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MISIR MUHAREBESi BiTTi 

AMERiKANIN iLK 
BÜYÜK HAREKETi 
• 

lngiliz orduları Libya çölünde 
esaslı bir muvaffakıyet kazanır 
kazanmaz Amerikanın Afrika 

kıyılarına asker çıkarmağa başla
ması , uzun zamandır hazırlanmış 

: büyük ölçüde bir planın tatbikine 
girişildiğini gösteriyor. 

Bu planın şindilik üç gaye 
güttüğü anlaşılıyor : 

1 - Mısır önlerinden ilerliyen 
lngiliz ordusu ile işbirliği yaparak 
Şimali Afrikada tam bir zafer 
kazanmak , ve Mihver ordularını 
oradan büsbütün çıkarmak. 

2 - Akdeniz hakimiyetini e · 
le alarak ileride Avrupa kıtasına 

bir çıkış hareketini mümkün kıl
mak. 

3 - Bu tehlikeler önünde Al
manya ve halyayı Afrika'ya daha 
fazla kuvvet göndermeğe mecbur 
ederek Sovyetlere yardım vazife· 
si görecek ehemmiyetli bir cep
he açmak. 

Amerika Curnhurreisi Roose
velt , beyannamesinde , Afrikanın 
garp sahillerine yerleşecek olan 
Mihver'in Atlantiği asarak Ameri
kaya saldırması tehlikesini önle
mek için de bu harekete girişildi· 
Q"ini söylüyona de, bugünkü şart
lar içinde , böyle bir tehlike im
lcanına inanmak güçtür. lngiltere 
mağlup olur , Avrupa harbi biter
se , ondan sonra Almanyanın A· 
mcrikayı istila etmek istemesi gi· 
bi ,·.hayale güç sığan bir mace
ra akla getirilebilir. 

Gerçekte , Afrika Fransız sö· 
mürgolerinin işgal edilmesi sade· 
ce Şimali Afrika ve Akdeniz ha· 
kimiyetini~ele geçirmek ve Atlan· 
tik deniz yolunu daha emin hale 
sokmak içindir. 

Bu hareket , Amerikanın Av· 
rupa harbine bilfiil girişmeğe baş · 
ladığını , şimdiye kadar yaptığı 

muazzam hazırlıkların bosuna ol· 
madığını göstermek bakımından 

lngiltere - Amerika işbirliğinin 
müdafaadan taarruza geçmesine 
başlangıç teşkil ediyor. Afrika şi· 
melindeki Fransız sömürgelerinin 
işgali ile işo başlanması da hazır
lanan planın çok geniş , harbi 
kazanmak kararının çok kuvvetli 
olduğuna alamettir. 

Fransızlıır mareşal Petainin 
emri üzerine müdafaaya giriştiler. 

Vichy hülı.umetinio, Alman· 
yaya karşı nazik duıumunu ko · 
rumak:için başka türlü hareket 
etmesi beklenemezdi. Fakat Ce
z.ayirıie şimdiden başhyan ayak· 
lanma ve Amerilı.ahlarla birleşme 
hareketleri, müdafaanın kolay ol
mıyacağını, batta çok işe yaramı· 
yacağını göstermektedir. Oralarda 
akacalır Fransız, yahut yerli kanı 
cidden beyhude olacaktır. Gerçi. 
Vichy ve:Berlin , Franaız sömür
gelerinin işgalini emperyaliat emel· 
lere dayanan haksız bir hareket 

olarak gösteriyorlar. Fakat, Fran • 
sız. olmıyan oralardaki halkı hür· 
riyet ve istiklali her defa hiçe sa· ı 
yıldığına göre bu sömürgelerde 
Amerikalı askerlerin çıkmasile, 
oraların Fransıı askerleri tarafın· 
dan işgali arasında büyük bir 
fark gözetmek güçtür. Bir kıaım 

Fransızların bu işte Amerilra ile 
beraber olması, bu hareketin, bü· 
yük günlerin yaklaştığını gören 

lGerlal J ıuıi ..,, .... , 

• Berlin : 12 ( Radyo ) - Föl · 
kişer Beobahter gazetesi, Avrupa 

sahillerinin müdafaası mevzuunda 
yazdığı bir makalede, Anglo·Sak· 
sonların yeniden Fransız kanı a· 
kıtlığını , bunların Akdenizdeki 

tecavüzlerine seyirci kalmanın 

delilik olduğunu , Almanyamo 
vaktında ve seri bir lrarar ittiha· 
zına lüzum gördüğiinü kaydetmiş· 
tir. 

