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Atioa 25 (A.A.) -
Yunan ınilli bayraıoı olması 

dolayıKiyle- müttefik ve dost lı i kô
metler hayraklaruu çekmiş iRede 
alman elçiliği hayrak 9ekmunıi,tir. 

••ttlbl ve U111u111 N••rlY•t 
MDdDrO 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri -
r ... ı llenla .. 11 ..... ı . ll•nla ---

Çarş imb 
28 

MART 
1941 

G'Ö"N:OELİX. SİY ASİ H:.AE E :H FİKİR. GAZETESİ 
Sayısı 5 koru, 

Telefon No. 82 
Yıl Sayı 
13 3854 

Türk - Sovyet Deklarasyonu Neşredildi -Bir Taarruza Maruz Kahrsak 'ugoslavya Mısır Baş Vı~ili Çörçil diyor ki 
Zafer 

muhakkaktır 
Sovyetler Bitaraf Kalacaklar Üçlü pahta girtli Mıaır harpten uzak 

kalamiyacalı diyor ---
AnkarR, 25 (a.a] -
Türk "Ye Sovyet hüktlmet

leri bu ıün ankara ve mo11-
kovada bir cleklerasyon neş

retmi,lerdir. 

meti Tiirk hükftmetine aşa~ı rkCltoetine en samimi 

daki hususatı bildirmi,tir. ,kürlerini bildirmiştir. 
1 - Bu gibi haberler 

teşek· 

Sovyet hiikt1metinin vaziyeti
ne tet1'buk etweınektedir. 

Sovyet lılikftmeti böyle 
bir -YaJ1Jiyet kar,ıtunda kaldıA"ı 
taktirde Türkiybuin kati bi
larafJı~mdan emin olabilece
l'ini ıwvyet hükftmetfoe bil-

Virana, 26 (AA .. -
tiu güo Beldur sararrnda Kahire, 25 ( .ı.a . ) - A ~ina, 25 (a.a.) _ 

Yuaoılurenın Qolü pakta ıirme Mısır bqvekili Hüseyin ,. Bu gün yunanistanın mil 
meraeimi repılmıetır. Yaaoılat Sırrı paaa dün ak,am beya- h bayraınıdır Her t f 
B Al .. • ars. tan 

ae,ekil u hariciye nazırı natta buluuarak demi.tir 1.i: Krala tebrik tefgrafl 
man hartoiye nazın Fon Ribeol . 

1 
. et ıene- mektedir t arı gel-

Türkiye, lıarbe girlliği 

takdirde ıovyet hükfimeti Tör· 
kiyenin maraz kalaoagı mü• 
kil&ttan btifade ederek Tiir
kiyeye taarruz edeceğine dair 
ecnebi matbuat tarafından 

çıkarıian 'ayialara binaen soıı 
zamanlarda bir deklaraıyoo 

teati edilmiştir Sovyet hükfi-

Sovyet 
Hükumeti 

Balkanlardan 
a •••111M7 

, 

Alakaaını keameJi 
ğini yutoılavyaya 

bildirdi 

2 - Türkiye hir tııarru 
za maraz ve topraklarını mü 

dafaaya meclıur kaldığı tak
tirde kendisi ile !H•v~·otler ara dirmi,tir. 

ında mevcut ademi tecavüz Mo!kova 25 (a. a.) -
pnktı mncibınoe sı>vye hükti Ta11 aj"uıı : Bo giin mo11 
metinin temamen bitaraf ka- ko·u.da 'fürk Sovyet d"klaraı 

lacaııııdan emfo olabilir yonu hakkındaki resmi tebli
Tiirkiye lıiikt1meti Sovyet hü ~i Dt\Şretmi~tir. 

8aş ~umandan Papağoı Japon 
Her taraftan tebrik hariciye Il8Z§fl 

rop, Konı Ciıano, Japon eloisi, Beynelmıle vazıy . . k .. . · ngiliz başvekili 
Bulgar, Ma"ı.r, Romanr•• Slotak nio batın• nazaran eıkısı a ?ior:.~ı hu ınünasebetle mede. 
JB elQileride imu .ııeraııiminde dar sakin delildir:. ?Z~~t~~- unyanın Yunan mi)) t• 
bulanmuel11rdır. ( danbt11ri tehlike buyumu~.ur. karşı ~a~dirin.i kendi h11;r~:~ 

Nazır 11(;zlerine devall'I.• lı.ğını ılave ederek muazzam 

Yugoslavyada barpden mısırın ttzak kalını b~r kahramanlık vomııhteşem 
· d·r bır mücadeleve · .. yacagım ıöylem 1• 1 

• ve zaf . • gırışıldiğini 

Orclu ve halk anlaı· Japon 
maya aleyhtar 

Hariciye Nazın 
Belrrad, 25 (A.A.) -

" , erıu muhakkak oJdo. 
eunn ttjbarüz ett· t"k . . • .ır ı ten son 
ra ıngıltereniu yu . -

nan ısta o 
yanıt~aşırı<ll\ lıafer k ın 
ıu·ıg- e adar dur 

b~Jd~zmetmiş balundagu 
nu ı ırrni~tir. -

ediliyor 
Rt)yter - YugoslaYyadR Bay ıtalin ve molo-

Uzaltıark meaeleıi- bütün memlekette Almanya ile tofa hediyeler 
• her hangi bir muahede imza- v•rdi 

