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Sovyet hareketi 
- Birinci sabif eden artan -

Cenupta garbi Ukranyada, Sarny 
demir yolu iltisak noktası, Luck, sta
nislavov, halicz, Krasne, buczacz şe
hirleri. 

Kızıl ordunun ileri kollan Lvov'a 
ve Vilno'ya yaklaşmışlardır. 

lngillz hUkQmati aovyat 
tecavUzünU mafrO görmiyOr 

Londra : 19 (Radyo) - Büyük 
Britanya hükumeti tarafından aşağıda
ki beyanname neşredilmiştir. 

"Büyük Brilanya hükümeti Sovyet 
ordusu tarafından Polonyaya karşı ya 
pılan vaziyeti tetkik etmektedir. 

Sovyet Rusya tarafından ortaya sü 
rülen sebebler bu tecavüzü meşru gös 
teremez. lngilterenin Polonyaya karşı 
taahhüdlerini yerine getirmek hususun 
daki kati kararlarını değişdirmiyeciği 
beyan eder. 

Sovyet. Alman mUflerek tebllill 

Paris ; 19 (Radyo) - D.N.B. Al
man ajansının ve Sovyet Tas ajansının 
neşrettiği iki tebliğde şöyle denilmekte 
dir. 

Sovyet ve Alman hükumetleri, or
dularının hareketlerinin hiç bir menfa 
ata matuf olmadığını Almanya ve Sov 
yet Rusyanın Polonyayı sükun ve ni
zam içinde yeniden kurmak gayesini 
takip etmekte olduğunu ilan eder. 

Şayanı dikkat hftdlseler 

Cernauti : 19 - a. a. - Emin 
bir Po onya menbaından Luraya 
gelen bir haber , Scıvyetlerin Po· 
lonyadaki ileri hareketinin şayanı 

dıkkat bir safhasına işaret etmek
tedir : 

Cephenin mubt lif noktalarında 
Sovyet zabitlerı Polonya kıtalarma: 
- s za yardım ettneğe geliyoruz . 
Ateş etmeyiniz • Bırlıkte Lvov'a 
yürüyelim. ,, diye bağırmışlardır. 

D'ger cihetten P o 1 o n y a 
umumi karargahına gelen haberler, 
Sovyet kıtalarının Polonya ahalisine 
k r ı hasmane hareketlerde bulun· 
madıklarını teyit etmektedırler. 

Leh - Romen hududunda 

Cernauti : 19 - a. a. - Ma
reşal Smigly.Rydz'in dün sabaha 
karşı saat 1 de general Slavoj 
Skladkovski'yi takiben Romanya 
hududunu geçtiği ve bir kaç saat 
sonra da otomobille Cernauti'ye 
geldiği teyit edilmektedir . 

Mareşal pek bitkin bir halde bu-
lunuyordu • . 

Emin bir menbadan bildirildiğine 
göre Sovyet kıtaları dün sabah 
Leh - Romen hududuna gelmiş
lerdir . 

Kızılordunun tebll§I 

Moskova : 19 - a. a. - Kızıl
ordurıun bu sabah erkenden neşro· 
lunan tebliği: 

Sovyet kuvvetleri, Lvov, Vilnaya 
doğru ilerliyorlar . 

Vllnoyu ı,gal hareketi 

Riga : 19 - a. a. - Hususi bir 
menbadan bildirildiğine göre, Sovyet 
kıtaatı Vilnoya dün akşam saat 
21 de girmeğe başlamıştır • Sovyet 
kıtaatı ile Polonya askederi ara· 
sında sokak muharebeleri olmuştur. 

Macar smırında Sovyetler 

Belgrat : 19 - a. a. - Yugos. 
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Avcılar bayramı 

Adana avcılık ve atıcılık 
kulübü zengin bir program 

hazırladı 

Önümüzdeki pazar günü avcılar 
bayramı Misisde Bay Hulusi bahçe· 
sinde kutlanacaktır şehrimiz avcılık 
ve atıcılik kulübü, bu bayramı 

kutlamak için geniş bir propram 
hazırlamıştır. 

Bu bayrama bütün kulüp azala· 
rı iştirak edecektir. Kulüp, azaları şe 
rcfine bir öğle ziyafeti verecektir. 

Ziyafette vurulan av etlerinden 
pişirilmiş yemekler çıkarılacaktır. 

Bunun için cumaertesi günü bir 
kafile şehrimizden hareket ederek 
bu işlerle meşgul olacaktır. 

Bayram günü yemeği 'müteakip 
kulüp üyeleri tarafından atış müsa. 
bakaları yapılacaktır bu müsabaka
da birinci gelen kulübün 939 nişan 
cı başısı., ünvanım alacaktır. 

Müsaba'akan bir heyet idare ede 
cektir. Bu heyete bir subay riyaset 
edecektir. 

lavya radyosu , Sovyet kıtaatının 
Macar hududuna varmış ve orada 
Macarların Sitr kıtaatı ile elam· 
la~mış olduklarım bildirmektedir. 

Sovyet efkarı umumlyesi 

Moskova : 19 - a. a. - Mem 
leketin her tarafında U ·ranya ve 
Bey z Rusya hududunu geçmek 
yolunda hükumetin v rdıği kararı 
hararetle selamlıyan kalabalık mi· 
tingler aktedilmekte ve bu hususta 
Moskovaya yığınla telgraflar gel· 
mektedir. 

Vllnanm tahliyesi 

Kaunas : 19 - a. a. - Polon
yalılar Vilnayı tahliye ediyorlar. 
Daha tek tük top sesleri gelmek· 
tedir. Şehrim temamile işgali bir 
saat meselesidir . Şafaktanberi bin· 
lerce Polonya askeri hududu geçe· 

rek Litvanya topraklarına girmekte 
ve orada silahlarından tecrit olun· 
maktadır. 

