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••htbl ve UmuM NetrlVet 
Çarşamba Berliıı, 3 [a.a.] - MDdUrD 

logiliz tayyareleri Berlin üze- FUAD AKBAŞ 4 --ri 
la 

ude uçmu~Jar vo attıklan bouıha- ldare yeri HAZiRAN 
rdan yangın çıkını' Vö bazı kim· teaı •wsıa .. uauı . MVlla 19jl ---
ler ölmüt ~e yaralanmıştır. Sayısı 5 kuruı Gt:rNDELİK. S!Y .ASI :e-:t.A.BER ~IK!R - A 7. Sl' · ~-.e:ı....;..:ETE . ~ ~ y,, \ Sayı 
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Bir lngiliz As~eri muhar- Avustrafya başvekili diyorki Hitler Kral Faysar 
1 

Alman ı 
lhava faaliyeti i riri diyor ki: Mısır ve Süve_I Mosolini Bağdada 

Suriye dost yiş için Brennerde döndü lngiltere üzerinde ' 
ellerde bulun- . Londra, 3 (•.•.) -- hafif o_/du. 

Bedbın olma fa se-ı Dün Hitlrlrle Mıısolini aı a Hııgdat, 3 a.a. - Londra, 3 (a.ll.} -

mahdır. bep yoktur. smda Brcnnerde. bir görüşme .. Oeuç Ira.k Ku~ı F.ıyda~ Hava . v~ dalı~~i ~mniyet 
olmuştur. Bu görüşmenin d1.ha dıın ı:ıabah saat dekızile hnsuın nezıut•tleıının teblıgı: 

Türk miittefilıleri- Melborn, 3 (A.A) - 1 geniş bir koordiuasyon ;cörıi~- trenle !Hağdada dönmüştür. Dü~m:ın lngıitere ı.~tıil i a-

mizin arkası emnİ· . A~~stral~a Başv~kili Men- lmesi olm~s~ ~anidardır. Ilit l_ııtaııyo~tla ~aip E~ir Ab~~ - çıklarında hafıf fa~liyr,tte bu-
• • d b l zıs Gırırle daır beyanatta bulu ler Musolımyı ve Ko11t Civa- lı1'b, Kor dıplometık ve yok lunmııştur. Mi\nferıt w;ım tay 

yet ıçın e U un• narak ezcümle demiştirki: noyu 1alimat almak üzT"e Bren- sek memudar tarafıudırn kar ,·aı eler şimali garbide bir uok 
malıdır. .Muhteşem kıtalanmızm oy nere çağırmıştır. MülAkat hak şıJaıııuı~tır. tay.\ bombalar. atnıışlaıd_ır. 

Veygand 
Viıiye geldi. --=--= 

Vişi, 3 (a.a.) -

Şimali Afrika komandaoı 
general Veygand ö1tled . . e en 1011 
ra Vışıye geJmiştir General 
17,30 <l~ marer.ıalJa ,:o·· .. ti 
t .. ' o ıuşm • ur. ., 

Bağdadda vaziyet normal· 
leşmektedir. 

Loodra, 3 (a.a) _ ııadığı rolden Avustralya Hti-ı kındaki resmi. habe_rin Roma Bağdad, S (• a.) - Hasar hafif ve ırı ·anca 1.ayıat Kahire, 
3 

(a.a.) -
Royterin aakori muharriri har duymakladır. !~ahili tasav tar.ıfından verılme•ı kayde şa- Bir hıııu•i muhabir bildi- yoktur. Libyada Tobruk •• Bot . 

ya"1yor: vur bütün tedbirler Ortaşark yandır. Mülakatta sarih birşey riyor: Luıulra, 3 (• u) - . :::::.• fa•liye'. dewom •1mek-
Giridio ziyaı muvakkat için alınmıştır. Ben !ngilteredo bilinmemekle berabtr ltalyaıı Irak Kralı Bagdada gel- Dıişmanııı lıı.gı ltere üzerın mıuıak Ha:•şıal•nd•, .gö~ler 

lı i r movaffakiyetsizliktir. Bu harb kabineKinde ikeu her topl ların hu görü~meden bir şey diği zama11 Türkiye elçiıü dd hava faalıyetı bu gec? ha~ et kt ~~n a lıareklt mkışaf 
ı~ten strateii bakımından çok ve tankın orta şuka gönddril- kazaıımalarma ihtimal verilme Cevat ÜKtün ile kor diploma· ~ıt olı.ıu~tur. Şimal ve lin.nalt m_e (' ~.r. lraktR, hagdadda 

"' d. · · - d- - kt d' v· · · · k l ı . . b'd M"tlandın aarbınde vazıyet suratıe nurmall k lııymetli dersler ahnmı,tır. ı~ını gor um. Mıto1ır ve Suvey- me e ır. ışının ma u ıare tık tarafından kar,ılıuımıştır. gıır ı e VA 
1 ~ tedir. 8 . eşme -

