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SEKiZiNCi ORDU DUN BiNGAZiYi iŞGAL ETTi 
Alman - ltalgan 
irtibatı kesildi 

Bomel 
için 

ordularının kurtarılması 
tertibat mı abnıyormaş ? 

Elageyla da düşmek üzeredir 
ı ........................ ı/ 
ı : 
f FRANSA i : ı 

i VAZiYETİ 1 
: ı 

J Peten-Darlan i 
ı münakaşası ı 
ı ı 

f Lavalln demeci f 
ı : 
Ankara: 21 [Radyo Bazetasl)
Mareşal Petenle Darlanın arasın· 

daki münasebetler yine muamma
lı bir şekilde devam etmekte· 
dir. Darlan, Mareşal Petene bağ · 

lı olduğunu bala söylemekte, Pe · 
ten ise, Darlana .itimat edilmeme· 
sini beyan etmektedir. 

Ankara: 21 (Radyo Gazatesl)
lngiliz ve' Amerikan kuvvetleri 
Bizerteye 45 kilometreye kadar 
yaklaşmış bulunuyor . Müttefik 
kuvvetler bu cephelerde büyük 
rol oynamıştır Buralardaki müt · 
tefik bava kuvvetleri sayı itiba · 
riyle Mihver uçaklarından çoktur. 
Ve müttefiklerin uçak imalat sa· 
yısı Mihverin imalatını~: çok aş · 
kuıdır.:. 

lngilizler:Elageyla kasabasına 
64 kilometreye: kadar yaklaşmış· 
lardır. Romelin zaman kazanmak 
için bu hatta bir müddet daha 
mukavemet göstermesi muhte· 
meldir . Fakat her halde Romel 
Tunustaki ftalyan kuvvetleriyle 
birleşmek üzeı e daha gerilere 
çekilecektir . Fakat burada da 
Mihver huvvetleri müttefiklerin 
üç taraflı ateşi arasında kalacak
tır. 

İtalyan donanmasından büyük 
bir kısmı Yunan sularma gitwiş · 
tir . Keza bu ·sulardaki diğer ge· 
milere de hiç bir yere hareket 
etmemeleri emri verilmiştir . Bu 

Bir 'müttefik açalı 

ge.nilerin.Romel kuvvetlerini kur· 
tarmak için hazırlanmakta oldağu 
da akla gelebilir . 

lngiliz ordusu şimdiye kadar 
1000 kilometrelik bir kısımda ile· 
rllemiş bulunuyor . Ve sekizinci 
ordunun durumu".'şimdi çok mü· 
kemmel bir haldedir . Bir mütte 
fik kolu Hammame körfezine in· 
miştir. Bu suretle Almanlarla İtal
yanların arası kesilmiş demektir. 

Londra : 21 ( Radyo ) -
lngizler Bingaziyi bu sabah işgal 
etmişlerdir . 

Loodra : 21 ( Radyo )- Tu
nusta iptidai çarpışmalar olmuı 

ve düşmanın motorize birlikleri 
geri sürülmüştür. Bu çarpışmalar 
Biz.erteye 55 kilometre mesafede 
yapılmaktadır • Daha cenubunda 

.rJanında çalışma 

da küçük ölçüde savaşlar olmuş· 
tur . Müttefik';· uçakları Bizerte 
ve:diğer düşman:üslerine hücum· 
lar yapmıştır .:Altıllngiz uçağı 
bu hareketlerde kaybedilmiştir • 
Almanlar yedek kuvvetler getir · 
mc:ktedir. 

Londra : 21 ( Radyo )- Ce 
zair radyosu bildiriyor : Müttefik 
zırhlı birlikleri Tun us hududunu 
kütle halinde geçtiklerini bildiri · 
yor. 

Kahire : 21 ( Radyo }- Roy 
terin hususi muhabiri bildiriyor : 
Bingazinin Almanlar tarafından 

boşaltılması üzerine Sirenayka 
tamamen müttefikler elinde bu · 
lunmaktadır . 

