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lar iskelesini, tthri, yeni teıiıleri 
ıezmitler ve saat 15,55 de Mer
ıinden Adanaya hıneket etmit· 
lerdir. 

• 

Sovyetlerin 
taarruzları 

devam ediyor ..... , ... ............ 
" ikinci cephe 
açılmalıdır " 

Attkara : 20 (Ra.,o a.Ht.t•I)· 
Almaaların 1ff1tt1 Don'• varm• 
!arından ıonra JÖıler Ruıyaya 
daha ıiyade çnrilmiıtir . Alman 
hedefinin Şimal Kafkasya oldutu 
dı ıörülüyor • Nevyork Taymiıe 
ıöre, eter llt;nci c«-pfie. ıçmnaua 
Rnıy•da bedbinlik bafhyıcıktır • 
AlmanJua ıöre , yıtmurlardan 
aonra doA-u cepheıinde l•kibe 
tekrar baflanmııtır . 

BayOk Sovyet ihtiyat kuv· 
Yetleri darlMdea tHrraalar• de· 
vam etmektedir . Almanlar elle· 
r.lndeki köprü b~ırını mid•f aa 
odemeılerı~ Don meydan mu
barebeıini ")'bedcMiilii1tr. 

Motkova: 20 ( a. •· )- Roy
ttrin Moakovadaki muhabiri bil
"'İ)'or: C~beden ıelen en aon 
.. iterler , VorıGttej yelunande ve 
..,rn cenubund• A1111mn ilerle
ytfinin durdurulmuı oldutu ve 
~mHan müdafaaya çeluHiiR'lni 

• i • • • • • • • 
=' •#'!it· • ~ 

MABIUL IUBA.TLE OFİSİN 
ANBABLA81ffA TA,INACAK . ............. , 

ı Yeni lıararnameye w6re miı1talısilclen yüzde 25 ı 
f len 50 ye ltaJar alınacak mah•ulun borçlandırma t 
f iılerini tanzim ve bu mikdarların fifiisrace/en ofis an- f 
ı barlarına le.liminin temini için Nahiye mitclürleri ile t 
f lıontr6l6rler merlı•z• çairılmıılarJır. ı 

••••••••••••••••••••••••••• 

ATICILIK GRUP 
MÜSABAKALARI 

GRUP BiRiNCiSi ADANA OLDU 
Seden Terbiyesi Umum Mü 

dürlit6 tarıfrndan bet vilayet 
Beden Terbiyesi mükellefleri ara· 

arasında müsabakalar sona ermif · 
tir. 

Seyhan Bölgesinin bu muvaf

f aiti yeti sayesinde Adana atıcılık 

ekibi grup birincisi olarak Türki • 

\ e Birinciliklerine iştirak edecek 
ve aynca bir taktirnllme alacak · 

• 
Teşebbüs • ı~"nmlrt b11Cliri} or. Don nehrinin doAu ıu. 

: yunndaki Alman kuvvetleri Voro

ıınt!a A<fana atış poligonunda 

Atıcılık rrup miisabakaları ya
pılmııtır. Keyaeri, He~ay, lçel, 

Nitde ve Seyhan Bölgelerinden 

aelcn MkerliR-ioi apmamış Beden 
Terbiytliİ milkelltfleri atıcılık biı i11· 

cileri pllur ~ilnü tam "Baat 10 dıa 

Adanı Atıı İ>oligonuııdıt mfiaa. 
bakalar& ıbtf>ffılftar dır. 

tır . Adana atıcılaı ınııı, dıle ~tt• · 

Q'i bu Öııc::mli başarıdan ötürü 

tclııik t"deıiı.. 

ı 
Ohinlek • • elinde! • ı 

Cephede yeni ı 
birşey yok ı ı • 

Ankara : 20 (ll•dıo Clazete•I) 
Al•an redyownun haberine ıöre, 
Almanların M111rı tchdid etmesi • 
Filiıtinde Yahudileri hırckete are 
tirmiıtir. Buradaki yahudiler mal· 
lırını Mtmaya kallufmakta iıder · 
<1e alıcı bulımam•ktadırlar. 

Bir loy)'arenin •n lıNmı 

Mıaarda muharebeler devem 
eımeUe beraber c«-phede bir yeni 
defitiklik ıöıiilmemc:Uedir, 1e· 
lebbüı Ohinlelt elinde ıörülüyur. 