rika limanlarıoa veyahut lngiliz 

deniz üslerine dönmeleri hakkında l 
emir verilmiştir. 1 

.......................... 
ı ı 

! Milli Şefin ! 
! kabulleri ! 
ı ı 
ı Ankara : 12 ( a. a. J - ı 
ı Reisicümhur ismet lnönü bu- ı 
ı gün geni Sof ya Elçimiz. Basri ı 
ı Menteşi kabul ~etmişlerdir. ı 
ı ........................ ı 

Başvaklllmlzln 

dflnkl kabalları 
Ankara : 12 ( a. a. )- Baş · 

vekilimiz Saracoğlu bugün öğle· 

den evvel Sovyet büyük elçisini 
kabul etmişlerdir • 

Başvekilimiz Fransız büyük 
elçisi Berjeriyi de 1 kabul etmiı· 
}erdir. 

Amerikanın rolü 
henüz başlamıştır 
Vaşington : 12 ( Radyo ) -

Amerika bahriye nazın : < Bu 
harpte Amerikanın oynayacağı 

rol benüz başlamıştır 1 > diyor. 

Amerikalılar şimal Afrika 
Fransasır..a tamamen yerleşti 

- --
Tunus da işgal edilmek 

Ankara: 12 (Radyo Gazetesl)
Şimali Afrikaya Amerikahlar 
yerleşmekte devam ediyorlar . 
Tunus beyinin Ruzvelte henüz 
cevap vermediğini RuzveJt bugün 
bir konuşması sırasında söylemiş· 
tir. Diğer taraftan gelen haber
lere göre, Almanlar Tunusa va· 
ziyet etmek istemektedir. Mütte· 
fik kuvvetleri Tunusa 150 kilo · 
metre mesafededir. 

Londra : 12 ( Radyo )- Mih
vercilerin Tunusta bir köprübaşı 
kurmaları için büyük bir gayret 
sarfetmeleri muhtemeldir. Hu hu· 
susta hazırlıklar yapıldığı anlaşı · 
lıyor Fakat Almanlarm Tunusa 
asker çıkarmalarına karşı tedbir· 
ler alınmışhr. Tunuşa uçakla ge 
tirilen askerlerin sayısı ancak bef 
altı yüz tnbmirı edilmektedir. 

- - . - -------
•• uz ere 

Tunus : 12 ( Radyo ) - Şi· 

mali Afrikadalıti hadiseler henüz 
Tun usa tesir yapmamıştır . Halk 
sükun içindedir . Sokaklarda üç 
kişiden fazla topluluk yasaktır • 
Sinemalar ve tiyatrolar kapatıl
mıştır . 

Amerikan tayyarecileri bir tetkik eınaaında 

Londra: 12 ( Radyo )- Sar· 
donya, Sicilya ve Tunus arasında 

:ke-Şil lrava faaliyeti vardır. 
Londra : 12 ( Radyo ) - ln· 

:giliz istihbarat nazırı Amerikalı• 

lırrın ihraç hareketinde 500 den 
ıfazla nakliye ve 350 harp gemisi 

=-~====· _.,.._...==-=-- = -==-=- ~=--l 
Amerikalılar Martinik, 
Guvadnak ve Güyana 

dün asker çıkardı 
Anlıara : 12 (Radyo Gazete•İ) -

tinik , Guuadnak ve Franaız Güyanına 
karmıılardır. 

Amerikalılar Mar· 
bu sabah asker cı• • 

-

bulunduğunu ifşa etmiştir. 
Londra: 12 ( Radyo ) - Fas 

da dahil olmak üzere bütün Şi· 
mali Afrikadaki Fransız kuvvet· 

lerine "Ateş~kesln emri verilmiştir 

Bütün Fransız~[ askerlerine ve 
halka çok mülayim muamele ya
pılması hakkında askeri makam · 
lara emir verilmiştir. 

Manş kıyısındaki 
topçu ateıi ! 

Londra : 12 ( Radyo ) 
Manş kıyısıodaki uzun menzilli 
Alman topları dün gece faali· 
yette bulunmuştur. 