Çek generallnln anlattıkları 

Bükreş : 19 ( a. a. ) - Çek Lej
yonu kumandanı general Prchçla, dün 
akşam Cernautziy'e gelmiştir. General, 
seyahati esnasında Sovyet kıtaatı ta
rafından tevkif edildiğini ve bir müd
det sonra serbest bırakıldığını söyle· 
miştir. 

General demiştirki: 
Tremblova' ya 12 kilometre mesa 

fede harp nizamında birçok Sovyet 
tayyareleri gördük • 

Askerler, yolumuza devam etme
mize mani oldular. Bir Sovyet zabit 
vekili, kim olduğumuzu sordu. Çek 
olduğumuzu ve harp etmek için Po
lonya'nın çek mıntakasına gitmekte 
bulunduğumuzu söyledik . 

Okullarda 
kayd işleri 

Ve yeni kadrolar 

Şehrimizde ilk okullara talebe" 
kaydına 18 eylüldan itibaren' başlan 
mıştır. 

Bll sene, yeni yıl mezunlarından 
Seyhan Bölgesi maarif müdürlüğü 

emrine 13 öğretmen verilmiştir. Bun 
lardan 6 sı Bayan ve yediside Bay
dır. 

Vilayetimizden başka yerlere na 
killeri yapılan 9 öğretmene mukabil 
12 öğretmende vilayetimize nakil 
ve tayin edilmiştir. 

Orta tedrisat talebe kayd mua· 
melesi bu ayın on beşinde bittiğin· 
den bu tarihden sonra vukubulan 
müracaatların ne suretle karşılanaca 
ğı maarif vekaletinde sorulmuştur 

alınacak cevaba göre muamele ya· 
pılacaktır. 

Muallimler arasında 
nakiller 

Ankara kız meslek mektebi ih 
tisas kısmı mezunlarından Mebrüke 
Gürol 25 lira maaşla Adana ismet 
İnönü kız enistitüsü .çocuk bakım öğ 
retmenliğine, fzmir kız lisesi beden 
terbiyesi öğretmenlığine Adana kız 
lisesi beden terbiyesi öğretmeni Nev 
ber naklen, Ankara birinci orta o 
kul beden terbiyesi öğretmeni Ha
san Tibet Adana ikinci orta okul 
beden terbiyesi Öğretmenligin , Ga 
zi terbiye enistitüsü beden terbiye 
si mezunlarından' Fehamet Taşkın 

30 lira maaşla Adana kız lisesi be· 
den terbiyesi öğretmenliğine, meslek 

muallim mektebi ihtisas kısmı mezunla 
rından Ayşe Onat 25 lira maaşla Ada 

na ismet fnönü kız enstitüsü biçki ve 
dikiş muallimliği stajyerliğine, tayin 
edilmişlerdir. 

Zabit vekili, Kime karşı harp ede
ceksiniz? dedi. Almanlara karşı ceva
bım verdik. 

Zabit vekili, görürüz, dedikten 
sonra bize olduğumuz yerde kalma 
mızı söyledi. Otomobilimizi elimiz· 
den aldı. biraz sonra bagajlarımızı 
da alarak gidebileceğimizi söyledi. 

Biz, kendisine bagajlarımızı gö
türemiyeceğimizi, çünkii otomobili· 

miz olmadığını söyledik. Mamafih 
yaya olarak yolumuza devam ettik~ 
takriben 2 kilometre kadar yol al· 
mıştık. Bu esnada bir Amerikan 
otomobili bize ) et işti. içinde bir 
Rus zabiti bulunuyordu. Bizi yanına 
aldı. Bu zabit, albay Trolov idi. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafif ruzgarlı idi. En çok sı· 
cak gölgede 33 dereceye kadar yük 
seldi. 

Vilayet mektupculuğu 

Vilayetimiz mekt u pculuğundan 
Silifke kaymakamlığına tayin edilen 
Bay Nihad Danışmanın yerine Maraş 
mektupcıısu Bay Agah Yücel tayin 
edilmiştir: 

Bir hırsız tutuldu 

Cumhuriyet mahallesinde oturan 
Ahmet oğlu, 322 doğumlu Abdo 
adında biri ayni mahallede oturan 
Mehmet kızı Hiisnenin evinin pence 
resinden girerek açık bulduğu san. 
dıktan 4 entari 'çalmış ve şikayet 
üzerine yakalanmıştır. 

Şark cephesinde 
- Birinci sahifeden artan -

d b. 1 h -

Rydzin har ketlnd n sonra .. 

Leh halkına beyanname 

Var O\ a . 1 R ndJ o 1 o-
lonya Cumhurr i i i\1aı,; -;ki Polo \ ıı 
halkına bir b annam ne retmı tir • 
Bu be\ annıımc mle , 1 <l -
nilmektedir : 

- '· Ordumu mi li rulmemi 
bir kahramnnlıkla du manlıı Ucndele 
ederken, Şıırktnki kom umuz , bUt:Un 
muahedeleri 'e nhlfık Jmiclclerini 
çi ni.' erek hududumuza tect\\'Uz et
miştir. Polon) a bu barbarlı ıı kar ı 

da mukabeleden kaçınruamısbr. t lala 
da mUcadcle etmekte.} iz • Muznf er 
olacağız: buna imnnım var . Me ru 
kuvvetimizi temin eden mUesse ele· 
rimizi bir tnrafbuı kurtarırlar) en 
diger taraftan da çarpı maktan eri 
lmlmıyaca ız . CumhuriJ etin men tı" 
atlerini İ\ anet için hukümet merke· 
zini nM:letmiş bulunu.} oru . 

