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- Moskova 13 [ A.A. ] -

Günlodrce devam eden mobare 
belerden sonra kıtalarımız Briyansk 
.şehrini boşaltmışlardır. 
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Sayısı 5 kuruş Yıh ' Sayı 
Telefon No. 82 14 4028 GtrNDEL!K S!Y .Af İ -l..A.EE.!:1. .F"tK.1'.R. GAZETE.-l 

~arUa as~eri vaziyet 
Ruslarda 

Prav~a gazetesi yaııyor; Odesada Moskova yolu Atu; Müsabakaları 

Va.zivetin kötülü· 
lünii inkar etmi

yorlar 

----
Tehlike 
büyüktür 

f larp uzan süre
cektir 

Romen muvaffakiyetsizliği üzerinde Müessese kulüpleri arasm-
1 Çok fidJetli bir . da yaplldı Odesanın çok iyi 

tahkim edilme•İn
den ileri geliyor 

meydan muharebeıı 
devam etmekt~tlir Birincilili. Tarsa• Çukurooa fabıikaaı 

elribi kazandı li Mo~kova, 13 (R.a.) -
Mo~kova, 1:3 [A.A.)- 1\1.:>ııkovn 13 A.A - Pra~da ukre~, l3 (a.f} Royterin hususi muhBbiri · R k Beden ıer bireei umum mü· ıonra sut 11,10 da rapılmıılır. 
ı:ır""ntt\•a Vosta gazetesı · b" uda "" ıerı omen ıtalarırım iki ay-
u .. ..., .1 gazatesı ır :r 9 zısı · "~a , . . bildiriyor: dürlılt&l a&ıı federaııroou proQ'· Valimiz anfteeeeee kulftbleri 

vaziyeti açık şe.kilde tatbik yazmaktadır d~nhe~ı Odes:da çok knvveth Mo"kova yolıında höyük ramı mucibince bölıemit:de öte· nin müke.lletlerini tehiı etmlı 
ederek şu ınütaleaları yaz~ 1 Tehlıke bi'ı,ül!tür. Ve tehdit bır mudataa ıle karşıiastlldarı h b 1• bütün denberi oahı&ıfılmakl2' bulunan kura oekılerek birinci olerak: 

k . • . ıneydaıı mu ar~ es l . d M . 
maktadır. etmektedir. Vo uzsınmayacak ka ve as erı kaynakların verdiği . . · f Ge müeHeııe kolftb erın en enın aıııa baılarao Tanoı Çolraro•a 

1 . 1 ş1dd.,tıy le devıı.m et.mış ır. T ,. 1 k Ttnuııa M 
Al I uazz"m mik dar da deQ'ıldır. Hıı erın vıldı- haberlere göre bir çok zorluk- l b" iddetlf> de urral§, çpa .. • fabrik11ından ıonra ııra ile 

man arın m rım harbinin akim ksldıQı ve lara d kl 1- ce de a~a mıyaıı ır ş Rasim te Qukurota fabrıaaları l alr . 
tarda gerek inAan ve gerek' . . maruz kal ı arı anlaşı ldevam eden Ç"rpılfmalarda tik ııefleri araııoda Hçilen e· çp • Toryat, M RHım ber 
malzemece kayıplarına rağ· ~oa. kısa bır zamaoldda bır darbe maktadır. Bunun sebebi Ode- Roslarırı inad•~ı nıökavamet- ~pleerin mDkafatlı ahıları Mer· fabrikaları e~ı~leri &alimal H 

.. .. ıudırecepımııe 8 aumıratun. k k r b" ~ (ı "' • . b protram muoıbınce ralaralr dH 
men insan ve mslzttme ustun 1 Harp uzııo sürecektir. Kızıl or· saykı Ço ~vvet ı ır muda aa lerioe rağmen Almanlar ıo. ıio a&ıı polıavonı·un.da S b:l:eö aı \ekli beeer mermi atmııhardır 
1 .. ·· d ı V'yazma ve' . . . o· 110 tası halme koymuş olmala b .... k fe• kanı 1&rın ıımıı a ı rge, • 
u~undeu o ayı 1 

• dura ıtım •t edelıaı. uıımaoıo . . . . san Te ınslzemece uyu b k l!ilkerlik ıdbesi bar Tasnif oeıiceeinde Tanuı 
Briyausk istikametlerıode kı- kayıpları büriiktür. Askerleri· rmdan 1.lerı gelmekte~ı1·. Oda dakarlıklarla 3Rkeri yolların :•• 