Tuz bollandı 
Son birkaç gün içinde Adana 

piyasasına külliyetli miktarda tuz 
verilmiştir . Bu sebeple bolluk 
müşahede edilmektedir. 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

ADANAveHAVALlSlUMUMIACANTAUGl 
PEK YAKINDA AÇILIYOR. 

Sayı ; 5551 Asfold Cadde No. 69 Telefon": 112 

Uzakşarkta ormanlarda çalışan müJtefik askerleri: 

Cenup Fransa 
işgali durumu 

YALNIZ TULON iŞGAL EDİLMİYOR 

ltalyanlar dün Korsikaya bir 
miktar asker çıkardılar 

Ankara: 12 (Radyof gazeteat)
Bütün Mihver gazeteleri Fransa· 
nın geri kalan kısmının, bu top· 
rakların mubafazası için işgal 
edildiğini yazmakta ve Anglo -

Saksonlaran yeni emellerine sed 
çekildiğini kaydetmektedirler. 

Vişi : 12 ( Radyo )- Paris 
l>ugün bir bava~ hücumuna uğra· 
mıştır • Alman kıtaları sabaha 
doğru Marsilyayn ıirmiştir . Tu· 

lon do~sunda da suvari müfre· 
zeleri ilerlemektedir • ltalyanl~r 

Korsikaya asker çıkarmışlar ve 
Niste yerleşmişlerdir. 

Hitler ; Tufon müstahkem 
mevkiinin işgal edilmemesini em· 
retmiştir • Burası Fransızların 

elinde kalacaktır. 

Londra : 12 ( Rady<> )- İtal
yan kuvvetleri Nisi işgal ettik· 
ten sonra şimali Korsikaya asker 
çıkarmıştır • Lavalin geç•n per
şembedenberi Berlinde oldutu an 
la.şılmıştır. 

Vişi : 12 ( Radyo )- Bütün 
Fransanın Mihver kıtaları tara
fından işgali hadisesiz devam edi· 
yor • Alman uçakları Hitlerin 
Fransız milletine mesajına ait 
beyannameler atmıştır . 

Vişi : 12 ( Radyo )- Laval 
Mareşal Petenle görüşmüş ve 
kabineye raporunu Yermiştir. 

Vaşington : 12 ( a. a. ) -
Bugünkü gazeteciler toplantısında 
Hal Şunları söylemiştir: 

" - Fransayı işgal hareketi 
Almanyanıo bundan eYVelki ka· 
nunsuz hareketlerine uygundur.,, 

Londra : 12 ( Radyo ) - Bü· 
tün fngiliz gazeteleri , Fransanın 
işgali meselesinden bahsetmekte 

ve Petenio hattıhareketini takdir 
etmektedirler . Bu gazeteler ya· 

kında F ransada büyük mikyasta 
tevkifat yapılacağını ilave eyle· 
mektedir. 

Paris : 12 (a.a.)- Almanya 
ile işbirliğini hızlandırmak için 
kurulan cemiyet, Afrikaya yapı· 
lan müttefik tecavüzüne dair bir 
karar sureti kabul etmiştir. Buna 

göre, Franııa Almanya ile bütün 
sahalarda işbirliği yapacaktır. An . 
cak, bu suretle Fransa ve Fransız 
müıtcmlekeleri kurtarılabilecektir. 

RUSYA'DA 
HAREKAT 

Berlin : 12 ( a. a. ) - Kaf · 

kasyada Alagiz bölgesinde şid· 

detli mubarebeler olmuştur . Al· 
manlar bazı mevkileri ele geçir-

miştir. Stalingradda Sovyetler ha · 

zı istinat noktalarından çıkarıl· 

mıştır. Don kesiminde müdafaa 

muharebeleri olmuştur. Diğer böl· 

gelerde muharebe olmamıştır • 

Tovsokta büyük yangınlar çıka 

rılmıştır • 

Başvekaletin şeker 
hakkında tebliği 
Ankara : 12 (a. a.) - 10/11/ 

942 tarih ve 2/13939 numaralı ka· 
rarnameye müsteniden mer'iyet 
mevki'ine konulup 399 sayılı ka· 
rarla, ticaretle iştigal eden bil· 
umum hakiki ve hükmi şahtslarla 
ticaret maksadiyle nezdlerinde şe· 
ker bulunduran ve şekeri imal et
tikleri maddelerde kullanan bil
umum hakiki ve hükmf şahıslar ta
rafından şeker satılması veya her 
hangi bir surette• imalatta kullanıl-

... f 

ması veya evvelce satılmış olup 
da henüz teslim edilmiyen şeker· 
lerin nakli hakkında mevzu mem· 
nuiyet 16/ 11/942 Pazartesi sabahı
na kadar uzatılmıştır. 