Şimdi ve kadar oldum ili . ruh· 
şeref ve hn.) siyefimi i bundan onrll 
dıı muhafaza edece i . Bu çalı mad 
millete duşen tek vazi c daima :nıU" 
te.,·akkız olmaktır 

-----------------~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

Hukiime civarında 

İstikamet eczahanes1dit 
Uzun bir isticvabdan sonra bizi ser 

best bıraktı. . !-----------,---
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Saati ilk va;ğnyeta ifil 

1 
24 

1-----------: , 
Sovyet prensipinin Moskova- Berlin 
paktına mutabakatından şübheler .. 

l 

Sovyet ·Polonya askeri 
yanyana garbe ilerliyor 

* P•rl•: tD ( Radyo )- P•rl
Mondl•l'ln hu•u•I aervl•l
Jan J'uvnen ıarafand•n : 

f Breslitovskde toplanacağı söylenen Sovyet-Al- ı 
man konferansından nasıl bir netice alınabilir ? 
Almanya bir" Polonya Tampon hükumeti,, mi 
kurmak emelini besliyor ? Vaziyet nedir ? 

R usyınm Polonyadaki vaziyeti 
derin bir esrar içinde bulun· 

nıaktadır . 
Moskova hükumeti bu yolda ne· 

reye kadar gidecektir ? 
Moskova hüktlmeti Polonyayı 

\'erdiği notada Rusyanın Polonyayi 
işgalinin Polonya topraklarıoa te· 
cavüz sayılamıyacajmı bildiriyordu. 

Moskova hükQmeti rGYi alikı· 
dar oldutu bi~ kııım Polonya top· 
raklarında emniyet ve aaıyiıi temin 
İçin böyle bir harekette butunmuş· 
tur . 

F akat bu prcnaipin Alman -
Rus anlaım11ına mutabık ol 

hlasmdan şüphe olunmaktadır • 
Haber verilditinc göre Polonya 

askerlerinin Sovyet urdusile yın 
Yana ve beraberce garbe dotru 
ilerledikleri görülmüştür • Ve yine 
aöylenildi~ine göre Polonyalılarla 
Ruslar: arasında ciddi bir muhaae· 
llaat mevcut dctildir • Ve Folonya 
ordusu SoYyetlerin bu ileri hareket. 
lcrine karıı hiç bir ciddi mulcabe· 
lede buluomamıılardar • Sovyet or 
dusu ·Almanları atmak için Polon· 
Yalıların Lodza doğru taarruzlarına 
Yardım edeceği de söylenmektedir. 

• 
alarmm işğallerini kolaylaşdırmak 
için Polonyalıları aldatabilecekleride 
akla gelebilir. 

D iter tarafdan yine temin edil 
diğine göre bütün bunlar Al 

mınlarla Sovyetler arasında daha 
evvelden tertip edilmiş ve kararlaş. 
d11dmış ıeyler de&ildir. 

Bu takdirde Sovyetlerle karşı 
karşıya gelecek olan Almanlar aca 
ba bu işden nasıl karlı çıkmağa mu 
vaff ık olacaktır ? 

Almanya belki bir Polonya Tam 
pon hükümeti kurmayı istiyor. 

lıte herkes bu müdhiş muamma 
yi helletmete çahşıyor. 

E tler hakikaten Sovyet Rusya 
lie Almanya birbirlerine kar 

şa Hasmine niyetleri yoksa, Polonyi 
Nazizm ile bolşcvizmi birleşdirmek 
gibi ideoloiik düşünceye bir tecrü· 
be sabası olabilir. 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı D iger bazı haberlere göre de 

Polonyahlar, hem Almanlara, 
hem de Sovyetlere karşı çete mu- Adana 1 inti icra memurluğun. 
harebelerine başlamışlardı • dan : 

Ve nihayet iıte, ecnebi diplomat· D. No: 1372 
lar ve Romanyayı geçen Polonyah Açık arbrma ile paraya çevri· 
3ubayların ifadelerine istinat ettiği lecek gayri menkulün ne olduğu : 
için daha çok inanılması liıım gelen Beş kıta tarla 60, l ı4, 50, 75, 
bir Bükreı telırafı • 85, ki ceman 384 dönümden iba· 

Bu telgrafta şu haberler verili· rettir • 
Yor : Gayri menkulün bulunduğu mev 

1- Sovyet kıtaları Polonyalılar ki, mahalleıi, sokağı , numarası: 
iizerine ateş açmımıktıdır. Taşçı köyü 

2 - Sovyet subayları Polonya· Takdir olunan kıymet: 
lılara, kendilerile harp etmek için Beher dönümleri 18 lira 
deiil yardım için geldiklerini söyle Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 
ıtıcktedirler. 1 inci artırma 2S- 10 - 939 çar 

3 - Motorlu Polonya birlikleri şamba saat 10-12 ikinci arhrma 
ilin Sovyet kıtalarile beraber garbe 9-11-939 perşembe saat 10-12 
dağru ilerlemekte olduk)an görül· 1- işbu gayri menkulün arbrma 
ltıüştür bu yürüyüşün hedefi Lodz şartnamesi 20- 9-939 tarihinden 
olduğu söylenmektedir. itibaren 1372 numara ile Adana 

4 - Polonya kıtalırı Almanlara icra dairesinin muayyen numarasında 
karşı mücadelelerinde devam etmek herkesin görebilmesi için açıktır.İlanda 
tedir, yazılı olanlardan fazla malumat al-

Bu haberlere ratmen Sovyet kıt mak istiyenler , işbu şarbıameye ve 

Şimdi Breslitovskda Polonyayı 
nasıl paylaşacaklarını konuşmak üze 
re bir Sovyet . Alman konfransının 
toplanacağı söyleniyor eğer böyle 
ise hududlar hakkında bir ~nlaşma 
yapılmış olmak çok uzaktır. 

D iğer taraftan şu noktada şayani 
dikkattir: 

Rusya Polonya topraklarına te· 
cavüz ettiği zam&n Polon ya ordula 

rının vaziyeti bir hayli düzelmişdi. 

Bu cümleden olmak üzere Poznan 
da bulunan Polonya fırkaları muvaf 
fakiyletle bir huruc hareketi lle düş 
man hatlanm yarmağa muvaffak ol· 
muş ve kendini saran Alman ordu
suna bü)'ük zayiat verdirmişdi. Al
man kıtalan muntazaman geri çekil 
mekte olan bu ordu üzerine ateşe 
devam etmiş fakat benzin kıtlığı do 
layisiyle motorlu kıtalarile takip :ede 
memişdi. 

