
GtrNDELİX: SİY .AS! HABER. FİKİR. GA2ETESİ 

Tasarruf Bonosu Alırsaııız 

Paranızı tasarruf etmiş, Faizini pe
şin alm•ş, Milli müdafıaaya hizmet 
etmiş olursunuz. 

B•lıibi n Uaı•m K•triJ'aı 
Madara 

J'UAD AKBAŞ 

idare Yeri 
, ....... 9uımnt- ..... 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Bir Hint Gazetesi lngiliz 

Salı 
12 

AÖU8TOS 
194:1 

y,\ 1 Sayı 
14 39.74 

Arusıralya Bahriye Nazın 

Pasifikteki 
vaziyetten 

Mudanya fribotu ingilizlere 
göre iran hükume- tayyareleri 

Dü merasimle şanli bayra
ğımız çekildi 

Alman muoaffalıi
yetleri fÜphelidir. 

tine Yunanistan, İtalya, Şimali 
Almanların çılıarıl

maaını tavsiye 
Japonyayı meaul 

tufuyor Evvelce yazdığımız vechi- sup zevat hazır bulunmuşlar- Çete l 0f 
Afrikıdı müteaddit hedef. 

iare akmlır yaptılar ediyor le ]imanımıza getirilmiş olan dır. • • ~ 
Londra t ı (a,a >. - ve adı cMadanya> tesmiye . H. ir kıta denizci gençleri- Alıan hatlannm genımue Pe11aver, 11 (a.a.) Kahire, 11 (a ~.) -
Ataıtlalra babrıre nazırı be ld ki "' f 

rınat&ı bulanarak demtıtir: edilen Fribot teslim ahnmış- mızı.o ça ı .. arı boru v~ tr~~ 1 f ı· tl8f sırfedı'yorlar hlimların en Heri gelen ~giliz bı,mbardıma:• tayya 
Paeifik&e harp tera ıulh ol- tır . Teslim alma ve bayrak pe.t ıle log.ıhz bay.ragı ıo~ırıl il IJB gazetelrioden cFerbad• gaze- reler:ı Tra.blu~garb ve Bingazi 

dafooo Japonraoıo *.a~io e&me 9ekme merasimi dün saat on mış ve yerıoe aynı mer~sı~-ı - ie&i bir hat makalesinde fDD- ye taddeth hueumıar yapmıt-
ıl lazımdır. Sareı Pa1ıfıkıe ıulh . le şanlı hayı ağımız çekılmış- Londra, 11 <A.A.) 

1 
aktadır· lardır. Hural:uda muazzam in 

. J da mezkftr gemıde yapılmtfı- . . . .. k d So"- arı yazm · f'l kl . . . 
hali metead detılH bana . ·~0 

• "' tır. Teslım muanıelesı muoa Almanlar U rayoa a lran bükftmetinin takib ı a ar meydana golirılmı,tir. 
ra ihlil e&miıUr Bu taııye&ın tır. Merasımde başta sayın sebetiyle saat 18 de belediy~ vetlere karııı mühim a'kerl . Berka ve Bardiyada da dOııma 

• bbibl b' d iT Biz ııkı · · S · Ö Y "kl · etm~sı l&zımgelen en doğru Y muH 
11 

e 
1 11

• valımı.1 Bay ahıp rge ol ba.hçeeinde bir ziyafet ve muTatfakiyetler elde eltı erı- na a~ır darbeler indirilmiftir 
111lıra losilterere ballı balan· h ld · · . . . . l yol lraoda bolonao Alman y . · 

J , .1 0 P&1i• doğa a 8 devaırı reamıye rılmi' ve ziyafette bırçok da ni' iddia etmektedırler. A mau 
1 

h . uoaoıatanda mOteaddit ve 
malllırıı. apoo ' OIDDa . d"" B h . . h . h kk tabaımın ı andan arıoe çı s· 'l ' 
fi .. , fa11iyeti bakındı1ki haber• mö ~ranı ve a rıyeye men- vetlıler hazır bolnnmn,tur. lRr dün Şark cep esı a m-