Yardım sevenler 
toplantısı 

Şehrimiz yardım sevenler ce· 
miyeti bugün saat 16 da Cümlıu· 
riyet Halk Partisi vilayet salo

nunda bir toplantı yapacaktır • 

Bu toplantıya yüzlerce Adanalı 

bayan iştirak edecek ve içtimada 

kahraman ordumuza hazırlanacak 
kış hediyeleri meselesi görü4üle· 
cektir. 
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Duyduklarımız -
Hırsızlık olmayan 

........................... 
•• 1 • Badyo teknlftlnln iki mucizesi • 

ülkenin geyikleri 

F 
inlandiya, hırsızlık yapılmayan 

hapishanesi olmıyan, nakil va 
aıtalarında biletçi kullanılma · 

dığı için hcrhsin gideceği mahal· 
le kadar ücreti kendiliğinden bir 
kasaya bıra\ttı~ı:bilinen bir mem 
leket olarak tanınmıştır. 

Şehirde sinemalara, 
çalgılı yerlere 5 gün 

Çelriklerin 
of ise teslimi 

1 R~~:~~ ;:tl~~~~~z. 1 1 .. .. .. 1 
•• SOBA Yerli ve Avrupa mamu· .• 

latı zarif ve sağlam so· • • e balar ve yemek ocakları e 
Haber aldığımıza göre bu • •• .. ... 1 Muharebe başladıktan sonra 

bu memlekette de hırsızlık va 
katarı görülmektedir. Helıinkiden 

bildirildiğine göre, Laponlar kira! 
Aslakim, '2000 şimal gey iğfoin ça· 
lındığını, Fin hükümetine bildir
miştir. 

kapanma cezası seneki çeltik mahsulünden Devlet 1 Standart Markalı TELEFON Makineleri • 
hissesi olarak elkonan yüzde yir· 
mi nisbetindeki:·çeıtilderin müs· e ve ELEKTRiK Edevah e 

Şimdiye kadar bu . Finlandiya 
da en büyük geyik . hırsızlığıdır. 

Çalınan geyik ,sürüsünün mu · 
hafızların bildirdiklerine göre, ge 
yikleri çalanlar Norveçlilermiş. 

Hırsızlar, geyik .sürüsünü Norveç 
hududuna doğru kışkırtıp kaçır

mışlar. Bu esnada muhafızlarla 
hırsızlar arasın da silah teatisi ol· 
muştur. 

Sahibinin elinde :t halen 700 
geyik kalmıştır. Polis, çalınan ma· 
hal olan Enonteks'te tahkikata 
girişmiştir. 

Bir kulüp ki ..• 
Amerika'da bir <Aksıranlar 

kulübü > vardır. Michigan hüku
meti dahilinde Sault Sainte Ma· 
rin ıehrinde bulunan uu lrnlübün 
azası yeryüzünde en çok 'li e en 
şiddetli aksıran · kimselerdir. Bun · 
ların:arasında Lou Harris adında 

biri de:cEbedi aksıran > payesini 
kazanmıştır .(Lou :o :kadar ~iddetli 
aksırmaktadır ki bir gün aksırır · 

ken gözlükleri L üç metre uz.ağa 
fırlamıştır. 

Lou'nun başlıca rakibi Geor
i'e Pilant adında bir tüccardır. 

Bu adam bir gün o kadar ş'ddet · 

le aksırmıştır ki mağazası önünde 
duran bir arab&nın iki beygiri 
korkarak arabayı delicesine sür
mcğe başlamışlardır. 'Yine Pilant, · 
ın alt11rığı:yüzünden bir gün bir 
salonda .. briç oynıyanların yerdeki 
briç kAğıtları ha\•aya uçmuştur. 

