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Amerika Bah- Sovyet Amerika Hari-i Suriyede Hastane ReiRi Cumhurumuzun 
Teşekkürleri 

riye Nazırı Siyaseti ciye Nazırı J Vaziyet gemileri A ........ 25 <•.•·> _ 
diyorki Mihve;~ı::.larina bö)rle diyor KGrışıhlıklar deoam Alman tayyareleri liği:cJ::;etiGumhur Başkt.tip· 

Gönderilen eeyaların batma- •on derece müessir Sulh bir mihver etmektedir tarafından bomba- Millt Hakimiyet ve Çocuk 
\' b k d l bayramı münasebetiyle yur-. ~ d · rılunma ta ır duzağıdır Vi~i 25 (A.A.) - anıyor dun her tarafından gelen asil 

Sln8 mUS88 0 8 emeyız L .. 
4
---;;- __: • • " 1 Sariyede yeniden bazı e- atioa 25 (a.a.) _ ve necip duygu telgraflarmdan 

orıdıa,26 ( .) lngıltereye azamı yar .. ım lıemmi\•etli lıadiselar vukoa t • t ' müteh . l Rizi saranlar düf• Bir taraftarı Almanlarla U 1 . ". ..., k t h 1 1 
Yanan Aronıyet nezare ı - assıs 0 an Reisi Cum-

1 
ge mı~tır. x& ı. ıın ar se a- . t bl'gi· hurumuz te~ekkür ve karşıhkl 

man/ık/arını gizle• Darlan aNuıında müzakereler yapı malı.lif lıivettar maka.ınların bildirdi nırı " t • 1 · teb_ ıikleriuin ihla~Jna Ac.adoluı 
a 1 k d'(reı· ta ft F U • Bir çok Alman tayyarfl nı ., 

m · 0 l r Y P1 ır en 1 
' 13 an 011 ~iue göre l!.,raıı~aom aleyhin d · ı. m Aıansm: tavsit eımı·şleıdı'r. 

l)' r a R'b şuk v . . h k . p· e 'M.l'gare ve ıf'!er ın · 
_ 1 entroP azıyetı a - Va~ington 25 (a a) __ dfi bir ınaur.ara arzetmemekte ır ' h balamışlardır B. 

Vaşin~lon, 25 ~a.a.) - . kırıda ~lma~~an.ın M.os~ova Rirleşik Ame~ika ha;·i~iye na dir. Aooak bunlar bire-r rna- tııkRfar1 om ellıuı .va- } r ge ffi İ. 
Birleşık· Amerıka h<ıhrıye ve Tiirkıye e lcıler·ı yle ıstışare z . K ·d l II l b' t k ö lıalli gavaala1 ıdtr Oenubi hih Bllıı bomhr.lar H ' ., . 

· ı b l ımakt d s it) Ole a ırmı u s y n • . bet etmiş vapurda 1 orpıJJ d. 
nazırı Noksun gaze~ec· ere yap lerde . I~ l! . l a il' . ovyet- liyerek demi -tir ki· nt'°da ssııyiş iade edilmiştir. pnroua 18~ • • VA ka en l 
tığı beyanat radyo ıld neşredil ler Aırl :ğmın tutacağı yolun . .· ~ . · . Halepdo ı'ltnırn tedbirlerin baloııan hır çok ço~~k .. .. Lo . ---
rui~tir . Hahriye nazırı ezcümle Alınan ~lı\n~!\rı üzerinde son Bırl~şık An~e~ı~anı~ ~mm bir kaç giirı i9ia şiddetlendi- dıo yaralaoınıt ve olmuştur. _ nd.ıa, 25 (A.~.) -

l - l . tiı derec.e muessıı· ohea~ma şiip yet ve selametı ıçın fıkrımce ·ı . b . t b 1 Diter bir vapurda bombalan Balırıye nezaretınin teb 
şun Ha~·ı\ soy admış ·: l ı l .· ·ıe he yoktur. Sovv~tler Biı·ıi~i- büyük Britanyaya bilater~ddOt rıl ınc~me Oıneo ~rLı:.e ası. atır V"purda lıaıar vau•ada ligi : . 