Londra: 21 ( Radyo )- Müt· 
fGerlal 2 ncl sayfada> 

İşgal albnda}{i · 1 

Avrupa' da tedliiş 
Londra : 21 (Radqo) - · Mihver bogundurulu altındaki Avrupa'da 

tedhiş siyaseti deuam .,etmektedir. Gelen haberlere göre , Fransa' da ko · 
münistloldulu iddia edilen 4 kişi mihver aleyhinde bulunmak suçiyle 
afır hapse mahkum edilmiştir. Bunlardan birinin cezası 20 senedir. 

Çekoslovakya' da da vatana ihanet ve mı1ttefik taraftar lıAı yapmak 
suçunda:14 kişi kurşuna dizilmiştir. 

Hırvatistan' da trenlere sabotaj hareketi devam etmektedir. Mihver 
makamları şimdi bir devlet komiserlili ihdas etmişler ve komisere , 
Hırvatları tren hatlarında cebren çalıştırabilmek selôhiyetini <Vermiş · 
/erdir. 

Vilô.dikaf kasta 
Alman hezimeti 
KAFKASLARIN BU BÖLGESİNDE 
.. ! ............................. .. 

MUHAREBELER SO V Y ETLERİN ................................. 
KAT'İ ZAFERİYLE NETİCELENDİ ............................ ~ .... 

Londra : 21 (Radyo)- Vila
dikafkasta günlerce devam eden 
muharebeler Almanların hezimeti 
ile bitmiştir. 

Amerikanın ve 
lngllterenln 
ispanyaya ve 

Portekiz• teminatı 
Diğer taraftan Amerika ve 

lngilterede Mareşel Peten hakkın· 
daki intibalar menfi değilrlir. 

Darlan son beyanatında da 

İTALYAYA YENi 
HAVA AKINLARI 

ı ı ........................ ı 

Londra: 21 ( Royter )- Sov · 
yet cephesinde barekatta bir de
ğişiklik olmamıftır . Stalingradda 
Rus topçusu faaliyette bulunmuş 
ve devriyeler üç mevzii geri al· 
mııtır. ;Nalçik cenubu şarkisinde 
muharebe devam ediyor. Tuapse 
bölgesinde de ' mevzii savaşlar' 
olmaktadır • 

Ankara: 21 [Radyo Bazetasl)
Bugün Londradan gelen bir ha
bere göre, lngiltere ve Amerilıı:a · 
oın Portekiz ve ispanyaya gön· 
derdiği tem inat mektuplarına bu 
hükumetlerden cevaplar gelmiş

tir. Her iki hükumet de bundan 
memnuniyet "' duyduklarını izhar 

Petene sadık olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. Laval de bir deme· 
cinde. Fransanın imparatorluksuz 
yaşayamıyacağmı. Amerikalıların 
ve lngilizlerin ise bu müstemle-
kelere yerleşmekte olduklarını, 

harbi hiç bir zaman istemediğini, 

lngiltere ile beraber harbe girme
nin bir delilik olduğunu, Fransa· 
nın harbe daha girerken harbi 
kaybettiğini, bu deliliği o ı.aman 
ki idarecilerin yaptığını : ve bun
lann mücrim olduğunu anlatmış

tır. 

HİNDİSTANDA 
HADİSELER 

Roma- : 21 (Radyo) - Delhi' 
den Bankok'a haber verildi~ine 

göre , kongrenin hususi katibi 
ile altı azası mevkif bulundukları 
hapishaneden firara muvaffak ol
muşlardır. Bunların yakalanması 

için Hint hükumeti büyük nakdi 
mükafat vadetmiş ise de henüz 
ele geçirilememişlerdir. 

İsviçre Üzerinde 
meçhul tayyareler 
Bern : 21 ( Radyo ) - Dün 

akşam lsviçrenin Bern ve Cenev· 
re şehirlerinde hava tehlikesi işa - 1 

reti verilmiştir . 

