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Ulh ekrfi it lg ' ~ş ekilı B. Ingiltr·ro Avanı 
Filof diyor ki: nıarasında 

10 - I Rados tekrar Yunan 'Alman 
Tayyareleri JRpo ı. a Har·

c·yn N· zırı 
lngiltereye bir mesaj 

ür ulgar 
anlaşma ı 

gönderdi. Bular st nda d erin 

T f
. h . 1 memnun; er doğur· 

avassut teklı 1 e emmıyeı-, mı ştur. 
le tet~ik eoiliyor 1 ofJ ,,, 20 [ a n. 1 

Londra, 20 (a.a.) 
Royterin diplomatik 

lıafl'iri btldiriyoı: 

mu-

Japon lıariciyo nazırı 

Mat:;;oka lngiltero hariciye na
zın EdenPr hıısusi bir ınes-rtj 

D.N.B. - Diin Bnlgar .Mo 
bu~au ıncclisiııd Jdirı;iivo l!e 

lon Buşvekili H. Filof 'l'iirk 
-Bulgar llrıl.tşmn 111111 mot ı.i 
ııi okıınıu~lıır. Ba~vc•kil bu . ' 
mün:ısel etle hir ınıtuk ~ii lı-

yorek 19:l5 ı;Nıo iıdcıiki men· 
ile yaluız uzak şarkta de~ıl ll'ket nrntimı ıt knrıı l:ırı dost-

hütıin dünyada normal ş,,ı.ı t- hıgn lı ıtıı 1 ,t n 'i W doııı iştiı 
lara varabilecek hır teklifte ı · d: 

bıılunnmştur. Teklife reRml bir c.-Uiirınuıın g ... ç:ı uıokto 
sıfattan alınma ı dolayısiyle oldugn lıulırn:ıi ınuılrilii. bı1ln
ehemmiyet verilmektedir. Mat nırn hor i~i lıiı dınrnt t•pe" 
soka bn teklif~ yapmadan ew-ıl ıniiddottenl1eri pok tahil ol . 

Almanya ve ltalya ile hu hu- rak kıır~ılıkh miin:\,.ıobetk ; 
susta istişare ettiği zannolun- ni aydı.ıJatmi,k ıc;ırı çaı·N1: 
ma~tadır. Teklif ehemmiy~tine aramıştır. Kar~ı lık lı l.ıii ımiin ,_ 

ra~men ciddi bir SC\ndaj m • yı t Ryeı;in !o hu ~a hain 
hiyetirıi iutisap etmektedir. Bu uarak 17 Şuhnt 1941 clo hiJ 
Japon mesajı tetkık olunmak ıuıla··n1 a ilo ı.otic loıımiştir. 

tadın Mesaja muharl'irini oto Bulgar hiıldl'Jıotr şu <..ıilı" 
rite;,ine lClyik bir ('evap veri- ti tebıır c,t<..irir ki; hu an-

lt~cektir. laşıııa Bulgu millcıtiııt-ı:' ıfo 
Londra, 2Q (a.a.)- ri11 bir momnnrıi~ et d<ı~ur 
Dıin okşım Avam Kama- uıu~tur. Hıı aııla~uıı. hazı uıem 

rasında sorulan suale Aatler, leketlerde birhirirıo ııd tof8h 
Japon hariciye nezaretirıd n Jer nH~yd n vernıi i. ır . .!!": ı nt 

hu. ıı i hir m j imdığım il ''"' ~mtt, i i lan fıu tin nı: 
direrek demi .. tir ki: ıille t kip e ti~i Riya~eti i~ 

Avam K mıuasının Hindı tikbnl içiıı de derpiş etti~i 
çini ile Siyam ara ındaki btızı rıin yeııi hü,rl!..arıulır. 
hadi elerden haberi vardır. Aıılaı:ııı:ıııw '-.irinci ma<•-

Japon ı esmi .,özcıisı1 

beyanatla bulunmuştur. 

dün do:iiJo bir koıe d h ' ttt · rr:.ırn 

lfor hir tnraftt hırnkarak lıı r kim 
Ka~ olursa olsuıı" kimaeyi telulıt halde btı beyanat Avam 

mara um ıttılaına gelecektir. 
lngiliz hadciye nezareti ayrı 
mealde hususi bir mesaj a!mış 
tır: Bu me:;aj halen 1-\yık ol 
dn~u ehemmiyetle tetkik edil
mektediı·. 