ıt er gı a ınaı cıe eıı ı · " d k · k o muştur enobı nbnandakı ınıv • · Al F k 1 ~ . . nin Almanya ile akdettıüi ade yar ım yapma ıcap etme te- · .· t y~ktnr: Bır man ev a ~de yüklü ve ıo b' 
hare malzemesınin lııgıltereye . -. , ı. d "' dir. Buna en kısa bir müddet badhıelerdeıı iki jıuıd>t-rm~ ya- 1·ı\Y 13 b 1 . hı.staue tonilat•)luk hir p t 1 .ı~ 
vasıl olmasına müsaade ede- mı tecavıız padm an sonra ~ . l tıavyare gru u ıır ı e ro gemııı 

,_ ' k. - b l en manidar hareket geçen :ık ıar~ında azamı gayret ~arfedı- ra anmıştır. . .. i bombahyarak batır- abJo;cayı geçmek İ8terk"'n to 

h
mezb._ Çun u uBr~ ard vatı·ır~la te~rinde kıuşı lıkh bir y~rdı•m lerek bir çare bulunmalıdır. Alman l{~mtısın Diıter bir yerde de pilleııerek batırılmıştır r 
ar ı kaybeıier. ız e rıgı - 'il • _ _ mı~ ır. ,., . · 

tereye g9nderdiğirniz eşyaların paktı .yapılmasJ hususunda Mıhverle s~lh teşebbusundfl 'ı . . gene bir başka hastane gemı De ssı· d 
batırılmasına müsaade edeme Bul~a~ıstana yapmış oldu1tu bulunmağı şı~detle r~d~eden Harp gemilerınrn ııine bücom edilerek batırıl- - ye 9 
yiz. Bu e~yalar yolda battığı tekhftır. Moskl)v.anm bö~·le b~r nazır ~unları ıl:\ve etmıştır. I ... uııştır. Bu hastane vapurları /talyan.lar ricat 
takdirde biz mağlup oluruz. ~uahede akd.edılemediğİ. t~k- R.u gi~İ bir teş~bhüs y.al-ıffa 8(8 ugradıklar ınlasıhyor mrnlJu bllber verilmi~ .. ~~ma~- ediyorlar • 
işin hakkından gelmeliyiz. Hay dırde Bulgarıstana b~z_ı ıktısa- mz ~ır mıbver tuz·~ğında? ıb~ la beraber uzaktan go~une,b~-
siyetimiz, şerefimiz için yükün dl anlaş?1alar m~kabılınde tek rettır. Fraıısa ve rlığer bır çok Loudra, 25 [a..a.] _ lecek tarzda k_ız_ıı ha9 :şar( tı- N a)'robi, 25 [ a.a. ] 

bize düşen tarafını kaldır~~- taraflı bır garantı vermeğe ha <le~le.tler ~unu .a.omadan fa~- Royter _ Breı.t üzerine ya· ni t•şıınskta .. ıdıler. KoreDte ReRtni tehli~: Dessiyede 
hyJz. Emniyet ve istikbalımız zır bulundu_ğu me~su.k .~a~er ke .n:ıı~lerdı~. Mıhv~r sulh keh- pılan şiddetli bava akınları llrı\ı ~rdlD" buoumlRr yapıl- kıtaJarım1z düşruau ileri mü
için bu zaruridir: Bu bizim al~~ .. mahfıllerce ı.erı snru.1~ ~e.sının h\mayes1 arkasında A imanların Şarnhort ve Gney mışaa da zarar olm~mı~t~~. dafaaıunı zorlamışlardır. Son 
mücadelemizi teşkil eder Za- mu9lt1. Bulgarl.arrla bu tekhfı ıktısadi taarruz, rüşvet, sui zenav harp geuıilerioe homba Üç diişman tayyar~ıu duşu- haberlere göre rioat etmekte 

ferin temini için diğerlerinin de_ kaça~aklı bırer cevap ver- istimal ve mahalli karışıklık- isabet ettiğine dair bir <;ok rülw.üştür. olan İtl\lyanlar ricat e~tikleri 
yardımım istem~k korkaklık ve '!1ışlerdır._ ~~ın\~rda~ ba!ka lal' çıkararak istila zemini ha- tıebevler mevcuddur. Şarnbort yollarda geniş tahribat yap-
oerefsizliginde kalam'l yız. Ma- Sovyetlerın ıkıncı te~r~n~e. UÇ- zırladık Lan sonra askeri kuv- gemiHiııin baş t.ıuafında hasar A ı rn a Il ya rnak tadırl~r. Makalede vazi. 
lOm elan memleketler bize kar ler pa~t~na davet. ~~ı~d~Kl ve vele müracaat ediyorlar. Biz mühimdir. Diter geminin ıle yet degışmemi,tir . Daha 