1 
H . . ıçı yaaa Katenva tayyare mey 

• e . .k .. 1 • A Mıı karılmasıdır. ran arıoıye d l ıer ıulbuo Puifikte metcod ol F• 1.1 Y •• dil garip bır tı ır ı ers s rmuv 
1 

d an arına taarruzlar yapılmış 
dalana göı&eremeı. Atuı&ralra ın 1 er 1 uz Alman lerdir. Dün Alman tebli~inde N6zaretinio beyana~ı r;n a tır. Bütün bu geniı hareklt-
Japoorara t11iye&loi Hraballe • Ukra nada harekAt mutat plan me•oot olan .Alman arın r~~ tan hiç bir ta aremiz ka bo 
bHdirmlıUr. Almanlarla \ Tayyaresı muci~nce devam etmektedir. için bir t~bhke 0!.doğono gos mamııbr. '' y 1 

d .1 . . ühim termektedır. Henuz v.&kıt var 
Fl.nlandiyada enı ~ekte ıdı. Bu. en ~ bir keo 1raoın bo tehlikeyi ber- Geçen hafta Mısır delta11-

Sıkı aı/ııya Bolfeoi/ı Yine Moalıooaya as~erı harekAta da.ır hıç taraf etmeııi lran için en fay na duşman tarafından yapılın 
..Almanlar bı·r Kral- ler alev L.ı·ne çalııı- ._. t l fikır vermemektedır. . . d ı ve dogro bir hareket' h~va taarruzunda lskenderiye 
,.. , n a11ın yap ı ar Moskovanm askerı mahfıl- a 1 kt nm Şarkmda bir aöle bir Al 

l . h . · d olaoa ır · ~ lılı teıiı etmek yor ar • . lerı mu arebelerın aynı yer e , ___ man t'lyyaresinin mecburi iniı 
Berhn, 11 (A.A) - ayLİ tiddetle devam etmekte • ran yaptığı anlaşılmış •e mürette 

filırinJeJir Berlio il (a.a.) - D.N.B. DOıı gelen haber- olduAunu bildirmektedir. Al- 1 lıatıodao 4 kiti esir edilmittir. 

8toLb 1 11 a a _ Bolşevikliae karşı açılan lere göre 9-10 Ağustos gece 111anlar Smolenski alarak Mos 
6 

.
1 

f. 
.. 

0 
m, · · "dd. Almanyaya ı ara • TaBM: Ecnebi ga1eteoiler cidalde Avrupanın müşterek si Moskovaya Alman hava kov~ yol~nu açtıtlarmı ı ıa 

mahfiJlerinde ıöylendiğine gö mukadderatı bulundu~unu Fin kuvvetleri tarafından tAvcih etmışle~dır. Harp Smolensk ve /ıfını mı1Jaf aa ede- • 
F . 1 d. d . I _d . . . d" . Kıyef cıvarında devam etmek • • b "/d• • makamd re, Almanlar ın ao ıya a laodıyah rr mu rıkdırler. Fın e ılen taarruzlarm en müessı- d. S l k" 

1 
.. 
0 

k"l met cefını 1 ırmıf an 
j • · b" pli ha 1 1 . te ır. mo ens m .., ı o kraJJı(}ı tes ı ıçın ır n ~rduları Aman ordu arının ya rı oımuştur. 100 kadar Alman b d 

0 
t" e niha b• .. 

Ait olduğu 

l kt d Jar Alman Ha- re cenu un 8 ros m ' B 1 11 (111) - 1 r rıca z~r. am~ a ır . ~ u- 1 nıbaşmda harbetmektedirler. tayyaresi Bolşeviklerin idare yet Estonyada harp devam edi er·~· . · b ıoıt 
rıoıyeıı bu pıana J1Lareşa F" 1.1 Al d • l Aoaoohı eıanıının o 
..- h özaberet etle ın ı er man or usuna mü merkezine binlrce yangın ve vor · Son ~unlertle Alman ar b biri bildtrttorı H , L. • 
JD.anner ayının m ., · . . . • . . . •a • ı a aorama loıo rapııtırıl 
oe.Woi beyan etmektedir. :Ma- cadeleye devam etmek azmly- en bOyOk çapta mfılak bom- Grostıeı aldıklanoı ıddıR etmıı Almıo barioire oesareıı re1 malua olan pol ' b 

e• • d Al 1 erı ındrölDa re,al eaaien öteden beri Fin- le yazılmıı bulunmakta ve baları atmıılardır. Atılan bom lerdır. Ayrıı zsma11 a man- men bildirdiline ıöre lno hD· , bira ıiıeleriDln nisa 
. d l k d" . b. fi a b b . 1 men ner .. r• laodiyada krallığın iadeei fik Şark cephesinde Alman arka- balar Kremlin sarayında lar Lenıngra yo onul' en ı kDmeu ıbta,ra dı ıını ekr ıu~ı ' rap11&1rılıoıtmı bilmirorıı"'ıa 