~·>trat6ji bakımından lıava üs· şin mücıafaa kabiliyeti bu su- keti uazarı itbare alınırsa Mu . Karşılama~a J apou olçisi gel hazı yerlere ~mba}ar atılm~ş- uet m aar:t' taın hır eükil· 
l ıninin mefkndiyeti Girid mü retle kolaylaşflrılmıştır. Kıta- solininin metalibatta bulurı- rnemj,tir. Alman ve İtalyan tır. insanca bır mıktar za.~ıat _ 

6

vcu. or. -----
daf',aıuoda zaif noktamız ol- larımızırı mukavemeti Almanı ması az muht6meldir. Musoli elçileri de Rllşit Ali ile git- vardır. Avcılaumız Man~ uz·:· ?u.rm~ışleıdır. Pazart•·si RO;;-Ü 
<ln•"tu aoJaşılını,tır. pl~nım alt üst etmiştir. Bıı su- nin ümitlerinin tahakkuk el tiklerinden dolayı bulouama- rinde bir Alman avcısı ve.~·~ ~1 ~usınan tayyaresi düşürül-

ı:.. Ege adalarıncla bava üs- retle Irak isyanı bastı~ılmıştırı mesi mfimkü.n görıilmemekle mışlardır. de hoınb:ı~ımaıı tayyar~~ ugu anlaş~lmıştır. 
ı~ri tesis edilmemi~ olma~ı Bununla beraber tehlıke hü- ~rab?r verılen Hırvat tacı Alakadarların Nazarı Dıkk_a_t-in_e __ 
'•yanı teesAüfLür. Girid için yük tfır; Tehlikeyi azimle kar- ~ıt~enu ~emahatım~ı son had- C. H • p • 1 D f d 1 ... gııruizontla yaohş düşü:ıül- şılamahyız. lledbinlige düşme dıııı teşkıl etmektedır. • 1 çe e ter ar ıgı n dan 
mii,tür. l'akat 6irid müda- ğe ortada hiçbir sebep yoktur. Gardenpartiai ha-
faa1U f&Oh bir sayfadır. Bn- Mayıs Ayında 
rada Almanlar ağır darbele- Fransız o zırlıkları 3828 sa~rıh kaııun~ ek olarak yüksek nıec. 
rn maruz .kalmışlardır. Kıh- rta Şarkta lisce kabul buyurulau kanuuuıı l 4 iiucü ıuaddesi 

k G. "d<l ld 1t • nazırlar h t• O. H P tarafından Ha.· • k l l . r1ı1a ar111 ırı e o ariıo gı eye 1 . · . · . Janıga reSllll 3Jlllllllllllll llCI maJJeSİllİI\ 24 
ui harekAt koll\y oJwiyacaktır Mihver 244 Jngi- zıranrn '1 noı Oomartesı ak- .... · · k Hitıar Suriyeye yerleAme.ıtd r ı.. lad b · ş"mı Belediye babçeıiude ve- cii uumaraswı degıŞlll'IHe ~le ve lnı ıuattd.~ve ~ 6 

" " reo1«a e ır top- ı· I 65 t 1 ki k ., ı;alışmaktadır. Suriyed"ki hür l.Z er ay yare rilectık olan gardenpartinhı ve ~17 ltCİ 1111ıual'a arı C eme "te, 2 f) llCI nıaddesi 
} i!'ransız taraftarlarına eldeu lantı yapıyor. kaybetti. hazırlıklarına memur edilen ise resim mikdarull arttırmaktadır. Bu hükme 

elen yardım eüratle yapa1- v· . komiteler 9alı,ınalarıoa ~.,_ göre : 
ıalıdır. Be.vrut ve Şama doıt DışNı, 3 (A. A.)N- LonJra, 8 (a.a.) _ lamıolar<lır. O geoo için yeni e B l h ı - Cekler, Barıkalar, \'eya tic·arethaueler 

irsal tt~slim v~ tahsil Ü 
•. ·ı · · . - azır ar e- M k d ı ı d t m·· kem mel • o y rurae ce11aret verı mıf f b - ı k l . ay,s ayı zarfında ortaşark a ros y e a ıa u .. . lacagız. Suriyeoin dost eller fe ı ugun ev a Ade hır top. ta 268 dü~man tayyaresi tah- bir hale gelmi• olan Qoko· arasmd~ ıuurıakale, t~dı~·e, 

liııde olmaaı IAzımdır. anlı yapıyor. ribedilmiştir. Ayni ay zarfında ro~a ~a~rnrn oazb~o~ı temin emirlerı he~ kuruş · 
Suriyo den Türk mütte- M 1 Si RDA İngilizler 66 tayyare kaybet- edılmı,tır.' 6eo~lerımız tara- 2 Alelnnu~u havaleııaıueler, lıa\'ale ıuek 