Bu hücumların 
Londra : 21 ( Radyo ) - fn· 

giliz bom ha uçakları: dün gece 
İtalyayı bombardıman etmiştir • 

Bu bombardımana ait tafsilat he· , 
nüz alınamamıştır . İngiliz uçak· 

ları Alman : askeri üslerine de 
şiddetli hücumlar yapmışlardır . 

lngiltere üzerinde hiç bir Mihver 
uçağı görülmemiştir • 

Roma : 21 ( Radyo ) -~ Kor· 
porasyonlar meclisinde söz alan 
reis Dino Grandi, Cenovaya ya· 
pılan müteaddit bombardımanları 1 

nefretle takbih etmiş ve bu vah · 
şiyane hareketin ltalyan manevi· 

y11tını hiç bir zaman sarsmıyaca · 
ğını katiyetle söylemiştir • Reis 
Grandi demiştir ki : 

" İtalyada düşmana karşı her , 
şehir bir cephe ve ber köy bir ı 
siper olacaktır . Çünkü yalnız ı 

ltalyanıo ihtişamı değil , mevcudi· 1 

yeti ve hayatı mevzuu bahistir.,, 1 

1 

:------------ 1 

iTürkigekarasuları ; 
i hariç, Akdenizde 
i tehlike ilô.n edildi . ................... . • • • f Londra : 21 (Radyo) - /ngiliz ve Amerikalılar t 
f TürAiye lıaraauları hariç, bütün Akdeniz ıuları tehli- : 
: keli bölge olarak ilci'1 edilmiıtir. f 
.................................... 

ii UZAK~ARKTA 1 Nalçik cenubunda düşman dört 
hücum yapmış", fakat zayiat ve· 
rerek püskürtülmüştür . On bir 
Alman tankı da tahrip edilmiş

tir. Almar.lar üç günde 800 esir 
vermişlerdir • büyük tesirleri 

Alaska yolu açıldı 
Nevyork : 21 ( Radyo ) - Bü 

yük ve yeni Alaaka yolu ilk defa 
olarak Amerikadan gelen asker· 
lerin naklinde açılmıştır • Bu yol 
2500 kilometredir. 

Bayan Ruzveltin 
bir demeci 

Londra: 21 ( Radyo )- Bayan 
Ruzvelt dün akşam beyanatta 
bulunarak , İngiltere seyahati in 
tibalarından bahsetmiş , logiliz 
çalışmalarını tebarüz ettirmi,tir. 

Romanya iaşesi 
Moskova : 21 ( Radyo ) -

Romanyanın iaşe vaziyeti gün 
geçtikçe fenalaşmaktadır • Bük· 
reşte çıkan Curentul gazetesi , 

Romen halkının başlıca gıda mad· 
desinin mısır olduğunu, fakat bu· 
gün memlekette bir tek mısır 

tanesinin bile bulunmadığını, çün · 
kü Almanların birçok şeyler me 

yanıuda : mısırları da götürdükle· 
rini yazmaktadır . Diğer Romen 

gazeteleri de bu yolda neşriyatta 
bulunmaktadırlar • 

Yüksek sıhhat şurası 
Ankara : 21 (a. a.)- Yüksek 

sıhhat şurası bugün toplanarak 
memleket sıhhi vaziyetini tedkik 
etmiş ve umumi sağlık durumunu 
iyi bulmuştur. Mardin, Urfa ve Si
irdde zuhur eden çiçek hastalıkla
rına karşı alınan mücadele tedbir
leri dışında olarak diğer bölgeler
de yapılan aşı tatbikatı işinin daha . 
genişletilmesinin muvafık olacağı 1 

neticesine varılmıftır. 

: : 

1 Japonlarm 1 
1 büyük kaybı i 
: : 
ı ı 
ı Bunadaki savaş ı 
: ı 

Çunking : 21 ( Radyo } -
Hunnan, Kuvantan ve Varyanette 

dağınık bir şekilde çarpışmalar 

olmuştur • Çin topçusu diiJmana 

zayiat verdirmiştir . Kuvankon · 
daki büyük kuvvetler hareket 

üzeredir. 
Pörl Harbur: 21 ( Radyo ) -

Guvadalkanal muharebesinde on 

bin Japon ölmüştür • 

Melburn : 21 ( Radyo ) -

Buna ile Guna arasında şiddetli 

hava muharebeleri olmuştur. Düş

man tesislerine hücumlar yapıl· 

mıştır. Manatut'daki Japon kol· 
larına da hücumlar yapılmıştır . 