· · } · ld 1 d · dd' tmiı mOCeoatiı r ev ele arıı 11· ı . • 
rini beıdemektedır. . daşlarıyle beraber harbetrnek ehemmiyetli ha§arlar yapmış "rı~eedaçı hı l mı adı ıa ~him tabla mDdafu edeoetini Alman baoların eııelerin dip tır1l1D1 

Alman mahfillerı krallık tedirler Fin subay "fe erba le.r ıs e l l orta a mu GkDmetine bildirmielir. Alman r~pııhrıldıtı ıörDlmekledlr, 
. . •t· . im ileri eüruıekte- 1 h 1 1 ve çıkarılan yangınlar 100 hır '8Y yoktur. Almııı h . T b blkQ r Bııce herh11nai bir ıai lı&imale 
~:n ~::;ardan biri•i Pren• ,:" : eo Almaoyada teıki- kilometre uzalı.tan ıörülmilş- lar Karadeni~~e Odeea ye N~ ~.a;n:;•:lim:ı :.:ıomakıa~: •:: merdıo •~ril111e111at Darı ba 
F .d "k H diğeri bonon .t y PtnAkta ve geçen harbde tür. Bundan baıka oehrin Şark kol&yefı bırbırınden ayırma dieeleri hoıuro kalble inli1&r et pallarıo ıııelerio klpılrlarıoa 

rt r~T ;-es'dir. Filip He.- ki 72 taburun kahraın~olık t a(mda da bOyOk bir yan- ist6mektedirler. Almanlar bu o:11ktedir. rapııurılarak ikinci bir defa 01 
u. 

1
• ıp. i a krallı ı ananelerini ihya etmek iste ar mmtakada bir ç6virme harekA • d~J.ıa kullarıtmamaaı tera bıılla 

~i~ ıımı Fınland Y ğ. mektedirler. gın çmarılmııur. tinden de bahsetmekt.-Oirler. Amerıkada bır ıu~~ue buna merdao teril· 
ı9ın namzed olarak ge9en o Al k . hfill.ııırı' Dioyes meme11 oareleri aranmalıdır. 81 

·1 · tt ·· ı M k man as erı ma ... . . mumı harp sona 1 er• • ro - F. l d. d os ovaya h . . b"nde arazi ka r• ..... ıer•nin kapaklarını &op· 
. · b .. iik IIl an ıya a ter ue rınm pr ı A ·1ı h b 

müttii. Freclrık He88~D .~y zandıklarmı da bildirmekte ise merı anın ar e lırarak gazoı ıieelerinde kullan 
•tin Filip Jlea Nazı huonm Al t / • M ktedirler girecefİ haberi mak •O!k aBııaıaıaotı rıpaoıa-
kıtuı tefleriudendir. İtalya Soo-vet ta1)'areleri man ayyare erı- lerde '1er gobstermdae~~yOk bi; rnı bir kıQ koraılak pulu ikin 

1 evli • t r /arı Alman arın ura -varmıf o· h u ·ı · kralının ti9önoü kı•ıy e tekrar faalivete nın aar US kk' k d t dikleri tah- 1 98 8 a 1 anıhıre kallPDma• 
, d d. tera ı ay e me ları bar ııtman mlmlı:ftndlr bulunmaktadır. geçtiler eoam e 1yor. min edil.me.ktedir. . "rildi4i- Obyo, 11 (a.a.)- Ai& olduQu makamın di~k•· 

S• m Helsınkıaen de bıldı cAmerika herşeyden eveh &ini bu iee oekeriı. 
IY8 Helsinki l J [A.A.]- Moıkou, 11 (a,a.) - ne göre bir Kısım Sovye! kı- cemiyeti Amerikayı harbe 