Kahir~ : 20 (a.a,)- RiWeiaat 
tepeıindcki Yeni Zeland kuvvet· 
lırine kumanda eden General bır 
rürı içinde iki defa esir dftımüı 

Ve kurtulmuştur. General birinci· 
•inde mfittefik karşı hücumda, 
•kincisinde de kaçarak mültefık 
•aflarına dönmtk ıuretiyle ~ur· 
tulmuıtur· 

Berlin : 20 (a.a.) - Buıünkü 
resmi teblite aöre, Mıaırda lnri· 

liılerin meYzil mahiyetteki müte

•ddid hücumu dütmana kayıp 
~rdirilerek pilıkürtülmüıtür. 

ANKARA'DAKI 

Roma : ..:O (a,a.)- ltılyan 
leblia-i : Sou ıftnlerde Elalemeyn 

çevresinde mevıi mfthiyette çar· 

p!f'llıalar olmuıtur. JO ctilşmııı 

tırıkı tahribedilmiftir, 

Y ıpılan :tlratlı bir hücumda 

hava t<'fkillerimiı bir çok motör

lü taşıta isabet kaydedcrik kul· 

lanıtmaz hale koymuftal'dır. 

Muvaffakiyetli hava aavaŞla · 

rında italyan avcıları 4 inıiliz 

uçatı dltlrmOşlttdir. !Bir Hürri · 

cane de alnıın fly1areeileri tara· 

f ında düftlrllmüıtür . 

Mihver bomba uçakları Mal· 

tade aıkeri önemi haiı hedeflere 

yeniden hücum etmiflerdir. Al · 

man koruma uçakları Uç Spitfire 

düıüı müşlerdir. 

MÜSABAKALAR 

Balkan koşusu.ntf,a.. 
Adana ikinci oldu 
18 ve 1~ Temmuz tarihinde Ankara~da yapitan Atletizm birincilik· 

lerj MOaabakasına da Cenup gru4lu birinc:iıi olarak ittirak eden Bölge· 
llliı atletleri çok iyi dereceler almışlardır. 

110 M. Manialı koşuda lkinliti , üç adım atlamada ilcinciliti , 800 
M. kOfUda üçü11eülütü , Ciridde dördüncülütü , 200 Metre kotuda 
heıinciliti , çekiç atmada b<'tinciliti ve en mühim koıu olan Balkan 
8a yra1' yarışında da lkinciliti kuanmış olan atletlerimizi tebrik ederiı. 

.. 
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Ankara: 20 (Radyo Gazet••O -
Amerikalılar, Japonların öniimüı.· 

deki haftalarda Sovyet ruıyıya 

taırruı.a geçeceklerini ıöylemek · 
tedirler, 

Nevyork : ~ (a. a.) - Nev· 
york Titnes razetesi thikdotu'ila 
umumiyette füvcnilir hususi kay· 
nıklardan Vafington'a ,elen baZI 
haberterdcn bahsetmektedir. Bu 
haberlere göre, Japonlar, ,Şimal 
istikametinde Mançuko - Sibirya 
hududuna harp görmüı askerler· 
den mürekkep kıtalar sevketmek· 
tedir. 

Gazete, Ruıya'da belli batlı 
lı bazı hedeflerin ve belki de Ros· 
tof ve Stalingrad'ın Almanlar tara· 
fından ele geçirilmeıinden sonra 
Japonların Rusya'ya karşı taarru· 
za geçmeleri için Japonlarla Al· 
manlann anlatmış bulundutu hak 
kında Vafinrton'da mevcut intiba· 
lar bu haberleri biribirine 1t1yıun 
bulmakt.chr. 

Gazete ıunu ilive ediyor: 
Eter Japonlar VladiYostok'• 

yakında hücum ederlerse Vepnton' 
da buna hayret edilMiy~cektir. Jı· 
ponlann Alaullatt aaalannda Kisa, 
Agam ve Attu'yu hitl ellermde 
tutmaları, bıfka her hanfi bir he· 
deften ı;y.de Sibitya'ya veya 
Kiimeatkafa saldirmak için bir 
hattrlık 111ıhiyet1nde sayılmakta · 

drr . 

nej ke9i•illöe_a..ıu !Jltytaı•da qok 
1tktfttıÜlbllf olah tUhlt lotalaflDI 
lıoru•elt için yapurlarl• köprller 
kurm•k içih 91h;iYOr'lar. 

