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Gelen haberlere gCire Rus hü

kftnıeti Moskovayı terk ettigi veya 
terk etmek üzere bulunmaktadır. 
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Sovyet resnı i tebliği: 

Şiddet· 
muhar beler 

Bütün c ph boyun· 
ca devam etmek 

tedir 

A imanlara gör~: 

Artık Rus 
cephesi 
yıkılmıştır 

Rerlin, 11 L R.a. 1 -

Bay Harriman diyor ki ; B. Selik Ergündüz 1 
Alman istilası Rus- Belediye riyaseti vet 

Norveç 
açıklarında 

yada millivet hissini kaletine tayin edildi Bir kaç Alman 
kuovet!endiı mi•tir · · b t r ldı r Vilhet Murıf. MüdOrü Bar gemı•l a 1 1 

1 

Şefik ErQ"ündüz Me~~ıf VekAle&i. Londra 11 A.A _ Amiral-
nin muvafakati ile Dahiliye Ve~ k d . · b"ıld "ıriror· . · ~ . · lı aıresı · 
klletlnce sehrımiz belertııe~ rıra· DA ıu Rua ~epheıindeki 

Stalin 
D Ml.lletı• 1'çı'n S8V8'8R bı'r seti uzifeleriui tedvire meD'ur k uemanhes' milnakıleeine te 

Ask"'ri kaynaklardan . V . . . mer ez .oep ~ edılmıetır. iaeeeiM raıımak iı&ediQi rardı• 
Mo11kova, 11 [a a.]- N. B . -ajansıııa diinkü aske- .1 .1 Bar Şefik Ergündılzün bu ma muvaffakıreUe mAni olun• 

Sovyet tehğ : ri tehtig hakkındl\ şu miitem auamulf taziteJİ de her üzerine aldıQı maktadır. Qareamba ıabahı do-
10 teşrini evvelde bütün mim malamat verilmiştir. L iti baenrmHında gGsterdiQi 1ılk nanmafP. mensup denir. tarrare 

l 
düş ondra, 11 (a.a.) - sı-k lirakatla ifa edeceAi te kır· !erimiz NorveQ açıklarında düe · 

cephe bO)UllCa k l'\ arımız Şimdiden gi.irülüyorki şark Bar Hsrrimen "'Bzetecı"lere 
b l 

devam "' metli mesaisinden. iri görüele· man vapurlarına biloum etınie 
manla çar ışın a rma oepbe~imle hötün harekat bü- eunlnrı eörlemıatiı· B · k "' riodeo ve hıcr(ibelerinden eeh· ıerdir. 
etmiştir Vıyazma , rıya_ns ' tiiıı pitin dahilinde muvaffa- Bır haha evvel Moskooadao rimizin istifade edileceAi mobak Qok feoa bava eardarıoa 
ve Maripol istıka~etlehrındo kiyetle devam etuıekte olda· avrıldım. Aııkeri vn:ıi'fe\ hakkın k k raamen bazı tarrıreler geri 
bilhas'.'ia çok şiddetli mu are- ;;u gibi <E'"'velco tesbit edi· ~a mütalaada buluonmıracağını· a t~;ndiıini tebrik eder ve döamüıterse de diQ'erleri muvaf· 

8 
t şrinde 39 "' amafıh Alman askeri bareklll folureıli ıaarruılar rapmağa 

beler olmuştur .. e . . leo plfı1.a göro> de'\'am edi- Ruslarııı mukavemetini deırnıa muuffakıyetlerini dileriz. 
t 

t bedıl "' muuffek olmueıar bir gemı rtt· 
Alman tayyare~ı a ırı : ,.,0 r cümlesi İİ" buouk aydan- ısa de Alman istılbı Rusrada . . a· . lrayıbımız 2'' " ,. y millı t ı k B A"J h M (ek kılmıe bir clektri:C Hn&ralı tan· mıştır. . ızım "' beri Alm.rn tobliğleriııde çok 'f6 Perur 1 cereyanını kllV • ~uuna man e rib edilmiıtir. GündOı de deniz 
tayyaredır veılendırnıieıır. Ruoadn harret ıarrarelerimiz baeka bir hücum 

-·- geçmiş olmaıunaB ra~meo verini deQıeıklıklar olmuetur. Antalra mebueu Bar Ab· reparak 1600 tonluk bir ~aıe 

R U Sy 
da yine geçmekteılir. n gi\nkii Ruslar pılot ve tanklarda 'ecrü· durrahman Melek baıı ıe&kikler gemisini bombıt\anuı ve aemınıo 

Dördüncü. Polonya 
tümenı tef kil 

ediliyor 
Lonr:lra, ı 1 (a.a .) -

Polonya muharebesinde 

esir olunan askerlerden hin 
danesi günde Rusyadaki Po
lorıya ordusuna kaydoluomıık 
tadır. Üçuncü bir tümen da
ha hazırlanmıştır. Dördüncu 
bir tümen teşkil ed ilmektedir. 