362 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazdı kıymetin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milJi bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
diker alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte ınt!mu· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde haklan tapu sicilile sa
bit oldıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler arhrma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumab almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
arbrma bedeli muhammen kıymetin 
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Zayi mühür 

Kozan Ko.:Jas köyü muhtar müh. 
rü kaybolmuştur • Bulanların aşağı
daki adrese göndermeleri ve aksi 
takdirde yenisi yapılacağından ts· 
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kozan Kadas köyü 
1 1047 Heyeti fhtiyariyesi 

~------------------------Selahattin Eyyubi 
-NIN KAHRAMAN ERLERl

Arslan Yürekli Rişar 
rn Ordusunu Nasıl mağlup etmişti 

İşte Bunu 

yaz h k Sinemada 

BlYI ~kşam 
Göreceğiniz Muazzam "~ 

Muthi;; sahnelerle dolu 

!Elhl on san n !P) 

Muharebeleri 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Tarihi ve Emsalsiz St\heserJe . . 

Seyredeceksiniz 

ilaveten : EN SON 
DÜNYA HABERLERi 

10991 

yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is · 
tiyenin alacağına rüçhani oran diger 
alacaklılar bulunup ta bedel bun -
larm o gayri menkul ile temin edH
miş alacaklannın mecmuundan faz# 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta-

ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada, 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine iha 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 
25- 10-939 tarihinde Adana 1 inci 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi daire
sinde sablacata ilan olunur. J 1045 
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f RADVOI 
Bugünkü Program 

TÜRKiYE RADYO olFOZlYON 
POST AL ARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞAMBA - 20/ 91 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Türk müziği - Pi. 

13.00 Memleket saat ayarı, aians 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15-14 Müzik (Riyaseti Cumhur 
Bandosu - Şef İhsan Künçer ) 

1 - Blankenburg - Marş 2 -
Waldteufe) - walzeriles Sirenes 3-
jericho poeme Symphonique - M. 
Bernay 4 - Leo elibes antazi 
Lakme 5 - E. Grieg - Norvegien
nes No. 1 Dans 

19.00 Program ve memleket saat 
ayan 

19.05 Müzik (Hafif orkestra mü· 
:ziği Pl.) 

19.30 Türk müziği lnce saz 
faslı) 

20.15 Konuşma ( Dı~ politika 
hadiseleri ) 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri 

20.50 Türk müziği 

Okuyan : Müzeyyen Senar 
Çalanlar : Cevdet Kozan, Refik 

Fersan, Kemal Niyazi Seyhun 

1 - Karciğar peşrevi 2 - Udi 
Ahmet - Karciğar şarkı - Tiri çeş· 
manınla saydeyledin 3 - Arif bey 
- Karciğar şarkı - Gönül bezmi 
harab abadı gamdır 4 - Şükrü -
Karciğar şarkı - Hasta bir ümid ile 
5 - Cevdet Koıao - ud taksimi 
6 - Tanburi Ali efendi - Karciğar 
farkı - Bir taraftan aşıkı derdi ga.m 
7 - Mahmud Celalettin paşa - Kar· 
ciğar şarkı - vah meyusu visalindir 
gönül 8 - Karciğar sazsemaisi 9 -
Sel!hattin Pınar - Muhayyer türkü 
- Gökler perisi gibi Emine 10 -
. • . . . • • . • - Halk türküsü -
Irafa fincan koydum. 

21.30 Haftalık posta kutusu 
21.45 Müzik (Romans vesaire) 

1 - Kutsch - Marş 2 - j. 
Strauss - Yarasa operetinden pot· 
puri 3 - Bela Volgraf - Kaldim 
aıkla doldu - Ağır vals 4 - Syl· 
verster Schider - Dinle keman ne 
söylüyor 

23.00 Son ajans haberleri ,Ziraat 
esham ve tahvilat, Kambiyo nukut 
borsası (fiat) 

23.20 müzik (Cazband - Pl.) 

23.55-24 Yarınki Program. 

Garp cephesinde 
-Birinci sahifeden artan-

Bir alman tebliil 

Berlin : 19 (Radyo) - Garp cep 

hcsinde: 
Sarrebrück mıntakasında bir çok 

noktalarda hafif topcu ve devriye kol 
lan faaliyeti olmuştur. 

Düşmanın bir çok sahra tahkima
tı işlerine giriştiği müşahede edilmiştir 

Hiç bir hava muharebesi olmamış 

tı~ 1 lngiliz ·•courageous,, tayyare ge· 
misinin batırıldığı hakkındaki lngi 1 iz 

Türk sözü Sahife: 3 

Göbbels acaba 
ne oldu ? 

* 
Şlylalara göre , Alman 

PropaAanda Nazırı Nazı. 
lerle Boı,evlkler arasm 
dakl yrtkmlafm• siyaseti
ne kurban olmu,ıur, 

YAHUDİLERLE MÜCADELE TEŞ· 
KILATI ŞEFİ DE TEVKfF OLUNDU 

Berlin : 19 ( Radyo ) - Alman 
halkı, Propağaoda Na:.eırı Göbbels'in 
esrarlı sukfttundan endişeye dUşmUş· 
tur. Çunku bir haftadanberi Göb· 
belsin gazetelc.>rde bile ismi geçme· 
mektedir. Şayialara göre Göbbels , 
Nazilerle Bolşeviklt'rin arasu.daki 
yakınlaşma siyasetine kurban gitmi~ · 

tir . 
Göbbelsin hayatta olduğu gös· 

terilmek istense idi pek ala bir Nazi 
toplantısı yapılabilirdi. 

Keza 13-14 EyHılde söylenmesi 
mukarrer olan nutku da Göbuel~ 
söylememiştir . Alman halkı buyuk 
bir şuphe içindedir. 

Paris : ~ 19 ( Radyo ) - Alman· 
yada Y nhudilere karşı mUcadele teş· 

kilahnm Şefi tevkif olunmuştur . 
Kendisi Berlin civarında bir sana
toryom da nezaret altına alınmıştır. 