şı aralarında gizlemedikleri b~ t~kl~tın red edıloığı ıfşa €.• kanuniyetsizliklA uzlaşamayız. c.rtasına bir isabet v"ki ol- iapanyay ı tazy ika ~arbde knvvetlerimiz M.aciyi 
bir paktı imzalamışl~rdır · As· dıl~ışt•.r. Bu ha.dısele~ ~vyet Demiş ve 'lOnunda zaferin elde ınu~tur. Bn iki g .ı minio de- baıladı tşgal otmişlerdir. Bütün mın-
keri kuvvetlerle Amerıka yavaş leım m_ıhvP.r devle~leı·mın ho- edileceğiue kanaati oldııfunu varrılı bir ~urette Breıttte bu- ta~.ı.lar~~s Bahe' •atarıpener 
yavaş sarılmıştır. ş~ma. gılmesed~ daır~~ .müsta söylemiştir. lnnmaları bu hasarlar yüzün Madrit 25 A.A - len -~uışmanı lıırılalamakta 

Bu kurnaz hıikclmetlAr iş- kıl. !Hya~et takıp ettı~mı gös- ı ·ı . l rg· 1 l ak l d 't kaynaklarından ve v" du~manın ricat yollarını 
lerine uyarsa zelilana lıareket teı ir. Hıından başka Sovyaler 8 ı· ten 

1 erı ge ( 
1 1 3 ? a~ı m b.- ) a rbJ \ öre Alman lıı:eıtmek için ogra,maktadır 

J l l - b' er in tadır Ve bo gemılerıo ır ·•en ha er ere g · 
ve fırsat buldukları zamanda apon ara yaptıgı ılaraflık · . . · · ·· rı, · · k 8 ft f T • 
tecavüz etmekkdirler. Biz ar- paktından ssnra da Çine silah k~ç ay ıç~ndo tıuu_ırlerı muş- diplomasısı lspadnya~a r l arş~ IJ 8 8t 8(1011 
tık rücu edemeyiz. Biz müteca vermeğe devanı edeceğini bil- Yugo•lav elçi•i kıl adıledılmektedır. mülayemet yolun an . Y_ 1 ara 
vüz r.ıiUetlerin calip ıelemi- dirmlştir. alman)'ada tehdit s&fhasma geçmııtır .. Al-
yeceklerini n~n etmişiz. Bir Al ın arı manıar tspanvava bazı ıste-

Beledi)le reis vehil
liği taıvibedildi 

Iraklılar 
A iman Berlin 25 (a.a) - t k · b · diL:leri kararı aldırm~~a _çalışı 

Yarı resmi Oün hariGiye e Zl ) yotlar İspanyada~ şımdıye ~a Tarsug [Hususi] -

Petrol hisselerini 
tayyareleri nezaretinden eski Yogmılav . 25 ) _ dar elde edilen netıceler Hıt- . Defatla Tarsus Belediye 

h Berlıu, (a a. · · 8 reıs vek ·ıı·- · · b elçisinin ve memurlarının a y ~ B. 1 1 · tatmm etmemıştır. unun ı ı~ını üyük bir vü. 

Baskasma satmiyacaklar 
Manferid akınlar 

yaptılar 

Berlirı, 21 (a.a.) - Londra, 25 (A .A.) -
D. K. H. - frak parJemen Dahili Te emniyet neza-

to~u Iraklıl.ara ai<l p6trol his- retlerirıiıı tehJigi : 

161erinin lıükfımetin müsaflde- Düıı Babalı erkoıı münfe
ıi olmadım 8atınamıuu lıak- rid ıliişman tay~·arelMi Kent 

kında hir kanuıı kahnl et- eyal~tine bombalar atmıştır. 

mittir Ha1ı1ar büyük delildir. Ne ölii 

Sovyet - ingiliz 
münasebatı 

vo nede yaralı yoktur. 