Madrıt, 20 (a.a.) -
Havas Japony· nın mıı 

etmemektedir. Vo lır·r iki 

ıumuloket ·fıer iÜrlıii ttıcavü~ 
dP•ı tenıkki etm<~ktedit·. 

Türk lı ikôıuoti Bıılgari:

tanı çok iyi anlMnıı: 'o her 
iki lıükfımet ullıurı mulıufa ... 
za8ını yardım etıni~fir. .l\Io. 
h~san meclisinin nııln~ıııayı 

ta dik odt·c~~hıo şiiplıom ) ok 
tn r. 

Nazırın nutku ~iddetli al-

kışlarla kaq11Ianıillştır. 

• üsteşarı 
ati er 

bombalandı taarruzu 
!Juvoffakiyetle de

uam ediyor 

---

"uhtelif suallere 

İngiliz hava kuvvet· 
leri bircok hedeflere , 

hücum ettiler Atina, 20 (AA.) -

lngilterede birçoh 
yerlere hücum 

ettiler 
cevap verdi ..--- A tina radyosu askeri hare 

J;oud l'a-;- ~O (n ıı) _ Kalıirt>, 20 [u.tt.] kM hakkında şıı tafsilatı ver Londra ~O (a.a.)-
l{oyter - Avam kamııra· 17-iS Şuhat gecesi lngi- rniştir: lugiliz ha.va ve dahili em-

Nu1<lu İııgiltere .1:1"riciy'3 .Ne- liz hava kııvvetlori 12 ıulı\dft Yunanlılar bil' çok meni- niyetrıezaretlerinin tebliği: dün 
zareti :\liistt<~arı llııtJerauo lcrı· yen'derı i.:!ı?al etmİ\ihcır ve düşm~n gecenin ilk sa.atinde 
B ki ltnlynrı tanarn moydırnla "'·· ce b o ld aıkıuılıır, Bulgar ve \ ugoH- <Jı-ı.:rn .·ı ııa aaır z~yiat veıdirmiş nıı 1 

a a bır şolıre hticum 
ı rına lıiicıımlnr yapııwılarclı•·. 1 ~ " ederek y-k ı. · f avyıı hnkkırıda ı;;ual fiorul- ... terdir. S:ıhil kısmında lı::dyan J , 11 

Set\ lll •laklı bomba 
muş iım de Hlitıer beyarıat.tu ~on iki giin içiııdo hava kumandanlığı bir çok. noktaf':lr ar atrmı.lardır. Mühim mik-

bulunuıılklun iuıliıın. ot.mi~ kııv\'t•tle!'İnriz r· urır.11 tıuuTuz da ınıtkhbil taarrıız emri ver tarda. n!a~a:.a ve evlere zarnr 
''o yalıın, lnotl'iliz biikfünet.i· ı. d- 1 ti vermıştır. Altları bir sok vtrınn ıniizıtlıcrol otıniı7 rn mi~tir Fakat u~marı ıa arı- b b l ı; yarı 
ııio fikri Balkan lıiikumetlo- .. . . · · ki· . amıştır gııı om a arırıd;\n çıkan yan 

• • clıtŞllll\Jl Ult'\"Ztlerİuc·ktırŞI ~ıd ffitZa bıle ya 'l~l~ • .) "llllar Sl .. 11'3\le. ı · 
rıuııı i:ıti klftlloriıı iıı idameıoi- ~ 1 l ı}fın dıışmuı şıL - ö rnrar·slz Jlr lıale 
c.Jir. Bıt~v~ldliu tıiiylediği not Jutlo lıiicııru etmi~lerdir. As- ._,ııno. 1 a . ·, J getirilmi~tir. Y;uıg l d h' 
ki\ lı/il eıı hiçbir ~P\' iJ:\ve etle l,oıi hirın \O llt\ldi_re)<,rine kur detli hfı~Ur:Ji ır Y~JJ~l~IŞ .. :se~.e birisi büyıimemiş JI) ar anb iÇ 
meın deıuıı;ıtir. büyük zaviatla pus ıırııı mıı~ kad l . ve SR aha 

