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Duyduklanmız 

Ebedi nişanlı 

B 
ulgaristanda birçok genç im 
ve kadınları evlenmek behane
sile dolandırdığı için bt'Ş sene 

mahkum edilen Velko Gülemerof 
hapishaneden çıkınca tekrar eski 
faaliyetine başlamış; Nafia Neza
reti başmüfettişi mühendis Nıkol~ 
Perfanof'un cüzdanından bin leva· 
sile hiiviyet varakasını ve nakil 
vasıtaları pasosunu aşırmış, köy 
ve kasabaları dolaşmağa başla· 

mıştır. Dcmirhisarda, kendisi le 
evlenece~·im <liye bir papazın kı· 
z1nı aldatmış. Papazın kı:ıı, Nafıa 

Nezareti müfettişi olan bir mühen· 
disin kendisi gibi halk arasında 

ııaf bir kızla evlenecegfoe hayret· 
te kalarak dolandırıcıya kalbini 
vermiş . Papazın karısı rialıa tec
rübeli olduğundan, Sofyaya gi
t.lt:ı ek tahkikat yapmış, ııeticede 
salıtekarlıgı meydana çıkarmıştır. 

Fakat bu esnada Gülemerof, 
yakalanııcagını anlıyarak Demir. 
hisardan savuşmuş, Sofyava ge
lerek Lüben Mihailof isminde 
mühendis diye bir delikanlıya ta
nıtmış, bu ger.ci Avrupada hü 
kümet hesabıne tahsi 1 ettireceği· 

ni va'derek kandırmış, masraf di
ye 5,600 leva almıştır. Bu para· 
ları ceb 'ne indirdikten sonra Gül
emerof, gencin amcasıaın kLzına 
göz koymuş; lnza, b ir milyon iki 
yüz bin levası oldu~ unu, fakat 
beynelmilel vaziyd dolayısile 

parasını çekiµ harcedemedigini ve 
bekarlıktan de çok bıktığını söy
lemiştir. 

Bu sözlere inaııan kız, tam 
madığı bu dolaııdırıcı ile sevişme
ğe başlamış; neticede Gülenıeıuf'a 
1 o,ooo leva vermiştir. 

Neden sonra genç kız dolan
ciırıldı~ını anlamıştır. Bunun üıe· 

rine polis Gülemerof'u ytıkala

mıştır. 

Bulgarlstana &bedi nişanlı• 

isrnile şöhret buları Cülemerof'un 
daha bir çok kızlaı ı doland ırdı~ı 

sarıılınaktadır. Fakat bir aile sırrı 

' olarak şikayet rdılmediği için, bu 
kızlaı ın kimleı <.ıldu~u bilineme
mektedir . 

-
TÜRK/YA RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Salı-28.7.1912 

7.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

732 Vücudumuzu Çalıştıralım. 
7.40 Ajans Haberleri. 
7.55 Müzik : Senfonik parçalar 

(Pi.) 
8.20/ 
8.35 Evin saati. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayar. 

12 33 Müzik : Saz Eserleri. 

12.45 Ajans Haberleı i. 
13.oo/ 

13.30 Müzik : Tek ve Beraber 
Şarkılar. 

18.00 Program ve Memleket saat, 
Ayarı. 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası. Trası • ( Violonist 
Necip Aşkın) . 

18.45 Müzik : Fasıl Heyeti. 
19.oo Konuşma(Derdleşme sa.ati). 
19.15 Müzik : Heyeti Fasıl prog-

ramının ikinci Kısmı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajana Haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Koşma ve Sema

iler. 
2015 Radyo Gazetesi, 
2o.45 Müzik : Brahms ve Dvo· 

rak Danslar (Pi.) 

21.oo Ziraat Takvimi. 
21.lo Müzik : Arya ve Lied'ler. 

Söyliyen : Ruhi Su (Bas ba
riton) ; Piano : Prof. G. 
Maıkuwitz. 

21.30 Konuşma (ltisat saati). 

21.45 Müzik : Kla~ik Türk. 
Müziği Programı. ( Şef : 
Mesud Cemil) . 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajans haberleri 

22.45/22.50 Yarınki Pr ngram ve 
Kapanış 

Nehirde bir 
erkek cesedi 

Taşçı köyü civarıııda Seyhan 
nehrinde çıplak bir erkek cesedi 
bulunmuş ve yapılan tahkikatta 
buoun, Adananın Akkapu mahal· 
lesinden Süleyman oğlu büyük 
deveci olduğu ve nehirde hayva
nını yıkarken suyun cereyanına 

kapılarak bo~ulduğu anla~ilmış

tır. 