Amerika - Japonya 
gerginliği 

- Birinci sahifeden artan -

Matbuat Amerikanm japonyaya 
karşı aldığı vaziyetinhasmane olduğunu 
yazarak şu izahatı vermektedir : 

Amerika uzak şarktaki yeni vazi· 
yeti tanımamakta ve çindeki hak ve 
menfaatlerini 9 devlet muahedesi esası 
üzerine müdafaa etmekte ısrar ediyor 
Amerika şimdiye kadar {İndeki men
faatlerinin zarar gördüğü iddiasile 600 
hadiseyi protesto etmiştir. Avrupa har
binin başından beri - ki i lngiliz ve 
Fransız nüfuzu fgerilemiş olduğundan 
- Amerika çindeki faaliyetini bir kat 
daha arbrdı. Öyle ki Japonya [ile ame 
rika arasındaki gerginlik '.artmıştır. 

Assahi Şimbun :gazetesi amerika
nın Japonyaya müteveccih olduğunu 

yaziyor. 
Kokumin Şimbun gazetesi Ameri

kanın Japonya aleyhinde :aldığı bütün 
iktisadi, siyasi ve askeri tedbirleri sa· 
yarak bu tedbirlerin iki devlet arasın
da bir harp tehlikesi yaratup yaratma· 
dığını soruyor ve diyor ki : 

Eğer Amerika şimdiki siyasetine 
devam edecek olursa jadonya hayatr 
menfaatlerini müdafaaya mecbur kala
caktır. 

amirallığının haberi mezkfır gemiyi ba 
tıran Alman denizaltısının raporuylc de 
teeyyüt etmiştir. 

Paris : 19 -a.a.- 19 Eylül sabah 
tebliği : 

Sare'ın şark mıntakasında düşma· 
nın geceleyin yapbğı kısmi bir taarruz 
tardedilmiştir. 

Cebhe gerisinde 
- Birinci sahifeden artan -

Romanyaya lltlcl hareketi 

Bükreş : 19 (a.a.) - 550 Polon 
ya tayyaresi Romanya'da mevkuf bu· 
lundurulmaktadır. Ekseıisi fevkalade 
hasara uğ'ramış olan bu tayyareler 
Bükreş'te bulunmaktadır. 

Romanya topraklarında bundım 
maada Polonya ordusuna aid 200 tank 
ile mühim miktarda harb malzemesi 
vardır. 

Cernauli'deki Polonya konsolosu 
tarafından verilen ma!Umata göre as
ker ve sivil olmak üzere 30.000 Po· 
lonyalı dün Romanya'ya geçmiştir. 

Sovyet tanklarının dün sabah 
Kuty ile Wicneceo arasından Roman
ya'ya giden köprüyü geçtikleri hu• 
duddan bildirilmektedir. Romen ku
mandanı bu tar.klara durmalarını söy· 
]emiştir. Bu kola kumanda eden Sov. 
yet miralayı özür dilemiş ve tanklar 
geri dönmüşlerdir. 

Polonya'daki Fransa sefiri Bük· 
reş'e hareket etmiştir. 

Bükreş : 19 (a.a.) - Rador ajan· 
sı bildiriyor: 

Polonyadan Romanyaya aşağıda· 
ki mik t<ırlarda mülteci srelmiştir: Si
vil 4500, çocuk 400, subay ve er 10 
bin. 

Subaylar ve erler silahtan tecrid 
edilmiş ve tahşit olunmuştur. Ekseri
si hasara uğramış olmak üzere 100 
kadar da tayyare Romanyaya geç
miştir, 

Letonyaya lltlcl 

Riga : 19 (a.a.) - Letonyaya 
iltica eden Polonya tayy3relerinin 
adedi 82 y~ çıkmıştır. Bunların ekse· 
risi Vilno havacılık mektebinin tayya· 
releridir ve silahla mücehhez değil· 
dir. 

Macaristan• lltlcalar 

Budapeşte : 19 (a.a.) Dün bütün 
giin müteaddit Polonyalı mülteci gu· 
rupları Macar hududuna gelmiş ve 
Macarislana geçmiştir. Bun!arın ekse· 

Kurajon nasıl 
batırıldı? 

Londra : 19 (a.a.) -- Amiral1ık 
makamı •'Courageous" tayyare gemi· 
sinin battığını teessüfle bildirmekte· 
dir- Gemi, bir Alman tnhtelbahiri ta· lar 
rafından Jorpiltenerek batırılmıştır. ~e 

İstihbarat nezareti, bu geminin 
geçen A~ustosta ihtiyat filoya alındı· 
·ğını ilave etmektedir. Bu sebeble 
mürettebatının adedi aıo:alhlmıştı. Har 
bin başlangıcındanberi "Courageous" 
birçok hizmetlerde bulunmuştur. Ce· 
mi, vapurları Alman tahtelbahirJeri· 
nin taarruzlarına karşı muhafaza et· 
mekte idi. 

"Courageous"ün sağ' kalan mü-
rettebatı limana dönmekte olan tor• 
pido muhribleri ve ticaret gemileri 
tarafından kurtarılmıştır· Muhribler 
derhal tahtelbahire hücum etmişler· 
dir· Tahtelbahirin tahrib edildiği zan· 
nedilmektedir. 

·•Courageous0 bu tip gemilerin 

] 

te: 
}a 

tir 
ta 

Ve 

en eskilerinden biri idi. Gemi 1917'de 
kruvazör olarak inşa edilmiş, fakat Jet 
harbden .sonro tayyare gemisi şekli· Ve 
ne konulmuştu. Sağ kalanlımn isim· 
!eri belli olur olmaz neşrg edilecektir. 
Kurajo 40 tayyare taşıyabilirdi. 