Kamboç 
Krah öldü 

len Almanvada hulundukları 
1 
darlı tresml 

1 
- ır · 

8~dann· ·çeı~nı dirki Almanya İHpanya üze Tkuf ve kiyasetle ifa etmiş olan 
- yo ev e a< a.mının vem e ı arsusun de~ 1. l 

bildirilmiştir. Elçi ve memur u 
1
. . . t e:ıe .. g· ·,n .. da . de ınz•ikini arltırmıştır. Fon b 

1 
. .,,er 1 ev Mlarından 

. . . . . oer uıın zıyare u c~, "' rın ~ ' ve A edıye d · · 
lar ıyı uıkan edılmektedırler. . .1 1 b düı Alman . kardeşi Lizborıda d"st B aımı azasından 
1 

ır verı en ııa er ı p8pemrı ay Refot Tars · · b 
sveı;rede bnlundnkluına dil· h . . tince tekzib d n birine Cebellüttarik .1,. usının u kerre 

. b h arıc•y~ nezare tarın a vı cıyet makamınca y k"' . . 
ır .. er et&Hızdır. d'l . t· . . . b klenmiycr.eğini ve bu t . . " e dletmın 

e ı mış ır. ışının e aıwıp edılerek Tarsus k 

II·ak ht"'ıku" metJi Amı·ral Hortı· nun kı1radan yapılacağın• sov kamhgın~ tehtif( edlldi~hıi 
lemi~tir. memnunıyede haber aldık. 

. Çok yerinde olan bu tev
cı!ıten dolayı ı.ayın Valimize 
şukrarılarımızı sunar ve Bay 

Verdiği s6%de 
duruyor 

--
fiti/erle gördıtü 

Bndapeşte, 25 (a.a.) -

Japon 
Askerleri ~efet Tarsusiye (~e mütetali 

1.1 u vdfakıyetler dıleriz. Bagdad, 24 (A.A.) - Maoar ajamı hildiriyor: 

ı rıgiltere ile Irak araıun Mact'fİMtırn kral nllibi ami Japon - Sovyet pak. Mırsı'n futLol JıLımı 
.. .. ral Horti diin Hitier tarafın- • U 1 

dıt mevcut muahede bukum- A d k tın,1an memnun 
dan umıımı karargahın a a- 8 Hiç bir terakki elde 

etlilememiftİr. 
lerine tevfikan İngiliz kıtala- hnl edilıni~tir. Horti Buda· delil ugün Adana)'a 

Hanoi, 25 (a.a.) - rının Iraka çıkarılınaı-ı gaze- peşteye dönmüıştür. gidiyor. 
J{azirsnd-ıuberi haRta olan . 1 t 2 A l.ondra, 25 A. A· - .,.. .... .. telerın baş ıcs mevznunu eş- Şanghay 5 A. · - Yar•· ı Ad 

Dün avam kenıl\r1tt1ında K ampo4' Kralı dun 65 yaşı:ı- Japon Sovyet - Japon paktma raA" olan fu ·t'b 1 11nada bıı.!lıyaoak 
· dR. oldnğu hRlde vefat etmi,tir kil etmektedir. Elalırar gaze l · ç· d 0 grup musabaka 

8ov\ *'tler ti'·ari ve eıya i mü Sovyet erın ıne yar ıma •arır \ ·· ı -• tesi bir yazıeında ş<;~·le de- • t r men . ıa )() gemizi te · ı 
natıebetlerin ne baldo olduğu ~ı'mal'ı Almanyı"ıLI u·sıer mekteclir: ımpera o u devam etmelerinden .dolayı Ja tir1tk edecek ol~n l~e~ı .;:~:~ 
"••rnlmufltıır . Hariciye ıniiste- U 1 kert mahfellerı hu pakt yonn Mersin t ı y "( hak biikfimeti vermiş ol t pon 88 . • . . . . . .. < man urdu 
ı:- .,.. Hu.tler şunı 11 r1 ıöyle- hODll.Blandı Sovyet paktını a•· tan memnunıyetsızh~lerım ~ız gençhk kulnhü futbol takı 

iatir• U do~o e(;ıüuü tntll'UŞ olması d' I bu gün Ad mı 
,.. ... . meıelel•r hakkında tik etti. lememekte ır er. o-ktı·r anaya hareket eae 

Bu "' onan hükümranhgma bir te- h J k h "' 
~ırnıii.VA kadar bie1 bir ter•kki Londrs, 25 a.a . - Şırng ay apon as er1 ma G 
ld 

,l'J d' . ~ ···l•m•lde Selshiyettar makamların zaıl teşkil etmez. İngiltere Tokyo 25 A. A - . folleri şu kanaattedirler, Pakt b k eçe~ sene grup müıa .. 
tt e e,.ı eme 1~ını ıo., "' ·· k ' I bJ'k 1. 1 J d mı teoa- l . · a asına lllt ' k 