Pravda ıaıefeıiı1in harp mu
habiri , Ahnantarın fillldi thare
Utı Voronej'in ötesine nakle ça
lııtık&.tnm,_:.f at..' fimılde bir ... 
fırtmı hM~eti yıpmık tıtrun 
daki tetebbüılerlnin cumı ıinil 
akim kaldıt"mı bildiriyor . 

Voronej'in oenubundı , bir 
hç ailn evvel baflıy•n bOyGk 
muharebeler devam ediyor . Al· 
manlar Voronej'in cenubunda iki 
köyü botaltmıflardır , bir ~in· 
CÜIÜnG de botıltırık nehrin batı 
kıyısına çekilmek üıeredirter. 

Ltndrı : 20 ( ·a. a. ) - Al
manlar Ruıyanın cenubunda biri 
Millerovonun cenubunda , öbürü 
Ro~tof d<>truıunda olmalt iizere 
ilıi taarruılırında dı tehlikeli fe · 
kilde ilerlemete devım ediyor
laua da buıOn bu ilerleyiş te.m 
poıunun hafifçe atırlaftıQ-ı intibaı 

mevcuttur . Bununla beraber, bu 
atırlaıma arkacı kıtaların hare· 
kltile muhafaza edilmekte olan 
Raı mukavemetinin fiddetine ıt
fedil~el&tedir. Alman ordutu bel · 
ki de taarruzun baflndanberi göı· 
terilen dev rıyretine deum et· 
•eden önce bir parça nefes al
mak nolctaana relmiftir. Voronej 
keaiminde Ruılar evveli bu feh · 
rin fim•linde muvaffa~ıyetler ka· 
ıanmıflardır. Almanlar ıehri al . 
dıldınnı itin edeli 11 gün oldutu 
halde fehir hAli Ruılaran eİinde
dir. Ruılar bundan aonra çevr'1me 
tehlikuinin daha ckidt öldufu 
cenupta da muvaffakıyetler elde 
elmiılerdir . Ruılır Don nehrini 
tekrar batıya ıeçmete muvaffak 
olDtuf ve çolt 4ftddetli muharebe 
lerde bir Alman piyade talumile 
2 M•car tiimeniain bir kınnını 
yok etmitlerdir. DilfmH kuvvet· 

• Neticede : Seyhan 8ölgt'&ln 
den Fehmi YClceyır E!lialtı puvan
la birinciliti, Hatay Bölscsinden 
f crld Özal ellibl'f puvanla ikin('İ. 
li~i, Kayseri Bölge.inden ôrncı 
Sillhtar elli puvadla üçüncülüQü 
kaıanmıtlır. 

Milıabakayı bunan atıcılar • 
dan Birinciye bir liOI saati, ikin . 
ciye tiir "kol tlltı, üçüncOye para 
çanta11 ikramiyeleri verilmiş ve 

tiddetle hakem heyeti ve seyir
ciler tarafından alkışlanmışlardır. 

Atıcılık grup müsabakaları 

sonunda kızlar arua atieılık bi· 
rincisi Adanı kız Liıesi talebe · 

sinden Leyli Ônmen tarafından 
ıosteri atışı yapılmış ve el<le 

edilen eltisekiz puvanlık çok gü · 
zel netice hakem heyeti ıle biHOn 
ıeylrcftleri memnun tit,akMış ve 

bu m6steid Adanah genç lu:ı a' ı· 
cımıı fiddetle ılkıılanmıftır. 

Bölgemiı. istişare h~yeti aıa. 

11ndan Aıkerlik Dairdi Mülhakı 

Yarbay Haydar Cünalp mükafat · 

ları törenle vermiş ve atıcılık apo 
ru hakkında ıiizel bir hitabede 
bulunmuşlar ve ıürekli alkıtlar 

1 11 z, 'J l 1 

Karataşta sıtma 

mücadelesi 
Son ıamanlarda yapıları tet"ik· 

ler neticesi, Karataş rfahiyesinde 
norm alın ftıtünde Sıtma · haatalıtı 
görülmüı ve bu vaziyet Sıtma 
Mücadele Reııinirı rıaı.arı dikka
tini celbetmif ve Mücadele Reiı

liği bu bötıreye derhal Sıtma Mü· 
cadcle ddpleri yoUamıf ve gcniı 
mikyuta lt:davi • teılbirlf"ı i aldır

mıflı . 