ı ıklorimizio arkalarını emui mişlerdir. Bu kaybedilen tay- fmdan mılli oy onlar oynana- lupları beş kuruş . 
'at içinde bulundurmak )1\. yarelerden bir mikdarmın pi- Cl\ğl gibi 'ehrimizde bulunau '.) 1) , La ve ıehrraf Jıa . l • 1 . 
~. ımaır. Yeni bir müdafaa l 1 k ve deniz kolonda çalıtınakta '> - ıııs o va e11ame erı rnuhte 

ot arı UJ'lulmuştur. Bu stm:ıt . . . . • 1 od• • 1 I· • ·ı.. , 
llabe,istan harekatının mıntakaaı ihdaı le Otta şarkta talıribedilen düş bul mı an Atıt (Yahya K~p~a~) vıyalı yırılll ltra)'U ı < aı o au aı 1ı~ı kuruş. nıuh 

ı . ihayete ermeıi Mıaıra yeni- t .k 
124 

varyete ve tewMil beyetııııo leuivalJ virmi liradau fazla olaıılar lıes ktıı•tı"" edildi. man ayyrre mı tal'ı • 3 e , ~1 .. •• "il' 
,Jim takviye kıtalarının gön- hali~ olmaktadır. Bir daha tanınmış ar~j,.ıtle~i ~arafrndan Besınt~ tahidir. 
ıl&rilmesi mümkün kılacaktır. . k ll l da çok caııp mılh .>ynu)a.r M k . . • t· ı. · , , ı Kalııre, 3 [a a.] _ u anı mıyacak hale gelen dtiş . .. l 1 k 4 a lll t e~me auı e\ 1 al\lll <lam Ya ı·e.:ı·ııl • . ~ . . mubtelıf nuıoro ar yapı act\ · o • ., -

MISIRDA 
Az Azah 

Yunan hükumeti 
kuruldu. 

. Mısı~ milli mQdafaa neza- man tayyaresı de muhı~ bır tır. Bahçenin sfüdeıne ve ı,11..- leri11c :1828 numaı·ah kauuuuıı 1 1 ııci madde 
reli ~em Lir !'1~d~f~a mmta- dyeko.n tutmaktadır. Ha~şıstan lama itine de bu Jefl\ ~ok sile yapıhlllŞ olan yüzde elli zamdan müstesna ı 1 
kaaı !hdas edıldığını il~n et- a mayıs ayı hususl hır ehem ehemmiyet verilmektedir. . t.ld · 49 ucu 61 ('.. 7 8 · I 
miştir. Bu mıntaka Nilin so· miyeti haizdir. Mayıs ayı için Dans edilecek olan piıtio üze ncı rua eum . ' ) ı , , ı_~cı uuıuara a . 
lunuan haılıyarak garbe doğru d~ Habeşista:ıda ancak iki rioe mavi ışıklarla bil' Wıe- rmda y~zı!ı evrak.da _)'euı karınııla ~ruz ·tc elli zaın 
gİtf!lektedir. Hududdaki maki- duş~an tayyaresi düşürül~üş uekşe şekliude tezyinat yapı nıa ta~ı lu Lu l 11a tı~lll 1: 
nelı kuvvetle,., telsizlerde ça- türkı bn, bu mmta.ka.da duş- lacak ve dantel ~ekJiod" kii Brnamılcyh tahsılc.lar, "Vt'Zllctlar vu müe~sesatı 

Kahire, 3 (a.a.) - . hşanlar hususi bir maaş ala- man hava kuvvetlerınm ~rtık 9uk lambalarla mahyalar ku- saire ıuaklmzlaıjJe posla Yt~ telgraf 1 , kl , l 
Son hadiseler dolayısıyle caklardır. MezkOr mıntakada ka lmadıQmı göstermektedır. rulacaktır. Atakahlar bo bu- ·nıa simtlive kadar 'rapIŞlll'lhl~l iki k . ·l u~ ~uz a 

Yun~o. hiikQmeti istifa.sıoı seri. ~ı.u~arobeye ehemmiyet Irakta bir hafi~ içinde d.üşman ıuata masraftan çeki?miye-
1

• ' : •• ; 1.,. • t • ~11 '.'Ş 11 
. ~ııı-

vermııtır. Bazı nazırları dıger •erıldı~ını bu tebliğ göster- ha•a kuvvetlen yok edılmı~tır rek lıiç bir gıardeııpartıde ya- ga P.~ıhı )el we 1 
1 azırau .l4 l l • .ll'ıhınth~u ılıba 

millt ehemmiyette olan işlerde mektepir. Diişmanm 45 tayy~resi yok pılmamış olan ı~ık ~eritlerile ı·e11 u~eı·. kul'tı~ )' apı~_ıırıla~·aktır. 
çah~malarmı muvAfık b~~~n edilmiştir. Dtişmanm 45 tay- bahçenin her yerini •il•lomek N ısbı t.lam~a resııuh\rıne 3&2 .. rıumaralı k. _ 
Kral istifayı kab~l. etm~şıır: Tayyare Zayiatı y1tresi yerde ve g tanesi de oiyetimledirler. Hüfeoin zen- ııurıla ,·aıHluuş ohan )riizc.le 011 z·uıı bazı e . k . ,:l 
Alınan karar mucıbmce oımdı havada tabribedilmiııtir. Buu- gı·n olma111 ve tıatların her .. • •· k l t , ' \ 