Moskova : 21 ( Radyo ) -
Sovyet· tebliğine ek: Stalingradda 
kıtalarımız düşman hücumlarını 

püskürtmiiştür • Bu savaşta bir 
çok Alman subay ve eri öldürül· 
miiştür. Başka bir kesimde Ro· 
men taburundan iki yilz kişi öl
dilrülmüşUlr • 

Moskon : 21 ( Radyo ) -
Stalingrad cenubunda bir tepe 
alınarak yerleşilmiştir . Buradaki 
çarpışmada 4~0 Alman er ve su 
bayı öldürülmüştür . Bir Romen 
taburunda da birçok er ve subay 
imha edilmiştir. On kamyon , üç 
havan topu ve bir· telsiz ele ge· 
çirilmiştir . 

Moskova : 21 (Radyo)- Hit
lerciler Sovyetlerin kültür zengin
liklerini yağma ediyorlar. Bunları 
yaparken de gayet vahşi ve insaf
sızca davranıyorlar. Bu hususta 
elimize geçen Dr. Foster isminde· 
ki bir esir , Sovyet askeri ma · 

etmişlerdir. · 

İngiltere'de gemilerin 
sigorta primleri 
Sofya : 21 (Radyo) - Lond

ra'dan bildirildiğine göre , gemi
ler için tehlikelerin çoğalmış ol · 
masından doİayı , hükumet sigor
ta primlerinin % 6 dan % 10 a 
çıkarılabilece~ine dair bir karar 
almıştır. 

kamlarına çok şeyler anlatmıştır. 

Londra : 21 (Radyo) - Sta
lingrad'da başlayan kar, bava ha
rekatına mani olmaktadır. Volga 
nehrinin yer yer buz tutmuş ol· 
masına rağmen Ruslar karşı kıyı
dan Stalingrad'a malzeme ve yi
yecek taşımakta devam ediyorlar. 
Bu bölgede Alman hücumları ne
ticesiz kalmaktadır. 

Leningrad yakınlaıında Rus 
mevzilerine girdiği haber verilen 
düşman kuvvetleri ağır zayiatla 
geri atılmışlardır. 

italya hudutlarında 
Alman tahşidatı var ! 

Masollnlnln siyasetine mabaleletten 
dolayı italyada birçok subaylar , fab
rika sahipleri ve 1010 kişi tevklledlldl 

Mo.!tkova : 21 ( Radyo 1- Ce· 

nova, Milauo , Torinoda Musoli · 

nioin siyasetine muhalefet etmek 

suçile şimdiye kadar tevkif edi· 

lenlerin adedi üç bini bulmuştur. 

Tevkif edilenlerin ekserisini su· 

bay ve büyük fabrika sahipleri 
teşkil etmektedir . 

İtalyan mabfilleri,:Katolik mat· 
buatının lisanından ~memnuniyet · 

sizlikle bahsetmekte ve Obser· 
vatore Romane gazetesi hakkında 
şiddetli bir lisan kullanmaktadır. 

Tahran : 21 ( Radyo ) -
İtalyadan gelenlerin anlattıklarına 
göre, Almanlar ltalyan hududunda 
istihkaın yapmakta ve askerler 
ıetirwektedirler • 
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TORKSOZO 
22 Teşrinisani 194~ 

Japonyada geğirmek karşı
daki adama bir ihtilaf sayılır. Bah · 
çelerin Şimali Garbi köşesinde 
kötü ruhların bulunduğuna inanan 
Japonlar, orayı bir çit ile örter· 
ler. Japonyada hiç Jcimae evinin 
numara11nın 4. ve yahut 44 oldu. , 
tunu istemez; bunların uğ'ursuz 
olduğuna inanırlar. Japonyada ida· 
ma mahkum eriilen bir ıabit kur· 
§una dizilirken bir bezle örtülür. 
Çünki ondan:aıağı tabakadan bir 
kimsenin onu bu vaziyette gör· 
meıi onlarca doğru değildir. 