.. . kt h l hildirdiğine göre İngiliz bom- en muş ı ve te ı e t an a- Sovyet apon " e Çin meselesini hal etmemıotır. 1 "(ıra . edan takım-
•U11teea<ı1fim l\1 ııl\lltt a n o t .• d .. J n impera arın en ku tı · ı . . 
.ı"n m0•elal;-r.ıı lıR lli için SoT bardıman ta!yareleri dö·n· Al . r1nı yaşadığı Lu zamanda Irak vıız paktı . un apotik ~dil~ Bu pakt Japonyaya karşı bir rek grup avve_ ı crını yene-
ı.-etlede miizak~reye hazır ol- .aaanyanın şımaH garbuunde mo•~ede~ sadık kalarak mem toru. tarafından t.~e eri ete ~uzaktır. Zira Sovyetler Çine zan an takı~ mpıyo~ ı~gono Jra 
ı.tuğumnzu Röylemeğe hiç lö- deniz üslerini homba:d11ııan Jekehmizin 'eref Te azmini ~tştır. :akt bn gnn m y dı a devam etmektedir~ bileriz nıımıza ı~ı şanılar 
zam yoktur, etmi,lerdir. göı§termi,tir. gırecektır . yar m • 



1941 Cumartesi 

i L A N 1 LAN 
ersin Noterliğinden: 

26 - Mart 1941 Y. No. 1791 C, No. 64 

ersin Not~rliginden; 
26 - Mart 1941 

Mümeuilleri bulunduAumuz Menin Ticaret Bankuının tasfiresi dota111ir!e Bankrır rn ipotek 
ile temin edllmie alacaklarından işbu temlik senedine baıth 9e Bankanın DAmına imzıı 8 mezun 
olanlar &arnfrndan imzalı bulunan listede ePemiei ve alacak miktarı fazılı rirmi dokuz eshıstakı 
(17460.41) oayedi bıa dörtyüz altmıe lira kırk bir kuruedan ibaret olan meUubatını banka mües 
ıielerıaden Şevket Sümere meuo sermaresine rııukabıl borçlar lıanununun hükümleri dairesinde 
•e bilcümle hakuk. ve v0c:ııp ve tarnalyacirle birlikte devir ve temlik ettık. lıılıu teınliknamenio 
bir suretini tavu d !resine telılıgioi ~e bir suretinin dııhi borçlulerın husulü maluınıHı umııında 
frtereın Gazetesirlo il An edılmesıai hali tadiı ed< bulunan Mersin Ticaret BeDkaflı n ünıeesılleri 
aıfatırle beyan ve ikrar esleriz dire sözü bitirdi•) Verileu bu takriri ben reminli Noter bır nüsha 
olarak tıtnzim ettim 'o muhtevıyatını kendilerine cehren okuı:fum ve mealini anlallım. ArzulerllllD 
lam istedikleri gıbı z p ·oıuadu~unu tasdik etmeleri üzerine bu eeuel ıirtııı bepiıııiz imır eUik 9 e 
mObfirledik . Bıu dokuz rüı kırk bir seuesi Mart arınıo rirwiu altıncı aunü. 

Y. No. 1790 C No. 63 

Mümessilleri nulucda~umoz Mersin Ticaret Bankasının tasfifflGi dol:.ııısi)'le Brıııkaımı iııoıek 
ıle temio edilmiş alacaklarından i~bu temlik eenfdıne ba$th çe Banka n • mına ımzaıa mezun olaıı 
lnr tarafından imzalı bulunan lıetede eenmisi 9e alacak mikdurı razılı üo sahısdaki (3681,75) ficlıia 
altı yuz seke~o bir lirr retmiş bee kuruş ibaret olan wallubatını bnolıa müessiııl rindeu Muhitıın 
Devoelıve mevzu sermafesine mukabil borçlar kaoun\!uuıı htıkümleri da ras!nde cre bilcü ml hu 
kak vo vecaip ve ıemnira&irle birlikle devir u temlik enık. l@bu Temlıknamenııı bir sure•ını ıııpu 
aıre ue tebliAlni ve bıt sure\inin dahi borçluların hm; ı.;slfı malümatı 21mnrndn Morsın gazete· 

sırla ılaa edılmesjni hali tasfırede bulunan MP.rnın TioHet Benl:ıısı müruessilori sıfalıylo baran 
ve ikıa,. orleriz dire sözü bitirdi.} Verilen bu ıukriri bElu yeminli Noter bir oüeha olnrnli laQıı.ım 
ettını ve muhteviratını keudilerloe cehren okudum ve mıınlini aı latıım. Arzulorıı ıH tem ısledıh· 
teri gıbı zoptolundnltunu &~sdik etmeleri iiıel'ıoe bu ıenet zirini hepimız im <! ett'k ve mühürle· 
dık. 8 n dokaz yüz kırk bır rıenesi Mart arının Yırmi altıncı günüdOr. 