1 
a ıçıu .. · " . "'UZ'l" ,u·~e cı · arııııı~ır. Zaııı . . . . 

bay Suzeroz harıcıye, malıyd ların arasında müteaddit Al- keseye nygon surette mutedıl ,, ''~ • ": • "'._ · . ıııı aı tlı·an l!JSbı 
ve ~aşvekilli~i ifa edec~ktır. Mihoer 514 /ngi- man tayyaresi vadrır. olmuıda gt>z öııüııde tutul- ı·esme t~~ı ~vı.'a k .. damga resmı kaımınııı l. () uııcu 
Amıral Sakalary~ başvekıl mu liz/er ı 53 tür. Malta üzerinde dafi topları maktatlır. Uo yaz menimi· ırnıddes . ııırı ıkı, dorl, lwş ııumaı·a&nı·uıua T' r ı 
avinliii il~ bah~ıye nazı!lıtmı tarafından 4 ve avcıl.ırda 4. nin en moTaffak garden~a~ ıuuav,·eu meblağı havi \'HYl ıuna , ~az~ 1 

Oeuersl Nıkoladıs harbıye ve Londra, 3 (a.a.) - dOıman tayyaresi düşürmüş- tisi olaoagırıı tabnıin ettıgı- t .,f., • • ·· l .ı · • k Y) en rneblaga 
Bay Teofanidis adliye naı.ırhk l d' . . . I- ma u tıcarı ve mu eua,· ı t~\' ?'a . \'e seıwtlfiı•e k 

. . A•a~ıda zikrıulilen rakam er ır. mız 7 HazıraD geceııne ya . . . ~ · e 
lannı ifa edeceklerdır. l~r ge9en ay AlmRJı ve lngi- Girid, Sut·iye, Süveyş, Si- nız MeıHinlileriu değil lstao falc~ lenı11ıal ."~ r~lı11~ ~enetlt'l'İ kn•di lllt!ktupları 

M 181 r 
. s ll f}. ye lız tayyare 1ayiatını gösteren r.ilya ve diğer cephelerde 37 buldan gelen misafir Yord- ayuı maJd~ıım r, HICl HlllllUJ'alaı·ındaki her lÜ ı:· 

· b · d- t · ı • ı r .ı 
Bre.~m .ık:.ı.Bte _hgrleıı ahnDlıştır. 27uo~adn .1ayf~ahresı avlcı ar v~ dı.~Jarın da bazırlalnu,a.c a ihalt~ kararları l 4 \'e lô inci madtleleriııdeki ev 

Ara•ıncla muhabe- uyu rıtany" üzerinde düş Si e ua 1 atarya arı tara- olduklarını haber a ıyoroz. 1 dl (.r H ı d -aıan 250 İngilizler ıs Al- fınrian ve 75 i de yeırde tahri· Bo itibarı" hazırlık komite rat: Ye ~eli(~ er 
11~· uı.ı aı· au her türlü ilıale 

raf durdu.. manya ve işgali altında : bu- hedilmiştir. Diişmanın verdiği Jeri lstanbulun tanınmış Jo- ka ı arlarırnıı resnıı yeıu kanunla hiıı kuı·u~ta ah-
Kahire 3 (A.A.) _ tno~n. yerlel'de .aı au,man 67 bu gen'.ş tayyare zayi~u düt- kal •• bah9oıeriıı.d• verilen ıııış ııarııya Ye diğer ı~nakııı rıısıtıi ile hillfle ikive 
Mısır ile Surfye arasmda lngıhz. Ak.ılenızde 268 düş- mamn ınsan ve malzeme ka .. gardeapartilenlen farksız ne- cık.arılnıaktadır. .. 

telgr'lf ye telefon muhaberatı man ve 66 lııgiliz . Denizler- yıplarım nazarı dikkate al.ma- ticelor ehle etmek için çalı~-ı ~ 5 y ukarıki ıuaddeleı·d .. , 
Fransız hüktlmetinio emriyle de 25 düşmao ve iki lngi- dan aEıker naklettikleri Oirıdde mak1adnlar. 'M uHdfakiy~tleı . .. 941 . ,.1 . d ~ .. b , e ) azılı zamlar l 
kesilmiıtir. lizdir. dütürülmüştur. dileriz . Uazu au lan mı eu ılı aı en nıel''i olaca.ktıl'. 