Kulübün 200 bası vardır. Bun· 
!ardan Wakef ıld adında biri bir 
hafta durmadan aksırmıştır . Ku· 
lüp aksırmaları sınıflara ı: ayırmış · 
tır. Bunlardan biri cMıyavlama 

akaırılc> tır. Bu ekseriya aksırma
aını tutınak iıtiyen kadınlbrda gö· 
rülüyor. --< Mıtralyözvari aksırma> 

arkası gelmeden birçok defa ak · 
aırmaktır, Bu ıuretle bir başla · 

yınca 40-50 defa aksıranlar gö· 
rülmektedir. 

~·~J»-TMI 
TÜRKiYE f RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Cuma - 13.11.1942 

7 .30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

7 .32 Vücudumuzu çalıştıralım. 
7.40 Ajanı Haberleri. 
7.55-
8.30 Müzik : Senfonik parçalar. 

12.30 Program ve Memleket saat 
Ayarı 

12.33 Mü7.ik : Karışık program. 
12.45 Ajans haberleri . 
~3.00-

13.30 Müzik : Saz eserleri ve 

18.00 

18.03 
18.40 
19.00 
19.15 
19.30 

19.45 

şarkılar. 

Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

Müzik : Fasıl heyeti. 
Müzik : Dans müziği (Pi). 
Konuşma (iktisat saati). 
Müzik : Saz eserleri. 
program Memleket Saat 
Ayarı ve Ajanı Haberleri. 
Müzik : Halkevleri folklar 

Dün aldığımız maluwala gö · 
re , şehrimizdeki sinemalar ve 
çalgılı yerlere beş gün . kapanma 
cezası verilmiş : ve bu yerler ka· 
patılmıştır. Buna sebep , bu mü 
esseselerin, Ebedi Şefimi7.in ölüm 
yıldönümü gibi büyük bir matem 
günümüzde faaliyette bulunmuş 

olmalarıdır . 

Kızılaya bağışlar 
Adana Kızılayına bağışlar de· 

vam etmektedir : 
Emin Gökçe ve Vahdet Ateş · 

ok 450 , Suphi Arıel 50 , Şefik 

Toplar lSO , Kfııım Eroğlu ve 
ortakları 50 , Niyazi Akın ve or · 
tağı 30 , Ayran menba suları şir

keti 50 , Kadir Hüner 50 , Hüs· 
nü Ergüven 100 , Rifat Salcı 150 
lira bağışta bulunmuşlardır. 

Çeltik mütehassısı 
içe! vilayeti kazalarındaki çel· 

tik işlerini tetkik etmek üzere bir 
kaç gün önce şehrimizden ayrılan 
Bölgemiz Çeltik mütehass sı Bay 
Harun Onuk dün şehrimıze dön· 
müştür. 

Bir izah 
7 Teşrinisani tarihli sayımı· 

zın şehir :haberleri kısmında 

" Kömür istifçisi " başlığı altında 
çıkan yazı zabıtadan alınarak 

neşredilmişti . Dün gazetemize 
müracaat eden Bay Avni, kendi 
sinin böyle bir suç işlemediğini 

ve suçsuz olduğuna dair mahke· 
meden de . karar aldığını söyle· 
miştir. BöyJe: hir suç sabit olma· 
dığından keyfiyeti tavzih ederiz. 

İtalya cenubunda 
bir kafileye hücum 

Londra : 12 ( Radyo ) - in · 
giliz torpil uçakları halya cenu· 
buuda bir Mihver deniz teşkiline 
hücum ederek isabetler kaydet· 
miştir. 

Amerikanın ilk 
blylk hareketi 

(Baştarafı Birincide) 
Fransa efkarında derin bir tesir 
yaptığına şüphE: bırakmaz. 

Bu hareket muvaffak olursR, 
do~uracağ"ı neticeler çok büyük · 
tür. iki cepheden sıkıştırılacak 
olan Mihver ordularının Af rikad a 
durabilmesi imkansız hale gelf'c ek, 
Afrikanın ve Akdenizin Müttefık · 

lerin büsbütü'l e li ne geçmesi o n· 
!ara ilerisi için ne n erece geniş 

imkanlar haıırlıyacak~rn. Mihver 
ve bilhassa ltalya için o nisbette 
korkulu tehlikelf'r yaratacaktır. 
Bilakis, bu geniş pla~ her hangi 
bir sebeble suya düşer, yahut ek · 
sik kalırsa Amerika için !esiri ) ıl
larca azalmıyacak manevi bir yı· 

kım olabiliı. Bunun içindir ki 
başlanan hareketin ç ok hazırlıklı 
iyice hesap edilm iş planlara göre. 
yapıldığına ihtimal vermek gerek-

tir, ı 
Necmeddin Sadak 

: ........................ : 
f MOmliT YE BAVULCU f 
: H"d Ç . : -saati. - ı ı ayet erı ı 