.,. 1"ı hiioumlar ynpılın1şt1r. Yer · h' k . ş · ar ıepsı söndıi -ı - -
JJomlrn, 20 (a.a.)- tiir. Dıişırı:.rn ır 'll J arazı Bil' 'k - ru muştur. 
Düu A vaın kamarıı~ıııda deki si dolıtyı ·ilo yapıları kazarıamnmışlir . 300 cieu fazla ı·aıh ~~s~ar ::ı.ıı vardır. Lond-

nıchus Kok 1 ngili;-. 8ov.n~t IJ Rarın dtm}ı:eskıi ınii~alıedtı esir \'C silah alınmıştır. . . . sur en a kırt bazı ha ' ( ) saı ve ınsarıı·a az . . 
ıniiıakeroforini 'halıig rnovilnU ·~Jıuok ıniiıakiiıı olıuııaınıştır. r\ tiıı1t, 20 ıı.a. nlm t ' zayıata sebep 
e(lllrek ı rculaki mli;rnk(.t'J'O t1af Şarki 1tnlynıı Afriknsın- Yunan BJşkıımandanhğı- r

11

~ ~ır. . 
l 

ı., . ..,._ ogıltereııın c , 
hasıııı Hariciye ~'I~te~ın! dn i!erhınekto olan kı taları- mn 116 numara 1 teu 1fi1· t~ko a . enup Kt mı va 
B.ıtlerdou snrınııştıır. .,f. 

1 
, ·· t mizleme lıarek.ltı · çy da hı!' şehre homh 

Bat lor coaatJırı(ia·. •>ı' Kl"l · mıza tın rareloriıniz devamlı ~ evzrı e ' . , k Rlılnn~tır. Bazı yerlerde 1 • • a .. t ektedır. 15-20 a- .. ·J . ı . . ıas.tr 
llUIJ°'ttnide a~ nİ Ul~RCt~ bak yardımlardı' hnlurımu~lardır. Ctıl'eyan A m ~ ·ti il. llSallCr\ zayıat azdır 
k d 1 • • l km1ştır ı · · 
"n aki boy rıatrnı hatırlat· Koı·ane hirc;ok hiionmlar ya· CJar esır a ' · nsaııca 7.a.yiatın mühim bir 
mı~ vK-'Sov~:'et lıiiJ<ilmcti hlı- kı~mı Londra ··.ı·var·ırıdakı· koııt 

. , pılınıştır. Oeııııhl Afr;ka av- B ı ı' 11 l· Jl ' 
Ut ha meseleye cova~ '1'erme- 0f"1 lııklardan birisi d cıll\l'J iki Sa.lıova 76 tipinôe · 

1
. Ak · n e vukua gel· 

ıui~tir. demi~tir. Bnnnn üze- . 1 I J n m.. mış ır. 111 gece . 
· ~ diiMıuıuı tayyarmıi tllhriı) et- Yunan.. ta ya U· l l · . . y.ırısındaıı 
rıne ı . Kok l?U ımali ırnı·nııış ..- • 1 • lıraz evvel hıtaı l b l 
tur: ... mi~lort~ir. J{olkido .. mevkiiııde 1 t ... ekesinden haberı Lorıtlra 20 (. u muşhıı'. 

8 .. . . • " . af. , .ı.n. ) -
-:. ,.."vyet .lı~ıkftrutıJı J?al iki tayyare mitralyüz ateşınol kmuş Bu gfın ö~lcrleı . v 

tık lıukıımetlerının Sov)·etl yo . . j .. ı_sonra ı.ork 
l
·o ı'llın'- t • e- tntulnıu~tıır. -~ şayıra 4 n~man hava kuvvetlerı· 

•• ı.::ııııq nıı•nm'ft ını lt!fo ..,. ..,,_ l · 
ekledtr. Bu lıat fil n alır~k Yorcle.-'Jrir ; ~t,tırnbn~innan \ Ber\in, /.O (a.~.) - ıücıım etmışlerdir. Basar ve 

l nk otm·ştir. ~alrıız lınknknn fayynre~i yal.ılmıştH. lı"'aaliyo Rır lııısn~ı muhabir bilrti- rete at az olmu,.tur. 
to.uııımnı<ı kalmıştır. 1 . ---