D.N.B. Sovyet tavyareleri Dan aece Moıkotara dtıımao taları ihatı\ edilmiş '~ bır ge sev~edeoek olan şayiaları ti-
/ t •Lı·...Aı· • m.aJafaa h 1ı: ı i ·t· · b" bQ· l o·"er bırMosko 1 IK 1ı1 ını uuı Finlandiya topraklan ılzerinde ata u99eı er 1 1001 ır dik açı mııtır •ııs l Al k&yet etmektedir. Bo cemiye 

et/ecele tekrar ha Ta faaliyetjne baıİ·- cuın rapmııtardır. Kille halinde va haberine ıöre ~t~ ·~de fa: tin iddiasıoa göre, Amerikan 
mı lardır. 9 A - rapılın bu hftoomda ıeoe afcı· mao b~tlarJDID gerı erı . - milletine bir taraftan sülh 

Bankok 11 (• a.) - ~ hstosta saba luımıı te tırrıre dafl &opllfı• liyetlerme devam etm.,ktedır d d T k di t 
Haıoıt 'muhabir bildiri- hın aaat beşinde Finlandiya mızın ıiddelli a&eıiyle dtııman ıer. Cephenin 400 kilometre "

1
a ~ltı ır ~ln A ger. araftan 

k.11. f · d d- . . b k d p 1 ya çete ngı ere ı e merıkanın bar 
1or: ur ezın e uıman tayyarelerı &ayrareleri daııuımıı llede ı- kader ar asın a o on , . . .. . 

Guetecilere beyanatta bn bazı mıntakalar üzerinde uç- ııları ıehrin mıldlfll ha&lırını (eri faaliyette ltulunmaktadır· be Jıreoegı soylenmektedır. 
laoan Siyam kabinea.i ~~ın muş ve askeri hedefleri bomba delerek eebre .rıraıeıe muuff•lr lar. • Şark 
dan Vatahakam demı,tır kı: lamiyarak iki lhşap evi bom olmoetur. Ahlan riUuek infiAk 

Alman askeri 
harekatı 

Ukranyada inkifal 
eltili anlaıılı1or 

si1amhı•r kan•nı:ı ıon ,. raoıın bomb•'•rı b811 aparı Beril ne h . d 
damluına kadar icabettiği balamııtır. Ablan bombalar manlara i11be& etmie&ir. Bir milı: cep esın 8 bildiriyor: 
ta~c:dirde dilfiteceklerdir. 1~- en gllı.el ve eski bir kili11eoin dar 61a ~e rarıh tardır. HenGı Yapılan laooa alunı Alman aakeri grupları 

Berlio, 1 t (a.a.)

AoaıJolo ajanıı mob•biri 

tikl&lini mtiiafaaya ~zmetmı' kubbesine tam isabet etnai;ir. tıınımlanmıran i11&ihbarı&a na· akim kaldı Şiddetli muharebe· Smolenık mıntakuında niıbi 
olan höktmet ııkı hır bita- 8 ta .h. kT b" Al sarın b•ı Alman &ırrareai dO- ı· J _,. bir tevakkuf geçirmektedir. 
raftık takibetmek azmindedir. ~ rı taı fi ısed ır man 1GrDlmD1t6r. D01mao1D Moıto· lr ueOam eul.)'Or 

mıman ra rn an tamamlan· . Berlio, ı ı (a.a.) - Bona mnkaLil Ukranyada fe,.. 
B • So f DUŞlJ tara raphtı bir .rece evtelkı . . k'd M k 11 ( ) k&lade faaliyet vardır. Harbe ır .,,. vopara . &aarrozaoda 8 delil 10 tanıre D.N.B. Şımalı Şar ı en re Ol OY& a.a. - . . eni . . . 

batırıldı Çek ordusu DİD dD96r6ldulG ıoıaeılmıı&ır. len düşman tayyareleri dün ~~oleosk, ~olm. Bıyalaçer :ard~ bı~ sahada möbı.~ mik-
Moıko,. aseriode d6ımıorn to raklan üzerin kof ıstıklmetlerınde muharebe . ~ıyada ve motorlii kd 