Londra : 19 (a.a.) - Courageous 
mürettebatından 400 kişi torpido kır 
muhribleri ile limana getirilmiş bulun· titı 
maktadırlar. Mıktan ·daha fazla olan Bu 
diğer mürettebat ta ticarat vapurları 
ile getirilmiştir. Courageous'de 700 
kişi bulunmakta i(:li, 

Londra : 19 (a.a.) - Pazar günü 
batan Courageous'un mürettebatın· 

dan 40 kadar subay kurtulmuştur. 

Draç limanı açıldı si 

lir, 
leı 

Roma : 19 - a.a. - Draç limanı bu 
seyrisefaine tekrar açılmıştır. 

risi kadın ve çocuktur. Aynı zaman- -- tıe 
da bazı ufak Polonya kıtaları da hu· ,..--------------"' "~ 
duda gelmiştir. Kıtalar derhal silahtan Tu·· rkso·· zu·· ha 
tecrid edilerek kamplara gönderilmiş- a/

1 

tir. 

Ruzveltin Mosclcklye cevabı 

Vaşington : 19 (a.a.) - Ruzvelt, 
Polonya Reisicümhuru Moscicki'nin 
telgrafına verdiği cevapta, bütün te· 
minatlarına rağmen Almanlar tarafın· 
dan açık şehirlerin bombardıman 

edilmesini infialle karşılamakta oldu· 
ğunu bildirmiştir: 

Baltlkta gizlenen tahtelbahlrler 

Moskova : 19 (a.a.) - Tas ajan 

sı bi!diriy,or: 

Leningrad'dan gelen emniyet 

edilir haberlere ·göre, bazı Polonya 

denizaltı gemileri, bir takım hüku· 

met erkanının gizli müzaberetine 

dayanarak baltık devletleri limanla· 

rın<la gizlenmektedir. 

Yine bu haberlere göre, bu Po

lonya denizaltı gemilerinden başka, 

bu limanlarda diğt-r bazı devletlere 

ait denizaltılar da gizlidir. Evv<'lce 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Ayhk 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişme7. yalnız po~ta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 

caat edilmelidir. 

tallin limanına iltica ederek Qrada 

alakonulan Polonya denizaltı gemi· 

!erinden birisi, 18 Eylfil tarihinde, 

mechul bir semte kaçmış ve kayb~I· 
muştur. 

. b 
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Adana Belediye Riyasetinden : 
3656 sayılı Devlet memurları baremine dair kanuna göre belediye 

tlıemurları kadro cedvelinin tanzimi için belediye meclisi Eylülün 23 üncü 
Cüınartesi günü saat onda fevkalade toplanacaktır. 

Bu içtimaa ait ruzname belediye kanununun 56 ıncı maddesine tevfi 
kın ilin olunur. 

RUZNAME: 
3656 Sayılı Devlet memurları baremine dair kanuna göre belediye 

Gıcmurları kadro cedvelinin tanzimi : 11043 

Tornacı alınacaktır : 
ık Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
ıi· 

e· Fabrikalarımıza Tornacı alınacaktır. isteklilerden lstanbulda bulunau. 
a· ların Zeytinburnu fabrikasına, lzmirde bultfnanların Halkapınar fabıikasına 

~e Ankara'dakilerin de Umum Müdürlüğe müracaatları ilan olunur. 
in 20 - 22 - 24 - 26 - 28 1l041 
l• 

le 
lal 
s" 

,. 
it· 

Ankara Yüksek Ziraat 
Rektörlüğünden: 

Enstitüsü 

Bu Yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Veteriner Fakül-
tesine kız ve erkek, Orman Fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı 

b· htılı ve yatısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki 
r· . 
ri tartlara uymak gereklidir: 

•r 1 - Türk tabiyetinde bulunmak, lise mezunu olmak ve olgunluk im
r· tibanım vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekaletince 
il· tanınmış ecnebi liselerin şahadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite 

n 
e 
u 
j-

"eya yüksek bir mektep mezunu bulunmak şarttır. 

il - Üniversite ve yüksek mekteplerden naklen geleceklerin tahsil· 
lerine göre haugi sınıflara kabul edilecekleri hakkında Rektörlük karar 
Verir. ' 

111 - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den 
t. l'Ukarı olamaz: Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 
s IV - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hak· 
b kında tam teşekküllü bir hastabant! raparu lazımdır. Rapor nümunesi Ens. 
• titüden veya Ziraat, Orman, Veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. 
il Bu numuneden başka alınrcak raporlar kabul ediJmez. 
h 
0 V Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden 

Sağlık ve sağlamlık muayerıesinden geçirilerek; mesleklerinin istediği be· 
Ü den kabiliyetini gösteremiyenlerin Enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültesine girecek talebe bir devlet çiftliğinde staj 
~0rmeye mecburdır. Bu sıtaj nihayetinde talebe, imtihana tabi tu· 
~lur. Stajdan sonra talebenin Enstitüde nazari derslere devam edebilme. 
~ı İçin bu imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince tal~be 30 

1
1ra aylık verilir. Yatacak yer parasız olarak çiflikte gösterilir. Stajyer ta-

nı bbenin yemesi ve içmeside Enstitüce temin edildiği takdirde kendilerine 
U 30 lira verilmez. 

Vll - Parasız yatılı talebeden, staj veya okuma devresi içinde her 
"""' ~e SUretle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan 
!1111 heh cezaen çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri 

a;kkında, verilecek numuneye göre Noterlikden tasdikli bir kefaletname 
11lır. 

• 
I· 

d Vm - Enstitüye girmek isteyenler, yukarıda yazılı sağlık raporun
f an başka lise ve olgunluk diplomasını veya tasdıkli örneklerinin ve nu
tua tezkerelerini, polis veya belediyeden alacakları hüsnühal kaadım, aşı 
t~·0runu orta ve liselerde görmüş oldukları askeri dersler hakkındaki 
ı, layetnamelerini iliştirecek el yazılarile yazacakları pullu bir dilekçe ile 
~e 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü 
\ ektörJüğüne müracaat aderler. Talipler Dilekçelerinde hangi Fakülteye 
•}'ı! olmak istediklerini bildirmelidir. 