8 .~:ar NecRti Al&ın Bulak Oukurou fabrikası ekip birinci 
talın ımızı geri itınege ıno'{'af mizlo cesareti ve kum.aodanısrı-1 sa askerı bakı.roda~ Sıvastopol ele geçirliıne11i için yıgın ha- ıı:n~a~ı dateUiler u kalabalık li~i.ni . •e. terdi mOeabakalarıo 
fll1' olmu~lardır. Diişmaıı iler İ mızın wa~aretı. ve aıım_ıe~i dür kadar eh~mmıyetlıdır'. Ruslar liııdfı tank ve piyade kuvvet- bir halk killeei huzurunda ıe- bırıncı, ıkinci ve ö~tıooGIAIGoCI 
l 

.. b . oktalarda henüz me01u ezıleoe{tıue eıı buruk bir burada bır çok yem tesiı4at le .. 1 . .. mektedirltır. Al- oec Cumarteei ıftnft ölledeo kııa~arak bo m61abakılırın 
eyış1 azı n . rı ı erı sur ıampıronu olm 1 d 
durdnrnhnl\mıştH. Oiişoıao teminattır. yapr:n~kla b~~abe~ denız altı- mao lutalarıuı bir çok :-er· EBUSL'RIMIZ Umum uı ar ır. 
bn mıotakRlarda en iyi kıtd- ,. ngı· ı ı· z l~r ıç~n fenrıı tesısat yap1lmı~- lerde durdurmuş olan Hovyet M R olarak ekip m:ıd.arı,aı·k. mükıfıu 

n·· 1 tn· Bir ka ' aylık m - h a k t rıoc ıaıne konın 
farını ilori sürmiiştiir. uş- ! · . ç u asar kıtalarına hazı takviye 1 a- h . · cJ, e~edi ıer Aıatftrtan kırmetll 
msrı ceunpta kıtaluımızın Tayyareleri ya koyabıl€cek surette tahkiOl ları gönderihoiş olmaMıoa rag Dün şe rımız e bır por&reei Cukurou fabrika11 
gerilerine kadar nüfuz etmeğe 1 edilen Odesa tabyalarına biı- men sayı üstünlüğü mevcut- tetkiklerde ekibine merasimle terilmiıur. 
muvaffak olmuştur. Azak de· Şimali /many ıya yük çabta toplar konulmuş ve tur. Bir yerde bir nehri geç· tJ l Ferdi mfieabakalardı do Qa• 
nizı sshiliııde askeri vaziyet • Q 1 üç sıra kale yapılmıştır. Ode· met6 muvaffak olan Alman- bulun a ar k:~rot~ e.ki~ine dahil atıoıl:::ır 
hakiki bir teblike göstermiş- hücum etiıler sa istihk~m!arı Majinodan da- lar şiddetli bir muhsrebcılen v·ıa etimiz Mebusları bırinoı, ikıncı te Doftncaıtıaa ka-

1- • • • d.l · . b" 1 Y nnmıılardır. 
ı· ( ) ııa ıyı tanzım e ı mı~ ve ıste sonra imha e,•ilmiş ve ır F ·0 Gö'{'en 1rorban Oemal 
ır. , Lonrira, 13 a a. - ' ld' . . tk · erı • . Kazananlarm iıimlerini ar 

Düşman Dou ınınta.:aeına J .l. I k 
1 

. na ığı zaman müdafaadan ta- kıınnı eMir ,rn,mttşlerdır. 1 Doktor Mobtar Berker, Ah- rıca razacaQıı • 
. V. t ngıız .ava uvveterı 1 

•1 k d . .. .. 1 · ın- ". ı · 
varmak azruindedır. azıye _ Al . l aarrııza geçı ece tarz a dağıt gnu ıçıode Alman ar yeoı met Ovıtoık, Ewın nankur Bu mt' b k 1 • 

k dun gece manyanın şıma .. 1 . . , . b b . . 1 
88 a a aıı terııp •• 

killi di>ktürmegi icabetme te- b d ı.· . ,1 fi tırı mıştır Son sıstem kulla- ~alar kullanmı~larsada n a dün ~ttlırimıze gelmış er ve idare eden hakem ıeıı·ıp a 
. . atısm aaı ll~ue ere taarruz ' .. .. . ·. ... . . • H 11· 

dir. Bol ihtiyat kuvvetlerımız . . . I i .. . 
6 

ı nılmclmış tayyare meydanları rekat onlenmıştır. Hat gerı tetkiklerırrn başlamışlardır. . ?if hereUerı proaram mucibi en 
vanhr. elmışlerdır. ng ltere l_1Z~rm~ 1 vardır Bu mm takada en bü- leriod'l Uoslar devamlı akın- Sayın mebuslarımız Vı- ınce '.ererrDaıa kadar dikkat ede 

A~man t_ıava kuvvetlerınııı ıa- yük şerefi general Antonesko larla Aloıanlan bırpalanıaga layet makamım, Partiyi, Be- ret bıo bir eiklre\ te itiraza 