re ·'· HABER'L_ ER· 1 
1 1 

ilan 
Seyhan Orman Çev_irge 
Müdürlüğünden : Varlık Vergilerini 

ödemiyenlere dair 
Bunlar gayri menkullerini satamıyacak 
Varlık vergisi!ile alakalı olan· 

larınfmühllcfiyetlerini ödedilde f ••••••••••••f 
Bir fincan çay üç buçuk yu

dumda içilmelidir. Japonların yas· 
tıklan tahtadandır . Seyrüsefer 
memurları ve talebeler burunla· 
rınd11 tozdao::korumak için Ht 
burun mahf aza11 taıırlar. Japon 
kadınlarının, . :taoıdılcları "Obe., 
denilen şalların rengi ve:nevi u
hiplcrinin yaıını \(e içtimai vaıi· 
yetini gösterir. Bir gazeteni~ fev
Uladcı nüshaaı müvezziler tara
fından çıngırak talcılmtlk auretilc 
bildirilir. 

rine dair vesika göstermedikçe f • • f 
gayri.menkullerinin satışına aid •• ŞfHIRU J ff 
muamele yapılmaması, aksi tak-
dirde bu~muamelelerin hükümsüz f f 
addedilece~i ilgililere bildırildi. f HUkQmet • her tUrlU f 

f ihtiyaç maddesine eti. f 
Bugünkü maçlar • ket koydurdu. Etiketsiz • 

B • 
gördUğUn"malı alma ! f 

ede-n Terbiyesi Seyhan Böl-

gesi 1942143 lig maçlarının en •••••••••••••• 
mühimleri bugün yapılacaktır. İlk • --------------
maç Adanargençlikle Demirspor 
gençlik. kulubü, arAsındadır. 

!kinci maç Bölge şampiyon. 
loğunu tayin etiilecek kadar mü 
himdir maçınlehemmiyetini göz 
önünde tutan kulüpler ile Hakem 
komitesinin arzusu ve Bölge Baş 
lcanı Seyhan Valisi Bay Akif Eyi- ı 

doğanın müsaadeleriyle Malatya 1 

mensucat-milli mensucat Gençlik 
lculipleri macını Bölgemiz Beden ı 
Terbiyesi Müdürü Bay Rıza Salih 
Saray idare~ edecektir. 

ADANA BİRiNCİ İCRA M[
MURlUGUHDAN : Lüian llarvey nerede ? 

Almanların en çok sevilen 
f ılm artislerinden:Liliao Harvey· 
den çoktandır bahsedilmemektedir. 
Artist Almanların Fransaya hü· 
cumutıda Pariste bulunuyordu. 

Şehrin işıali üzerine malını 
mülkünü bırakarılc ortadan lcay. 
boldu. Şimdi birllngiliı gazetesi 
nin yaıdıtına göre; Amerikada 
bir askeri hastahanede hastaba
lı:ıcıdır. 

Bütün Japonlar bir 
yaı küçülüyorlar 

Japonlır yeni doQ'an bir ço 
cu~u bir ya§ında addediyorlar. 
(Hakikatte ıae ;9 aylıktır. !) Taht 
muhafızları cemiyetinin yaptığı 
mücadele neticeı~nde A"rupalı· 
lar ıibi çocu~un yaıı doğuıundan 
itibaren, aayılacaktır .ıBöylece teı· 
bit edilen bir günden sonra,~~bü
tün Japonya bir yaş güçülecck-: 
tir.! 

TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 
Pazar - 22.ll.1942 

8.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

8.32 Mü1ik : Marşlar, 

8.40 Ajanı Haberleri. 
8.55-
9.30 Müıik : Uvertür ve mar~

lar. 

12.30 

1233 

12 45 
1 3.00 

Program ve Memlelı.et saat 
Ayarı 

Müzik : Sinema org'u ile 
parçalar. 

Ajanı haberleri. 

Müzik : Fa11l şarkıları. 