Bu tumenlerin techi1atı lngil 
tere ve Amerika tarafından 
ğöl\derilmiştiı. Polonya He 
Çek huktlmeti ara 11daki an

la.em 1 inkişai etmektedir, An

laşın 1 1ktisadi olmakla bera

ber askeri sahada da bir ış
birliği tasarlanm~ktadır. 

Bulgarı ~tan 

ita/yad n hiç bir 
h rp gemi i alma· 
dığını bildiriyor: ---
Sofya 11 a .a 

bu oümle evvelkilerden daha belı makımeUPru melıktıı. A01e· de bulunmak üıre eehrimiıe mOrAtıeba\ı gemiri terkeımı11ler 
çok manalıdır. rıkan taunrelerıoın kulleoıtı gelmietir. Mumeilerh bugün dır. Dıaer iki gemıre de hücum 

Alman askeri harekatının 

gaye i şehir ern.zi zaptı tlegil 

döşmaurn savaş kuvvet ~e 

kudretinin tahribidir . Diişm~n 

münakale lıatlarıııııı gerilerde 

tahribi de hu plana dahildir. 

Alman askeri tabiyesi geniş 

Rus erazisinden içerlerine 

doğru Alman kıtalsnnı çeke 

rek kurtulmasına müsaade et· 

meıniş ve düşmanı muhare

bel re tııtuşmağa ichar ey le 
miştir. Diişman Azakdeniziu
clen IJeoingrada kadar düz 

hir cephe üzerinde do rabil
mek için ugraşmış isede ilk 

defa olarak Kiyefte çevirme 

hareketi ile imlıa edilmiştir. 
1 kinci defa olarck d'l Merkez 

cephesinde 600 kilometrelik 

bir erazi üzerfode Viyazma 

ve Briyanosk cepbeieriııde 

geniş bir yarma hareketi yap 

mak nıümkiin olmuştnrki bu, 

düşman cephesinin yıkılmasJ 

demektir. 

Hu kati hir netioe telak-

tarzlarını öQre&ınek üzere gıdeO Arioıaba ideceklerdir. iri rot• edılmıeıir. lkieer bin tonluk olan 
Amerıka!ı s•JbBslar vaıiıeueo cul k ~ bu gemilere de isabetler karde· 
çok memnundurlar. Ruslar &.. u tar dılerır.. 1 h . r- dılmıetir. Tarrare erin epsı 

merikan ve İngiliz makioisııeri 8 M h t D .ıe/İ dönmüelerdi;o. 
gıbi her 68'i pek çabuk ÖQreD" • Q mu e., ----
mektedirler. Mersinimizin retitıtirmie ol- Rusyadan alınan topraklar 

Russade muhim mikderda du~u kırmeUi eııhaıreılordı>n 
mühimmat imal eden fabrikaları Antak1a memlP.ket hastahanesi 
geıdım. Makinelerin mükemmel 
9-1 aıımle kullanılınası Rus mu" bae hı.>kimi dok&oı: operatör 

Avrupayı doyurmak 
için işletilecek kaveme,inin sırrını ıfea etmekte Mahmut Develinin bo defıt 160 

dır. retaklı D yarbakır memleket 
Harrimon Rus torrareci ve hae\ahaneıi bae bekimliQine ta• Beru, 11 (a.a·) -

makinislhıriuın mesai saauerı rin edildığlni memnuniıeıle ha~ L1lsüvis gazetesinin Ber-
dıeıııda çalıemalerı ve kabilireı ber aldık· lin muhabiri gazetesine şu 
l0rıoden baheetnııe ve lanarere B. Mahmuı Develi c;ok iri haberleri bildirmiştir= . 
knreı ıeekilıl\ııı aıükeınmel oldu· R syaı11nın J8 !!al bir doktor te bir operatör arni Avrupa U • vc;:ı 
aunu ve terrore &ehlıke~i ıama· kb 1 h samanda kıımetli hir idare ami· edilen kısmının müsta e ı -
nındn her eerın iri oldu~oou d b sörleo:ıetir. ridir. \'eni vazifelerini lebrık timalleri en ~İ!8 . e ütün Av-