Yunanistan 
Batan ibtiyıtfan Atina, 25 (A A.) - nr hal içinmi aeya lanması hakkmda mevcut aleyh ""' 

Atina radyosu - Yuna- hate ~ı ı..tı tarlık artmaklıfdır. Ordu ile ) -.......~ 
nistanda bulunan lngiEz hava T 11 Moskova, 25 (A.A. - Aakere ça~ırı"or 

halk bir fikirdedir. Bu ~areke J a 00 Jıarioiye nasırı S 1,.. , 5 T 

kuvvetleri kumandanı Vis Ma Qung-king, 25 (a.a.) tin Yuıoslav menfaatlermı ay M k p ka eaat 23 de berline Ben aodik, 2k5 (a.a) -
reş:tl 14'abryak lngiltere Kralı . . a auo k k ra a 91 ao polit'' 
t f d Y . , Çin siyası m~hfelleri Ja kın olduiu tebarii7. ettlrılmek hareket etmittir. ~b 800 a zet,,sinin yazd lt 

1 ca ga-
ara m an unan orausu uaş t . . d' t haricive ı"ına göre yu 

Ma(lrı.d. 25 (a.".) _ k d P .1 pon ıarıcıye uazırı Matsu~ka- te ır. di\o ıabab ıovye • nan harbiye Dllztrı 28 • 
" uman anı apagosa verı ef\ M k B r d k' h k 1 tefi b" t.. · martta 

'Dllkazar gazeteıinin berlin nı· şan mı-ınasebetı·ıe b. b .k mn es ova ve er m e ı at komis"rlifi proto o u un ihtivatların silQb it 
.u. ır te rı t h k . . d'kk l k' . molotof!I. . a ı· 

muhabirinin gazetel'ine bildir · ö d : t' 1 are etmı ı at 8 ta ıp et- Amerı·ka liorkava stahn ve na ça~rılacagını biJd· . 
1 mesaJı g n ermış ır. mAktedirler. B t f ll · . hediyeler ver ırmıft r. 

l dd k' y· M l b . d u ma ı e erm •erılmelt ttıere 
cligine göre be gra 8 1 SOY- ıs . areşa u mesajın a: kanaatine iöre Mats k· M Hu·· kuA metı• . l den birisi • • ı · 
yet el9i11i 'yu1011lav lıükft .. e- İngiltere Kralı Altıncı Cor- k B .. U kuo ak 08 miştir. Bo lıedıye er . den 1 ngı 1 Z 
. . . . . 'l . . ova ve er lme za şar me b. v saboe11ini tuv1 r e 
tıne hır me8aJ termı,tır. '!l cun sıze mşan vermesi müna· 1 · · h 1 d b. h l ·ı ır e · ıt ve T 

. . . . se esmı a e en ı:- amu e l e . yan• cligerı a on ay 1 
meHjda ıo-Yyat biiktirnetıoın s~betıylt; emr~mdeki tayyare- o tarafta bir tarzı hal bulmaıa Deniz tahkimatına b~.r ~·"~. erine i'leomis bir yare eri 
balkan)ardan alaks8ını kes- r.ıl~ı· V6 kendı namıma en Sa- ÇaJıll!lC kt n·r, ha h _ gumii• Ol 

1 M h . . b · kı . . V'4 a ır. ı.er zı ma a 345 ·ı • k t dor Beı at V d. "° b 
mediii yazıJmaktat ır. o a~ m>mı te .rı erımı sunarım. Yu filin kanaatine göre de Mat- mı yon uerıyor 0 0 ·• ·ı·z e 15 er ir 
bir alman harioiye nezaretı nan oraıısunun ftaly4nların suoka Moskova ve Berlini zi- ıngı 1 çok hecleFleri bonı-
nin bu huımsa tlı.ir mntalea ~ükerr.~~ hücuml11rına k:.rşı yaretle bu ~ehirlerde yapılan Vatington, 25 (4t.a.] - ler'ı b l d l 
yiirütmedifini lıaher •ermek "osterdıgı ka~ra?1~oca . mu~a bazı ihzari hazırlıklar için Ruıvelt 345 milyon dolara tayyare _ 0 0 1 ar 
tedir. ve~et kalblerımızı takdır hıs- &İtmektedir. Bir ay evveline m:tl olacak olan deniz tahki ~===-- . b Kahire, 25 (1t .a.) _ 

lerıyle doldurmuştur. Yunan nazaran Uzak şarkta vaziyet matıııa mezuniyet veren llyi- Bertin• 1 O bın om tugiliaı hava nezaretin· 
Yuğoslavyada 