13.30-
14.30 Müzilt : Radyo ulon orkea· 

traaı, (Şef: Necip Aşkın) 

18.00 

18.03 

18.45 

19.00 
19.15 
19.30 

Program ve Memleket saat 
Ayarı. 

Müıik : Radyo Dans or · 
keıtrası. (Şef: Nihad Esen
gin). 
Müzik : Saı eserleri. 

Konutma (Ziraat sııati). 

Müzik : Şarltı ve tü küler. 

proanm Memleket Saat 
Ayarı ve Alanı Hab~leri. 

Serbeıt on dakika. 

ltk devre lig maçlarında be
rabere kalan bu iki kulubün bu 
hafta alacağı - derece : merale la 
beklenmektedir. Gençlik kulüple . 
rimize bı;şarılar _dileriz . 

Dünkü maclar . 
Dün saat}lS,30 da şehir sta 

dında:hakem Hayri Dericioğluoun 
idaresinde:Milli ·Mensucat ile A 
dana~ Gençliklkulüpleri , arasında 
liğ maçlarına: devam edilmiştir • 
Sahanınl"çamurJu olmaşı , Milli 
Menaucatm:· Sait ve Şahap gibi 
elemanlarından mahruın .. bulun · 
maıı neticesindedir_ ki, Milli Men
sucat kalesi hemen her dakika 
ııkıflırılmakta ~idi • Birinci hı.f · 
taymın:39 uncu:dakikasında ceza 
çizgisi içinde Adaoa Gençlik sol 
beki Hasan Milliden Muzaffere 
fena:bir;çıkış·yaptığından hakem 
tarafından:verilen eenaltı Basri 
tarafından gole .. rtahvil edildi . 
Bandan;iki:dakika ıonra:Gençlik 
ıolaçıtı:Sart Kemal topuıMillinio 
ceza çizgisi içine~getirdiği zaoıan 
MiJliden Nazım tarafından tutul· 
doğundan- hakem .. tarafından bun 
da da:MnıCaleyhine verilen pe 
naltı:Sarı:Kemal ... tarafından gole 
çevrilerek 1 - 1 berabere biten 
birinci' haftaymın seyrini ikinci 
baftaymı da ayni şekilde takip 
ettiğinden oyunJl-1 beraberlikle 
sona erdi • 

Yurdöa Zelzeleler 
Ankara : 21 (a. a.) - Anka· 

ra, Sivas, Kastamoni, Kayseri ve 
di~er bölgelerde bugün orta ş:d

dette zelzeleler olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Bomba davası 
Çankırı : 21 (a. a.) - Ağır 

ceza mahkemesi bugün toplanarak, 
bomba mahkemesi suçlularının red· 
di hakim taleplerin tetkik ederek 
bu taleplerini reddetmiştir. 

i 1 an 

mudddel 2004 sayılı kanuna 
göre gayri menkul şatış ilanı 

D. No. 942-1310 
Alacaklı : Su gediği M. lb

rahim evlatları Naime ve Emine 
ve Fehmi 

Borçlu : Yusuf kızı Safiye 
veresesi. 

Gayri menkul : Tapunun Şu· 
bat 339 tarih ve 99 numarasında 
kayıtlı İncirlik mevkiindel<i on beş 
dönüm tarla olup beher dönüınü 
ne seksen liraya kiymet takdir o
lundu. Burasının on dönümü bağ 
ve erik ağacı konulmuş : olup beş 
dönümü de tarla halindedir. 

Yine tapunun Şubat 335 
tarih ve 106. r umaras•nda kayıtlı 

lnciı lik:mevkiindeki on yedi dö
nüm tarla olup beher dönümüne 
otuz lira kıymet takdir olundu. 