Kamyon altında 
ölen adam 

Mıhmandar karakulun& bllğlı 
Dursunlu köyü çifliği ile kuzucu. 
oğlu çiflılderine su taşıyan ve 
şöför Mehmet oğlu Arifin idare· 
sinde bulunan kamyonda çalışmak
ta olan elbistanlı çerkes lsmail 
adında biri kamyondan atlamak 
isterken tekerleklerin altına düşe

rek ezilme1' suretile ölmüştür. 
Hadiseye Cumhuriyet müd

dei umumiliği el koymuştur. Ta · 
hkikata devam edilmektedır. 

Ôğretmenlein 
askerlik işi 

Meslek okullarımaz öğretmen 
)eri (erkek) arasında yapılan de · 
ğişikliklerden baza okul idarele · 
rince vekillik seferberlik müdür· 
lüğüoe vaktinde malumat veril· 
mediği ve yüz.den öğretmenlerin 

askerlik durumlaranın takip ve 
tescil muamelelerinin vaktinde 
yapılmıyarak lüzumsuz yere okul 
elemanlarının uskere sevklerine 
sebebiyet yerildiği iHılaşılmak · 
tadır. 

Tabancalı hırsız 
Ceyhanın Karamezar köyün

den Şuayip kansı Melegin evine 
hüviyeti ıneçhuJ bir şahıs girerek 
bir bohça kadın eşyaıu çalmıştır. 
Ba~ bekçilerinden Abbas tarafın

dan kolluğu altında bohça oldu~u 
halde kaçmakta iken görülen bu 
meçhul hırsız dur ihtarına riayet 
etnıeıııiş ve bekçi bu meçhul şah· 
sın aıkasından taşıd1ğı silahını 

kullanmıştır. Kendine silah atıldı 
ğını gören hır.sız derhal tabanca· 
sını çekerek mukabele etmiş ve 
çaldığı eşyayı bırakarak kaçmaya 
muvafrak olmuştur. Takibat ve 
tahkikata devam edilmektedir. 

Bir adam bıçaklandı 
Kasapbekir mahallesinden l 5 

yaşında Mustafa Terme adındaki 

çocuk, babası Haean oğlu Şdmi· 
Jin tahrik ve te§viki ile alacak 
yüzünden İbrahim oğlu E.yup a
dında birini bıçalda yaralıyerak 

kaçmıştır. Yaralı hastaneye ya
tırılmış ve suçlulardan Ha1an Şa. 
mil yakalanmıstır. Mustafanm ta· 
kibine devam edilmektedir. 

Yaralanan çifte 
İbrahimler 

Gaziantepli olup Adananın Cı 

rık köyünde oturan Mustafa oğlu 

Mehmet Kemali ile Telckekurbu 
mahallesinden Osman oğlu ibra 
bim ve Mehmet o~lu İbrahim 
aralarında, akrabalarından bir ka
i:lının döğülmesi yüzünden kavga 
çıkmış ve Mehmet Kemali lıiendi

sini döğmek istiyen her iki ibra . 
himi de bıçakla yaralamıştır. Ha
diseye el koyan zabıtamız suçlu 
Mehmet Kemaliyi yakalamıştır. 

KAYIP- Askerlik terhis tez
keremi yitirdim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı 
ğını ilAn ederim. 14445 

Oamaniyenin Rı:ıaiye M. de 
oturan Manışuı kar kacıya 
M. den bahcı uğluların 

dan Abdullah oğlu 320 
D. lu Ôkkaş lıterli 

KA YlP - Askerlik terhis ve
ııikamı kaybettim. Yenisini tllaca
ğlmdan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 14446 

Adana Irmakbaşı Kilise 
köyünden Ali o~lu 

Mehmet .316 

TORKSOZO 

Öğretmenlerin 
nakil listeleri 

Hastalık, evlilik gibi meşru 
sebeplerle bir valilikten diğer bir 
valiliğ'e nakillerini istemiş olan ilk· 
okul öğretmenlerinin nakil listeleri
nin hazırlığı ttlmamlaamak üzere · 
dir. Maarif Vekilimizin lstanbul· 
dan dönmesinden sonra listeler 
tasdik edilerek yc:derine tebliğ o -
lunacaktır. 

Fevkalade kazanç 
vergisi meselesi 

( Başı 1 iaci sayfada ) 

3 - Sanayi ve ticaretimiz· 
den yüzde 70 - 80 nisbetiude 
fevkalade kazanç vergisi alınacağı 
duyulmaktadır. 

ADANA ASKERlİK Ş0BE- l 
SiNDEN : 

Bu sene ikinci Teşrinin birinci 
günü de Ankarada Harp Akade· 
misi emrinde çalışacak hesap ve 
muamele okuluna yedek subaylar· 
dan yüz talebe alınacaktır. •istek· 
!ilerin kaydı kabul şerailinl oku . 
malan için şübemize müracaat et 
meleri ilan olunur. 