Harrımon eöılerıne devamla ede e burada da her rerje rupanuı k'"ndısmı rloynrması-
gerek harb malıemesı ve gerek old:Q': gıbi muvaffakıretler di· na yar1yacak bu arazinin işle 
ham madde 1ardımıuda bulun· leriı. tilmesiyle alakadardır. E~er 
mak için Moekovara Kiıtik. Yl\· şimdi Avrupa geniş istatüsü· 
ni biı Moakovarn idealısl sözler Amerika nü koruyamtlısa btşka hiç bir 
söfleme~e gitmedık. Bi:r. orera zaman kornvamıyacaktır. Son 
bir İe adamı gıbi gırnk. lııgılız 
lerin Ruslara raptı~ı rardımdan Yeni Panama zamanlarda Alınan ba~;nı Fran 
Qok ınütehaeıııs bulunurorum. ~aya kar~ı tıayırhah düşüuce-
lcıgılızlerın ravecakları ieler hôkiimetini tanıvor ler izhar etmekte olmasına gö 

hakkında hlmadım vardır. Mor . A Cuoı· re Avrupa işbirligi yoluna gi-
kovnda Lord Bıveı bruk 9e ben Vuıng&on 11 A. - . 

bur reisi RuneU bir gaıeıeoi· rilmektedı_r. __ _ 
bir doe& gibi kabul edıldik ve o ler ıoplanlı11nda eo beranaUa 
suretle muamele gördük. Ruslar 
bize ielediğımlz malumatı urdi butunıou11tur: inuiliz Krahnm ö~ünde 

Ruzvelt 

Alman-Rus 
MüLorekeai haberin 
den malum~tı yok 

Vaıiogtou ,1 ı A.A - Gfte• 
teciler toplnutiıında Ruuell bir 
gazetecinin aür.line eu -cnabı 
vermietirı ~ 

Rusranın • mukuemeUnin 
belki de bir mOtareke durumuna 
aeld\Qıne dair hıQbir rapor al· 
mıı deailim. 

Çin Askerleri 
lngiliz alaylarında 

talim g6rüyorler 
SeJabiyetJi mahfdlerden 

ögreui)cligiu6 gi•re bazı Çin 

k>~aları bticnm ve baskın kı
taları te~kil etmek üzere Bri
t ıuıya alay Jarrnda husoal hir 

talim görmektedirler. Hu ta

lim çok sıkı ve hedef talime 
i~tirak echınlere müstesna hir 
dayauıklık ve teş6bbös kabi 
Jiyeti vermektir. 

.. Her türlü lıav& şartları 
ıçtude gE>ce ve giindiiz vapu

ra biıım~k, ka.rayl\ çıkmak, 
malzeme veya kıtaat nakle

deu lıususi <leo;z nakliye •a
sıtalarırı ı sevk ve idare etmek 
ve uzuu müddet yiyecek ve 

malzeIDe "lınmad"n harekat· 
ta bulanabilmek usulleri hil. 
lıaRRa Ugretihn6ktedir. Keza 

piyade silablariyle tanklara 

nasıl hücum edilecegi, her 

ti.irlü trng"llttrin KÜratle ııuıl 
aşılRcagıda ögretilmektedi r. 

B. Enver Ünal 
İ zmire gitti 

Cumhurireı Mılddei Umo• 
mimiz B. Enver Üoal meıunirıı 
almıe ve mezuuire& mOddetini 
geoirmek ılzere lımire gltmiııir. 

Mumailerhe Cumburireı mad 
deiumumi muuini Vaaıt K11• 
mA\11 tekAlet etmektedir. 

Bulgar aj n i bildıriyor; ki olunabilir. Alman streta-

Bulgarİtıtanm ltalyadan jisi vo kıtala.rı öç buçuk ay· 

harb g ~mileri satın alacağın~ dır olduğu gibi ayni 'IÜratla 

dair son zamanlarda hususı işliyecektir. 
ınaksadlarla şayi llar çıkarı~- -----

ler. Stalıu ve Molotof Rus mil• psrıamada nki olan deQ-i· 
leti iQin savaean ciddi adamlar• tiklikler bu memlekelin ani' '1: 
dır. Yakında Vaeinııtona gidece- ea810a ıamamirle urguodur. 
~im. demietir. merikaoın reni hükOoıeti ·~~ı-

---- masuıa harret ediloıamelıdır. 