Halk üçlü pakta ıirmaği 
istemiyor 

Hültdmet hiyanetle 
itham ediliyor 

d S ha d h ı teblı' &ı· •• ın or u unu? .yam şın a arp daha sakindir. hayı imzalamıohr. Bu tahki- ba attı •' fı 
etmekle ıft1har duymaktayız. mal Havai ve Samoa adata- Aroavutlokta : Bombar-

Ya~sın Y unanis.•~.n: İn Q il İZ rmda ve yeni kiralan mı~ üM- Loodra, 25 (a.a) - dıınan tayyarelerimig dün 
Papagos verdıgı cevapta; lerde yapllacaktır. 1 T bav" nezaretinin J Berat üz'lrine büyük b. 
lngilterc l{ralı tarafından HÜ kQmetİ Ayrıca lnailizlerden kira- .. ngı ız b.ldirdiıtine göre taruz Y•pım .. lard B ır 

b ·ı · - b e dun ak,am ı e b v ır. erat 
ana verı en lllŞRD munase e lanan erazidft 66 milyon do- . · herJiae 10 açu~ sa ası Vts diişwan t 
· 1 · · · · · y I b • . cumarteıu gecesı r 1 • tl b ayya tıy e C3ızın ve emrımzdekı tay- ugoa avyaya ır !arlık bir masrafta derpif edıl . 1 an~ın ve vük- e erıu en azıları bombalan . 

·ı . b "ki . d d bıoden fa• a 1 ~ mıştır tk· d .. yı arectı er:.nk" te rdı ~rm eyn o- nota verdi mektedir. eek infil&kh bomba atılmıthr. tahrip. d.; .uş.ınım _tayyaresi 
ayı eşe .. ur e eıım. ıınan k bir Hok polonyalı e ı rnıştır. diğer bazı 

d d. · k h LondrR 26 [ ] Bo a ın• "> hasara Belgrad 25 (A.A.)- or tJRtınun göster ·~·._. ~ r~- ' a.a. - A k cide i~tirak etmiştir. . uğrayan tayyare-

0 . y l Sokol ce marılığa karşı sarteıttgırnz sı- 1ngilterenin Belrrad elçisi rnlYUtlU il tayyare Ierın parc;aları yükseklere ka 
ssı - ııgos av . k _ l . . d y 1 h - k · b' ı k 

. . d b' h K l N : tayış rır soz 81'1IllZ en son de- uaos av u l)metıne ır !•O- CınuLı' Afrı'Lı Kuvvetler'ı ( ıtr çı ınışttr. İtalyan a mıyetın en ır ayet ra a, ld Z ı ta vermiştir U 1 ları ta, ı vcı-
bi tarafmdan kabul edilıhaele · ~:1 ~r~m::a~ı~::~ a:t~~~ Ba notada ırığiltere hükO- iki İtalyan taarruzu ınıe va s ~::~a~~~~mi~ık· . ~adrtıla-
. · ı t · ti Bu eyet ~. . 15 • • ~ •• •• • ;J-n ı ısı ato-rını ta ep e mıı r. nı sıze temm ederim metı Yugo~ıav efkArı umumı. tartl•Jı·laı· Habeıiatonaa mu· rulınu,ttir Hi . k . 

" · · ( da ı kabul · · · t h- · · w:r ' r . ço ıtalya!l 
sara' muşırı tara ıı. ı. . Mesajınıza karşı cevabım vesınm tıı~a '~' eden ~ıss~yat Va~~a/ııy•tle ilerli- tayyaresi lıasara ugratılmı . 
edilerek maltımat fermıştı.....- d y 1 .1, ve ananesme ıhanet edılmıye- rrj Tepedeleo cıv"r•nd t ştır 

şıı ur. aşasm ngı ere. . , . 25 ) / 
1 

. . a ayyare-
Belırad, 25 (a.a.) - ceğı hususu müteaddıt defe Ataoa, •·•· yor ar erımız bir diişınan k 
Royter - YugoılaT halkı 1 gayet açık bir şekilde anlatıl Yunan bat kumaodanlılı hücum etruiş ise} d ampına 

hldiııeı.,;0 inkişa!ından haber M a ta m•ıtı•. . o•o ı•9 ••m•••h ıebligi , basar ıe•biı edil.'::ı.':11;,~r;_ı •• 
dar de~iltlir. Ha.dı~eoın haber u·· zerı· n ~·e .. Ro.manya ve BuJıarı~DJD Oeplıenin muhtelif yerle Nayrohi 

25 
[a.a] Habcşistanda : 

almdıtı her yerde aksülamel U a"ıbetme utrıyaı-ak aynı ha- rinde topçu ve ha•aa topcuso 1Jeri kıtal~r•mız··~i.cika~~.n 
ıö8termektedir Dün Belaradda · •L tayı irtik~p ve Almanya ile faaliyeti olma.tur. Aos ırôıa· garbin<!e merd.a g;;.~ ıne ~- leye~e~ııtbil bahetistaodan Her 
30. biR ki•i ~ihver aleyhine 13 mınVer tay)'arui bir anlaşma yapacak ıılursa ~ında düşman mahalli gece cunı etmitler ır. aşma? ~ıt wak .. • a anınız yolnnu aç. 