1791 
No:~ 

Şahitler 
lmıa: Enııl Sakız 

• Mahmul 

ikrar edenler 
Imza: ş. Sümer 

• Galir.ı 

Noter 
Mersin Notorı resır i 

mühur imza 
H. Başman 

işbu eurtıtia dairem doeyeoında saklı bulunan 26·3·94-1 gün to 1791164 sarılı aslına orgun 
olduA'uou ıaedik ederim. 

Biu dokuz rüz kırk bir rılı tdart a1ın1u yirmi ahıncı günüdür. 

Menin Noteri resmi mühür imza 
B. Bat!Dan 

No:~ 
63 

ŞAHiTLER 
İmza Eınil Sakız 
lınza : Mihmut 

ikrar Rdonler 
imza ; Ş. Sümer 
imza : Galip 

NOTER 
Mm sin .Noteı ı resmi nıühücü 

lnııa H. JtasmLn 

leba sureliu dairem dcerasında saklı bulunan 26-3-941 güu ve 1790·63 so.,ılı aslın uygun 
olduğunu lastik ederim. Bın dokuı yüz kırk bir rıh Marı arıaın firmı chıncı güııüdür. 

Mersin Noıeı i Resmi nıühfü." fo imza 
H. liaeman 

Tdbli"i ia~euılaa iebı:ı R Tı:ımliknarne muhatabı Iool Tapu müdiirlüıtüoe 1ebliQat 24·4·941 gü 
nılode yapılarak alınen imzalı ilmühaberleri dairem dosvoeındaki uu9hasıoa ilibiktir. Tebligat isleuileo lebu R. Teml ikname muhatabı lı,ıel Tapu .Müdürlü~üue h bl ~at 24- 4- 941 

güoiiude yapılarak alınan imzalı ilmühaberleri dairem dosvasınd ki nushasına ıt·sık&ir. 
Merısio Noteri Resmi mılbiJl" 90 imıa 

H. Baeınau 

Borclonun ismi 

1!"'4tma Marangoz Şam i ze vcesi 
Sabık nüfus memura Zıra (Urfada) 
A•okal Mahmud Fuad 
Bar"am z. P\Jlcu Fuad 
Batuınlu Mehmot oAlu Hasan 
Komisronca Şofık karın ulideeı Dndu 
Fornnco Mustafa Safi 
lhıt Arif çuoe 
Bekir ve ~e,oeei Liman eirketiudo 
Galip nbık Emvalı Mıllife m maru 
Hakkı Ef. z. S brı Cumhuriyet Fabr! kaeı 
FemJo Batumlu Hacı Alı ?evcesi 
Mılkerreın H. Mutekaid Fehmi Ef zevceıi· 
Hıdır oQ'lu Ahmet Tsççı 
B. Fuad 
Harputlu Mustafa Bit pazarındu 
Marangoz Ahmet Ariııtabi 
Ahmet Hamdi sabık KaramA rıcıler kAtlbi 
Alemdar z. Semi 
Merhum mutesarrıf Salim 
Salım Menuk zevoeei Faı a 
Gafur Z Mahmut T reosta 
Beledire baskAııbı Ali Rıza 
Hfteeriıı SnLri kantarcı Ali o~lu 
Darendeli Mehmet 
Uzun Rahim oAlu Mahmud Adannda 
Ahmet Aziz Zülfe 
Atukat Balıri Celal 
Apdu Said 

lpetek senedinin 
larih 9e numarası 

5 3.2.931 
ıı 12.H> 930 
34 17.6.o:n 
3 20 3.932 
s 22.s.u:n 
9 3.6.930 

12 ı --.ıo.930 
o J 7.930 
6 10.9.032 
0 G.10.U29 
3 2.12.930 
3 9.0.9;11 
o 23 5 930 
s 31.1.982 
1 18.4.929 

22 21.1 fJ31 
22/2 2.2.931 

7 23.8.932 
9 27 .10 .9!12 

:n 2 .:~ . 931 
15 13.5 .. 931 
11 25.7.D32 
Noter sePedild 

:1 31. l.U35 
l l.5.H35 

2/83 30.5.931 
O 28.4.H30 

:16 27.5.931 
o 7 (j,030 

Merain noterliğine 

ip. 
No. 