Ruslar alıyetlerı ufak olmuş cenup kıtaları üzerleriue almışlardır. devam etıuoktedirler. lediye riyt:~etioi, Ticaret ·~·- ~abal .bırakm~mak ıoreu,.ıe ••· 
ve cenup batısında bazı yerle- 1 

8101 
miyaret etmitler ve tuc- zıfelerıni hıkıu,.ıe ita etmlılerdir 

re bombalar atmışlardır. ln- Tobrukta Almanlar oarlarımızla buosi ~ekilde B; Uureddı'n lısL'ınbarı ihata çenberinJen 
kurtalamiyorlar 

sanca zayiat yoktur Jki ditŞ- - _ _ _...__ temasta bo)ODl•rak dileklerini ft 1 

ınan tayyaresi dü~ürülmüş· ı·k • t L/ f, ı· Belçı·'-ada 1..1° '-ıtala• dinlemişlerdir. y 'it' 
tür. l Qftlrı I QO f• IC IC R }{ebuRlarımızdao bir kıs, ana il 1 

yet/er baflaclı rını ıarka çelımiıler mı bo gün TarRus", bir kıs - ı . . 

- ---
Herlin, IS (a.a.) -
D N. B. nin askeri kay

n•kludanu ö~rendigine göre 
Viyazrna çevresinde ihata e
dilmi') olan Bolşevikler tankla 
nn yardımı ile ümitsiz ga y-

retler sarfetmektedirler. Bü 
tüo gayretleri bo~a gitmiş .v~ 
püskür tülmüşlerdir. Ruslar ıkı 
bine yakan ölü brakmışlardar. 

Sovyet elçisi 
lngiliz gazeteleri

nin yazılarını 
proteıto etti 

O~ta Akdenizoe 
Bir italyan gemi 

kafile•inin gemile
rinden bir çofu 

torpillendi 

mıda Silikeye gidecekler ve Ven tılare•.' emniret mG-
Kllhire 13 A.A - 10111 ge· Moskova, 13 (a .•.)- burada da halk ve tüccarla· !~~IQ~~o~ lerfı.eo ıarin edilen 

ceei du11aıau hırnalaumasına rtta 'l'aA ajansrnın ceneveden .. .. 1 d b 1 re ımız emnıret mOdOrtı B. 
" .,.. l rımu&la gorutıoe er e o U· Nureddin Keak· B 

m Tobr .-. b do,..usuna aldıltı haberlere göre, E1 ve - ıo orı ıeo-n 
1 eu ul§un cenu e . . e nacaklard,r. Cumarteai Qeceai eehrimiıden 
raktaeooah teeebbüe etmışur. ce ffelçikad" bulanan Alman Muhterem meboılarıwız ayrılmıılar 98 memur! eı b 

1 DıQer bır diiemao poe&aeı da kıtaJarımn yüısde 20 ıu orada dün idare hanemizide şeref line ~i&mielerdir. r mı a 

&nıızıo kıtolarım:zın hücumuna Jcaıoııştır. Alınan kıtaları bir lendirmişlerdir. . Mumailerbe iılurooda bıı• 
UQramıellr. Bızd:.". iki k/ıi öl· ay evvel şarka oakledtlmif- Akşam O. JI · P. Vılayet la Valimiz oldaQu halde deuir 
müıı ve 1Jır 1 k~ç. ıeı fRra eomı~ lerdir. Almau kıtalarıoıo ha- heyeti Turo8 palasta t'retle- mfidiraoı c B p ,. kl 

!Cabire 13 A.A Oumarı lır. Kuneı erımız cenupta arrı . . . toJmu ve . . • • • par 1 er Dl 
Cumortesiro baitlırnn geceden ca bir düşman postasını imha reketlerı gızh to . 'd riı.e hır akşaaı yemegı ver emnıreı mDdlrıoı birook lficcar• 

ki d"l · t" Bır en- milllerdir. larımıı ile kendiılni ınenler ta 
itibaren logihz torpil atan ıar e&mielerdır. Düımanrn J 14 kiıiıi gece na e ı mı' ır . tt "' 

. kıya ao &aoıraolar \uafrndan u"urlan• 
rereleri orla akdonizden aeQmek pusuıa dıitı1rülmüı kaomaaa bire yapııan bo &ev Ada nada mıılardır. • 
islereu hıılrao gemi kıdileeiui •akit butaınıran dılımaodau ~O dol•vı b"lkın gece d•şa_rı~s 

.. 1 t B. Nureddin Keekin Bora 
daaıtmıelerdır. • gemi torpil klııi imh~a edi_lm. i1Lir. Yi.ne bu oı• ,.1k..: .. 1ıuı .vasak edi mıt ır. K J b . "' 