ADANA ASK(RlİK ~ÜBE
SiNDfN : 

Bu yıl (Tabib, Eczacı, Kimya, 
Dişçi, Hukuk ve öğretme) sınıfla· 
tına lise mezunu talebe alınacak
tır. Kayıd işi Eylul ayı sonunda 
yapılacağından isteklilerin o aya 
kadar evraklarını tekemmül ettir
meleri için talimatnamt:yi okuma
ları için şübeye müracaatları ilan 
olunur. 

28 Temmuz 1942 

i 1 an 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 
inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anhar1ariyle tütün fabri· 

kası ve rakı imlathanelerinden Karaisah inhisarlar idaresine 
naklolunacak tahminen (60000) kilo mamul tütün, içki ve di· 
ğer bil'cümle eşyanın taşmması işi açık eksiltmeye konulmuş, 
eksiltme.günü olan 20/7/942 gününde talip zuhur etmediğin
den eksiltme on gün uzatılarak 30-7-942 tarihine raslayan per· 
şembe günü saat l 2 de yapılması kararlaıtınlmıştır. 

Eksiltme inhisarlar idaresi Başmüdürlük binasında yapı1a· 

caktır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
satış şubesine müracaat etmelidir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7 
buçuğu olan 1 13 lira güven parasını eksiltmeye iştirakten ev· 
vel Başmüdüriyet veznesine yatırmaları ilan olunur. 

26-28 14440 

AD AHA ERKf K lİSESİNOEH • 

Fiatı 

% 7,5 
Muvakkat teminat 

L. K. Kilo L. K. L. K. Cinsi 

Eğer alelıtlak bütün sanayı 

ve ticaret erbabı için bu oisbet · 
lorde vergi ihdasa mukarrer'. ise, 
milli sanayilmiz. ile ticaret erbıı. · 
bınıo bundan müteessir olmaması 
imkan dahilinde görülmemek · 
tedir. 

' 3000 00 30000 lo 2 25 o<> E.'<:m !k b !her a foJi 600 2'fam 
hesabiyle 

Oda bütün bu noktalar bak 
kııJdaki mütalaalarını bazulamışbr. 

ADANA BİRİNCİ İBRA 
MEMURlUGUNOAN ~ 
muaddel 2004 sayılı kanuna 

göre gayri menkul •atıf ilcinı 

D. No. 942-1333 
Alacaklı , Halil keJle şeker 
Borçlu , ölü Patır lbrahim ço· 

cukları kızları Zeynep, ve Müzey
yen , ve Fıtnat, ve Atiye ve oğ'

lu Mahmut Keskin. 
Gayri menkul , Tapunun kü

tük 223 ada 260 , parsel 57 de 
kayıtlı tepe bağ nalbant Halil su 
kağrnda karg"ir evin 8 ıoo hissede 
6900 hissesi. 

Satışm yapılaca~ı g-Un , saat, 

mahal: Adana Jcra dairesinde 1-
9 - 942 Sah günü saat 1 l - 12 
ve ikinci salış 11 - 9 - 942 
Cuma günü 3yui uatta yapılacak
tır. 

Takdir olunan kıymet binanın 
heyeti umumiyesine iki bin beş 

yüz liradır. 

1 - Işbu gayrimenkulün art
tırma şartnamesi 15/9/942 tarihinden 
itibaren 942/ 1323 numara ile Adana 
Birinci icra Dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesin görebilmesi 
için 942/1313 dosya numarasiyJe 
mcmuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karda yazdı kıymetin °!o 7,5 ni.,be· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecek lir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarım işbu 

ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siGiliyle sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Göstefilen günde artırma 
ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini ökumuş ve lüzumlu malü
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edfür. 

KAYIP - Adana askerlik şıı

besi ile Adana nüfus müdürlüğün.· 

deıı aldığım terhis ve nüfus tezki
relerimi kaybettim. Yenilerini ala 
ca~ımdan hükümleri yoktur. 14447 

Adananın Karataş nahi
yesi lsahacılı köyünden 
Ömer oğlu Abdullah 

Gülcay 332 doğumlu 

f••D OKT OR ••f 

• • • Mavallak Emsen t 
ı Asker hastahanesi dahiliııe •. 
f Mütehassısı f 
f Hastalarını hergün sa· f 
: at 15 ten sonra Kızılay ci- : 
f varında 18 numaralı evde f 
f kabul eder. 14339 f ............................. 
Ancak aıtırma bed<>li muhammen
kıymetin yüzde 75 şinj bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına ıücham 
olan di~er alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 

emin edilmiş alacaklarının mecrnu
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve on beşinci gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 

deli satış istiyenin alacağma rüc
hani olan diğer alacaklıların o 

gayıi menkulile temin edilmiş a· 
lacakları mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil 
meıse ihale yapılmaz. Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veyaı 
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
men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar aynca hükme hacet kalmak
sıım memuriyetimizce alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul yukarıda gösteriJen 
119/942 taribinde Adana 1 inci icra 
memurluğunda işbu ilan ve göste 
rilen arttırma şartnamesi dairesin
de satılacağı ilan olunur' 14448 

i 1 an 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 

1 - Kozan - Feke-Saimbeyli yolu üzerinde C öksu köprü· 
sünün bazı aksamının sökülüp yeni kerestelerle tamiri (1471) 
lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme6.8.942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
( 1 O) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- lstiyenler keşit evraklnı görmek için Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilir. 