~ lx - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki 
•ddede yazılı evrak ilişiğinde olmayan dilekçeler muteber değildir. 

) )( - Parasız yatılı talebe alınmakda birinci ve sekizinci maddede 
~~lı v~sikalarla vaktinde baş vuranlarda arasında pek iyi veya iyi dere· 

1 
Ve Fan kolundan olanlar tercih olunur. 

ı. ~ )(I. - Veteriner fakültesi tahsil miiddeti bu seneden itibaren yeni ka. 
tdılerek talebeye şamil olmak üzere beş senedir. 

)(il - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidir. 

tu ~ili - Baş vurma zamanı 151 Ağustos/939 tarihinden Eylülün 30 uncu 
nu akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. 

23 - 1 - 11 - 20 - 29 10973 

' 

!Adana 
Kulübü 

Atıcılık ve Avcılık --:S~r 
Başkanlığından : 

• 

24 - 9 - 1939 Pazar günü Misis'te yapılacak Avcılar Bayramına 
bütün Kulüp üyeleri davetlidir. Gidip gelme ve öğle yemeği Kulüp tara
fından temin edilmiştir. Birinci kafile Cümartesi günü saat 14.30 da 
ikincı kafile pazar sabahı saat 3 de kulüptP.n Kamyonlarla hareket f ede
ceğinden hangi kafileye üyelerin iştirak edeceklerinin Sekreterliğe bildi- . 
rilmesi rica olunur. Proğram Kulüpte asılmıştır. Atış musabakalarında 

birinci gelene Altın, ikincike gümüş, üçüncüyü bronz madalya verilecek· 
tir, 11042 

Nafia Vekaletinden • 
• 

3611 numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddesi mucibince mülga 
" Nafia foen mektebi" mezunu olup halen bilumum Devlet Devairi Be· 
lediyeler veya bunlara bağlı müesseselerde maaş veya ücretle müstah· 
dem bulunanlarla serbes\ çalışanlara dahi 12-12-936 tarihinde " 40,, 
yaşını ikmal etmemiş olmak ve Mühendislik tahsiline kabiliyetli görülmek 
şartile teknik okulunda açılmış olan Mühendislik kurslarına devam hakkı 
bahşolduğuna nazaran alakadarların l>u haktan istifade edebilmeleri için 
yine mezkur maddenin sarahatı veçhile 31-12-939 tarihine kadar Nafia 
Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa devam hak· 
larmın zail olacatını ilan olunur. (2503) 27,6-10,8-20,9 10790 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Vali konağı bahçeşi ihata dıvarı inşaatı (526) lira (75) kuruşla 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 5-10-939 tarihine müsadif perşembe günü saat onda 

vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait keşifname ve şartnameleri görmek isteyenler Nafia 

müdürlüğüne müracaat edebilirler, 
4 - isteklilerin (40) lira muvakkat teminat vermeleri ve bu işi yapa 

bilecek iktidarları olduğuna dair ehliyet vesikası almak üze-re 2 inci mad 
dede yazılı günden sekiz gün evvel vilayete müracaat etmeleri lazımdır. 

16-20-26-30 11034 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

- Dünden artan -

Projenin elli altıncı maddesinde iş ihtilaf' Hakem Kurulu ile büyük 
Hakem Kurullarında işin Kurulların ilk içtima gününden itibaren on iş 
gününde ve Yüksek ve Fevkalade Hakem Kurullarında yirmi iş günü zar· 
fında karara bağlanacağı zikredilmiştir. Kanun Vazıı tarafından Nizam. 
name ile teshil edilmek üzere bırakılan bu müddetler ihtiyaç ve masla. 
bata uygun görüldüğu cihetle madde teklif edildiği gibi kabul edilmiş
tir. 

Layihanın elli yedinci maddesi gıyabi kararlara karşı yapılacak itiraz. 
lara mütedair olup maddenin tavzihi faydalı olacağı düşünüldüğü cihetle 
bazı kuyut ilave edilerek tavzih edilmiştir. 

Kurullara iştirak edecek zevattan Kanunun seksen dokuzuncu madde. 
sinde tayin edilen zatlara verilecek huzur hakkının Nizamname ile tesbit 
edileceği bu maddede tasrih edilmiş olmasına binaen bunlara verilecek 
huzur hakkım göstermek üzere projenin altmışıncı maddesinin kaleme 
alındığı anlaşılmış ve teklif olunan mekadir uyg;,;n görülerek madde oldu· 
ğu gibi kabul edilmiştir. 

iş Kanunu'nun 134, 135, 136 ncı maddeleri iş ihtilaflarının halli me· 
sailine müteallik bazı fiillerin cezalarını tesbit edilmiş ise de Nizamname 
hükümlerine aykırı hareketlerin teyid kuvvetini teşkil edecek ayrıca ce
zai hükümler bulunmadığı cihetle Nizamname tatbikatında teyid kuvveti 
mahiyetinde olmak üzere projenin altmış yedinci maddesinin teklif edil
diği görülmüştür. 

Teklif, Nizamname hükümlerinden herhangi birine muhalif harekette 
bulunan kimselerin Türk Ceca Kanunu'nun 526 ncı maddesi hükmünce 
cezaya çarptırılacakları merkezindedir. 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
-. PAMUK ve KOZA 

Klı.O FIATI 
CiNSi En az En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
lllOZ• 

~ - s-;50 -6,85 
Piyasa parlafl • 
Piyasa temizi • 

·-Klevland 26,c;O 35 
-KlevlandTY.M.) 1 
-

YAPAGI 
.. 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

Çl~IT 
1 

1 
1 

Yerli •Yemlik,, 
1 •Tohumluk,, . 

• 
·~ 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,15 

• Men tane 
Arpa 
Fuulya 
Yulaf 3,75 
Delice 
Kq yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
~,-... 12,50 12,37 

UN 
D~rt yıldız Salih 

:S ~ ~ . . -6rt yıldız J>otruluk 
~ üç 
I• f • • 

Simit -. 