H k"' .. . .. to goı,ıorı <liişınarı a.vcıları ela riyor · ıng·ııt n uçuk rne8ol 11111 ınu- ~ . ·ı Yıırı itııistau ar:ı- ereye 
~a~~re\.'O orıgel olması doğrı. ı?ıtılnuştıı.. sou giirıleıdo Ou· İtaly:-t 1 6 

k kd. 1 k 1 
~ . ·• d lıir mütare ·e a . 1 ıa y rd 

ınndurr nuM Afrika tın:v~r"eleri ltal sın 8 . , b d t ·1 ım 
Ba11or cevabında: . • kırıdaki şayıaıar ura a eyı ( • 

'·1 '-'1111 ımınl\lisiıı<lu hii.vıik faali li{ ı· •tnl'-"1 11 meha ...,,o . . -J,~ evı~ııt, olnıı kiiçiik mo J odilrrıemerı. ec ır. 1
" 1 " • k" 1 

· '}earnın mıiz.ake-
tıc•lo do ildir. }'nkat bn me 0 ~ot gıi·ııtnmi.Jordir. Düşına· filleri l;öyle lıir barışı ım ·aııı • d 
leler(1r~ ı- bi1.riil· mcsuJeler var nııi .in~o <lepolarına agır talı .. tel~kki etmektedirler. r srne evam 
dır Halon bu husm;ta siizlo 

81
z A. yıı'ı mulıahirin ~iğeı· . bir edı'/ı"vor riba t ynpınıtJlnrdı r. . T 

r~mo ılalıa fazın. hir ı-;ev i11ı vt•, arı fi raıısız -• u u l t 1rw<tfıııa nazar , 
edenıcm. ılerni~tir. • Haşka tayyarnler .ı.11 ııunn e., . I ki .. ·• Alm~n siyasetı kaı şı ı ı ılıma 

uzvelt 
ln,iltereye bir .me
~ niur göna riyor 

~iınalincleki iliişıııırn m~vv.ile 

rine tılıu·ı·uz ot.mi~loruir. Kı~ 

lal aria- aı1ıp 1 a rn da t n ıHrnı 

eı~ilerok yangınlar 911.arılınış ... 
1 .• ..... 

da bağliıhr. Ma~lnp .. Frnnsn 
galip A lmnuyanuı ıtım11dını 
kazanmalıdır. ----

Va~iııgtou, 20 [a.a.]-
. .A ~t n uıcolitıirıde denwk-
ı mııleı o yartlıın ... 
müzak . proJo.,ıuın 

OfO!il OStıaı;ııı<ıa ~ 
8 .,.... .1 b' cnato 
''"ı;1rıuaı. ır zut t ' >U yn.r:Jı-

IIllll hıube rniiualı"'lo 1 . . .. uıa uye 
trnde oluıudıgıııı zaııuediyo 

. L omfra, 20 [n. a. J Ri 111 bo· civarında bir ka 

/ngiltere Baht iye 
Nazırı diyor ki: rum. Miifialınlo olsa hile lıen 

harlıe taraftarım d . . 
Ru1velt Amerikanın fngil- tır kolu mitr.aJyfü;: ate~ine tn · oınıştır. 

I~oııurn, 20 (a.n .. ) _ tere.ye .. ~u d m işini tesri için tıılmııştnr. 

Hnbe. i~tarıdıı :Mega<lo 17· 
S f 

· ·ı· 1 • • ' en .. bir karlir daha vermiştir: o ya mgı il e ÇiSi Hnzvelt Harrımaııı 011 bf!Ş ııı 
mıştır. • ~ • ne kadar iki hıikömet arasın- lö :;ııhl\tt.ı hombalırnmı~ttr. 

haripler arasında mutavassıt 
rol oyna mağa ve lıuna dair 
teklifleri topladığına dair ha 
her diplomatik nıahfellorde bfı 
yük bfr heyecanla karşılan-

·tıer · 

acele 

ila ·çin 
tme i. 