Dün öğreııdiğimiıe ıörc , bu 
hafta tekrar bu bölgeye giden 

Sıtma Mücadele memurları bu-
~ 

rada hemen hemen hiç Sıtmalı 

kalmadığını memnuniyetle gör· 
nıüıler ve. köyliil,.rimi:tin Sıtmadan 
durumlarını takviy e için kuvvet 

ilaçları da!?ılrnışlardır . Bu surctlt: 
Karataş b()lgesi halltı, Sıtma gibi 

kemirici bir haslalı~ın pençesin

den kurtulmuf olmaktadır. 

Nahiye halkı bu işlen dolayı 

çok memnun kalmııtır . 

-
Milli Şef im izin 
dünkü tetkikleri 
Bel .. cllDllar dla Baıanoııaa klJ 

8Bıtltl•lae ••NI verllllır 
Ankara : 20 ( •· •· ) - Milli Şefimiz buıün refakatlerinde •ile 

leri nehre dökülmüf • bOyülc bir teri ve Sapekll oldatu:halde 10,30 da Haıanotlan kCSy enıtitüsGnü 
kıamı lx>tulmuftur. prefleadirdiler. Milli Şefimiz buradaki faaliyetler hakkında izahat 

Merkeı keıiminde , General .-.1 k 
Zukof Alman hftcamlırma fid. almatlar Ye Haıanvg.an Öfüne de feref vererek köylülerle iÖl'Üf· 

delte kar~ı toymılctadır. 'Rf d ~ev· mGfWWlir • 

. d ' ı:555!!E:5!E5555i:Ea:::::::::::::::::::::::::::::::: re11n e düımanı atır IH}1ıplar ' I ] ; -
~etdir•iftir. • 1 1 , , t2 
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Yüzme havuzunda 
yapılan müsabakalar 

Bir Türkiye rekoru knıldı 

Tutulan hırsız 
Cami cedid mahallesinden 

Ahmet oğlu Nuri ile ortağı aıiz 

cinali koyusu civarındaki ba~ların 
önünde ve araba üzerinde uyur
larken Milli mensucat Fabrikasan · 
da çahıan Malatyalı Yusuf oğlu 
Bayram adında biri başları altın· 

dan uat. tabaka, bıçak ve çakmak 
aibi eıyalarını çalmıı. fakat ya. 
kalanmııtır. 

Döğülen kadın 
Yayla yolu karakolu civarında 

oturan Mehmet Çavdar adında 

biri 60 yaşında Zehra Tosunu 
bila ıebep ağır surette döğmüş· 
tür. Zehra hastahaneye yatırılmıf 
~_!UÇl~_yakalan~!t_ır_. ___ _ 

S:?;,•~aJI 
· TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı - 21.7.1942 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu Çalıştır alim. 
7.40 Ajanı Haberleri. 

7 .SS Müıik : Senfonik parçalar 
(Pi.) 

8.20/ 
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayar. 

12.33 Müzik : Saz Eserleri 
12.45 Ajanı Haberleri . 

13.30/ 
13.30 Müzik : Muhtelif Makamın· 

dan Şarkılar. 
18.00 Program ve Memleket saat , 

Ayarı. 

!8.03 Radyo Salon Orkestrası. 

Trası . ( Violonist Necip 
Aşkm). 

18.45 Müzik : Türküler. 
19.oo Konuşma ( Derdleşme Sa· 

ati). 
19.15 Müzik : Fasıl Heyeti. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Fasıl Heyeti Prog· 

ramının. lkinei Kısmı 

2015 Radyo Gazetesi, 
2o·45 Müzik : Gotamö Popof ve 

Arkada.şiarı : Çigan Ro· 
mans'lan. 

21 .oo Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Piano Solo'lan (Pl.) 