2 
11 
17 
30 
32 
33 
45 
47 
ü3 
o 

106 
J il 
121 

8124 
127 
134 
145 
154 
J6B 
)75 
179 
200 
20H 
207 
211 
222 
176 
JH 

131 

Borcu 

271 75 
52!) ;~ 1 

1 20 00 
~40 2!l 
}()!) t) 

ü37 1 li 
92 GO 

~o 45 
7ü 57 

403 G3 
140 00 
80 !15 

171 25 
100 00 

1463 71 
27tl 00 
171 00 
33, 07 
270 !)5 

1677 ~J 
5fiH 00 
~.J8 07 

117 oı 
291 00 

1592 00 
3000 00 

237 00 
ı 7 . 04. 
549 C3 

Yukardaki müfredatı razıh olan ipt..tekli baroların Morsinde mukiın Bıırıl·a Haeeadar 9e mü 
easislerindan Vasıf otılu bay Şevket Sılmere defr ve tornlık edilmiş olduQundan kanuni mııaıne 
lenıo yapılmn ıoı dileriz. (286) 

l LAN 
Mersin Noterliğinden: 

26 - Mart 1941 Y. NO· 1789 C. No. C2 

Mümestilleri bulunduğumuz Merıiu Ticaret Bankaeırılll ta fiuai dolasıeirle Bankanın lpo· 
tek ile temin edılmie alacaklarrndan iebu temlik sentdine baA'lı ;e banıca namıoe imzara mezun 
olanlar tarafından imzalı bnluuno listede esamiıl 'e alacak mik arı Jazılı otuz dört ubısdaki 
(13261) Oo ıiçbln ikitftı alhnıe bir lira retmie iki kuruetao ibnrket olan ına\lubatını baüka mOee· 
ıislerioden G lip Gôksura menn serma1eeıne mu1'abil borolnr an~~unuo hiikumlerl daireaiude 
Ye bilcümle hukuk ve vcoaip 9e temoiratirle birlikte de~ir ve tem 1h ettik. lebu temlikoamenin 
bir suretini tapa dairesine tebliA-ı 'e bir suretini dehi borçlul~rın T uıuııii malumat zımnında 
Mersin Gazeteeirle ilAu adılmes ni hali taıfirede bulunan Mersıo ıcaret Bankası mümsHilleri 
sıf•tı1la bf1ran ta ikrar erleriz dıre ıözü bitirdi) tf 

Verilen bu takriri ben reminli Noıer bir nüsha olarak tollzım .e .'b~ te rnuh&atiratını kendilerine 
h k . . 1 . \ dıklerı gı ı zapıoıaad ce ren o udum te mnalını anlattım. Arzu arınıo tam ıs o .k t:Si d k llQ-unu tastık etme-

leri üzerine bu senet zırinı hepııo1z imza ettik ·U mObürledı • 
0 0 uz rih rtırk bir aeo()Bi 

Mart arinın Yırmi ahıucı günüdür, 

ikrar Edeuler ŞAHiTLER 
lmza : Emil Sakız 
İmza : Mahmut 

imza : Ş. sıı01er 

imza : Galip 

Mer. NOTER 
~ın Noteri resmi mzhurü 
ı:nıa H. Baemao 

No: 1789 
(i2 

ltba ıuretln dairem dosraeıoda salih bulunan 26-S-941 gön •e 
1719"62 •arılı aslına UJ• 

Mersin Noteri Resmt Mühür ve lmz. 

Borçltrnun ismi 
Emir Mehmet 01tlu Salih Gözoode 
Yözb ı.ışı Mehmet Evlatları Fııılma 'e her.:ıeireleri 
Emil 'e Antoo Nadir 

İpotek senedinin 
Tarih va numBraa 

20 rn. ı ı.n:ıo 
24 13,5,0:13 
l H,7,9:{3 

Merain Noterliğine 

H· Bııemnrı 

İp. 
No. 

14 
74 
H7/8 

Bo cu 
2!)1 00 
1~4 40 

!i2f)G 35 

Yukaudn müfredatı rszılı olan ipotekli borçların Mersinde nı ukını Bvnlın lmHdar Hı Müuı 
sislerinden Bar Muhittin Oaveiire detr v~ temlik edilmie o'duQunLien ı anunl mu melen'u ftıpıı· 
masını dileriz. (284) 

gun olduıtuno taetik ede1 im· 
Din dokuz yüz kırk bir rılı Mart Oının yirmi altıncı gü11üdQr. 