.. ~ u-.. ıs ta e e pan•ı- uQ ~en~re yakıo İ:>ir umandan 
leomie te himttfe edeo ıemıle· •arda <>0 kıeı tekrat pusoıa . · ı k tedbirler alın b'1rı 911Aretimiz e""oı·re• mAda.r 

dü il · ı · h · de imha J,ıyflJ ı e 81 1 ld .... • u u rin bu 11emılerin etrafında do· ı ru muı ve 9 psı . Al ırarnizcınları- yonu açı l ıaaa 98 T 1 1 laımaQa baıladıkları görül üt edilmi&Lir. Dahıı ceoı.ıplo bır nııştır- mau .rtt •• • Bel . .
181 ın hıkile ifa eımı1, 

'

" 1 .
1
. t 

1 
. b m ltalrau mflfrezeai de 16 ölü bı- 1110 ,evkedilıneın uzerrne Adanada lsmetpaQ.a l{~z aaarıı ı~ıe_rinde ook baa111 dat• 

ur. Di• ız arvare erı Dlutlar ff k 1 . b e v • ranm " 
S ki l 13 ( a) raksrak ksorneta muva a o · . sabiJleriodekı uzı Ş - . _ _ . k _ ıv ırı muamell&ı, aıller rDı 

to ıo m ' 8 · dan alnalarak a""ır bombalarını "ıka enstıtusu ıle er ek o~retmen ıAıA.-.a b 
v 11 muıtardır- HoduUa detrireleri • .ı •. fi . l•re 1·1~n edil· ~ u u11u er iı& iddt ı 

S b"ld" . or' b" J roe or ı ıı ... .. k l h . d d ' e c Qı ıımııı 
tefani ajansı ı ırıy · ıemllerin güt(!rte ve köprftleri· mız muuffakııeali faaliıette · bu 1 ır e. o u una ne arı evam e en ile lrendi1ıui b k . 

Londradan ahnan haberle ne isabet ~Uirmtelerdir. Cumar- lonaıaktedırlar. mittır. kız talebeler için Adanada idi. er 
818 ıetdırmtı 

re göre Sovyet büyük elçisi ıeıı gecosi tarrarelerimiz aıarp - K -p . onu pansiyon açılmıştır. iri rolouluklar diler, J6nl 
ve Rus heyet! azaları İngiliz gemileriol loplarından oıkall Adaoada ız ansıy Taliplerin Mersin Maarif •uifeloriode de muuıtakıre& 
buımrm Ru11yadaki askeri aletlere hüou~ ederek a~hkları - L Müdürlüğüne ve Adanadaki lımun\ ederi7. 

d l . l ö t J·kle· bombalarını ıeabe\ euırme"'e y r.na aevenler *c•.ml~'-'•tı"nin ~OIC . ----
vaziyet o ayışıy ~ g s er ı munrtak olmuelerdır • araı .., .., " T k1z enstıtüsü müdürhiğüııe C 
1 i bedbinli~i Çörçil nezdinde --· yerinde bir kararı ~aatları. umhuriyat Bıırımı 
protesto etmişlerdir. Gazetele- Japon t8~8l8rtm getirmek 
ı in gösterdikleri bedbinlik ha· Yardım ıevenler cemiyeti bip ÖrKe bo hoıosta "ide.~~~ İrandıki Japonlar da Hazırlıklarına 

tleuam ediliyor <liselerin ıemamiyle gazetele- üzere ÜÇ ıapur Amerikiya 
Tin yazdığı gibi hakikat göster- "d' 

Ad d k . Is deo emı· rıeri Maarif mu uro-
Mersin şuLesi ana a ı · .... ı k ıı· 1 k d' ı ınetpaşa emıtitösnne ve Er- ne vermişlerdir. M.aa.~if .. Mü- mem 8 8 8( 8 IJ0( 8( 

di~i fikrini aşıladığı ileri SÜ· uı ıyor kek ögretmen oknlooa nehari dörÜIQüı Şefik Erguoduz de . 29 İlk Teırio Cumburire&l• 
olarak giden kız talebeler b ıla Adan ada paosi. Tahran 13 A A - lraodakı miıln ou aelıizinci rıl dön Cimi 

nllmektedir. 

Bulğaristınm sef ırbırlik 
ilin ettiği asılsızdır 
Sofra 13 A.A - Ror,er 

ajaDllDlD Bulıariıtanda atıra 
19ferberlik JapıldıllDI dıir Hr· 
dili haber asılaııdır. Bu haber 
dt dtterleri ıibi ralaodır. 

u makıa Japonlardan 49 kadın te ooauk b 
Tokro 13 A.A - Son aolae ic;io açılacak pansiyonun te· yona elvEıdşli bir bina bul- Bender Şıbpura witmek Ozere -' ııramı . buırh~l~rını ıehrimis 