21.30 Konu~ma (lktisaat saati). 
19.45 Müzik : Klasik Türk. 
Müziği Programı. ( Şef : 
Mesud Cemil) . 

22.30 Memleket Saet Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22 .45/22.50 Yarınki Program ve 
Kapanış 

r ·D OKT OR ·•ı 
• Mavallak Emsen • 
f Asker hastahanesi dahiliye •• 
ı Mütehassısı . f 
f Hastalarım hergün sa- ı 
ı at 15 ten sonra Kızılay ci- : 
f varında 18 numaralı evde 

f kabul eder. 14339 f 
•••••••••• • ••• ........... --------

Nllletçl eczane 

TAHSİN ECZAHAHESİ 
Yeni otel yanı 

........... lliiii ............... 

Mevsimin üçüncü reımi yüzme 
müsabakalara büyük bir intitam 
dahilinde yapıldı. Adaoada ıu 

sporları diğer sporlardan daha 
alakalı geçtiğine dünde fah it ol
duk . Çünkü vaktinden evvel et· 
rafi dolduran halk, kalabalık bir 
sporcu kütleıinin iıtirııkile ve 
yine kalabalık bir seyirci önünde 
devam etti, Ayni zamanda da iyi 
neticeler de alındı. 5 Adana re · 
koru ve birde Türkiye rekoru 
tesis edildi . 

Asıl önem taııyan dünkü 
müsabakalara Gençlik Spor, De· 
mir Spor ve Millt menıucat ku
lüpleri girmiflerdir. 

100 metre serbest büyükler: 
lık yarış büyükler aras{nda yüı 
metre serbest. Bu müsabakaya 
5 yüzücü girdi. Neticede Genç· 
lik kulübünden Nihat Erdem bi
rinci, 1,21, ikinci G.S. dan Se· 
JAhiddin 1.30 

100 Metre sırtüıtü ; Bu mü· 
sabakaya Türkiye rekortmeni Milli 
Mensucattan Mahmut Dalhan gir
di. neticede 1.18 ile Adana reko· 
ru yaptı. 

200 Metre Kurbağlamı: Bu 
müsabakaya Türkiye ikincisi De · 
mir Spordan Muharrem Gülerfin 

· girdi neticede 3.11 ile birinci, 
bu derece bu sene Türkiyede en 
iyi derecedir. 

800 Metre -serbest : Bu mil· 
sabakaya bu mesafenin rekortmeni 
olan Gençlik kuiabfinden Halil 
Dalhan 11.40 yilzerek Tflrkiye 
rekorunu kırdı. E.aki rekor 12.36 

Yüzücülerimiz 
İskenderunda 

24 temmuzda Halayda yapı· 

Jacak yüzme müsabakalarına iş · 

tirak t>decek olan Seyhan bölie· 
!!İ takımı , su sporları ajanı Rifat 
Çelikkolun riyaseti altında dün 
lskenderuna hareket etmiıtir. 

Bir esrarcı 
Su gediği mahallesinden Yıl· 

maı. adında biri ırmak kenarında 
nargile ile esrar içerken görülmilt 
ve hakkmda kanuni muamele 
yapılmı§br. 

HAlKEVı REİSlİ~İNOEN : 
21 Temmuz 942 tarihine 

müsadif sah gunu saat 

(19) da Evimiz Bahçesinde 

Montro hakkında Beden Ter· 

biyesi Seyhan bölgesi Müdürü 
Bay Rıza Salih S: ray tarafın· 
dan bir konferans verilecektir. 

Giriş serbesttir. 

l l AN 
Seyhan defterdarlı· 

ğından: 
Defterdarlık tahsilat şef

liği kadrosunda bir tahsildarlık 
ile bir tebliğ memurluğu açık-

tı! ' 
Taliplerin evrakı müsbitele-

rile Defterdarlığa müracaat et

meleri ilan olunur. 

ZA YI - Nizip tubesinden 341 
de aldığım askerlik tezkiremi za. 
yi ettim . Yenisini alacağımdan 
eskiıinin hükmü yoktur. 

Nizibin Tahta mahalle· 
sinden 322 doğumlu 

Mehmet o~lu Mehmet 

KAYIP - Adana şubesinden 
aldığım askerlik terhis kağıdımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hükmü olmadığına ilan ederim. 

Adananın Oymaklı kö
yftnôen Bekir oğlu 

81\yram 322 doğumlu 

• 

TORKSOZO ~ 1 T < n n t z 1942 
--~ 

ZAYi - 310 ve 339 da Cey-i .. ------!!mi--------------------------·· ...... 
han askerlik ıubeıinden aldığım j 
tezklremi kaybettim. Yenlılni ala
cağımdan eıkiıinin hükmü yoktur. 