r 
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i ı a n 1 

Mırsinielıoiye Riyasetinden Tarsus Va~ıf ı~r Memurluğundan · Uelediye taüzifat hay
v~n•lar11nn bir senelik yenl Mvhammen 

Numara11 Neti 

1 

YENl MERSl~ 

i n 

J.f n idi Vakfı MQıteoiri 

Sayfa 2 

Eti Bank Mahru~at Bürosun~an : 
Miiessesemizle ıniişteriler arasında yapılm1 ş 

olan uıukaveleler<lcıı uıiilevellit bil~ümle hak
laı·ınnzı 1. 6. 941 tarihiııde kornlan ve merkezi 
Arıkarada bulunan ( Türkiye K öıniir Satış ve Tev-ihtiyacı oları 4 8 t 80 kilo Bedeli 

Lira K 
Arpa ve 4 8 ı 8() kilo sa- · 

21 00 
man açık arlırma sure.. au oo 
tiyle satın alınacaktır. ıs oo 

20 00 

126 2 
127' 
130 

Uiikkaıı 

Kahve 
Dnkk&o 

)) > 
Ga~\.'Z zııde 

> , 
--- zi )liiessesesi) ne <levreltiğiınizi ve n~iiştef'ilerimi
Mustafa ze karşı olan vecibelerimizi de bu mües~eseıı i n 
Haydar 
Mehmet leıuameıı tekalıbül eylediği ilaıı olunur. » > > 

Tatiplileriu Muham- 17 00 
19110 
ıs~ ıj 

138.-14 
HM 16 
1Ş5 1 

» 
» 
» 

» 
)) Mehmet [376] f.3006J :3-4-G 6-7-10 17-24 

Ali 
> > 

nıen bedel olan 38f>4 lira ıs oo 
~O kuruşun yüzde 7 ,5 ~~ gg 
mu vak kat tenıiııatile be- 40 oo 
raber ı 3 - 6 - 'l-l 1 cuma 15 0

00° :JO 
giinü saat 15 te Beledi~ e 30 oo 
dftirtlsiud~ tcmlau"cak 1~ gg 
Encümene ~puracaatları 20 oo 
ilan olunul'. (862) ıo oo 

o 35 00 30-4-8- ı ~ 18 00 
Q--------------..._,---~ 221 00 

1941 izmir Enter· 50 00 

1:16 1 
137-3 

146 12 
147-10 

149 7 
J50 9 

153 21 
159 22 
16014 
10517 
43 74 

55 7 

• » 

» 
)) 

» 

• • » 
lt 

> • 
» 

> 

> 
> » 
> 

> 
» 

)) , 
~ > 

KeodirciJ&r arası 

» > 
> > 
> > ,. > 
> > 
> > 
> ,. 
> ,. 
> » 
~ > 
> 

Hüseyin 
Tevfik 
Mehmet 
He kir 
Ş~ban 
Bekir 

> 
Hüseyin 

)) 

İbrahim 
Roş 

Veli 
no, 
Alı met 
Sabit 

i 1 a n 
Mersin Liman inhisarı Türk 

Anonim Şirketi Umum mü
dürlüğünden 

nasyonal Fuarına 
Şimdiden hazırlamnız 

Bir ıoily<>n müşteri, İzmir 
Enternasyou•l lf o a 1' ı n da 
mallarıoııu gfüocok ,.e sa-

Ahval dolayısile inhisarlar idaresine kira)'a ve 
rilen taş iskele civarındaki haııgarın miicldeti bit 
ıniştir. Bu ayd:-.n itibaren ev,·elk i seııelerde oldu
ğu gibi yine Şirket.imiz taı·afından işletilece.ktfr. 
~ayın Tüccarlarımızın ınalumu ohnak iizere ilan 

Y,·karda cıns ve muhanuueu heddi yazılı ~laratı vakfiyeniıl ~41 yılı olunuı·. (380) 4_5 
icarları 26-5 941 tarilıiııden itibaren on gün müddetl~ müzayedeye konul- -=-·r-i 
nıuşı.u r. ihaieleleri 5 · G 9~1 perşeın~ sünü saat ı o <la i'!ra kıbuacağutdata . t n 

tın aaıoaktır. ı talip o.~u\arııı Tarsuş vakıflar 
20 Atua&oa - 20 Erl61 1941 (

355
) 

(125) \ 

meıuurl~ğuna müracaatları ilan oluımr. 

28-1 4 . 

Eti Bank Umum MüdormğDnden : 
'~D~~~ın, 
:ı ) EreQli Kôm~eri İele\mesi, Zonguldak 
b) Gup Lhıyl\leri ithııtmeai, Balıkeeir 

o) Mallı::u.kqı iılOO~\J. Ankerıa 
d) EreRli Kömürleri feıetmeai 
Kok ve lhrakiu Sert1slerl, Anknre, letaobul, fımir, llıılenln, 
EreAI) (l\•r~Q.en,iı) 
Yukıırdn ki MüesııeEe •o ser,lslerlnin, TPO kömOrO, Linrit. 