Arttırmanın yapılacağı , yer 
gün, saat : 25 - ı 2 - 942 Cu
ma günü saat 11 - 12 ve ikinci 
Arttırması da, 4 - 1 - 943 Pa
zartesi günü ayni saatta Adana 
İcra dairesinde yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulün art--. 
tırma şartnamesi 10/l~/942 tarihinden 
itibaren 942/ J 320 numara ile Adana 
icra Dairesinin muayyen nu. 
marasında herkesin görebilmesi 
için 942/1320 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Arlırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °ı ıı7,5 ni'>be
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 15 gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde arbrma 
1 

ya iştir!k edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu mahi
mat almış ve bunları temamen ka
bul etm ış ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

- - ------
Sekizinci orda din 
Blngazlyl işgal etu 

(Başı ı inci sayfada) 

ldetefir Tabarka sahil şehrine 
varmışlardır. 

Londra : 21 ( Radyo )- Libyada 
sekizinci ordu Bingazinio cenu· 
bunda ve şimalindet : ilerlemekte 
devam ediyor • Düşmandan bir 
çok motörlü nakil: vasıtası alın· 
mıştır. ,Müttefik:hava kuvvetleri 
yağmura ve çamura rağmen faa 
liyetlerine devam ediyor. Magrun 
hava meydanıııa~hücumlar yapıl· 
mıştır. 

Londra : 21 ( Radyo )- Tu· 
nusa çıkan müttefik kıtalar ara · 
sında Başvekil Çörç.ilin oğlu da 
vardır . 

İlkokullar koruma 
birliği reisliğinden : 
lıkokullar koruma birliğinin 

kongresi 23-1 1 - 94 2 pazar
tesi günü saat 17.30 da ya· 
pılmak üzere geri bırakılmış· 
tır. Sayın; üyemizin aynı günde 
parti binasında toplanmalarını 
rica ederim, 

lllıokullar f Koruma 
Birliği R. Mahmut 
Has 

SA TIUK [SKİ GAZETE 
İliiyüz kilo kadar satılık eski 

gazete vardır. Almak istiyenlerin 

" Yeııiadana ,, matbaasına müra · 
caatları . 2-2 
- -----------
KAYIP - Pamuk Üretme Çift 

liğinden aldığım 1110 numaralı 

ve 10 - 10 ·-; 942 tarihli 1000 
kilo tohumluk Akala çiğidi tnak · 
buzunulkaybettim . Yenisini ala
cağımdan kaybolanıoibülı:mil yok· 
tur. C. 

M.ihmandAr köyünden 
Kadir Kurtar 

bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacakJannın mecmu
undan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü bakikalınak 
üzere artırma 10 gün daha temdit ve 
on günüayni saatte yapılacak ar
tırmada bedeli satış istiyenin ala
cağına rüchani olan diğer alacak· 
hların o gayri menkul ile temin 
edilmiş 'alacakları mecmuundan faz
aya çıkmak ve yüzde yetmiş be
şini geçmek şartiyle, en çok artır
ana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 15 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilır. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Cinsi 

Çam ankaz 
odunu 
Ardıç odunu 

Kentalı 

4752 

1188 

Teminatı 
Beher Kental % 7,5 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Lira Kuruş Lira Kuruş 

12 42 77 

1:.? 10 69 

53 46 

Müddeti 
Ay 

12 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisala kazası dahilinde hudut· 
ları şartnamede yazılı Dar Boğaz ormanından 475211188 
kental çam ardıç an kaz odunu J 2 ay zarfında kat ve imal ve 
ormandan ihraç edilmek şartile 11/1 l /942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 1/12 t 94:! Salı günü saat 15 de Adana 
Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Odunun beher kentali muhammen bedeli (12) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 53 lira 46 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum 

Müdürlüğünde, Adana Orman Çevirge Müdürlüğünde Kara L 
salı Orman Bölge şefliğinde görülebilir. 