Mersin Notere remi muhür ve imza 
H Baemau 

Tubltği iste111len iebu R. Temlikname muhl\tal.ı !çel Tııpu MüdürlüQüne teblı ğat 24-4- 941 
gününde fı>pılarn alıııao imzalı ilmühaberleri dair~m dcsraı:ındüi ı udııH;ırııı ılıe•l:ilir. 

Borçlunun ismi 
O. man Z. Osmau 
Hedire ve oklo Lutfi 
Arabacı Ahmeı Dınnui 

E9knf Tahsildarı Alıdülreızek 
Teeçı Yohra 9e birnderlerı 
Foıo~rafçı Muıaffer ze'cesi ismet 
Nuri li~evzi Fatma 
Talne Z Zıya Hı<'a Kurumunda veznedar 
Behlul zevcesi Nezmı,.e 
Bekçi Zira 
Esme ve Fatma lsa karısı 'o zevcesi 
Mecid Berd 
Tnrsusta a u~at .Fıkri 
Arabttcı Ati ağa 
Kasap Mehmet Harabaki 
Yusuf Reen kerimesi Naoire 
Furuncu M hmet çuue karısı Taı ribe 
Nalband Ahmet usta 

Kebapoı Ali Naci 
Kebapçı Mustafa Cibeıli 
Ahmet Serno Z· de 
Sülerman Sırrı Terzi Hüeerin babaıı 
Berber Hasnn ve karısı Avee 
Şöför Hakkı validesi Nadire 
Hıdır Z . Hasan Zetcesi Ana 
Said zevcesi Hurire 
Ali zevcesi Dilber 
Sıırure Şeh Musıata kprısı 

Hnrreıtın Zabita Belediye memuru 
Tahsin Pınar gil 
tlileno te .Nahle ve Alekeondra te Mari 
Mercan oı;ııu Mustafa 
Berram oğlu Ali yol müteahhidi 
Selim Şemsı Soğuk hava depo aabibi 

Merain Noteri resmi mühür ve imza 
H. Baeman 

ipotek seaediııin ip. 
Tarih ' e numarası No. 

1 18.6.929 1:3 
a 11.ıo 931 ıs 

:ıs 29.3.931 22 
o 19.10.929 2:l 
5 17.7.932 34 
1 !J.ll.H!l2 :~7 

1 1. 7.H:H 42 
5 4.12.9:~0 f>2 
4 14.8 9:J2 55 

48 26.4.9!31 58 
3 6 . J 931 59 
o 28 4 !>30 68 

!3-28 23.10.B:l:.! 64: 
21 J9 3 9:H 71 
19 16.5.B:ll 7U 

l 12.4 .932 l 
13 l l 5.93;1 H!I 
o 17 6.9:10 101 

l5.9.Hl9 
0-1 2 . 5.93;3 lO!l 

o :J0.6 .92tJ 105 
9 5 . 6.933 108 
o 22 6.9;)0 :i20 
6 6.10.930 12t 
9 4. 6.n:n ı25 

26 29.l.9!H 18f> 
24 17.12.!130 166 
ıı 5 . u n:n lSo 
4 :I3.l .. H34- 185 
9 !J l.G.932 1 !JS 
4 t5.9 .. 9a4 201 
1 4 . 4.935 20!) 
2 25.6.935 212 
6 2:l.11.U35 215 

4 121 2.12.938 :~3 

Borcu 
50() 26 
l f>2 uo 
217 40 
J;l6 !10 
!W9 05 

2() oo 
:w 20 

275 27 
46 40 
G2 80 
62 00 
60 00 

354 6:~ 
fl ~:; 

141 (jf, 

9' 00 
34 J o 
fj(i 4.0 

672 50 
453 90 

50 55 
40 00 
!lO 4:; 

187 HO 
u22 30 

7!l 00 
55 00 
82 (jo 
83 30 

11:l8 70 
140 00 
40 Oü 

218 60 
H433 ~il 

• Mer•İn Not•rliğine 
Yukarıda müfredatı razılı olan ipotekli Borçların Mersinde mukım Barıka Hiskedar 9e mfü E 

islerinden Bay Galip GökıtJra den te temlik edllmiı oldoQaodrın kaauni muamelenin rapıhr:: 
aını dileriz. .(285) 

Yeni Mern11 Matbaa1uıja Baeıhnı~tır. 