Amerl• ka A ·ka ve Panama hük6oıetle· 

Avrupaya yapılacah 
bir ihraç tefebbüsü 
manevrası yapıldı 

İki kardeşi tirden öldüren 
bir şerir yakalan~ı 

Tahminen bir lif enel 8e
rid ile Arslan körQ arHında 
Altılı rarlaeıuda ArpeQ Sakarla 
köründen Akterlik Hılaeriu ot• 
10 Mustafa ve biraderi Latifi 
gece ururken tabanca ıle öldft• 
ren Oandır kör:\nden Ahmed 
o~lu Ahmed Kucu bo defa jsn• 
darmalarımız tarafından raka• 
lanm111 9e evrakı ıle bırlikta 
sorgu hakımlıQ'ine tevdı ediımie 
' r tur 10 

' akladır. Bulgaristanın hıç 
hir haı p gemisi satın almadı
~mı Bulgar ajansı kati sur6lte 

tJkzibe selQhiyettardır. 

İngiltere 

PAPA 
Muhariplere bir 

ıulh teklifi yapa

cakmıf 

r
. m~r• .. si münHebetlerioden hiQ 

h 
1 sı, .. arbe girerse bir detieiklik roktur. 

Londra ıı (A.A .) -
tskoQyada. bir yerde bnlu

ıııuı harp mubahıri yazıyor: .. ~ 

Medeniyet harap 
~lacaktır --Tokyo, 11 (a.a.) -

Alman 
askerleri 

Kral Altıncı Oorç bel ki 
bir güıı diişman işgali altııı

daki sahillere hiioıım oclecek 

K
endi ölülerinin \olan Britanya hiionm kıtala 

rının manevrnRwda hazır hn. 

lrana 20 bın kom· 
yon gönderdi 

Paris ı J a.a 1stihbar;tt nezaretinin ileri 

Tap gazeteRi Berlin muhıa gelen bir sösıcüsi~ beyanatın-
iJzerinden ile.rli- lunnıuştur. Krıtl m"ııevrıtlıuı 

. . • da harp her an dıger bölgele 

Lo 
d 

11 
( ) b_ırı gazAle~me Pap~nın muha re yay l~bilir Amerik:t hRr-

Y
orlar yiikıwk riıth~li doniz ve ordu -- l sah1tyları ile hiı likte tıtkib~t 

n ra, a.& rıbler neıdmde yem bir sulh 
1 

Birleşik krallık ticaret kor- _ _ . be gırerse med"nıyet harap o 

Muı. ... ou 11 A.A - Ror~6- ııuştır . 

rin husu i nıuhHb rı b ı ldırıfor: 1 Dımiz uakliyo vasıtalariy· 

k ııarm- te~ebbusunde bulunaca~mı bıl lacak ve beyuelmild deniz tica 
porasyonu ıran ara yo d' k d" B ı· · _ . . i in 20 ırme te ır. er mdekı mah- reti sekteye uğrıyacakiar. 

Graıoıra Voloeta gazetesı le ııakledil-'n askerler bir h . 
Brıyaoak\aD aldııtı son &elgra~a ı koç gölü kıyıla:-ına çıkış ta-

da munakaleyı temın ç r· ıı d aldı,. h b 
b

. k 1 "önder- ı er en 151 a ere göre 
ın amyonu rana " h kl 1 . . t" A . da Iran sul te ı ı ~u maksatlaa ya-

mış ır. ynı zaman k d .. 
1 

• • - pılma ta n · 
kara yo larınm ıslahı ıçın gun __ 
dı• 350 ton yük taşıyan demir l - Bn~un muharip 

yolları hır sene geçmeden üç memleket!erdek~ ~adın_ ve ç" 

bin ton iş yapabilecek kudre cuklarm ıaşelermı temın içi:ı 
to çıkarılacaktır. Avustralya yardım etmek. . . 
mQteharrik malzeme gönder- 2 - Gelecekte zehırh mad-

mekle ıslahata ıştirAk edecek- delerin kullanılmasının ö11fme 
tir. geçmektir. 