20.15 Radyo Gazetesi. ı ı 
20.45 

Cild işlerinizde temizlik, 
Müzik : Şan ıolo'ları. ı • ucuzluk, sürat ararsanız (Al · • 

21.00 Konuşma (Evin ıaati.) ı tın kitap) cild evine uğravınız .: 
21.15 Temsil. ı J : 

22.00 Müzik : Radyo)alon orkes· Her türlü cild, okul çan· ' 
trası, (Şef: Necip Aşkın) ı taları ve bavullar yapılır ve ı 

ı tamir edilir. ı 
22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans ı ı 

• haberleri ve Borsalar ı Adres : Türksözü mat· 
22.45/ ı baaaı sırasında evkaf apart· ı 
22.50 Yarınki Program ve Ka· 1 ı manı karşısında No : 76 ıı ........................ 

panıf. 

• •••------------------. t h · ı f d C h B h • • ._._._._._._.._.._._ a sı ler tara ın an ey an, a · 

•: Ş(HİRlİ 1 ••• ~~is~ne~ ~~:ı7;a~ to~:~~m~~l:.sul~~~ .: A 1 fa-La va 1 Vev ,· k ,· n g ı. 
layetimizde ·Ekilen çeltik çeşi tle · 

f S • rinden Blü, Rosa (mavi gül) çeşidi • • .... •• • •• 
mır boyıarmda va · diğer mavilerden daha fazıa ııa. e Markalı Isveç mamulatı SUT Makınelerı e 

: ~aun:a:o~:~;:n::~~a~~~~~ : sılat ve randıman vermiştir. Çel· • -O- • 
• • tik ekicileri gelecek yıl bu nevi • • • • 
• za Kış hediyesi hazırla!. ekimine önem vereceklerdir. : Çinko, ~IVI, Lavabo 1 
•••••••••••••• 8 Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi • 
Pirinç fiyatı düşüyor ıııııııııııııııı::ııııııııı • • • 
;:~,;::~:::~::1t~~~::~·~~~~~~ Nibetçl eczane ! Şık, zaı if YATAK ve YEMEK OOASI ve SALON i 
~:~h:~:;;~.~::.~~='1~:~nN~~~~~ FUAT ECZAHANESİ 1 Takımlarımız ve ~OCUK ARABALAR! nın 1 
nevinin toptan satııı 100-ııo i envaı gelmiştir : 

_ı:_~~-~~_:_.~_.~:_:~~-~~_?l,_:'~_;ii;i_nt;_s~~-r :_ıı_ı:_;;_;~_:;_;;·_;;ı_;ı_·;~_·:;_ıı_m : M0[8SESEMİZİ ZİYARET EDERSENİZ HER İ 
•0000000000000000000000000• 

g ÜROLOG - OPEBATOR g 
o DOKTOR O 
o o 

g S uphi Ş enses g 
o o 
O Böbrek - Mesane - Tenasül O 
O Hastalıkları Mütehassısı O 

g YENi POST AHA NE : KARŞISI g 
O Fakirler paraaız muayene edilir O 

g 1-30 14685 g 
•0000000000000000000000000• 

Ceyhan Ziraat Bankasından : 
2814 numaralı Kanunun Şumulü dahil'ndeki borçların( ödemeyen 

Mercimek köyünden lzmirli Hüseyin Avninin aşağıda cins , miktar 
ve hududu yazılı Gayrı menkulleri tahsili emval kanunu hükümlerine 
g öre müzayedeye çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 16 - l l - 942 , kati ihale de 27 - 11 - 942 
tarihinde Ceyhan idare heyetinde saat onda yapılacaktır. 

Bankadan başka ipotek alacaklılariyle diğer alakadarların bu gay
ri menkuller üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde Ziraat Bankasına bildir
meleri lazımdır . Aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Taliplerin şera· 
ili öğrenmek isteyenlerin her gün Ziraat Bankasına müracaatları ve 
ihale güniinde idare heyetinde bulunmaları ilan olunur. 