. y :ıı·<lııu kaıınuıı kııbul odi 
1 ı I' odı 1 mez; A uı orik .. lıu" ı . tl . 
1 

. ,.. il [UOll 

ıı~ıltoro ilo ıne-çcuıl l· 

ispanyanın tavassut mese- as portuııu stemış daki irtibatı temin içiCt LornJ- . Dıişmıuı Hingnziyo hii<' 11 ır' 
les.10.l0 ll}8110Vl "''0 r.lll'if•aff va- d ğ "ld" l'i,iV[l crAnder"'Cekf' f-1 . f. [JOll ll'~, 20 (ıı.l\ 1-tl .. y~ı; 6 ı ıY ..,.. "" ,._ ..,u • •· ır. ·ıarrımarı etıui~ hm de Avııstraly ılı ı-
ZİTeti bn hususta. en mfıhim Loridra ·ır~\b~ zahıtı vazife- '" • · 1.. lngiltere h lıriye nazm 

sin'ı görece· ktı'r. f" .. rr·ı·m"o Anı" lolar kar~ılnmı~ rn hır 'nş d 1 b'r ııııtıık 
rolü oynamağa mı1sail ııldıığıı BoJgrııd, 20 (a.a.) 1u " •• Alek;.ıandr ra Y.

11 . ııe . 
1 

rikadaki imal:it lıa1'kırı•ia lrı- nı:iıı tnyyares.i dıiR,ünniişlttr- t k cihet~n bu heyecan kuvvetlidir Royter - ofy fla 1<i lngi· ' söyliy,.,rek demı;ı •r ı:. . .._ giltereye malama verecektir. ıi'ır. J)ıtter ta.~ "'aroler haımrı\ t 11a lteı·erıırı 
ispanyada halen ihtilrıfı onli- Ji?. _el.çitıiniıı pas p•:r~la'!'Hıı is t-1 "' .IJitlcr şayc ı "' 
yP,cek bir şey mevcut dP,ğilse tedıgı ve lıarok•·t U(UJ hnzır Am- er· ka. nğrıLtılmıştır. Diger hir Al i~til~sllla teşeLblis ederso b.11 
te Frankonıın sarfetti~i sabırlı lnumnkta oldnguııa dair şayi mnr~ liomh:ınhman tayyareı:4i ' f yi yapacak ordusu bır 

1 • . ~ alaTJ bnrndal i J, giliz sefaret 35 bı·n tonluk bı·r g "' hava dafi : te~i ile diişıiriil- vazı e 
,. ' azimkrık;gayret arının e ıem hano i re ınon tekzip et,. k ""' .• 1 k"'mlar ordıısu olacaktır. . . ·ı,.,ı· nıe l d n tRJ' rna ı u .. mıyetı .az dağı IJIJ'. terlir. mi denize indirdi mliştiiı·. Bir hom ıar ııııs istilayı hazırlamak ıçın knl 

Fransa. Almanva, ltalya ı .vıueıui:ıı; avı!et otnHı!llj~tir. k. ı · m ·· ı 
V ı lıdı~ı lıava ııvveı ert . m. 

rnütarekcst ispanyanın vasıl~ kanid 1' Yrıksa haşka Hirlı1 bir şiugton, 20 (A.A.) - ı -- b' ~ 
A ng'ılı'z 'ahrı'ye nazırı ır lıe·ı,'ım ıJlrnustul'. il gün JŞ!i!a Hİyle oldıığıı malt1ındnr. l.arz hali lmlmaK için bütün . meri~a ~ahriye u;7.areti ı . 1 ,, , 

Mndritl, 20 (a.:t.) - Avrupanın tahrihiue mi karnr yeııı ve 3' bı!ı. t~rıhık \~şing ,f flç iıı ace\e etmesi lili'.ımdır. 
. . . verilmesi la.zım old ğ k ton harp ~en ısmm vakttııd n sualJ cevap vermeuı 1 .. ıiıı seı i se-

Ya ~azetesmın Rerlın mu ı ·ı · 11 u no ta altt ay evvel ~ervise gereceğini Anıcrikaıı sanayııt · 
lı~hiri Japon sözr.ıisii tarafın 51 ~fgkı tereye 1 ımkılmı tır. bildirmiştir. Gfminin cfü!c.rl Louorr-, 20 (AA.) - l · f b ·ligi•ıiıı kendh•i için i'lC 
• j O YOlllJO taVaSSllltı ile ha • d f k . ., JııgiJLHl'.l bnhrİfA ntıZHI r.gt fll' CI • • · l ı \n yapılPn bAv1ııatıum ;ad . .. k- ıını en aı· ı 40s·ıntımetre kut 11 .... tı'c ar"t ''ııf;leoine vapılııu Lıir kad·,·ı· v,thim oldıığunıı ı:lıt er 