Kolr, Rdke& ve \ali madrtel erioin ahm v& ut1mındltft m6tetellid 
bUp'flYAl: mevcydat, lenbbü~t te LOn\!o\l).ıa.lı Wfl~n .._.kok tıııe 
uoıtibil t.' reniden teekil eılediglmiz 

H.a~aut llie&oKyetti 
Tiirkiy~ 1\:ömür Satış ve Tevzi M iieFseııesi 

tirmwaP. dorr. d ilmiştir.. 
AIAkadarlarıo 1 Haziran 1941 larıhindeo i\lbaurn: 

H Her cins lae kömürO, kok, lıriket ite talt maddem~ toto 
FOB olarak 1apılacak talepler mü~Slf!llefJiUı .-Jıe.-n 
ADRES: Atatü l k Bul'8rı 21·23, Yeniıebir {Müheadiıler 
8.frlitı bioeaı) Aokuro. 

2) Liurit kömürO için 7ap1ltoak mQracaaa.a.r#~ ...,,., citı.;; 

•oarp L io,itleri feletmesi. Balı~eeir. adresinş. 
3) Mahalli ıh\İJ&Qlar ile (T11e kômftrü, Kok kömQrü, Liorh) 

ihrakiyell~ köfRUdşr i~iQ Q Nfthaldel\1 ~P.4' 18Jlll ac,.,.,..,. 
l:ırımııu (lslaobul, fımir, Zoug.uldalf, ldtr•jP,, ~ret\i (Ka
radeniz) de Şube te Depolarımız olduQu ~ibi muhtelif tıe 
hirlerde acao&alar ~ardır) ' 

i l l 
T ısos ilfl ı•lailadan 

H 

Tapu No. 
\H6 

Tuihl Cinsi Metr• Mtıra.IM>aı 
Ni18U. 934 B~ bıphane 157 M2 (4584) 

s. 

H 
491 o. 1080 

Kı•mtti 
200 Lira 

SINIRl: ~rkan opurrani haoe1L Qeo ~...,eltDik mohı 
oil'leriuden hmıhfm oııu Überde •erilmiı olaıı. lıane. aarben 
'-ilı:ıaaı Mleo ıj.ındi ıol k9ı1>utlırak Y<>h bi1i1Ut olu DeffM ude 
~~'"Jaafur bweıi, ıl.aJen M'ui Hatun hıueıi i.ken fimdi Se· 
laQi~ mab,ciırleriQden 01qı4a o.la Mustafa hıoHi .a ceoubeo 
tıuikıam ile oetrlJ\. 

lıt EVJlt: fıkillo M, 
ALACAKLI: Tıreusuo Dabı~uın• 18-&MlfHinöeo- Hüeerin 

tar111 te Muıtlfll lı:ııı Zeroep 1cHıiltopal'td .. 
BORÇlaW: Tarıal'tHI hkllft7 au~aalltliad,eıı Sebnik m~ıoir• 

fetitMlen .... .., ett• Del'JIK lbrahim te Hliıui,o. otlu M6etafa 
.0.r.eli. 

Qiri!ı~i ~ruırn\amn )(& pılaea ~ı yer. gii n, saat 
25.6.·9 .. 1 Çar.şao•M güni saat 9 dan 10 a kadar. 

~lrnci artllrmanın yap.a:lacağı y.er, gün, sa:al 
7 _ 7 941 ra~artesi günü saaıl 9 dan l-0 a ~adar 

t-ltbıı. C1,7rl m.oku!Clo artı1.ıpa ıutnameel '6-6-94t tariblr 
4) Mııhrukal kanunu rp,ucibinre eue:ce ip),ihp.p e4ijpıiı '8 mu· den itibaren '141-1016 No ile t•r•• .. ,. 4.W..Wılq ııı,u~ren nuDl&u 

katelesi heutlz hitama ermemiı aoantralarımıı ile diler ııaıci&J ...._•al• g6"1tllmul lfin açıktır. btnda 7aaılı olanlardan 
miiatebliklorin Aqkara IRflr.keıjJlt t•~ aa,JG"~' al~f'lr,: ia"-lW# itf>tı ıartnamedeki 941-1016 deıya 

6) Taı kömfirü, Licrit Briket, Kak fe tali maddelerloiQ aumaraaiyl• memariyetlmiH mcır~t •tm•UcUr. 
ihracatı ielerlne müteallik husuaat ioin Ankara merlieıioe . 2 - Artırma7a lttiNk l9la J••rııla yaaılı Jd1.aaetin yGd• 7,5 
Yukardaki a4reslere müreca~t el'8(\l'jri rica qlu14911ı-,, ıda~Miwl••. P•7 nya. mWi lııia bankanın temhıat mektubu tndi 