Ceyhanın Karlık Yeni· 
köyünde!'l Ahmet oğlu 

315 doğumlu 
Mustafa Mülayım 

KAYIP - Adana askerlik ıu· 
besinden aldığım terhis tezkiremi 
kaybettim. Yeniaini alacağımdan 

hükmü olmadığını ilan ederim . 

14413 

Adananın Yortan ma· 
halleıinden Yusuf otlu 

320 doğumlu 
Mehmet Ali Elcibir 

ZA Yl - Terhis teıkiremi ıa· 
yi tttim. Yeniıini alacağımdan za
yi olan tezkirenin hükmü olma
dığını ilan ederim. 14411 

Oımaniyenin Cevdetiye 
köyllnden Mehmet oğlu 

317 dofumlu Ali 

Adana Trahum Has· 
tanesi Başhekimliğin· 
den: 

Trahum hastanesi katip ve 
ayniyat mutemedliği münhal

dir. Kanuni vasıflan haiz olan

lann hastane Baştabibliğine 

müracaatları ilin olunur. 1-3 

Bayan Memur 
Milli Piyango giıemiz.dc çah· 

şacak bir bayan aranıyor . 
Asfalt cadde dörtyol ağzı 

Çukurova giıeıi Necip Ôzyaıgan 

.......................... ı 
f iLAN i 
1 KIRAUK om 1 
i lskenderunda yeni inıa ı 
ı edilen Halk oteli mobilyaııilc ı 
ı kiraya verilecektir. lıteklilerin 1 
ı Uysal ticarethaneıine müra· ı 

ı caatlart • 14408 1- 7 ı 

t. ........................ ı 

ADANA BiRİNCİ iCRA 

MEMURlUGUNOAN : 
2004 ıayılı kanuna ~lne 

11ayri menkul •atıı ilanıdır. 

D. No. 942-1085 
Alacaklı , Muhaı rı:m J liluıi 

Ranıi 
Borçlu , Mehmet MecU kııı 

Sıdıka kiraz. 
Alacak , 600 lira ve ayrıca 

masraf 
Gayri menkul , Tapunun Ey

lUI , 936 tarih ve 15 numarasında 
kayıtlı Verayıceşirde vaki doğusu 
yeni açılan set batısı Seyhan neh · 
ri poyrazı lbrahim oğlu Yunusa 
isabet eden bahçe kiblesi keçeli 
vereseleri iken şimdi su kanalı ile 
çevrili 7352 metre murabbaı bah 
çenin yarısı olup beher dönümü· 
ne yüz elli lira kiymet takdir o· 
lunmuştur. 

Satış yeri ve gün, saatı, 
Adana lcra dairesinde birinci sa· 
tış 21 - 8 - 942 Cuma günü 
saat , 11 - 12 ikinci satış 31 -
8 - 942 Pazartesi günü ayni sa· 
atta yapılacaktır. 

1 - işbu gayrimenkulün art-
tırma şartnamesi 21/8/942 tarihinden 
itibaren 942/1065 numara ile Adana 
Birinci lcra Dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
için 9421796 dosya numarasiylc 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin O/o7,5 nlcıbe· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren on gün 

içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica-

beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 

Amerikadan 
Türkçe Radyo 

Neşriyatı 

Amerikadaki Radyo Şirketleri Türkiyedeki 
Dinleyicilere Türkçe Neşriyat 

Saatlarını Bildirirler : 
Oolgo UzunluOu 

Türkiye Saab : PROGRAM GÜNLER Radyo Merkezi Kiloslkli Metre 

8: 10 . s: 30 

8 : 15 . 8 : 30 

8 : 30 - 8: 45 

8: 45 - 9: 00 

18 : 15 • 18 : 30 

18: 45 -19: 00 

19 :00 ·19: 15 

19: 15 ·19: 30 

21 : 30 ·21 : '45 
21 : 45 ·22: 00 

Müzik 

Müzik 

Haberler 

Haberlerin 
Tahlili 

Haberler 

Haberler 

Haberler 

Haberlerin 
Tahlili 

Haberler 

Haberlerin 
Tahlili 

Sal, Çarşamba Perşem· 
be, Cuma. Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi 