·b· ce - J · maır .. fıo .. y· 0 d olmak · t · · ı·ç·ın ue te tıllyelimızıo di"'er k • 
ma muoı m uo apon uparu sıs .. "" ... r ım wuş ve bo bınaoıo e&ı~ı Tıhrandau arrılmıılardır. Vapur larıoda bummıh bl • aza 
DUO Birleeik Amerikara aı'derek .. are Aloo ı· mı"•l .. rdir 'k" , f gıderek . r ıureue o•-• uıv • ıra ver -. .., • Adana.va ı ı '·q a la Tokrora ııdecelrlerdir. Ja· h91lmakladır. 
oradaki Japoolarm &eri getiril· ç k b k 
mesi hakkında Qıkarılao ıarıa· d od )l·erintle ~lan. u b a- kııvveıJeD file çıkarmıştır. pon elçilik erkAoındao 10 k_ie~ Barram katlıma komlleel 
lar aaılaızdır. Bu Do Kemi ancak rar an o ayı cemıyetı~ Öa~ · Pausiyonoo bütün levo.zımı Tahranda kalmııtır. ~~n~ın ıkı dön 11rıo Valimiz Sabih Örıı• 
Amerika ile Japonra arasında kanı olan Bayan Sahıp r- hazırdır. Yatakları karyolt\· batta en el Japon eloıııııne uk nio rir11eli altında ıoplanmı1e 
ielemekte olan vapurlıırın sefer geye ve kıymetli idare heyeti ları Mersinden gönderilmiştir . ıanan te o~adan kaoıo Alll'an rapılacak protram eırafında 
lerd•m geri kalmaeı (herine ora arkadaşlarına ne kadar teşek· . 0194 Ç larto Af1anı9tındakt doıtlarının ıörılımeler rıpmııur. Toplanaı 
da kalan Japon Hrrablarını ıe kür edilae azdır. Paoııyon 1511 1 

ar- rıolarına ıiUikleri unnedil• lırı detım edileoeli ırrıoa ha• 
&ırmak iqio hareket edeoeklırcJir. Sayın Valimiz Bay Sa· .-mba göoö a9ılao•ktır · mıktedir. ber ahnmııtır. 



11 - l ncı Te rin - 19 

14 - 1 nci Teşrin - 194.l ~ah 

i l a 
Tarsus mal müdürlüğündnn : 

n 
VENi MERSiN 

i 1 i n 
Tarsus Mal mü~ürlüğün~en : 

Sayra 2 

i ı a n 
Mersin I.J 1 nı an i şleı·i inhisarı 

HUOU()U Mevkii Kövü Miktarı Cinsi _ • ---Hud ud_u __ M_n_k_l_i __ K_ö_r_ü __ ,._ı ı_k_ta_r_ı ~-C_ın~si ------ t ii r k a 11 on i m ş i r keti ı ı 111 ıı ın 

M üdürlügüı1den Doğusu ; Şif 
Batısı ; yol 

Şif başı Baharlı 9190 M2 Tarla Doğusu : Yol Dıs kat Baharlı 1 Hektar Tarla 

K uzayı ; Çoraklık 
Güneyi_; B~ya ____________ _ 

Doğusu ; Vehap 
Batısı ; Abdulbaki 
Kuzeyi ; Ali 
~üneyi : Ramazan 

Doğusu ; Memct 
Batısı : Sabri 
Kuzeyi ; yol 
Güneyi ; Abdal gölü 

Doğuıu : yoi 
Batısı ; Memet çavuş 
Kuzayı : Ramazan 
Güneyi : Şif 

Doğusu 

Batısı 

Kuzeyi 
Güneyi 

; Durmuş Ali 
: yol 
; Çoraklık 
: Adana ırmağı 

ikinci kat 

,, 

n 

Kum yalak • 

Sarı kamış 

Baharlı 1 hektar ,, 
3785 M2 

4 hektar • 
6950 M2 

l Hektar 

~785 M2 

4 hektar 
6950 M2 

" 

" .. 

H adat. miktar ve sair evsaf1 yukarda yazılı lıeş kıta tu 
layı Tarırnsun Bahısrlı k<iyünılen H öseyin ogiu Ömer 
çalılık ve hali bir bll1de iken emek ve para Narf &oretile 
tarla haline getirdiği ve yirmi ıomedenheri nizasız ve faın 

lasız ve hfümü niyetle tıt.htı taRıurnf ve zirsatinde olup 
ihya ve imar yolile na.mıus teitoilini talep etmektedir. 

