozainin de 
tehlike l~loe rlrmeıl ihtimali 
dı•. 
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DUnUn •• BugUnUn ve yer1nın en muazzam 
ve en gUzel filmi olarak kalacak Olan 

KLEOPATRA 
il "TÜRKÇE" il 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

AlS!\RA y sıııı~JJ\~ı~ıot!\ 
ISlUJ<Gilt:JJINI V® ~U AIKŞ~IMI 
Görülmemiş bir muvaffakiyetle Devam ediyor. 

Cidden tekrar ve tekrar görülecek bir Sıoema harikasıdır. 

ilaveten: Arabacının Kızı (Hilda Krahl) Taraf•ndan yaratılao 

Gece Gltlıu=il<dlü~ Benimsin 

BUGON 4 Son . Teşrin 1942 

En Son Model ve Bol Çeşitli 
Perdelik · Mobilye - Karyola . Hasır 

takımlarınızı 

TAHSiN SALiH MURATLI 
Mefruşat Dairesinden tedarik 

edebilirsiniz 
Abidin Paşa Caddesi 

Telgraf: Tabo P.K. 74 Telefon 274 
··········••&••···································· ... , ............................................... .. 

Oaa!!L!9.~M.!.;;_!y~.~-~N VALSLA' R 1 TAN SllNllMAShda r::~~::~:.:k~:::;~,::~~=~::~::~ 
u;;;;. o;;. f unutturacak bütün seyredenlere hıçkıra, hıçkıra Göz 

--- B~GÜN ve BU AKŞAM ı:::: Yaşları döktür.ecek, müthiş _ve hakiki sahnelerle :::: 
iki Heyecanlı ve büyük film birden dolu Şaheserlerın Şalıeserı meozuunu Emsalsiz 

... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••ı•••• K 

1 
• 1 alıramanlık, Fedakarlık oe AŞKDAN ALAN 

Radyo tekniğinin iki mucizesi i ı 
.... RICHAR~ DIX ve C.HEST~R MORR~S •••• .. ~.............................. l 

1 RoadRyoıloarıNnı MveutlDakEa CGo.~ru''Anu''z.. i. Gıbı ıkı meşhur Artııt tarafından +ıbd~ e~ılen 13üyük Kahramanlıklar !! ALKAZAR MUHASARASI l 

Cehennvee Mm:ıcnrıılarKfılnAu RTALLArl 1 -1_ l 
SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı! 

zarif ve sağlam sobalar ! 
2 

! "liıllırlkçoıi SöaOQ Harkullde Süper Filmi ı 
Ve Yemek Ocakları •.• A ~ PE~ YAKINDA : Her zaman oldut.u gibi yine 

teşli ve Kuvvetli Kovboy GEHRGE OBRIEN ~ 
-·-- - . nin en meraklı Aventür Filmi Standart Markalı TELEFON Makineleri 

ve ELEK~_IK Edevatı İ ATEŞ SAÇAN TABANCALAR 
Alfa • Laval ve Viking i ~DNEMALARDNDA 

-. 1 IA su" T M k. 1 . i Pek Yakında ı · ı Bi•d•o r~sle•ilecek •• Ş•h•imôz Sinema muhitinde umum; l Markalı sveç mamu atı a ıne erı : c. NAY f bır heyecao ve merak uyandıracaktır. 
ÇinkoJ'Vi, Lavabo i 1 ET MEKTEBi ~ .. ~ı ..... M~ ......... ~ ............ -~ .J 

Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi ı ..-............ ı•••'4ııı-'4~ ........... ı..-.... ••I Tka~~;·~~·g~~;;i .. Öd~~~~d~~-: 
Şık zarif YATAK-v:Y-EMEK ODASI vesaLONi ASRI Sinemada 1 Or-ta~:::u~;:~ı-: 

SUVARE 8,
45 

Madde 16 - Kooperatiften alikası kesilen her ortağın işbu statü. 

Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA-·.= SUVARE s.4s de yazılı. taab~ü~leriod~~ mütevellit mesuliyeti, ayrıldığı yıla ait blinço A oun tasdık tarıhınden ıtıbaren üç sene müddetle devam eder. 