Sah, Çarşamba, Perşem· 
be, Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

Pazartesi 

Her gün 

Salı. Çarşamba, Perşem· 
be. Cuma, Cumartesi, 

Pazar 

PaJ:Brtesi 

Her gün 

Pazartesi ve Perşembe 

it 

Pazartesi, Salı, Çarşam

ba, Per4embe, Cuma .. 
Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe.Cuma. Cumartesi 

ti 

Pazartesi, Salı. Çarşamba, 
Perıcmbe,Cuma, Cumartesi 

.. 
Her gün 

Her i'Ün 

WRCA 

WNBI 

WRCA 

WN BI 

WLWO 

WRCA 

WNBI 

WLWO 

WRUL 

WRUW 

WCBX 

WCRC 

WRUL 

WRUW 

WR UL 

WRUW 

WNBI 

WN BI 

9,670 31.02 

11,890 25.23 

9,670 31.02 

11.890 25.23 

1.s.250 19.7 

9,670 31.02 

11,890 25.23 

15,250 19.7 

15,130 19.8 

17,750 16.9 

15,270 19.6 

17,830 16.8 

17,750 16.9 

15,130 19.8 

17,750 J6.9 

15,130 19.8 

17,780 16.8 

17,780 16.8 .. F 
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linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde arbrma 

ya iştirak edenler arbrma şartna· 
mesini okumuş ve lüıumlu maıa-

mat almış ve bunları temamen ka
bul ~iş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale eclilir. 
Ancak arhrma bedeli muhammen· 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya sabş istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklannın mecmu-
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
arhranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve on beıinci gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 

gayri menkulilc temin edilmiş a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık-

mak şartiyle, en çok arbrana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

SEYHAN Vlll YETi DAiMİ ENCOMEHIHDEN : 
Memleket hastanesinin senelik Yiyecek ve içecekiyle yaka -

cağma evvelce tayin ve ilin olunan vakitte istekli çıkmadı· 
gından Eksiltmeleri yapılmamışb. 

Şutnameleri hergün hastanede görülebilecek ol~n bu ihti· 

yaçlarm Eksiltmesi 23-7 -94 2 perşembe günü saat 1 O da 

Encümenimizde yapılacağından isteklilerin müracaatlara ilan olu· 
nur _ 9-14-18 21 14348 

11 an 
OSMANiYE BElEO İY[SİNOEH : 
14806 lira bedeli keşifli elektrik tesisine talip zuhur etme

diğinden 6-7-942 tarihinden 6-8-942 perşembe günü saat 

14 de kadar pazarhk suretile verileceği ilin olunur • 
11-16-21- 26 14360 

BElEDIYE RUSLiGIHDEN._: -----
(Memur alınacak) 

1 - Kadromuzda mevcut münhallere imtihanla memur alma· 

cakhr. 
2- Taliplerin memurin kanununun 4 üncü maddesindeki 

vasıfları haiz olmaları ve iyi derecede daktilo bilmeleri şart· 
tır. 

3- Müsabaka imtihanı 2717 ;942 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacağmdan mezkur saate kadar evrakı müsbiteleril~ Riya-
sete müracaatlar. 1-2 14409 

T.C. ZiRAAT BANKASI PAMUK MOESSESESIHDEH : 
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok arbrana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden Bina ve diğer vergiler karşılığı olarak 12 K. sani 937 tari· 
hesap olunacak faiz ve diğer za· hinde Seyhan hususi muhasebesine ödediğimiz ceman (6480) 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak- liraya ait 12-1-937 tarih ve 86676, 94889 numaralı makbuzlar 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah bulunmadığından ve mezkur mP-blağı bu kerre hususi muhase· 

sil olunur. Madde (133) beden geri alacağımızdan bahsı geçen makbuzların hükmü ol· 
Gayri menkul yukanda gösterilen madığı ilan olunur. 
2 l/8/942 tarihinde Adana 1 inci icra _ ... --~ _ ~--_,_.,.._,- ..,... . ... , . w . __ _ 

memurluğunda iıbu ilAn ve ıöstc 
rilen arthrma şartnamesi dairesin· 
de satılaeatı ilin olunur- 14400 

Umumi Neşriyat Müdürü Maoit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Matbaası 