Merkez, sube te depolarımızın telırnl a.drealeriı Mıhru~at. edilıec.~. (İl~), 
(373) (3003) 3-4-6·6-7 14)· l~·M' !ı - ipotek •bibi alacaklalulaı diler •l•liadarların ve irtifak 

Garp Linyitleri iıletmesinun ~ 
ltlie sesemizle mli~terilell a11asıuda tiuyit k 

ıutirü sauşlf rı hakk ııuJa yAıpılmı~ olae ıuulial!ele 
lcrde1a mütevellit bilcümle laaklarmu.zı ı .6.~Il ı ta 
rihiu<le kuı uları ve mor.keıi .~,,karada buluııtatıa 

.. Tiir'. h'e K ümür ~atış \' e· Te zi lliiessesesi" ue 
de\ ı·etdğimiıi ve müşterilerjuıize kaı~ ol:ıu , veci .. 

ba)Jkı ubiplerlpin ıa1'~ menkul GMriDdıeki hfll)tlarıaı b•eıı•ll• f•la 
•• masrafa dlir olan iddialarını ltf>ıı Uan tarihinden itibaren :ylrml 
llo lçlach Mrakı m4t9blteleril• birlikte memnrlyetlmhe bltdlrmeleıi 
l~ap •eter,. ~l ba)de }Ja"-1.ı-ı tapu ıJcillle ıAbU olıHclt~• 1&\ıf bedeU 

• nın payla;maıından hariç kalırlar. 

4 - 96ııerUeo gClnde al'tırmaya ittiralı: edenler arlırma tart 
D~~l ok.wnııt: ,... lCUumlQ aalaa•at alm.ıt;ı ., .. buıalu• temameıı 

lıabul etmlt ad •• itibar oluQuJ'lar. 
ti- Tayin edilell amut•• p7ri menkul Oç defa ba~ırıldıktan 

IQllF& •P\ çajl utır&na ihale edı)ir. AıııoN -"••• bedeli muh"'mmeo 
klymeUıı :JG•de yetmit be9lai boltıau Y•J• aaııt late7enin alacağına 
tOcAf.oi oUıı "l&eT alaAa.ldııN:' bpluopp.., be~ bpnlaruı o ga7rl mOll 
kul ile teminedilmit alacaklarının meçmuundan fulaıa çıkmaZ1a en çok 
u&a""'1ıq ı .. w.cıdo bikir kalma~ o~" arhrma on gan da.ba temdit 
Ye OD btfind gDnCl ayni aaaııl"I y~ılacak artırmada 
bedeli l&tıf lde7eain alaeatına recliıoi olln diter alacaklıların o gayri 
menkDl ile *••ln edi~lf &ıl&.ıtııklM• OMOmuuncian taal•J• ç.aluDa) 

lçel Kaha Müdürlüğünden 
l - llersinde yeniden iuşa edilecek Nafıa 

silindir nıakiuaları . garajmııı 5 6 63.28 liralık ke
şif bedelli inŞilalI 2-6-941 tarihinde ihah·sinin 
yarnhua ~ı n"ukarrcr idise<le yevmi ıııezkurda ta
lip zuhur etn1ediğindeu oıı giin . uzatılarak ihal~ 
12-6 -9 4 ı tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat 15.te l1ersin Nafıa mü<liiı liiğiiııde ~'apılacaktır. 

2 -- Muvakkat terniual akça keşif betleliniıı 
y,üzd'e 'J.5 ııisbetiôdedir. 

3 - f azta mah'mıat alıua k isteveulel'in Na-., 

fıa mii<llirliiğüne müracaatları illin olunur. 382 

i 1 i n 

içıJ ıman çeyirge müoürlüğtjnden , 
nınhammen 

M, D' kereste cinsi lira 
950> Çanı ağacı 4 

vahit fiatı 

k. 
90 
dahilinde 

mikap 
1- içel vila~etinin Anaınur kazası 

Karagöl devlet ormanından 950 metre 
ke~~lik çam ~(!r saoşa çıkarılmı~llr. 

2- Çanı. eşçannın beher nı. nıi~ab gayri ma 
muliiniin muhammen bedeli 4;90 kuruştur. 

3 _ Şartname ve mukavelen~ me pr(ljelerini 
görmek istiyenlerin mersin çevirge müdiirlüğline 
ı\nanHır orman bölge şefliğine ve aıı~k.:arada 
or.man urnun1 nıüd ii11lüğiine m iiracaat etm~leri 

4- Sahş 9.6.941 günü saat 16 de m nsin or 
nıan çevirge miidiirliiğiinde yapılaea.ktır., 

5 - Satış umumi olup, açık artırma usulile ya
pılacaktır. 