v dü .. ld y · · h' b' .. d ti wukavemet etmıthr. ıçıu tayy1ırel . . te1.abOrattR bu~unmuotur. fÜru 6 ugosla·v hükömetını ıç ır hti9omu yapmıttır. Dutwan e e k" 
1 

yerler 81 zaberet etı k . t>rımız mü-
fatifa eden ziraat nazın Bos zaman mazur ıörülemiyeceii ciddi zayiatla tardedilmt,tir. Bazı ııe1 v 1

° '18

1
Yf 

1 
.. .. k .an 116 teduler 

O b. ' .h d'l . 1· .. A ttır ta yan ar mvu za- Diredova da bir t;ene bu··. naya gelditi zaman 1 ın Malta 25 [a.a .] - ae ı sas e ı mı~ ır. Ayni mıotaka da dutmauı mı · . 
1 

d. 
1
•1 kA cuın ed·l . 

1 k D rr h" 25 ( a) b" mu viat vermış er ır . are .. t ı ınış vo tam . b kjQj tarafından hararet 8 3fŞI Ü,man bava kuvvetleri .._a ır-e, a. ' - diğer bir rraahalJi MOU • • • fer k ısa et. 
" R t 1 'lt · u J • d nı etmekteJır. Daha garp 1 ayıt oluııaıuştur Tren larımııtır Belnradda beyanna maltaya tal\rrnz .,ımittir. OJ er -- Oil erenm 061i· dü,mana aene agır zayıat ver eva , .. erden biri · · b -

· • b ·· d t ı · . .r l l y .. l v • . . . 1 ı- t z bir mnkanımet gostercn d " HHun azı m meler daRıtılmııtır. Bu eyan Dutuıanın en az 9 yoııkers r& e ç ~ı nam ,e U~08 a direrek tardedılmı•ıır. ta e 8 ~ • . şan ız vagonları .
1 

• ~r 
.. hükı1metine b. t ererek ımak dil mıııdırn Negelij zabtedı~- . d mey11h hır namede ımılar yazdnu~tır. ' tayyareıi dii,ürülmü,tör ır ng a v • yanlardan ikiıi subay 0 ş k d d" .>er e <levilmiı1tir D" 

• "ki memtek t d a..ren t ·atir Bn mantı a l:l Ufma. rnan m t ·· ı ,. · uş-13 nıityon halkın aleyhine A:vrıoa cfört dti,msn ta 1 e arasın a •"~ üzere 50 esir alıııınış ır. mı.. · . . . o or ii vaMıtal1t •. 
. _ · . YY•· harp Aınasındaki doıtluğa ışa onı bllkı.vesı temızlenmektedır <·ınular , rına bn 

karar veren hamler. uçhi paktı resı dafı bataryaları tarafın- •t etmı"q . . d 
1

.llAll Atiııa, 25 [a.a.]- . . k . ve llilah ahn- . }MJ•ıhnıştır . lagiJiy, · . I k · t .. .. .. 1 ·· .. r" .., ve ansızın e ıorv'. tı· Bır a9 esı r ımtnalıs· d , 
ıııı:-mıy9rıız .. E~ı~ oma 18 e- dan duşuru mu~t_ur. Dii,man bu vaziyetten hayret ettiğini Yunan emniyet nezare mı tJr Bazı yerlere ask~rler heyaz 1:~v o Z eilada Yt>rlilerin 
mıyorıız. Hıç hır taraftan ta· bombardumaoınuan pek az 78 eQer hu si\&setin mazur nin tebliği : . ş 1 le nakii eclilmi~lcr ve t . ~ raklar ~allaclıkları 
Jimsıt i. tPmiyoruz. Alman po- baaar -vardır. lki tayyarenıiz görül<~ce""ini u"mit .. diyorsıı bun Dü,man hava knvvetle~ı tayyare ~r 1 de zapt olun- b nnaların iizerinde İngiliz 
l . . . D- l . 1 . d . l IS 0 

- tmı• ve bu yer tır ayra.kları ;sı ıstemıyorıız. uıman {ı rı· zayı o mot ıee e pılcıt arı pa da aldanmakta oldutunu ilave :5ikouiyi bombaraoman e .. .
1 

r~ın dalgalandığını 
mı~a hiç blf' şey VPrnıiyoruz. ra~ütle ath7arak k11rtuhao,tor etmittir. tir. Hasar ve zayiat. yoktur. uıo,tur pı otlar giirmütlerdir. 
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26 - MART - 1941 

Balkanlarda 

Almanya 
Kendi kendini 

talıyor 
bal-

Nevyork, 25 [u..a.] 
Nt>vyork Taymis gazetesi 

bir yazı8tndıı diyurki : 

Her slınan di plomati za
feri bA.lkanlar bina ını bal 
blamaktadır. 

Alma:ıya bu diplomatik 
zaferlerile kendine bir dU~ 

man yapmış buhınmaktanır . 