"'Öre S et ordularının Qevrıl· 
e OfJ . . limi ~·apmıştır. Aakeı i başka 

· 1 mühim hedeflerının 
mıe o ttn en -vapurlarla gelen tıuıklar kam Panama 
önılne geoılınıeıır. Sovret lopou 

Vapurlarını ailah· ıarııe tarrareouerinin part~k ha· yon v~ _ıayya.re~·e ka.~şı koy
rAk'" kılalara perlnk mudafae ma takıhetınıştır Huoum is-

/ondır,ıvor imlıAoıoı vermıeıır. Bo11ur.IR be· tlhkam askerleriyle denız tay 
VaehıKtoo 

11 
A.A _ YAni raber Almırn ııerı bar .. kelıode füları tarafırıchuı yol hazır

Panama hülqlmeıı Pnnama bau· •erakkıler devam ernıtıkıı:ıdır lanJıktııu sonra deniz askeri 
dıralı 9apurların sı lA.hıanmaırnı Fııkal Alman ukerl~ri ıler: ve ıne~lıur lskoçya alayının 
meneden kararı ıaavederek ra· lerken Alman askerlerıoın ölu ı 1 · f d ı 
kında tapurJarın ıilAhlandırıl• ııQınları Or.erinden aeçmektedir er orı .. tara 

1~ ~n yapı ~ıştır. 
mHına karar ureoektir. ıer. Hucuma ıttırak atmıı olan 

r.ınRu ft- pıldı ktan ıoo 
r •t kaı 1 lıivkıf ed lmıeıır. 

.. 1 ,\Al• ın tıu ıkı kır ... 
utıe ' &~•· 

ciıklerı ıkı kız u baba ve skNıba 
lıuı tarafınd Eın teıt ' k edilerek 
kıskctno\ık saikıu~ıle öldtird~"'ft 
ıanılmalıtıadır. • 

Bu azılı eeririn rakal~nma• 
aınrla jandarma bıtı Quuea Ca· 
fer Şlmeek ile, Arslan köra in· 
rakol komutanı Ömer E&ilik 98 

arkadaeı rının takdire deter 
h•1mP\le Rôrül.ntis•tlr. 

kıtalar inalın öııünd~ bir göıı 

teri yapmış bötiiu taliml~r 

tam bir mnvaffaldyetle ve 

tbm hir ahenk içinde ol

mu,ıur. 



12 - ı nci Teşrin - ı 9'1 Pazar 

i l a 
J arsus mal müdurlüğündin : 

n 

Huounu Mevkii Kövü Miktarı Cinsi -----

VENi MERSiN 

i 1 i n 
Tarsus Mal mü~ürlüğün~en : 

HUDUDU Mevkii Köyü 

ikinci kat Bab;.rıl 
Dotuıu ; Adana ırmatı Sarı kamış Baharlı 

DoQ"usu 
hektar Tarla Batısl 

: yol 
: Abdu,baki 
: Ômer Bahıı ; Şif 

K uzayı : Ali otlu Amel tarJa!;ı 
Kuzeyi 
Güneyi 

Güneyi ; Ramazan 

Doğ-usu ; Memet çavuş tarlası Kızıl otluk Baharlı 2 hektar • 
----- Dotuau 

Batısı ; Abdülvebap tarlası 7570 M2 
Kuzeyi ; Tabir 
Güneyi : koca 

Dotusu ; koca tarlası 
Batısı · kum 
Kuıeyi ~ Şif 
Güneyi ; Kum tepesi 

• 
karın 

2 hektar • 
1510 M2 

Batısı 

Kuzayı 

Güneyi 

Dotusu 
Batısı 
Kuzayı 

Güneyi 

: Ômer 

: Mustafa 
; Vehap 
: yol 
: Şif 

: Şerif 
: Durmuş Ali 
: Çoraklık 

ı Adana ırmatı 

• " 

Sara kamış • 

Mıktan Cinsi ---
3 hektar Tarla 

6760 M2 

1 Hektar 
8380 M2 

1 hektar 
8380 M2 

Hudut, miktar ve enafı yukarda yazılı öç kıta tar- Hrıdnt, miktar ve sair evaafı yukarda yazılı öç kıta 

Sayfa 2 
. 

i 1 a n 
Tarsus Mal mü~ürlüğün~en : 

HUDUDU Mevkii Köyü Miktarı Ci nsi 

Şarkan ; Abdil oğ'lu vere Göper Namrun 5 dekar Bağ ve altlı 
seleri tarlası kala köyü üstlü bir o-