Berlin 11 (A.A.) - 16od01 f1lik1ıf harekeliode &ar gece Alman p Be r e g"tme lere kıtalarJmız pütün gün de alar ıştır&k etmektedir. 
Alman bombardıman tay· Ruıyada teıkil rırelerım·ı beı d6emıo &ırr•re de uçmutlar ve_ r ~n 1 

v.un etmi•tir. .Muharebelerin möıbet bir 
yareleri Baltıkda D~11l a~ası- ediliyor 11 dOearaımae&Gr. ie tefebbüı etmıtl~rdır. Tavya Hava kunetlerimiz kara tekılde inki,af 8ttiği anl•tıl-
DID Şimalinde üç hm tonılato re ve dafi toplarıyle ~arşıla~ kuvvetlerimizle işbirllti yapa- maktadır. Almanlar harp oe-
luk bir. ~uı ~apurunu bbr.Dllf Loodra, 11 (a.ı.) - lırını ~ek ıub~rlırı &arafıocıın n•n düşman tayprelerı gerı rak duıman motörlfi Te piyade ticesindsn nikbin göröna.ek-
lar Ye iki bıo tonluk deldeıler Oeill barioire ouırı Sotret Htk te ıdre edıleoeill te bu k~tı döomete mecbur kalmış ve te leriyle ba•a meydanlarma tedirler. Harp diğer yerlerde 

isabetler Raıradı Qek kı&ılarının hasır· lar Sotrea kumıodaoııı emrın· .• L!- 1.-• !duo •"' darbeler~ l ~---.....ur 
-ludıtmı IGfı.il*· ~ lrllr • ...._._ • ..,..,. tebMnlerı -..u -••....... -.ır · pe aanı • 



J 2 AGUSTOS - 1941 Sah VENi 'MERSiN 

i L A N 
T.C. Ziraat Bankası Tarsus şubesinden; 

28 ı J sayıh kanuna göre 1aksitle11dirilmiş müt~selsil kefaleili borcunu vadesi geldiği halde 
ödemeyen musalla mahalleiin<leıı il umsu Yusuf oğlu Vasinin aşağıda budu t ve n1ikdarları yazılı 
lussah tarlaları tahsiliem val kanununa tevfikan 12-8 9 4: ı tarihinden başlı yarak 21 gün nıüddetle 
satışa çıkarılnırştır. 

ihaleleri ı-9-941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat onda Ziraat Bankasında yapılacaktır 
Artırnıa bedeli bankamız alacağım kar~ılamadığı veya haddi layik görülmediği takdirde en 

son artıranın taahhüdü baki kalmak. şarıile artırnıa on gün ruüddetle askıya alınarak ı 1-9-942 
tarihine rastli) an perşeınbe günü ayni saatte ihale olunacaktır. 

ihale bedeli peşin olduğu gibi dellaliye ve sair bilumunı nıasraflar alıcıya aittir. 
Kati ihaleyi ) aptırıp yaptırmamakta ltankamız muhtar olduğu gibi kati ihale)e kadar borçlu 

borcunu taınameıı öderse muamele fesh ve iptal olunacak ıuüşteri ise pey akçasını geri almak
tan başka bir hak id<lia · ıııda bulunmıyacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer 

alakariarların gayri nıenkul üzerindeki haklarının hususile faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı 
n1üsbitelerile birlikte yirrui giin içinde baukamıza bildirmeleri aksi ıakdil'de tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedeliuin payla1 masından mahrum kala~akları ve daha fazla malô.ınat almak isti
yenlerin baukaınıza müracaatları ilan olunur. 

Tapn senedinin 
hmi Tarihi N o. 

H omeu Y O!tut Ki. evet 10 
oglo Yasin 834: 

, > 134 

> ,. 138 

> > 136 

c 132 

HUDUDU 
Deku .M.M . Köyü Hisesi 

3465 770 Qata.lkeli 7 Dogoeo tarik ve camnson araZİHioden dikili büyük tar 
-s2Iası kum geçidinin mecrası kuzeyi Nabli şemma tarlaıu 

45 965 > > 

55 158 ) 

55 158 > , 

50 562 > > 

ve sazlık güneyi. 
Dogusu tarikiam kuzeyi kiraz İsmail ve havaca :Nah 

Ji tntlnga batıst ahmet -ve Kaaırmanlı ogla günen buınsa 
zade Ynsnf tarlasile çevrilidir. 

Doğaeu Şerif kuzeyi Hakkı bey batısı humsn zade 
Yasnı' gü ı. eyi humsu Yusuf ile çevrilidir. 

"Doğn~u tarik kuzeyi sahibi senet batısı Şerif güneyi 
Humsu Yusnf ile ç~vrilidir. 