22(10(941 tuihine miiı~adif Ql\rşamha günii mahalline 

keşif Te tahkikat için ıneınnr giioderileceğinden bu tarla

lar için bir hak iddill tHleoler veya hilafına m"lflmatı olan· 

Jar varsa ke~if günü ke~if ınemarona veya o güne kadar 

Tarstts malmii<lürlügüne müracaat etmeleri ilan olucur. 689 

i 1 i n 
T ırıus Mal müdürlüğünden ; 

HUDUDU Mevkii Köyıi Mık tarı _:.:.::.:;..=.::;..=.. __________ ..;,;,;.;~.;.._-----------

D '>ğusu ı yol 
Batısı : yol 
K11zeyi ; yol 

birinci kat 

Güneyi : sahibi Ali otlu Ahmet 

Doğusu : Cumali 
Batısı ; yol 
Kuzeyi : sahibi Ali oğlu 

Güneyi ; Şif 

DoQ-usu ; yol 
Batısi : Ômer 
Kuzeyi ; Ali 
Güneyi ; Vahap 

Dotnsu 
Batısı 

Kuzeyi 
Güneyi 

Dotusu 
Batısı 

Güneyi 
Kuzayı 

; Ourmuş Ali 
; Ç~rçi Ahmet 
; yol 
: vol 

: Koca 
: Şerif 
ı Çoraklık 
: Adana ırmağı 

ikinci kat 

Ahmet 

,. 

rlirinci kat 

Sarı kamış 

Baharlı 1 hektar 

• 

" 

• 

• 

3785 M2 

1 hektar 
8380 M'2 

9190 M2 

4 hektar 
6950 M2 

ı hektar 
t028 M2 

Cinsi 

T.rla 

• 

• 

• 

Hudut. miktar ve sair evsafı yukarıda yazılı Be~ kı· 
ta tarlayı Tarırn!4on Baharlı ki;yündeo Ali oğlu Ahmet 
hali çalılık ve ormaııh k bir halde iken emek ve para ıtarf 
ırnretiyle tarla haline koydugu ve yirmi seoedenberi faıtı
lasız ve nizasız ve hüsnü niyetle tahtı tılRarrofnnda ve ziraatin 
de olnp ihya ve imar yolile namına teıı10ilioi tal"'P etmektedir. 

Batısı Ali oQlu Ahmet tarlaın 9390 M2 
Knzeyi ; Kum tepeHi 

Güıı~ri ; Sıt ~irketinıiz<le maaşlı puaııLöl'liiklcr münhaldir. 
Hudut, miktar vesAir evsafı yukarıda yazılı bir kıta tar- Nakliyat işlerjude, ace•ıtalar ve Liiccarlar 

layı çılılı ve ormanlık bir halde iken Tarsmmn Baharlı kö yanında çalışarılar lPrcih edilcktir Talipleriu bir 
yünden Hasan oğlu Cumali Avşar emek ve para sarfı Jıafta zarfıııda ~irket. Unıııuı nıiidürlünii11e nıiira-
suretiyle bundan tarla haline koyduğu ve on üç :;;ene caatları ilan olunur. ~ 
denberi nİZilııız ve fasılasız hüsniniyetle tahtı tasarrufun (G 7 2) J O- ı 2- 14 
da olup ihya va imar yoluyla namına tescilini talep etmek 
tedir. 22 - 10 - 94:1 tarihine müsadif çarşamba günü kesif 
ve tahki'.<at iç!n mahalline memur gönderilece~inden lm tar 

. 
] 11 

la için bir hak iddia edenlt!r veya hilafına malumatı olan 

l a 

İçel Vakıflar Mü~ürlüğün~en lar varsa keşif günü keşif memuruna veya o güne hdar 
Tarsus mal müdürlıiğüne müracaat etmeleri il~n olunur. 

690 
Yirmi ahı lira aylık ücretli yeni cami nıiiez

zirıliui acıktıı·. isteklilerin imtiha11 ~üııü olan ---------------------------------=------------- . u 

i 1 i 
Tarsus Mal müoürlüğunden ; 

n 

Hududu Metkii Körü 

Doausu: Asker Memel Karın 
Batısı: Şerif 

Baharlı 

Kuzerı: Şıf 

Guoijfi; Kum 

Doaueu : Mehmet Çnus Kızıl otluk 
" 

\ariası 
Batısı : EmlAki M illtrere ııit tarla 
Küzeri · Şerif tarlası 
Güne1i: Şif 

Miktarı Cınei 

1 Hektar Tarla 

2 hektar 
6 65 M2 

~~------~---------------~~ DoQ'uso : Em14ki millire 
Batuı : Ahmet tarlası 
Kuıeri: Ooraklık 
Güoeri: Adar.a ırmaQı 

Sarı kaınıs 1 hektar 

31-10-94 ! giirıii saat 14 ~e Vakıflar miidiirlii-
~iiHe ıuür.ıcaat.ları ilan olunur. (6H7) 

i ı 

Tarsus ma~~emesinden : 
a n 

1>011y:ı No. 
H41 2 

Tapu No. 
8 

Sınırı 

Tarihi 
Ağustos 

939 

Cinsi 
Hane ve 
Bağ 

Metre murabbaı 
6991 Hane 

bağ kuyusu 
bağ 

Kıymeti 

60 liru 
200 
150 

410 
Şarkan tarik ve Hafız Ahmet vereseleri tarlası gar
ben Hakkı ef iken haJen değirmenci Salim karısı Sel
ver bağı cenuben hafız Ahmet vcreseleriyle çevrili 