LARI nın envaı gelmiştir İ '~ Tekrar girme : 
• Misline ender tesadüf edile~ iki şaheser birden . ~adde 17 - Kooperatifterı çıkanlarla, iıbu ıtatünün 14 üacü mad-

1 1 
• deııoın (a) ve (b) fıkraları mocibioce çıkarılan orhklarıo çıkma ve 

MÜESSESEMiZi ZIY ARET EDERS N Z İ ~ıkardma ~e.b~pleri ortadan kalktıldan sonra kooperatifle her zaman 

HER HUSUSTA MEMNUN 
•.• ıdare ın_oclısının movafakatiyle tekrar girebilir. Ancak ıtatünüa 11 inci 

Hiç tereddüt etmeden iddia ediyoruz. Bugüne kadar madde1ıaln (c) (e) ve 14 üncü maddesinin (c) bentlerile çık1rılmıı olaa· 

KALACAKSINIZ i rördüğünüz en komilc filmlerin fevkinde TÜRKÇE SÖZLÜ lar tekrar riremezler. 
FASIL : 111 

Kooperatifin sermayesi 
Sermaye taahhUdU : Omer Başeğmez ve şeriki İ 

• 
Telefon: 168 Telgraf : Başeğmez Adana i 

..................................................... 

Adana belediye riyasetinden .. · 
1 - Askeri depo • taşkarakolu yolu tesviyeii turabiyesi 

ve çakıl imlası müt<"ahhidin tarafından muayyen müddeti zar

fında yapmadığından mukavelesi feshedilerek arttırma eksilt. 

me ve ihale kanununun 51 inci maddesine tevfikan müteah

hit nam ve hesabına açık olarak eksiltmeye konulmuş isede 

talip çıkmadığından ihale müddeti 10 gün uzatılmı~tır. 
2- Kesif bedeli 7701.42 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 577.61 liradır. 
4- İhale 6 11/~42 tarihine raslayan cuma günü saat 15 

de belediye encümeninde yapılacaktır. 
S- Fazla malumat almak isteyenlerin Adana belediyesi 

Fen işleri Müdürlüğüne ve ihale günü muayyen saatte bele· 

diye encümenine müracaatları ilin olunur. 2688 

---------------------------------------------------
Adana belediye. riyasetinden: 

( 2000 adet bordür yaptırllacak ) 
1- Şehir dahili yollara vazolunmak üzere 2000 adet be

ton bordürün imali iki defa ilan edildiği halde talibi çıkma
dıjandah arttırma eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü mad 

deaine tevfikan 16/10/942 den itibaren bir ay içerisinde pa-

.. rbta konmuştur. 
2- Keşif bedeli 2213.41 liradır. 
3-- Muvakkat teminatı 166 liradır. 
4- Şartnamesi belediye fen iıleri müdürlüğündedir. iste 

renler orada görebilirler. 
S- Fazla malümat almak isteyenlerin ve pazarliğa gire· 

teklerin bir ay içerisinde her hafta salı ve cuma ıünleri 
... ı onbeıte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

2689 

&.tlraı Sıbil»I 1 CAViT ORAL 1 
Ilı """1•• )fldlrlı ... kıt 

Rifat Y AVEROCLU 

S.eıldıtı ,., ı BUCON M.ti.uı• 

A1rşalk paDalboyokyan 
AL TIN ARIYOR 

Ftıvkaliidcı komedlıinde sideri katılmaya kadar giildürecektir. 

Sineuıanın en biiyülc artisti ( PALLACE BERRY ) bugüne 
kaılar yarattığı filmlerin en bıiyüğii ... Tiiyler ürpertici lıın:iıı bir facia 

tt .......................... .. 

•!i Çılgın Sürücü U!• 
~~· ..... :~ ........ ~ ..... ~~· ..... :• .............. 
Maraş As. P. 3123 satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Maraş birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 102 ton patates 
alıaacalı.tır. 

2 - Muhammen bedeli 40800 lira muvakkat teminatı (3060) liradır. 
3 - Mevzuat bila bedel ciheti askeriyeye terk edilecektir. 
4 - Kapalı zarfla ihalesi 16 11-942 pazartesi rünü saat 15 de 

merkez komutanlığı binasınd.s satınalmn komisyononda yapılacaktır. 
5 - l.teklilerin teklif mektupları llıııle saatından bir saat evvel 

komisyona \'erilmiş bulunacaktır. 
6 - Şart ve ev uf ı hergün komisyonda görülebilir. 