Dognl\U Şerif kuzeyi Şerif batısı hrik güneyi buınsu 
Yusuf tarlasile çevrilidir. [537] 

ilan ilan 
Tarsus icra memurluğundan : D;:i~ı f;~ Deniz Harp okulu ve lisesi Komutanhğmdan 

Sayfa : 2 

Ankara Radyosunda 

Bugünkü neşriyat programı 

Sah 12 - 8 - 941 19.00 Konuşma: (Yuva sa 
7.30 Proğram ve memleket ati) 

saat ayarı 19.45 Müzik: Radyo !alon 
7.38 Müzik; Hafif program orkestrası programmın son 

(Pi.) kısmı 
7·45 Ajans haberleri 19.30 Memleket saat aya-

8.00 Müzik: Senfonik mü 
zik (Pl.) 

9.30 Evin saatı 
12.30 Program ve 

r1, ve ajans h~herleri. 
19.45 Müz1k: Radyo küme 

l saımdan saz eserleri meme 
20.15 Radyo <Jazetesl 

ket saat Ayarı 20.45 Klarinet soloları (Ra 
12.33: Müzik Tür·kçe plak uf Ökten) 

lar. 21.00 Ziraat takvimi ve 
12.45 AJANS haberlerı 

13 00 M- 'k T- k l k Toprak mahsulleri borsası . uzı : ur çe p a 
lar programının devamı 21.18 Müzik piyasa şarkı-

13.15 Müzik; karışık prog- ları 
ram (Pl.) 21.30 konuşma 

18,00 Program ve Me~leket 21 45 Müzik Büyük fasıl 
~aat ayarı 22 30 Memleket saat ayarı 

18.03 Müzik Radyo salon ve ajans haberleri Eshan, talı 
orkestrası Violonist Necip Aş- vilat, kambiyo nukut borsası 
km). (Fiyat) 

18. 15 Ssrbest 10 dakika l 22.45 Nüzik ~aıband (Pl.) 
18.40 Müzik: Radyo salon 22.55 Yarmkı Program ve 

orkestrası programının devamı kapanış. 

i l a n 
Oz. Gedikli Erbaş orta okulu Satm Alma komisyo· 

nun~an: 
1 - Oiheti aMkeriye ihtiyllcı için aşağıda oinelöri ya

zılı or .. bir kalem yiyecek maddesi açık eksiltme ile satın 

alınaollktır . 

2 - İsteklilerin 21-8-941 günü saat 14 de yiizde 7,5 
muvakkat teminat makbazlarile okulumuz satın alma ko-
misyonuna müraoaatla.rı ilin olunur. 

T&pa No. Tarihi Oinsi H. M.M. Kıymeti Bu yıl Deniz Li -ıesıne kayıt ve kabul için mü 
11 K. eani 308 Tarla 13 7925 Beher H. lOO L. 3 - Şartnameler her gün okul levazım müdiirlöğiinde 
Sınırı: Tarikiam ve Garip ve lıacı Mehmet ve ketköı- röcaat eden okurların miisabaka sınavları l Eylül görül.,bilir. 

lü oğlu Ahmet. 941 pazarlf.Sİ günü saat 9 dR istanbula müraca~t Ciuai Kilosu 

Tapu No. Tarihi Oinsi H. M..M, Kıymeti ederıl r rin lstanbu1 Deniz komutanlığında, Mersine T. Fasnlya 2800,000 
77 K . saoi 315 Tarla 13 7925 Beher H. 100 L .. . . . Patlıcan 3000,000 
S Ş k t k l. h t l 

1 
. 

1 
N . muracaal edenlt>rın de ~l~rsınde Oeoız Barp okul T bamya 2ooo ooo 

ınırı: ar an eu er ı a me gar ıen yo tıma en urı · ' 

Firatı 

12 Kr. 
12 » 
15 > 
7 » ceouben kör Hamza tarlası. lu ve LİStiSl komutanlığında )· apılacaklır. Koru &ogan 2700,000 

Tapu No. Tarihi Oinsi H: M . .M. Kıymeti Suıava i~tirak ed~cekltsrin, kurşun ve miirek Patates 2000,000 12 ~ 
51 Mayıs 937 Tarla 13 3050 beher H 100 L. k l l I · ı IA . 1• 1 · · b b J · d Lahna 2600,000 9 > 

S Ş k t .k. b N . . 
1 

k b et' ı let erıı erı e yazı cı~tı" erırıı era er erın e Pıral\a 2400 000 9 > 
mırı: ar an arı ııım gar en ~ nrı 'ıma en ao er . . ' 

uıta Elyum oglu ibrabim cf'aube11 Hhibi 11enet Nuri. getırmelerı lazımdır. (540) 111panak 2500,000 10 > 