Yogoljlavya il" ı:lmanya araı.ıo 
da bir pı1.kt imza. edilmiş veya 

edilmemiş olsun yngoalavya 
da yapacagı ak~ülamel hem 
yogo~lav hükumeti ve hemde 
alma.oya alelıioe dönecektir. 

Yugoslav Nazulau 
Pakt imzalamak 
için af manyaya 

gittiler 

Btjlgrad 26 (A.A.) -

Çarşanıba Y ENi MKRSH~ 

Matsuoka 
Bay Stalin oe molo

tof la g6rüıtü 

Ankara Radyosunda 
uıünkti neşriyat programı 

- CARŞAMRA 26 - 3 - 941 
Mosko-;--', 25 < a. a. ) -

1 
8.00 Proöram le 

S t k e ve mP.m -
T 

. 
8 

_ ovye er et 
a~ &Jan ı . saat ayarı 

b. ı · n-· l.ı Jk koıniserı ve ha- 8 03 
ır 1ı:; 1 8 

• • M ı tof 24 · Ajans haberleri 
ricit·e komıserı 0 6 8 18 M 

J • • e nazırı · üzik : Hafif parçalar 
martta japon barıoıy . . (Pi.) 

k . Je refakatındekı 
mabrno a ı "'kova 8 45 E k 
ıevat ve japonyaoın mo... . · V adını - Yemek 
bHyük elçfaini kabul etmıotır. listesi. 

( 1 . .. d Staıı· ode hazır 12 -:an P l 
•''ruşıne e b" · ıv rogram ve mem t! 

G •. ·· m~ ır k bulunmuştur. oru'. et saat Ayearı 
~aatten fazla sürmüştur. 12 33 · Müzik: 

Şet'burg Hafif şarkılar 

d :2·50 AJANS haberleri 
Limanı bombar ı· s.os Mozik: 

man edildi Neş'eli lürkuler 

lJundra, 25 L a.a ] 
İngiliz bava n~zareti is-

tihbarat Jairesi bildiriyor. 
Rabil sorvısıoe mensup 

hombardaman tayyuelerimiz 
şerburg duklsrını bom~al~
ınışlardır. Dış rıhtımda~~ ku· 
etlik top mevzilerine hucum 
edilmiştir. Şerbnrg yAkınında 
Rorjler de kışlalarının önün
de teftiş gören alman askor
lerine hücum edilerek mita 
rolyöz ateşine tutulmuştur. 

13·20 Müzik: Radyo salon 
ork~trası (Violonist Necip Aş
km ıdaresinde) 

1 - Michiela • Qardas No 2 
2 - Golwyn • Cao bular 
3 - Köaigaboffer - Tirol en 

lermszıo 

' - Maiuzer - DüQfta töreni 
5 - Küooeke - Mati elbiselı 

llemıireler opereUodeo mare, er 
h •e fimal 

6 - Lelıar • Operet Potpo· 
i!ı'ai 

18,00 Program ve Me:"aleket 

19.15 Çocuklar için müzik 
(Pl.) 

19.30 Memleket saat aya-
n, ve ajans h:ı.berleri. 

19.45 Konuşma 
Ziraat takvimi 
19.50 Müzik 
Fesıl heyeti 
20. 15 Radyo G a zetesf 
20.15 Müzik: 
Solo şarkılar 
21.10 Konuşma 
21.25 Müzk: 
Radyo küme sazı - saı eser 

leri 
21 .45 Müzik: Hiyaseticum 

hur Bandosu (Şef thsan Kün-
\'er) , 

1 R Chıır;>i • Mare 
2 - P. A. Steck • Vals·Enter 

mezıo 

a - Charpentler · Bate 
4 - E ı. Barat • Kernet iQin 

fentni (Qalan: Cemal Cimcoz) 
6 - R W"Roer · Tırnhauser 

operasından fantezi 

22.30 Memleket saat ayarı 
Ajans haberler•, Ziraat, Es-
h~m - TahvilM, Kambiyo -

YugoMla v ba~vekil ve ha-
riciye nazırı Almanyanın Belg Açık Tefek/t{Jr 

saat ayan 
18.03 Müzik: 

i 1 i 
T aısus icra memurluğundan: 

n 

Tapu No. 
18 

Tarihi 
K. Sani 

322 

Cinsi 
Fevkaııı üç odalı 
bir bab haoeııin 

lem mı 

Mahallesi 
Cami Cedıt 

ll 941 
nl. ı 

l{ı) me\i 
ıooo 

lira 

SINIRI: Serkan hekim Sılle mon ef veresesinin haneleri, ger 
ben Ümmü ile Dede a(t n hane i, e imaleıı Lafoı oAiu H~lil, cecu 
ben BoQ"us oQ'lu Mihe il hanesi. 

Vazire&i Haıırası: Kereılıklı hee oda bi r mutfek ve eeaQıda 
bır ahır te yine eeaıtıdtt küçük hır oda t c bir P.ofa. 