Garben ; Ali çavıış vert sesi bağı dalı ahşap bina 
Şimalen ; Kör Ali veresesi bağı 
Cenuben ; Memduh evi 

Hodat, miktar vt-sair evsafı yukarda yazı lı bsgı Şam 

Jar köyünden ve elyevm Tarsus m aliyesi ntlı tahsildarla

rıudaıı Ali o~lu Amet Giingör çalılık ve taşlıl! bir lıalde 

iken emek ve par"- Hrfı ımre t iyl e meydana getirip heg he. 
line koydogu ve içeriıiıa e altlı ve listl ü iki odalı bir bap 

b!lne inşa ettirerek on ~enedenbor i fu ı lasız ve ni zasız ve 
höımü IJiyetle tahtı t aRarrufunda olnp i hya ve imar yolile 

namına tescilini tttltıp e tmektedir. 
Bu hag ve ev hakkıuda bir hak idclin e loııler ve hi

l&fıo'\ mal tim atı olanlar vınso. 27 / 10/941 tarı lı ino rnfi sadi f 

layı Taraal'nD Baharlı köyünden Arif oglu Şerif Ôzçelik tarlayı Tareoaun Baharlı köyünden Hasan oğla Ramazan 
hali, çalılık ve ormanlık bir halde iken emek ve para aarf çahhk Te ormanlık bir halde iken emek ve para sarf su
ınretile tarla haline koydogo ve on yedi aenedenbel'i niza. retiyle ihya ve imar ederek tarla haline koydu~u yirmi 
sız ve faıulat4ız ve höımö niyetle tahtı tasurufunda olup ı;ıenedenberi tahtı tasarruf ve ziraatinde olup bu müddet 
imha ve imar yolile namına tescilini talep etmektedir. zarfında fasılası~ ve nizuız olarak tabl;t i'galin~e oldu- Ptı.zartesi günü keşif ve tahkikat i ç in uı lrnlliue memur 

22/10/941 tarihine müsadif Qf\rşamba günü mahalline guodan ııenetsiz taaarrufatmdao olması baMebile namıoa g<>nderileceğindeıı o gün keşi f m emuruna v'lya o güne ka
keşif Te tahkikat için memur gi.inderilecegioden bu tarla- teııcilini talep etmektedir. Bu tarlalar hakkında bir hak dar Tıusuq mal müdürliigüne miiracaat etmeleri 119.n 
lar için bir hak iddia ~denler veya hilafına m"ldm"tı olan· iddia edenler veya hilafına maitlıııatı olanlar varsa 22/10/941 "lanar. _l6_8_0_J __ _ 
lar vana keşif günü ke'it memuruna veya o göne kadar tarihine mü;;adif Qar,amba günü mahalline keşif ve tah
Tartuts malmlitlürlügüne müracaat etmeleri ili.o olocor. 683 kikat için mt'mur gönderileceginden o günii keşif memn-

i l a n 

i 1 i n 
T ırıus Mal müdürlüğünden ; 

HUDUDU Mevkii Köyü Mıktan 
....;.;.;;.;;~~-------~----..-....-----D '> t usu ı yol birinci kat Baharlı 1 hektar 
Batası : Kartal tepesi 1020 M'2 

Kuzeyi ; yol 
Güneyi : Ahmet 

Doğusu : yol • 
Batısı ; Asker Memet tarlası 
Kuzeyi : yol 
Güneyi : vol 

Dotuıu ; Çiri~li tepe Karın 
Bata~i : oca murtaıa tatlası 
Kuzeyi ; Şif 

• 

• 

1 bektar 
8380 M2 

t:hektar 
69[,0 \12 

Cinsi 

Terla 

• 

Güneyi ; Sahibi Ali Oğ, memrt ----------·-----------2 hektar 
2 75 M2 

Dotnsu 
Batısı 

Kuıeyi 

Güneyi 

; Vehap 
; Ômer 
; yol 
; Memet çavuş 

ikinci k~t .. • 

rnoa veya o glhıe kadıu T&rıms mal müdürlüğüne müra · 
caat etıneleri ilan olunur. [677] 

i 1 i n 

Tarsus Mal münürlüğunden ; 
Hududu 

Dotuau: Yol 
Batısı: Kartal tepe 
Kuıeri: Heraele rolu 
Güner i; Kum tepe 

Dotuıu : Alı:: Mehmet 
&arl111 

Mevkii 
Karın 

Orta kal 

B11tıeı : Aıker Mehmet tarlaııı 

Kuıeri: Yol 
Gcloeri: Yol 

Körü 
Bıharlı 

" 

Miktarı 

8 dekar 

1 hektar 
8396 M2 

C•osi 
Tarla 

Mersin Lirnah işleı·i i nhisarı 
türk anoı1in1 ş · rketi umıım 

Müdürlügünden 
Şirketiıuizde maaşh pnantörliiklcı· miinhaldir. 