Alacaklı: '.rarsusta Baki Darendeli • • • Taze kabak 2000,000 8 » 
Borçln: Tiznik köyünden Garip oğlu Osrnan Nuri Özcan Zayı aakerl terhıa veııkaaı K. Domates 2000,000 5 > 

,. > Garip ogln Oıımau Nnri oglo Istanbnl Hırkai şerif Askerlik ~uhesinden almış ol- Semiz otu 1500,000 10 > 

Ali Ozoan. doğum muvakkat askeri terhis vesikamı kazaen zayi ey-

!'duh. bedeli Mu. 
336 lira 

teminat 

360 > 

300 )) 
189 )) 
240 » 
234 )) 
216 > 

250 > 

160 ) 
100 ,. 
150 » 

2535 

[527] 

190 lira 13 kr. 
5 8-12-15 ledim, Yenisini alacagımdao eski veıikanın hükmü olm~

Riri !ıCİ a rLtırmanın )'a pılaca~ı yer. giin, saat dığmı ilan ederim. 
3- 9 · 941 çarşamba günü aal 9 dan 1 O a kad~r İstanbul Çıkrıkçı Kemalettin m&hallesi Sarı Ki- ---------------------

ikinci arUırnuuun yapılacağı y~r, gün, saat ner sokak No. 4:7 Masa Klzım oglu Aynel :M:e· . İ 1 8 0 
ı ıı. ?_!~.ı .~.~~!~~!~,~: g.~.'.:~. ~~:.~.:~~;· ·~.~~-:(1 k.~:~:.: 

15381 
tek 1~emlali n çerıer: 318 dogncnıu Beden T ır~iyeıi lçel Bölgesi Baskanhğmdan~ 

den lUbaren 94t - H12 No ile tueue lcr• dairesinin mua17en numın a n l - ~Jel'Sill ~pOr SahaSılllfl les,·iyeSİ, etrafına 
11nda herketin gOrebilmeıi için açıktır . tıanda ya:sılı olanlardan Emn'ıyat Mu·du·rıu·u·u·nden pist ve oturma yerleri inşası ile kosu yolunun 
fıala maldmat almak iıteyeoler it bu ıartnımedeki 941 - 1112 deıya • 
aumaraıile memuriyetimi•• mQracaat etmelidir. l . . ta .• edı"le 80 3 9 86 ıı· alık ke , . ..d .. 

1 
.. .., .. b" d 1 .1. yapı ma~ı ıcıu ıızı u n • r . 

2 - A.rhrmayı itlirak için yakarıda 711ılı ki7metin yDde 7,15 1 Emn yet nıu ur ugu . 1.nasınu! . ~ l~ ı sıva şif evrakı Ü.zerine açık eksiltn1eye konulnıuştur. 
11ıı~eunde. pe1 nya mmı bır ~ankanın temıaaı mektubu 'tn·dı ve badanasını ve bazı yerJerının ıaınırı ıçın tan . 2 Ek .1 13 8 94 t· ·t · t d"f d 
eddecektır. (124) . .. . . .. ~· • · sı tnıe · - ı flrı ııne esa u e en 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarlann ve irtifak ıını. olunan ö5o Lıralık keşıf evrakı uzeı ıne açık Carsan1ba günü saat 11 de Nafia nıüdiirlüğünde 
hakkı ıahiplerinin gayri menkul tıserindeki haklarını buıuıile fail eksıltnıeye konulıuuştur. • • . . d l k 
T" maarata dair oıan ıddialarını itbu uan ıarıhtn~en itibaren yirmi 2 _ Fksilıme 23_8_941 cunlartesi günü saat toplanan konıısyon a yapı aca tır. 
stın içinde nrakı mDıbitelerile birlikte memurlyetımiae bildirmeleri "' • 3 )J kk• t t } 0 at a • S 603 rra Ol 
icap eder. Akli b&lde hakları tapu ıic.illle •~bit olmadıkça 1&tıı bedeli 10 da Mersin Eınniyet nıüdürlüğünde teşel~kul - uva a en lll p ı a ı ı up 
DlD payla,mHından hariç kalırlar• k . l d l kt bu ınikta·• teıui 11 at parasının makbuz fllUkabilinde 