Alacaklı ; Tarsusun cami cedit mahallesinde 42 nci sokak 45 
numaralı evde turuncu Ahmet karısı Tevcide 

Borçlu : Tarsusun bezirğanlar arasında 171 sokak 16 numa-
rah evde sakızlı ınahollesinden terzi Osman yanında 
Remzi Ôzköylü 

Hudut, ıuiktar ve sair evsafı yukarıda yazılı Biri,ıci arttırmanın yapılacağı yer. giin, saat 
üç kıta tarlayı Tarsusuıı Baharlı köyünden lla- 3-11·94 l Pazartesi günü saal 9 <lan 10 kadar 
san. o~lu Koca Murtaza, çalılık ve o.rmaıılık ve ikinci arttırmanrn yapılacağı yer, gün, saat 
l~ah ıken ~mek ve para saı~fı s.•n~etıyle tarla ha L 3-11- 941 Per~embe günii saat 9 da 11 l O kadar 
ime koydugu 18 senedenberı mzasız ve fasılasız t - ltbu g!yri menkullın artırma 9arınameai 14 10 941 tarihi• 
Ve hÜSllÜllİyetle tahtı taSal'l'Uf Ve ziraatında Olup den tıibaren 941-2 No ile mahkeme icra dairesinin muayyen numart. 
• . • • • 11nda herkesin görebilmesi için açıktır. tıAnda yazılı olanlardaD 
ihya Ve IOlar yoluyla ll3Jllllla leSCllJUI talep et- fazla mahlmat almak isteyenler ifbu şartnamı:doki 941-2 doaya 

k d
• numaraıile memnriyetimize müracaat etmelidir. 

ıue le ır. 
2 - Artırmaya ittirak tçin yukarıda yasılı kiymetin y6de '7 ,5 

Keşif ve tahkikat için 22 - ıo .. ~4 ı tarihine uiıbetinde pey veya mıui bır bankanın ıemınat mektubu tevdi 

müsadif carşamba günü nıataalli11e nıeıuur gönde edilecektir, (1 24) 
•'l ..... · • b l · · l · . 1 . . :~ - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak 
ı 1 ecegınden u tarla ar ıç1n )il ıak ıdJıa eden hakkı lllhiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile talz 
lef' veya lıilafıııa malumatı olanlar varsa keşif V't maarafa dair olan iddialarım İfbU ilan tarihinden itibaren yirmi 

gon içinde evrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleı i 
giinii keşif memuruna veva ogliue kadar Tarsus l<:ap eder. Aksi halde hakları tapa sicılile 81lbit olmadıkça utıı bedeli 

•. •. •• ..... .• .. , .ı • . , nın payla,maaından harıç kalırlar . 
mal lllUdt1rh1gt1ne (}}lll acaal etrueferı Jiall Ohllllll". 4 - Gösterilen gttnde arhrm ya iştiraıi edenler artırma tart 

i 1 i 
Tarsus Mal mü~ürlüğün~an 

Hududu Metkii 

n 

Kövü 

69 ı namesini okumuı ve lüzumlu malumat almış ve bunları ıemameıı 
kabul eımit ad •e Uibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanaa gayri menkul Qç defa bağırıldıktan 

Miktarı Cınei 

onra en çok arhrAna ihale edılir. Ancak artıma bedeli muhammen 
Jr lymetin yüzde yetmif betini bulmaz veya s&iıf isteyenin alacağına 
rOcbani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 9ok 
artıranın ıaahhOdü baki kalmak Ozıe artırma on beş gOo daha ıemdit 
ve on beşinci gttnQ aynl aaatda yapılacak artırmada 

bedeli 1&tıf iıteyenin alacağına rüchani olan diğer alacaklıların o gayrı 
menkul ile temin edilmif alacakları mecmuundan fazlaya çıkmalı 

eartılt.>, en çok arttı· ana ıhale edilır. BöFle bır bedel elde edıl-
Be~ ve meree ihale rapılmez, Ve bu satıe talebi dü90r. Şarkan: Serdar lbrahim Demirtaı Namrun 3676 M2 

Qatos ba#ı Yeni kör 

Garbeu: Eski oamroo rolu Damgalı tas 
$imRlen: palancı Mehmet tarlası 
Cenuben· Yaalı oluk 9e yol 

fak ani t'e 6 - Gayri menkul kendillne ihale ol..ınan kimse derhal veya 
verilen ınahlet içinde paraJI vermeZ1e ihale kararı fesholunarak 

tahtani ikı kendiıinden evvel en yllkıek tekifte bulunan kimse arzetmiş oldugu 
bedelle almag-a razı olursa ona, rıı.zı olmaz, veya bulunmazsa hemen 

odllh hane on bet g6n mııddeııe artırmaya çıkarılıp en çok arcırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde '5 den huap 
olunacak faiz ve diıter zarular ayrıca bükme hacet kalmakıuın me-
muriJ•timlace alıoufau tahsil olunur. "138., 