Dönüm 
Miktarı 

3640 

80 
40 
80 
80 

24 

50 
30 

30 

30 

93 
250 

Cinci 

Tarla 
4 hisse 
de 1 hi. 

Nısıf 

> 

> 

> 

) 

•• 

• 

> 

> 

> 

Hududu 

Şarkan Mercimekte koıukluya giden tarik gar
ben Büyük Mankıttan Korukluya giden tarik 
Şiınalen keli ve eski şosa tariki Cenuben Ada
na tariki 
Dere ve sulak ve keli ve devletşa 
Tarikiam ve Halil ve Niyet ve Molla 
Safo ve Çolak ve Molla Yusuf ve De\'letşa 
Şarkan Salptaş , Garben tarik Şimalen Halil 
Cenuben Göl 
Adana Tariki ve Sefer oğlu ve musa ve Sahi· 
bi senet tarlası ve Şipav tarlası 
Nısıf Mezraa geldi ve Molla ve Münif 
Manka ve ~ecep Hacı ve Hacı Hamza ve 
Şonsalı ve Hacı tarlaları 

Sağıroğlu Mpsa . ve Şif ve Sabav ve sahibi 
senet 
Adana Tariki, ve Ebulgaıi yetimi ve şif ve 
Musa 
Adana Tariki ve Mihail ve Şif ve keza 
Rahmet Depesi ve Burun örene giden tarik 
ve Mehmet Kandağile Hali ve Bü) ük şif ve 
küçük şif 

14683 

·au::zc:::::u:::u:::::::u:::2C11::21::::u: ı:ıı: 

n D O K T O B 1 
UM uza/ fer Lokman~ 
n Bergin bastalarını mnayeneba· ~ 
~ nesinde kabul eder. M 
z::::::::u:~:::u:::::u:u:u:sm=za:J 

1 HUSUSTA MEMNUN KALACAKSINIZ : • o • : mer Başeğmez ve Şeriki : • • : Telefon: 168 Telefon: Başeğmez-Adana: 
• 14717 • 

••••••••••••••••••••••••••• 
:x:uuuu:::::=#:::::=ınr:u:uu= 

: Doktor ~ 
i Turgut Soy er ~ 
: Hükfımet civannda lst;kamct Ecuhancs; kar,ısındaki çıkma• ~ 
R sokak içinde 121 numaralı evde hastalarını kabul eder. Haftanın i 
~ Salı ve Cuma günleri ö~leden sonra fakiı lere parasız bakılır • 

" '23- 26 
::::=u:::u::::::::::uuu=uu: 

0 ......................... 0 

i ADEMİ İKTİDAR YE BUGEVŞEKlİGİHE İ 
• KARŞI • • • • : FORTOBIN : 1 S. ve /.Muavenet Vekaletinin Ruhsntını haizdir 1 
e Recete ile alınır her eczanede bulunur 

e Cenup mıntıkası ajan~ B~~ri Diril 1 
: Y ağcami civarı No. 14 - Eskı Selanık Bankası • 
• Posta Kutusu 105 14520 • 

o .... a••••••••••••••.••••••o 
• 

1 an 
ADANA O. O. Y. 6. iŞl[TME ARTTIRMA, [KSİl TM[ 

KOMİSYON REİSlİGİNDlN : 
Muhammen bedeli ( l 9575) lira tutan muhtelif eb "adda l 35 

M/3 kereste şartnamesi veçhi'e 7-12-942 Pazartesi gunu 
saat 16 da kapalı zarfla Ada~a 6. işletme Müdürlüğü bina
sında eksiltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin l 468 lira ı:~ kuruş muvakkat 
teminat akçalariyle birlikte kanuni ikametgah:vesikası , Tica· 
r~ odası vesikası , nüfus tezkeresi ve 2490 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde hazırlamış oldukları teklif mt:ktuplarını ayni 
gün eksiltme saatından bir saat evveı:komisyon reisliğine ver-

meleri lazımdır. 
Bu eksiltmeye ait şartnameler Adana 6. işletme müdürlü-

ğünden tedarik ve gönderebilir. 

13 - 17-22-27 14685 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basıldığı yer : Türksözü Maatbası 
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