4 - GOıterilen gtınde artırmaya itıirak edenler artırma tart eden OIUlSYOll l\IZUZUll 3 yapı aca il'. ~ , , . 
nameainl ~kumuf T• lQsumlu mlaumat almıı Te bunları temameo 3 - Mu uakkat ten1"ıııat nııktarı 48-7 5 Lira ıualsanrlıgına yatırılması veya baııka tenıınat nıek 
kabul eımıı ad •e itibar olunurlar. ~ k • "b f · rr• d 

6- Tayin edilen ıamanea .ga7ri meokul tıç defa batırıldıktan e kurUŞ Ol p ı"stukl"ılef bU Oll.ktar parayı ()}3(- lUbUUU OIUJSyona 1 l'az elnle eri ' I ıcarel 0 8SI 
ıonra en çok artırana ihale edılır . Ancak artıma bedeli muh.ımıırıeıı V ll " "k I 'l b ( l f• l a)A t 
klymetin 7Gsde 7etmif befiDl bulmaz nya l&tlf iıteyenln alacağını saudıuına veya teminatı [l}lJVakkata fileklUbUllU VeSI asını }3fllı \l Uflfl)8 arı ve az a ffi ufl}Q 
rııchaı:ıı olan diger a1acakıı1ar bulunupta bedeı buo1uın o gayri meı:ı " l k · tr ı · Naf·a r1u·· du'· rlu" ğu·· ne ve bo" loe 
Jr.ul ile teminedilmit alacaklarının mecmnundan faslaya çıkmasa& en 9ok koıuisyona ibraz elmeve n1ecburdurlar. a ma ış .yen ernı ı 1 " 
artıranın taabhtıda baki kalmak Qsıe artırma on bet gtın daha temdit J b k ) .., .. ll "IA ) 
n OD befiDci gtına a7nl ıaat:la yapılacak artırmada 4 - isteklilerin Ticaret odası vesikasını vila- aş an ıgına muracaa arı ı illl o unur. 
bedeli utıı iıteyenln alaoaıına rtıohınl olt.n dilH alacaklıların o ga1rı , • • k l 30-5·· 7 -12 (5 15) 
menkul ile temin edllmit alacakları mecmuundan tasla7a çıkmak yet komısyonundan alacakları ehhyet vesı a arını ......,, ...... ~,,.,.,,,="="'="""",.,....,,,=~~-==-==~ ........ ~,,,,==~=!!!!!!!!!!~= 
ıarlilt>, eo çok aruı raoa ihıle edilir. B~1le bir bedel elde edıl- konı"ısyo a ı"braz edeceklerd"ır 
mene ıhale rapılmaı, Ve bu ıa&ıs talebı d6ter. il • . 

e - Gayri menkul kendlılne ihale 01 .ınan .kimae derhal nya 5 Fazla ınahin1at ahnak isteyenlerin Enını-
~erilen mtıhlet içinde parıJ1 Termeue ihale kararı fe1holuoarak • 
kendlıinden 8TTel en 7Dlı:aek tekitte bulanan kimle araetmit OlClugu yet fl}Üdiirlüoüne fl}lJl'acaat etmeleri Jlan OlllJl\Jr. 
bedelle almata rast oluna ona, rası olmas, Teya bulunmasa& nemeo " 
on bet gCln mClddetle artırma7a çıkasılıp ea çok arn.rana ihale edUir {531) 7-12 15 21 
lkl ihale ara11odaki fark ve geçen glloler için yQsde 5 den he11p 
olunacak fala Te dlıter zarular ayrıca hQltme hacet kalm&kaısın me-
murl7etlmisee alıcıcfan ıahıil olunur. • •tl8,, 

2004 Numaran icra ve iflas kanununun 1~ inci madde 
sinin 4 Uncü f1kı·asına tevfikan bu kayrı menkul ıahip 
lerininbu haklarına ve hususile faiz ve maaarife dair 
olın iddialarını il1o tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı mOabütelerile blldirmeleri •kal halde hakları 

tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 
masmdan hariç kalacakları cihetle alAkadarların işbu 
maddenin mezkQr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 
daha fazla mıll\)mat almak ietiyenler 941-1112 Dosya 
numerasila Tarsus icra Memurlu~uoa mOracaatları 
illa olunur. (639) 

Yurttaş; 
T. Hava Kurumu

na üye ol 
Yeni Kerain llatbaaawıda ..Buıboı~. 