4- isteklilerin (1 l O) Jira 33 
meleri 1aztmdır, 

kuruşluk kat'i teminat 
22-25-28-2 14422 

8000 00 
5550 00 
1200 00 
1980 üO 

8000 
300~ 

looo 
2000 

1 00 600 00 
l 85 4l6 25 
1 2o 9o oo 

Koyun eti 
Sade yat (Urfa) 
Kesme 1eker 

99 148 5o Toz şeker 
Salça 720 00 

1750 00 
looo oo 
940 00 
450 00 

1500 00 

640 00 
13.'lo oo 
1250 00 
1200 00 

600 
5000 
2500 
2000 
3000 
ıooo 

800 
looo 
5000 
Jooo 

20 
35 
40 
47 
15 

1 5o 
80 

1 35 
25 
4o 
3o 

. 
54 00 
131 25 
75 00 
7o 5o 
34 00 

112 5o 
48 00 

tol 25 
94 00 
9o oo 
67 5o 

Kuru fasulya (Maden) 
Nohut 
Pirinç 
Kuru so~an 
Beyaz peynir 
Zeytin tanesi 
Ayvalık zeytin 
Patates 
Yo~url 
Süt 

yağı 

900 00 3000 
1725 00 75000 
4800 00 120000 

2,3o t3o oo Maden kömüıü (Linyit) 
4 360 oo Meşe o.dunu ( Maden kömürü a

lınmadığı lakdirdt:.) 

tooo oo looo 1 oo 75 oo Yeşil sabun. 

Okulumuz pansiyonunun 1 EylUI 1942 den 31 -- 5 - 1943 ta· 
rihint kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan yukarıda cins ve müf
redatı yazılı 19 kalem erzakın 2490 sayılı kanun mucibince 17- 7-
1942 tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
lsteklilerin l - 8 - 1942 Cumartesi günü saat lo da Maarif Mü
düriyetinde müteşekkil satın alma komisyonıına muvakkat temihat 
mtıkbıı1. lariyle birlikte müracaat etmeleı i ilao olunur. • 

l7--25 - 28- 3o 14390 

ADANA KIZ lİSESI MOOORLOGOHDEH 
1- Pansiyonumuzun 1942 - 1943 den yılı yiyecı::k 11~ yak.acıt.k 

ihtiyacı ilk defa olarak münakasaya konmuştur. 
2- Münakasa 30 Temmuz perşembe günü uat 9 da Seyhan Mö· 

aıif mtidürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin ellerinduki veıikslarile bir
likte bdli edilen gilıı ve 11aatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

F.rıak ın Cinsi 

Kırılmış meşe odunu 

.. " 
Kriple maden lı.ömürü 
Ekmek 
Koyun eti 
Sadeyağ Urf ~ 
2.eytin yagı Ayvalık 
Kuru fasulya (Maden) 
Nohut 
Çekilmiş Mercimek 
Pirinç 
.Beyaz peynir 
Kaşar 

Zeytin 
Kuru soğ"aıı 

Patatee 
Salça 
Tahin 
Pekmez 
Beyaz Milas sabunu 
Yeşil sabun 
Çekilmemiş mercimek 
Süt 
Yoğurt 

12-16~19-28 14368 

Mıkdarı 

Kilo 

12.000 

100.000 (maden kömürü ihule edilmediiİ 
ve bulunarnadı2'ı takdirde alınacaktır.) 

50,000 
50.000 (beheri 300 i' em heaabile) 
10000 
2.500 
ı·ooo 

2.500 
1.000 

800 
3.000 
1.000 

250 
1.000 

3.000 
3.000 

300 
500 
750 
400 

1 000 
500 
300 
300 

i 1 an 
CEYHAN 8[l[OİYE REISLiGiNOEN 

25 Lira asli maaşlı Ceyhan belediye mesul muhasipliti 
münhaldir. 

Memurin kanunundaki evsafl haiz olanların evrakı müsbi-
tel~rile Ceyhan belediye riyasetine müracaatlara ilin olunur • 

28-30- l 14444 
--- - ·- ·- ~---

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılclı ğıyer : Türksözü Matbaau 