Alacaklı: Tarsus hazinei malif P.Sİ 
Borclu: Tarauı Camii Cedit mah{)ll e sl ııden Müezzin zade Tahir 

hif'iuci ur· Hırn a11111 ~apılacagı ) t f', ;..iirı, saal 

lti•4-94 ı çar~anıoa gliuit Saat ı O <lan ı ı e kadar 
ikirıcı .\rtınuaııııı yapılHC.t ğı Yl .. ,., giiu, saat. 

26-4 94 ı cumartesi aat 1 O daıı ı ı e kadar 
ı - işbu 2aynmwkfilün or/11 ma şarluanıtsi 27-3 941 tarihin 

den itibaren 94 ı - 1 no ılt tarsus icra dıııresınirz muayyen 11uma
rasında herkesin 2örtbilnıtsı içifl açılttır. ılônda yazılı olanlardan faz 
la malumat almak isliytnler, işbu şartllameye ve dosya rıumarasılt 
memuriyetimize muracaat etmelidır. 

2 - Artırmaya iştirak içın yukarıda yazılı kıymetin vüzde 7.5 
kıvmttmde pty veya milli bir baflkanın teminat mektubu tevdi ede 
leeçelttir (124) 

3 - lpotık sahıbl alacaklılarla dil!er al/ıkadarlann ve irtifak hale 
kı sahiplerinin zayri mtnhfıl üzenndtki haklarını hususıle faiz ve 
masrafa dair iddiala1tm i~bu ılôll tar1hwdtn itibarm yı;mi f!Ün için 
de evrakı müsbitelerile birlikte memurivttlmlu bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu slcilile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laimasındatı hariç kalırlar. 

4- Gösteri/en günde arltrmaya iştirak edtnltr artırma şartna 
meslni okumuş ve lüzumlu ma/Omat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itıbar olunurlar. 

5 Tayin tdilen zamanda gayri me11kul at defa baJnldıktao 
son"a tn çok arttırana ihale edilir. Ancak artırma bedelı muham 
men kıymetin yllzde yetmiş beşini bulmaz veya salış isttntn ala 
ca/ına rüchani olan dijır alacaklılar bulu:ıup ta bedel bunların 
o ıayri menkul ile temüudilmiş alacaklartnıll mecmuundan /azldsi rad elçisi ile beraber dün gece Oğlum Yılm•z Dl>nallın 

Almanyaya harekec etmişler- ınübteJA olmuş oldogn zatür
dir. ~u gün Almanya ile bir reden pek rooztarip ve pek 
pa~l ımıalanması . beklenmek- büyük tehlikeli vaziyette ik~n 
t~ır. ~a.;ek ve dığer nazırlar derhal hastalığın önünü ala 

Oda musikisi (Pi.) 
Jl.SO Konuşma 
(Dış politika lJAdiseleri) 
l-8.45 Çocuk saati 

Nukut Borsası lFiyat). 
2 l.45 Müzik; 
Cazband (Pl.) 
23 25 Yar.ukı Program 

kaparıış. 

ve çıkmazsa etl çok artlromrı taahhüdü baki kalm4k üztre artlfma 15 
zün dalıa ttmdit ve on btşuıci gılrıü ayni saatte yapılacak artırmı, 

gıdenlerı uğurlamışlardır. k .. a··z ga•ret Vt . . ra gece gnn u J 

Uğurlama r;nerasımınde Roı yüksek ihtisaslarile ktiçök 
manya, Bulgarıstan, Slovakya vılmazı bir mevti muhakkak 

ltalyan elçileride hazır bu1~n tan kurtaran ve efradı aile
muşlard1r. Maçek B şvekıle wi?.i sevinçlere gark ed"n mer 
gelinceye kadar vekftlct ede- Kinimizin yökgek ve sevimli 
cekt!r, ıJoktoru tblıHiye mi.it.ehusıtıı 

Sureti mahımsarla haııda- Bay doktor Abdnllaba tuşek 
nan \ren pe\t a~u- surette mu klirlı h\r vazife bilerek muh-
hafaza edıJmekte idi, '11reni reren. ıru:e~euiıde bir yer n . 
sevkedecek memurlar zorlukla vermerıizi rica ederım. 
temin edilmiştir. M rsın m~rkı>ı fiak k lı .,,. ~ah h 

.Mehmet ~min Dı)oalt 

7 milyar dolar Yeni Adam 
Konun aenatoca ha- Yeni Adı-mın 326 inci 111a 

rıaı Qıkmıı&ır Bu sarıda H&iı6· 
bul ecJi/c/i rio Rahmi•e ai\ bir raıı ile 
----- Kültür Olauları, lraohlar, Bu· 

Vaşington. 25 (a.a.) - I dizm edebıyauudao, Yer rilıü, 
Senato D ·mokra~ilert.. Bolcıt imamı, Eadıls ri inlullt.ı 

. . . .1 , k d ve Hayatım gıbi edebt, fıkrl ma 
yardım ıçm yedı mı yard a kaleler urdır. 
ha evvel mebu~anca kabul e- su de~erli aanat •e k61&0r 
dilen tahsisata ait kanunu tas mecmuuını okumal.rını aarıo 
vip etmiştir. okurocularımıza tauir.e ederiı. 