6-Muvakkat teminat makbuzları 1/12/942 Sah günü saat 
l 5 den e~vt"l komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikasiyf e birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilan olunur. ( bu vesika köylü-
lerden istenmez. ) 14-19-22-27 14788 . . ___ , __ , 

ilin 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

teminatı 
Beher Kentalı muvakkate 

Cinsi Kentalı Muhammt>n bedeli % 7,5 müddeti 
Lira ku. lira ku. al 

Meşe odunu 5015 12 45 14 12 

1 - Seyhan vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde hudutları 
şartnamede .. yazılı Tekneli ormanından 5015 kental Meşe odu
nu 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ihraç edilmek şar· 
le 11- J 1-942 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ar· 
tırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1-12-942 salı günü saat 15 de Adana 
orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 45 lira 14 kuruştur • 
4- Odunun Meşe- odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 kuruştur. 
5- Şartname, mukavelename purojeleri orman umum mü

dürlüğünde Adana orman çevirge müdürlüğünde, Dört yol 
orman bölge şefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1-12-942 salı günü 
saat l 5 den evvel komisyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikalarile birlikte belli 
edilen gün ve!saatte müracaatları ilan olunur. (Bu vesika 
köylülerden ,istenmez) 14-18-22-26 14789 

Seyhan vilayeti Daimi 
cümeAir:ıden : 

en-

1- Adana-Kozan yolunun 9+000-23..ı 000 kilometre· 
releri arasında yapılacak toprak tesviyesi kapalı zarf usulü 
ile (94427) lira (84) kuruşla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 17-12-942 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 11 de vilayet daimi encümeninde yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını bu saattan bir saat evvel saat 
onda bu encümen reisliğine vermiş olacaklardır . ' 

3- lstiyenler bu işe ait keşif ~vrakmı görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 19.45 

19.55 

20.15 
20.30 
21.00 
21.15 

21.50 

Müzik : Hüır.am makamın· 
dan şarkılar. 
Konuşma (Dertlcfmc saati) 
Müzllı: : Lekeu-Sonat 
Konuşma (Evin ıaati). 

Milıik ı Karııık makamlar· 
dan şarkılar, 
Ankara sonbahar at ko· 
ıulannın neticeleri, 

Adana birinci icra 
memurluğundan : 

Bir icra işinden dolayı namına 

çıllarılan icra emrinin ikametg!hı 
meçhul kaldığından teblig edilemi
yen aslıieri mahi\~rindan Mehmet 
o~lu_Muııtafaya ilanen teblig ya
pılması tensip edilmiş olduğundan 
hukuk usulünün 141 ve 144 üncü 
maddelerine tevfikan bir ay için· 
de muracaat edilmedıği takdirde 
müteallip icra işinin devam ede
ceğ'i cihetle teblig mallamına kaim 
almak üıre il§n olunur. 

gayri merkul iiç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 

Gayri menkul yukarıda gösterilen 
25.12.942 tarihinde Adana icra me· 
murluğunda işbu ilan ve gösteri
len artırma şatnameııi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 14818 

SEYHAN SIHHAT VE i~TİMAİ MUAVENET MOOORLOGüNDEN: 
Seyhan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü Binasmın 

J 396 lira 34 kuruş bedeli keşifli tamiratın ihalesi açık eksiltme 
usuliyle 5-12 -942 Cumartesi günü saat 10 da Sıhhat Müdür· 
lüğünde yapılacaktır. isteklilerin mezkur günde Yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminat parası olan 105 lirayı Maliye veznesine 
yatırdığına dair makbuzla birlikte gelmeleri ve keşjfle fenni 
şartnamesini görmek istiyenlerin de Müdüriyete müracaat etme· 

4- isteklilerin (5971) lira (39) kuruş muvakkat teminat 
yatırmaları: ve ehliyet vesikası almak üzre eUi bin liralık nafia 
işleri yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir 4 adet elli 
kuruşluk, bir adet on beş kuruşluk maktuğ ve bir adet bir 
kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihale
den üç gün!evvel vilayete müracaatları lazımdır. 

22.00 

22.30 

"l2.45/ 

Müıilc : Verdi'nin Opera
larından parçalar, 
Memleket Saat Ayarı, Ajanı 
haberleri ve Borsalar 

'22.50 Yarınki Program ve Ka· 
panit· lcri ilan olunur, 22-25-30-3 14819 

5- Posta ile gönderilecek teklif mektupları iyice kapalı 
ve mühürlü olacak ve postada vaki olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

BasJlcdığı yer : Türksözü Maatbası 