6 Muvakkat Lemiııatı 350 liradır. 
7 _ Taliplerin şartııanıede yazılı vesaiki getir-

nıeleri hizımdır. (3 4 9) 25. 30- 4- 8 

i 1 i n 
~lifke hıuı Malmüdürlüğünden belerıirnizi de bu müessesenin temanıen tekabbül 

eylediği ilan qJuruır. 
(37{;) (300M) !l·~5-~7-10Tl3~2" 

• ıartıı .. ,, en çok ıu ttı ı ana ihale edilir. Börte bjr bed.el, eld,& edıl-
meue ıha le rapılmoz, Ve bu ıatıf talebi düeer. iaşucu. iskelesinin iki mil mesafesiııdei{i Ak 

a __ Gs7!i ..-okul lr..acHıU.. lliale o 1unan ltlmae chrlial •• ,. öl d' - . rı- d . d l d li 1 k J 
"•f}lell qlAAtet iç.iade para71 nr JH i!We lr.aran fe1JıohU!N"&k g uamJ l'ğefJ ara efllZ a yanıJl a a ı • :\V a 

fi "'J' ı• • ı 1 

t ~ı 'mi ~!!.dt•ludeneYH!eD 7tılt1eJı:tekiftebulunan)dmae araetmİf Oldugu nıa•• lıak.k.ıJ})(l 1-a:!-94t taı•ı'lıı'ııdeıı 31-5-9 'lA. lat'J· ~ en 1 omur erı ı~ mesı en . .....,ıı, alJl(laü. raaı oıura,. Q9•· r~1 o.l,CQal) ",. ~-....... hıeuı•.ıı 1\ v '.:f -~ " m .~ •t• ~ • .. ı:. ~bet gGn mcıddetle artırmaya çıkarılıp en çok arnrana ihale edlllr • k .ı .. ı· . H . . .. •• • ı .. ·ı <l (\ÖJUlJ , l ale &l'Ut"4f.ki fark: HıgeoYt gQnler lçln yGıı:de 5 den he .. p hl ile • au3f UÇ Selle iği 9 azır,au 941 pilZ31'h1Sı gW 
. uc~~ ·~~mız e n,tlş!Cl'I er al·~aın a taş o unr~ tala •• cHıter ıı:arnlar a7,,ca hükme hacet kalm•kmnn m•- ıu·· ... aat 15 <le ı·ııalesı· ,·cı·a Hdı·ı11ıek ı··ızere 'l'-) .. ,r..) .. 9 ,.,l 

•• •. .. .. , ...., , . • • l satı mv 1•unıi19e alıeıdaa \&Nl ' olMW· 11118,. ,ı ül_: ~ 
ru, kok. k.oıııpru, hrıl et ve talı maddeler illi .. ş L 2~4 Numar&h iora va mas ııanuııunl_lu; , 12 inci madde ·u·ihinden itibareıı bedeli· subıkı l.200 lira bedel 
ları hak~1ııda yaP,ılmı"" olan nuıkavelelerdeu ıuuıe lfılA_in. ~ ltfıcü f•krMma ta9fikan bu kayı~ menkul sahip • e ve 20 gliıı mii<ltletle müzayedeye çıkarıln~ışur. 
vellit. hilciimJe haklarımızı f.fi.941 tar;Jaiud~ kuru l~rım_nbu h~klaı·~n~ ve _h~aueite .f~jz ve ma~~if~ .dair, Verilecek bedt!I l\addilavık uörüHir e ihale edile 

4 • • .. • • "ö Olın lddıatarını ılan tarıhınden ıhba.ren 20 gun ıçtnde J ~ 
lan 'e merkezı Ankara<la bulunan '' furkıy? . . e.vrJı.k• . mQsbüte1eril~ hild\rmele.ri aksi. halde hakları •ek tle~ilse leıudit~ et.lileoek.tir hususi şarıııauıe 
ıulir Satış \:e Te,zi \lfit1ssesesi" ııe <l•~'rettiğuuızı "'Pu sicillerile 

0

sıthıt olml\dıkça satış, bed~linio paylat i nıatiye dairesinde mevcuttur. 
H~ ıuii~lerileriıuize k:u·şı olaıı vecibeleriıuizi.. de ::~ınd~n hariç kalacakları cihetle atftkadHrlaı ın i.şbu Bu hususta daha fazla izahat almak isti~~~nlc 
ı. ·· · k ı.ı. ·· ı lcdiğı ıh\ıı .. demrı mezkOr- fıkr981'18 göre herekeL etmelen v€. ·in maliye dairesine nıuraoaat etmeleri iH\n ohrnur. 
ull mucssesenıu tamamen lt. a.,l.,ll e.y :~ha faıta mııomat oltnalt istiyenler 941-1086 Dosya 
olunur. 3_..ı .:..6 -110-"T-U il&:'8'ı''"~ T1lr8US icra MemurhllfıDfY-mDraciatıır lp.iioo_....._ ___ 3_ti_"'T _______ ~~-3._l-_4"""'-.,...n7 

(374) (300-i) • ., - ,. o Utıur. (379) Yeni Mer~in Mathl\asında Basılını~tır. 