Bn tıu·lalar lıakk111da bir hak iddia edenler veya hila 

fına malftmatı olanlar vana 22/10/941 tarihine müeadif 
Çarşamba günü keşif ve tahkikat için malıalliue memur 

gönderileoeği:ıden ke,if günü keoif memnrona veya ~ ~_üne 
kadar l'&rlQM mal mtidürlögüne mÜr!\Caat etmeleri ılao fludut, fHiktaf' Ve saif' evsafJ yukarıda yazılı bir 2004 Numaran icra ve iflas kanununun 12 inci madde 

sinin 4 Uncü fıkl'asına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
lerininbu haklarına ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 giin içinde 
evrakı mUsbfıtelerile bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sicillerile sı:ıbıt olmadıkça satış bedelinin paylaş 
masından hariç kalacakları cihetle alAkadarların işbu 
maddenin mezktlr fıkrasına göre bereket etmeleri ve 
daha fazla malOmat almak istiyenler 941-2 Dosya 
numarasila Tarsus İcra Memurluğuna mllrncaatıar ı 

otuoor. L692J kıta Bağı Tarsusun Namrun kale köyünden serdar 

1
. I I ii»rahim çavuş oğlu Mehmet hali •;alılık ve taşlık 

n bir halde iken emek ve para sarfı suretiyle tarla 

Tarsus Mal ıü~ürlüğün~ın · tıaline koyduğu ve içine bağ kütükleri dikmek 
HUDUDU Mevkii Köyü Mıktarı Cinsi suretiyle bağ haline ifrağ eylediği ve içerisine de 

Dotuau : yol Köpter Nanırun kı.le 6 dekar Bat fevkani ''e tahtanİ iki_ odalı bir bina yaparak yir-
Batısı : Hali mi senedenberi nizasız ve fasılasız ve hüsniyetle 
Kuzeyi : Mehmet baba veresesi 
Güneyi : yol t~htı tasarrufunda oluuğundan bahsile iş bu bağ 

Hudat, miktu ve sair enafı yokarda yazılı bir kıta ve hanenin ihya Ve inıar yoluyla ııanııua tesci 
tJağ çalılık, taşlık ve_ ormanlık, h"li hır halde iken Tdrırn· Jini lale etmektedir. 
eon dabane mahalle!\ınden Memet baba oglu Ahmet emek P 
ve para sarfı suretiyle bag ve mey•e agaçları dikerek bag 26 - 1 O • 94 ı tarihine müsadif pazar gunu 
haline koydnğu ve yirmi senedenberi nizasız ve fasılasız mahalline keşif ve tahkikat it;in ıuemur günderi
ve hüsnü niyetle tahtı taıuurufondan olnp ihya ve imar 
yolile namına teırnilioi talep etmekt"dir. leceğinderı iş bu bağ, ev hakkında bir hak iddia e 

Keşif ve tahkikat için 26/10/941 tı\rilıiae miisı.dit' Pil- deıılerveya hilafını nıaluınatı olanlar varsa keşif gii 
zar göoii malıl\lline memur gönderileceginden bu hag hak- nü keşif memuruna ''eya 0 giins kadar Tarsus 
kındR bir lıak iddia. edenler veya hilafına malfimatı olan - olıı . mal müdürJüiiüne müracaat etmeleri ilan )ar varsa keşif güoü keşif memorona veya o giıne kadt.r l'.I 

· Tarımı mal mödörlüğöne müracaat etmeleri Han olorıor. 688 -nur· 693 

ilin olunur. (694) 

Zayi )lakbuz 
Mersin idhalat gümrüğünden almış olduğum 899 - 767 sayılı ve 

17-t0-'J38 tarihli 570 liralık gümriık teminat mektubu makbuzunu 
kazaen zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü kalmadı-

ğını ilan ederim. (695) Mersin : Nazım Gandur 

Zayi Vesikalar 
iktisat Vekaleti ölçü ve ayarlar müdürlüğün&~n almış olduğum 

ayar masalarını kullanmak salahiyet' vesi .ası, Almanyadan Simens 
Sehukert müessesesinden almış olduğum şehadetname, Adana 
Sanat okulundan almış olduğum şehadetnameyi zayi ettim. 

Yenilerini alacağımdan evelkilerin hükmü kalmadığını ilan ederim 

(696) 
Mersin Elektrik Şirketi Fen memuru 

Salahaddin Çağlar 

Yeni Mersin Matbaasında Bıunlmı~tır. 