" • B. mrt yıldız Cumhuriyet 
~ !ı " " Simit " 

Liv•rpol Telaraflan Kambiyo ve Para 
19 I 9 I 1938 ,, Baukuından alınmıtbr. ,..,.. Sada 

Ham Un• 
Rayjımark -~ Vadeli 1. Frank ( Fransız ~ ~· 9S 

Vadeli 111 Sterlin ~ ingiliz ) -S-21 
Hind hazır Dolar ( Amerika ) ~I· 2s Nevvork Frank ( isviçre 00 

T. iŞ BANKAS1' 010 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs, 26Ağustos,1 Eylul, 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRAMIYEL ER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

16 • 3SO • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
6S • so • 4.750 • 

250 • 25 • 6.250 • 
43S 32.000 

T. lı Bankasına para yabrmalda, yalmz para biriktirmiı olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiı olmsunuz 10661 

ı , 

Kız Lisesi ve Erkek öğretmen okul
larından: 

Kız Lisesinin ihtiyacı Öğretmen okulunun ihtiyacı 
Erzakın cinsi Kilo Kilo 

Koyun eti 
Süt 
Kuru soğan 
Zeytin 
Patates 
Yoğurt 

Kuru fasulye{maden) 
Beyaz peynir 
Sabun 
Pirinç (maraş) 
Zeytin yağı 
Ekmek 
Sadeyağ 

5000 
1500 
1500 
300 

1500 
2000 
1500 

800 
1000 
2000 
1000 

15000 
1200 

8000 
3000 
2500 

500 
3000 
5000 
3000 
1000 
1000 
7000 
1000 

30000 
2000 

1-Adana kız lisesi pansiyonu ve erkek öğretmen okulunun 1110/193~ 
tarihinden 311511940 tarihine kadar sekiz ayLk muhtelif yiyecek erzak· 
ları 2/IX/1939 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ~ksıltmeye kon· 
muştur . 

2 - Eksiltme Seyhan Maarif müdürlüğünde 22 Eylul Cuma güne tam 
saat 9 da toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2-3 üncü madde· 
leri mucibince lizlm olan vesaik ile 0

/• 7,S niıbetinde muvakkat teminat· 
lannı eksiltme saatinden evvel mal sandıtma yabrmal•rı lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek isteyenlerin pazardan mada her fÜn ait ol· 
dukları okul idarelerine müracaatları. 3-9-14-20 t 1000 

Gayri Menkul Malların 
açık artırma ilanı 
O. N.939 /140 

Adma J inci icra memurlutun· 
dan: 

Açık arbrma ile paraya çevrile· 
cek gayri menkulün ne oldutu ~tar. 
la : 228 Dönüm 

Gayri menkulün bulundutu mev 
ki, mahallesi. sokatJ, numar ua : 
Tqca köyü 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 18 liradır. 

Artırmanın yapllacağı yer, gün 
saat 1 - artırma 2S - 10 - 939 
çarsanba saat 10 - 12 

2 - 9 - 11 - 939 perıembe 
aaat 10 - 12 

1 - lıbu rayri menkulün arbr
ma şartnamesi 20 - 9 - 939 tari· 
binden itibaren 140 numara ile ada 
na icra dairesinin muayyen numata
sında berk~sin görebilmesi Liçin açık 
br. ilanda yazdı olanlardan 'fazla mı 
lumat almak istiyenler, işbu şartna. 
meye ve : 140 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu. 
karda yazılı kıymetin "yüzde : 7.S 
niabetinde pey akçasiyle veya milli 
bir bankanın teminat :mektubu tevdi 
edilecektir. ( 124 ) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alik:adarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve :masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilin tari
linden itibaren yirmi gün içinde ev • 
ralı müsbiteleriyle birlikte memuri . 
yetimize bildirmileri irabeder. Abi 
halde haklan tapu siciliyle sabit ol . 
dukça satış bedelini l paylaşmasın· 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma· 
ya iştirak edenler arbrma prnamefi 1 
ni olcum111 ve lüzumlu malümat al· 

mış ve bunları temamea kabul etmi 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen ~zamanda ıı f 
ri menkul üç def• batrıldlktan IOD· 

ra en çok arbraaa ihale edilir, li 
Ancak aittrma bedeli mubaaa• 

men kıymetin yüzde 75 fİDİ bulma 
veya aatıı iıtiyeaia alacatma rü 
olan diter alac.klalar bubmpta be• lllıı 
del bunlann o gayri menkul ile te. 
min edilmif alacıldannın mecmum
dan fazlaya çıkmaZaa ea çok arb· 
ramn taahhüdü baki kalmak üzere 
arbrma oa bet ıün dabı temdit ve 
on betinçi günü ayni saatte yapıla• 
cak artırmada bedeli ubf İltiyenia 
alacıtrna rücbani olan diter alacak 
laların o pyri menkul ile temin • 
miş alacakları mecmuundan • fazla1 
çıkmak tartiyle, Cen çok arbrana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve ubf 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mübiet içınde parayı vermezse 
ihale karan fesbolunapk kendilin
den evvel en yüksek teklifte bulun 
kimse arzetmif oldutu :bedelle al· 
mata razı oluraa oa-, .razı olmas 
veya balunmaza 1 b~men tS pa 
müddetle artırmaya çıkmhp en 
artırana ih21e edilir. iki ihale ara 
daki fark ve geçen rüaler için Jiir 
de betten hesap olunacak .fliz ve 
diter zararlar aynca hükme lbacet 
kalmakmsıa memuriyetimizce ~ alıct" 
dan tabıil olunur, 

Gayri mealrul ,.._da ıöetr 
rilen 2S .- 10 - 939 ttrlainde 
Adana birinci icra llemurlaf9 
sındı iıba ila ve pterilen arbr 
ı•rtnameai cWreainde ~sablacat- • 
olunur. 11 

Umumi nepiyat mldürü 

Macid Güçlü 
Adana TiirkaöZü matbau 