Nakliyat işlerinde, aceıatalar ve tüccarlar 
yanında ÇHlışaıılar tercih edilektir Taliplerin bir 
hafta zarfında Şirket Onıuuı ıııüdiirlüğüııe müra
caatları Han olunur. 

(672) 10-12-14 

i l a n 
IIu<lut, miktar ve s~ ir evsarı yukarıda yazılı Jçel Ornt80 Ç8Vİrge müdürJüğÜU~Bn 

iki kıta tarlayı Tarsusuıı Baharlı köyiiııdeu Melı- Muhammen fintı 
nıt· l oğlu Ali \' iğit, hali, çahhk ve ormanlık bir M3. D3. Keıeı,;te O irnü f.ıi rn K . 
halde ikeu enıek ve para sa .. rı suretiyle taı·la ha 21s ooo Qsm Ağacı 4 90 

line koyduğu altı seuedeuberi nizasız ve fasılasız 1 .. içel vilayetinin Silifke kazası dahilinde 
Hudut. miktar ve eair evsafı yakarıda yazalı dört, kı· ve hüsnüniyetle tahtı tasaı·ruf ve ziraatmda olup \lalır ?evlet ~rıııanındaıı 218 metre nıikap 

ta tarlayı Tarsasuıı Baharlı k<»yönden Ali oğlu mem~t Yi rıamına tescilini talep etnıek.tedir. kerestelık çanı agacı satışa çıkarllmıştır 
git çalılık ve ormanhk bir halde iken emek ve p ra ~arf 2 C b l · ~ · · 
suretiyle tarla haline koydugo ve yirmi senedeubeıi ta~ı- Keşif ve tahkikat için 22 - ın ·· ~4' tarihine - .~ın eşç~rıınu e ıer 1!ıetro mı .ap gayrı 
ıas1z ve nizası~ ve hüsnü niyetle tahtı t4!\arrntunda olup müsadif çarşamba günü nıalıalliııe nıemur gönde manıulOnuıı nıuhau.ımeu b~deh [ 4 90) ku!·uşt~ır: 
ihya ve imar yolile ııa.ıı.ına teıicilini talAp etmektedir. .1 ..... d b ı l . · l · l k "d·ı· d 3 - Şartname \le mukaveleııame proJelerını 

rı ecegın en utar a ar ıcın nr la ı uıa e en- .. k · · 1 · .f • • "d" 1 ........ Bo tlll'lalar hakkında bir hak iddia edenler veya bila· J 
1
, , , I il f l /u ol l k if gorme . IStıyen ernl r\ı.ıel'Slll çevırge IllU lll' ugurıe. 

fına malt\matı olanlar vana 22/10/941 tarihine mü11adit ~. ~.eya . 1 a uıa nıa uma .~11 ar varsa eş .,ilifke orman bölge şefliğiııe ve Arıkar!lda orma11 
çarşamba keşif ve tahkik ·1t için ma1ıamne memar gönd., gunu k.~ş!.f ·~~~~ıurun~ veya ogune ~~daı· Tarsus unıurn ıuüdiirliiğüne ıuiiracaat etn)eleri, 
rilecegi:ıden keşif günü keşif memuruna veya 0 ~öne ka- mal nıudurlugune nıuracaaı etmelerı ılan olunur. 4 _ Satış 18-10-941 günü saat ı ı de nıersiu 
dar l'anq" mal mödürlögüne mür~caal6t82°Jtmeleri il&n 6 7 9 ornıan çevirge ıniidürliiğlinde yapılacaktır. 
olunnr. İ 1 1 0 5 - Satış unnımi olup açık arttırma usulil e 

i 1 a n 
T arıus Mal mü~ürlüğündan ; 

Huıtodu 

Dota.ıuı Barram 
ıar IHı 

ve Köse 
Hüeeriu 

tereaelerı 

Kom 

Batı11: Asker Memeı &arlaııı 
Ku:ıeri: Şıf 

Kövü Mikt11rı 

Baharlı ' bek&ar 
6950 M 2 

C•nıi 

Tarla 

Hududu Metkii Körü ·-----Dotuau : Yol Kumlulc Baharlı 

yapılacaktır. 