Yurttaş: 
T4rklre, bu harp ioinde, en aı harp eıkantııı 9elı•n ••m· 

ıkeUlr. Bununu kırmetinı bil. 
Sıtı:ınhra dOımemek iıtirorsac. bir harp dOnrıu içinde 

rııadıQımızı, daima düıt\o. 
Tanrroflu raıa Nerelerd~n, nasıl tene kadar \aaarrof ede 

bileoetioi daima hesapla. 
Meeell : 
ÜoOoe rirebilecoaiodeıı ıaı.la ekmek alma. JCururau b': ~~ 

ııo bir lokm~ ekmeQin bile, bugün her zamandın daha ' 
bir haram olduauoa inan. 1 Lokaohılarda önüne rlrıbilecetinden faılı ekmek kor araa· 

k b. por· 
ki daımı korler • hemen aareoou çatır, daha klloft ır 
ıiJOD İlle· 

Carın• Oo eeker rerioe iki ıeker at . 
Faıla raah remeklerdeo Hlııo. 
Mıde, karaciQer, baQ'ıreak, tiemaohk haetalıkl1.rı hep, bu 

tuta ratlı remeklerimizden ileri aıeliror: loaomaıaan dok\ora 
dı hir ıor. 

Boı r~re te lftzumondan faıla elektrik rakma. 
Pıtl'llQUD delinirse, r;>enQelet, 11kılma. 
Elbieen lek:eleoiree, temlıkl; utanma. 
YURDDAŞ 1 6 d6t6• 
Bunlar u bunlar gibı taaarruf imklolarına herk fi k~~ 111 etler 

oerek te talbık ederek raıaraan. neticede milronlo 
ıirl!n olmaktan knr\olur. Hio llkıotıra d61meriı. k raıtıo 

Bir dilim ekmekten ne çıkar, bir ,ekerio, bir ~aıı 
ıs6ı0m6 olur, dıye hovardalık elme: 

cDamlara, damlara ı öl olur .. uoa&ma Kurumu 
Ul ısal Ekonumi ve Arttırma 

i ı a 

T arsuı icra memurluğundan 

n 
941 

8 

Tapu No. 
22 

Tıırihı Cıoıi Mahallesi Kıymeti 
T. Ef9el Bir bab hanenin Müflü 1000 

985 \em1mı lira 
Sl NI RI: C n•hi remini terık, canibi 1eeari Firengülüslü Mas· 

hfa ef. arkası Zıthure Alı heneeı, cephesi tarik. 
Vnireli huıruı: Dört tarafı rıkık &aı dıurla oevrili arsa 

halıode 

A ao k it : T r,.uıı HazınAi malitPRİ 

BorQ u: F renıo 11s kör ünden H CI ltırahım oaıu Hü1ı1erıo 

Airi•ıci antırnıaom ~apılac.ıµı yflr. giin, saat 
16-4· 941 Çarşamba günü saat 10 daıı 11 e k ·ıılaa 

?kinci arllırnuuun yapılacrı ğı y~r, güo, şaal 

26 4 941 Cumatesi günü saat ı O diin l l e kadar 
t-ltbu glyrl menku!Qn artırma tartnamesi 27 - 8-941 tarihir 

den itibaren 94t- 8 No ile taraus icra dairealnin mua1yen numırı 
ttnda herkHiD g61'ebllmHi için açılı.tır. ıı,nda yasılı olanlardan 
fasla mahlmat almak iıteyenler itbu ıartnameye ve 841- 8 doıya 
aumaraaile memuriyeıimlse mQracaat etmelldtr. 

2 - Artırmayı ittirak için yukarıda yasılı kiymetlo yQde '1,& 
niıbetiade pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tev d 
edilecektir, (124) 
3 - fpotek ıabibi alacaklılarla diğer allkadarların ve irtifak 
hakkı '"hiplerinin gayri menkul tızerindekl haklarını huıuılle faiz 
v• maarata dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıon içinde ••rakı maıbttleerie birlikte memuriyetimiae blldlr1Deler 
foap eder. Aui b&lde hakları tapu ıio.tllle aııbU olmadıkça ıatıt bedeli 
nln paylawmaaından hariç kalırlar. 

4 - GISaterilen gand• artırmaya ittirak edenler artırma tart 
namninl ok.umut Te lQaumhı mlanmat almıt ve bunları ıemamen 

lıı:abul etmlt ad Ye Ulbar oluDurlar. 
G- Ta7ln edilen aamania gayri menkul aç defa bagırıldıktan 