21-25-30-4 2641 

2. nci Sulh Hukuk mahkeme. 
sinden: 

Madde 18 - Kooperatifin kuruluşunda en aı sermayesi. ortakların 
taahhüt ettikleri hisselerin tutarından ibaret ve mütehavvil olup beheri 
(5). lira kıymetinde (bin dörtyöz) hiueye ayrılmı~ yedi bin liradır. Mü· 
euıs ortaıdarın sermaye taahhüdü beı yüz liradan ve diier ortakların 
sermaye taahhüdü de_ yüz. lirad~n aşağı olamaz. Taahhüt edilen serma· 
y•, S tenede ve 5 musavı taksıtte. idare Mecliıinin tayia edeceii müd· 
det.ter ~çi~de o~t~kla!dan. tahıil olunacaktır. işbu mukavelenin imza me· 
rasımlnı.u ıkmalını mutealtıp her ortak taahhüt ettiii sermayenio yüzde 
onuna ılk ~alulte mahsu~en kooperatif namına açılacak bir beıaba kay
dolonma.k uz~r~ T · C. Zıra~t Bankuı Adana Şubeıine yatırılacaktır. 

Tes11 edıldıkten sonralu kooperatifio en az sermayesi ise. muhtelif 
yıllara ai~ ?iliı.~olarında mukayyet tediye olunmuş sermayenin en yük· 
sek_ ha.ddının, yuzdo seksenidlr. Kooperat.fin sermayesi bu lıudut'ardan 
aşarı ınemez. 

Sermaye tenzili : 
Madde 19 - Ko t'f' · t ki · '( _ ~ . • opera ı ın sermayesı, or a a!'ın 11tı ıı, çıkarılma, 

olum, ıflu, veya borcunu öde.neden aciz halinde indirilebilir. Aacık 
kooperatif teımayeıi 18 inci madJecJeki en az ıerm&yeden aşaiı düşe• 
mez. Bu hallerde ortaiın mü'lait vaziyete intizar etmesi mecburidir. 

TaahhUt edilen serm•renln tesvire tartl•r1: 
Madde 20 - Taahhüt edilen termayenin her ıeneye iaabet eden 

taksitinin tediye :ıamaoı Meclisi idare tarafından tayin olunarak ortak· 
lar teblii olonur. Mecliıi idare lüzum görürse ı-elecek 1en•lere ait en 
çok iki taltıitia peşin olarak tayin edil,cek miiddet zarfıqda ödenme• 
ıioi ortaklardan talep edebilir. Oıtaklar Meclisi idarenin bu babdakl 
kararına derhal ittiba etmek mecburiyetindedirler, 

Ta"hhüt e lilen hissenin ödenmemiş kıtmı ve her hesap yılı ııonu 

bilançosu oeticesiod& keodiıine kooperatif tarafından yapıla:>ak riıtu· 

ruodan tevkif edilmek suretile veyahut risturundan o tarihe kadar öden• 
mesi meşrut sermaye payını kar~ılamadıiı taktirde bakiyesi yine id1re 
meclisi kararile ortaklardan talep ve tahsil olunur. 

Madde 21 - Oıtaklar tarafından tediye olunan sermayeye koope• 
Müteveffa Adana askerlik dairesi reisi albay Faik Timu

run mahkemece tahrir ve tesbit edilen menkullarından atsız 
koşumlarile birlikte bir binek arabasının mahkemece açık 
arttırma surctile satılıp paraya çevrilmesi karar altına alınmıştır. - Devamı var _ 

Arabanın muhamınen kıymeti (850) liradı~ ~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~• 

ratifçe verilecek faiz. 0/0 miktarı % 4 dür . 

Arttırma günü: 19/ l 1/942 tarihine müsadif perşembe günü 
aaat 13/30 dadır. 

Arttırma yapılacağı yer: Adana belediye mezat salonun· 
da yapılacaktır. 

Arttırmaya iıtirak edebilmek ıçın muhammen kıymetin 
% 7,5 çuğu nisbetinde pey akçası getirmek ıarttır • 

Fazla malUmat almak isteyenler 942/26 tereke dosyası 
numaraaiyle Ada!Ja ikinci sulh hukuk mahkemesine müraca
at edebilirler. 

Taliplerin yukarıda yazılı tartlar dairesinde mezkur gün 
ve saatte Adana belediye mezat salonuna gelmeleri ilin o-
lunur. 2687 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

Hergiln Haatalarıoı Hü~Omet Civarı latikamet Eczaneıi kar~111oda 

çıkmaz: ıokak içinde no t 21 de kabul eder. 

Haftanın Snlı ve Cuma rünleride öfleden sonraları fakirlere mec• 
cani bakılır. 
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