Tarsus Mal müdurlüğün~en 6 - Muvakkat teminatı 8 ı liradır. 
7 - Taliplerin "-arlnamede vazıh vesaiki ge-

Miktarı Cinsi "' .J 

10 dekar Tarla tirn1eleri lazımdır. 3 8-12 1 7 
Batı11 HaHao otlu Ali tırlaın 
Kuıeri ; M6hmet oQ'IO Ali ıarıası Satılık Ev 
G llaerl ; Abdiıltebap tar\111 l \1esudiye n1ahallesinde rnıgrıb1 cami yakının -Hudut, miktar vesAir evsafı yukarıda yazılı bir kıta tar· 

layı çalılı ve ormanlık bir halde iken Tarsusun Baharlı kö- da 65 nci ıwkak üzerinde 5 l ve 5 1 A nolu evm 
yünden Omer oğlu Mehmet Ak emek ve para sarfı suretiy- mülkiyeti satılıktır. 
le bundan yirmi ~ene evveli tarla haline koydu~u ve o za- Almak isteyenlerin evi görıuek için ayıu eviıı 
manaanberi fasılasız ve nizasız hüsniniyetle tahtı tasarrufun .. t . · · ı b · t' · - · 1 l 11 t · d · H r 1 

. · , l da olup ihya ve imar yoluyla namına tescilini talep etmek mus eC1rı 1 e 1 ışıgıru e ma ıa e mu enıı ı a ı 
Hudut, mıktar ve saır E>.vsafı yukarıda yazı. 1 tedir. 22 _ 10 _ 9, 1 tarihine ıntisadif çarşamba günü kesif Özkeue ve pazarlık içiııde hususi muhasebe yol 

GGoeyi· Kom 

bir kıta tarlayı çalılık. ve oruıauhk bir halde 1 ve tahkil:ıt iç~n mııhalline memur gönderileceA'indeo bu tar tahakkuk memunı Süleyman K urtuhışa müra-
ken Tarsusun baharlı köyünden \lehnıet oğlu Os. la için bir hak iddia edenl~r Teya hilafına malumatı olan caatları (684) ı 2- l 4-15-1 6-17-18 19 
man Yiğit bundan on ü,~ sene evvel emek ve lar varsa keşif ı~o~ ~eşif rn~muruııa veya ? . güne kadar • - ---------~ 

• d k l Tarsus mal müdurluğune muracaat etmelerı ıl~n olunur. r[)\~M'1ı'{Q)f5' 1)'1Q\l2r6I ~ 'i?1)'rö'\ 
para sarfı suretiyle ihya \le imar e ere tara · 681 l.!:1/~U\\ u ~ ~lr-'lS~~ u ~li\! 

haline koyduğu ve o Ztnıarı4anberi nizasız, fası- i l a n Hayr·ı Ozman 
lasız ve hüsniyetle tahtı tasarrufunda olup ihya 
ve imar yotuy1a namına tescilini taı P etnıektedir. Vilaret Dı'. mi Encümen Riyasetin~an ; . " 
22 - ı O • 9 :l ı tarihine ınüsadif çarşamba günii l1ersin Memleket hastanesinin bir yıllık süt ve 
mahalline kr.şif ve talıkikat için nlemur gönderi· yoğurt ihtiyaı•ı 13 -1 \-9~1 perşembe günii saat 
leceğinden bu tarla hakkında bir lıak iddia eden on beşe k.adar pazarlık Shretiyle tenıin oluna
ler veya hilafam malumatı olanlar varsa keşif gü cakur. 
nü keşif memuruna veya o güns kadar Tarsus lst.eklileriu o tarihe ka.ıar her perşembe gii-
rual ıuüdürliigüne müracaat etrneleri ilan olu - nü saat on beşte Daimi Encümene baş vurabile 
nur· 6 7 8 cekleri ilan olunur. ( 685) 

Cerrahi kadın ve idrar yolu 
hastalıklarına bakar 

Her giin öğleden sonra Çocuk Esirgeme 
ku ruıuu sineması bitişiğindeki nıuayeııehane
sinde hasta kabul ve tedavi etler. 

3-15 

Yeni M.ersiıı Matbaasında Be.sılmırJ tır . 