ıonra en çok artırtna ihale edılir. Ancak artıma bedeli mub,maıeo 
kl7meıin yQade 7etmlt betini bulmaz veya ıatıt ilteyenin alacağına 
rGchaol olan diger alacaklılar buluoupta bedel bunların o gayri men 
lı.ul ile kminedllınit aücaklarınıo mecmuundan faala7a çıkmasaa en çok 
artıranın ıaahhada b&ki kalmak G:ne artırma on bet gon daha temdit 
ve on betınci gClnQ ayni auua yapılacak artırmada 
bedeli aatıı lıteyenin alaeafına rGohADi olan ıtiter alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmlt alacakları mecmuundan laalaya çıkmak 
•e ~·~0 alacak 2:.!80 No, ıu kanuua tabı oldu~tından J·ıne J (hele 
76 ını bulmak ıarLile, eo çok artırana ıhale edılır, böyle bir be 
del elde edilnıeıee ihale repılmaı. oe bu ııatıe talebi düşer. 
urll:n- !~~l t lllenkul lı:endiıine ihale ol 11n&n kimae derhal ve y 
lı.endblndeıı e: ~çhıde parayı vermezae ihale kararı leeholunarak 
bedelle almat:• en Ylllı:aek tek.itte bulunan lıı:.imae arıetmit oldugu 
00 bet Gn IDGdraaı oltıraa ona, rtzı olmaz, veya bulunmazıa hemen 
tkl ihaı: araaınd;.t::1; arurınaya çık.arılı p en çok arcırana ihale edfüli 
olunacak fala .,.. dl arıt Ye geçen gQnler için yaade 5 den heHp 
murlyetJmisoe ahcıfı" &&rular ayrıca hOkme hacet kalmakııaın me-

2004 N an ~•hail olunur. • •t83., 
. i 

4
urnaran ıcra ve iflas kanununun 126 inci madde 

~10. 0
. b Uncil fıkrasına tevfikan bu kayrı menkule ahıp 

0~~~n;~d~· haklar~na ve _hususile faiz ve mesrife dair 
ıalarını ıl~n tarıhinden ıtibareıı 20 glin içinde 

evrakı mu b~t ı ·· · · . . . 8 u e erite bıldırmelerı aksi halde hakları 
tapu sıcıııe ·ı b' rı e Sl:l ıt olmadıkça satış bedelinin payla'1 
masandan h · k ı mııdd . ar1ç B acakları cihetle alAkadarlerm işbu 

anın mezkOr fıkrasına göre herttket etmeleı i vı 
da ha feıla . ltl t • · 
nnmarasil" m • ma ~lmak lMliyenler 941-8 Dosya 
illn olun Tarsus lcra Memurlu~uııe müracaatlar 

ur. (221) 

bedeli satı~ lstevmın alacafma rtıclıan olan di/er alacaklilarm o 
gayri menlcal ile tentin edilmiş alactıkları mtcmuundan fazlava 
çıkmak llt işbu alacak 2280 No lu kanuna tabi oldutundan )'ine 
Jılzde 75 ini bulmak eartile, en çok aruırano ihale edilir, Bör 
le bil bedel "ide edilmezse ıhale rap l maı. Ve bu satıe ıatebi 
üeer. 

6- Oayri menkul kendisine ihalt olunan kimse dırhal vey:ı 
veıiltn mühltt içinde parayı vermezse ilıalt kararı f esholıınarak lcen 
dinden ençok yQksek teklifte bulunan ilimse arzelmiş olduAu bedeli' 
almağa razı olursa ona, razı olmaz veya lmlunmazsa hemeı, 
C'tll h~. gün ~fıdc~etle a rtırına ya ~ıkarılıp en çok ar~u-aııa .il!a 
le~ edihr. lkı ıhale arasmdakı. fark ve geçen gunleı· ıçııı 
yıızde bQŞten hesap olunacak faız ve dığer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın memuriyetimize alıcıdan tahsis 
olunur.~ladde (133) 

2004 numaralı icra ve iflas :tcanunumın 126nci maddesi
ni~ 4 üncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sAhip 
lermın bu lıaklal'lna ve hususile fai7. ve m~sarife dair 
olan iddialarını il:in tarihinden itibaren 20 gün için 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri :ıksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından 
hariç kalacakları cihetle al:ikadarlarm işbu maddenin 
mezkO.r fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 

malumat almak isteyenler 941-1 Dosya numarasıle Tarsus 
memurluğuna mürncaatları ilan olunur. (220) 

Zayi ıahadetname 
329 aeoeaiode Sılıfke Rüedlresioden aldı~ım eahadetnameri 

zayi ettim. Yenisini alaosQ'ımden eakiei:ıin hQkmQ kalmadıQını 
illn ederim, 

(219) 
S t lif~e Atik mahallBBindeu Hihir;> oııu 

Heean H~eerin KöklO 

Zayi diploma 
1925 aeoeai Mela&ranıo hmetpaea Nehiresi okulundan al· 

mıe oldufnndan ilk okul diplomamı zari ettim. Yenisini alaca 

~ımden eskisinin hOkmü olmadıQını ilan erlerim. 
(218) Ali lratal 

DE·V A Kaşeler:i 
Baş, D~ş, Grip, Nezle, 

Romatizma 
VE SOGU ALGJNLIGINI 
DER.. HAL KESE&\. 

D E v A KAŞELERiNi 
Her Eczanede Arayınız 

( 6 ) 68-9G 

Yeni Menin Ba.sıme'rind h 111lmıı,tır 

.. 