. . . rışır • ı mum uıı müdür'I :i· 9 ı ı ' " "' l · man harich·e~inde , mtıh mm ld il . rıını a topunun lU . unm:ısı - h- 0 on üQ ~apuurn bıı bT. Hiller uıblerco Al 

:tkRini şu swotlr anlatmakfn~ır- ~;,?P~ıll~ı:e~lifi~ı~ek~!~~ıa~t~~ı~~ d.ır. B~ı R~mı .ı.o~6-l93~ prog ı.:~~: rı:ir Alrnandlcr ıarn~11;:a:ı !~~;. 1~,eı:;1
1

1~i bn uğıırdn ölüme 
A manyanm fıkrine göre uıı mektedir. ramlarırıda.n l>ırnJır. Vaşıngtou yspıbn ıddiıwın oQru bu .' kİ' ' ceklır. Onlar lmnıı 
JırıyrP.ti mucip lııı şşy değıldir. J:ıpon tPklihnin vaktinde ve ı ?38 Cife tezgaha ~onmn~tnr. A ): smuandı~Avı ... :oı'l~utı~'::ucees:adpa doü~.~~:oın s,·,~ıarııııı rın).·\elıkı'tmları ~ihi bekli-

• • _ • • w nı sıııı tan Karolına harp ~emı .., ~ " '" • "' ı 
fJııler mevcut ınesolelerm ~u l_.1uvafık hır şekıldu oldugımn sidA 19~8 de tezgaha koııul- belki ıeıne rttrnr dire re9ııp vE1r yoı l:ır. 

k ' re~inin zam~ m gohliğıne •kabul etmek icap eder. muştu. · ıı.H'mıetir. 

. ına ıe-
ıueyı ~ralaı ıııdn taksim cde-
uok lorı bov·,ı l'J 

.J • 
1 eı ı moktodir 

H.uıvelt l~ı~iltoroyo cu az 20 
lu~ı·p gırnıı~ı verecE ğiııi taalı
lıut otıui~tir. 

Bir A ıııerikaıı "'"'k"' " "'" ..,ı·ı u.ıü 
tehasRıtıı da (iv)e d"" . . . • ~ unı:ıf ır. 

Boııım i11tihal•ıuı . 
1 J 1 · . lHOJ6 
.rn ıu edıldıkffm üı; vııva. d .. t 
ay sonra ln•,.ıltcre ı·ıo. \ ur. 
k ö ı mcrı 

a arıumula uıiltlıi" l. h · . ..
1 

..- ıır arı) 
gomıAı ınıı Jadeloı.-ıi • 
cugız ıuerk(ızirıdcd~;. ~alııt ola 

ıniiştlir. 

------
oyun sevhiyatı 

~olıri mi d "' 
Fili~tiııo . ?. eıı ~ıll'iylı Y••lilc 

··• . ·lOH lrnş kovun fi •vk 
•ııuım ı~tir · 
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Gay. i meı.kul ınalların açık 

1 

arttırma\ 
Savfa " 

Gayri menkul malların açık artuma • 

8 ıı . ·ı e 
. " 
ı a 1 

Gülnaı ilçesi icra memurluğundan; O lJo !Hl 
• 11 • 14 

i l a 1ı ı 
Gülnar ilçesi icra meıi. ur 1 uğundan D uo 941 • n • ı 4 

156 sayılı rı er in 
ec isinden: 

T uı KınJi Koopu at f ı ıuar 

Gayri enkal ma 1lartn 
i ı cA ı 

Gülnar icra nıemurf uğunaan 

açık artırma 

1 

O H 
9H . o. 14 

Alacnlrlı: Oülnnrdan Şe\'ki Göklnvout 'e Güluor Zırao\ Banktıı;ı 
BorQlu: Giliodıredeo Hüseyin Ce11IAn. 

AQık_ er&ırmA ilo parafa Qevrilecek garri meıılulOn ne oldu~u; Mı_lklyetıuııı tnmamının ıarla 10 döııüm. 
O~rrı .oulrnlüo tıalunc1dQ"u movlti, mahalleei, solrn~ı numa 

rası.= S vahı köı·üntın De~irmen den llH1e kanı eaı 1 ırn Nıl>P.1 
<lıbı, ııarboıı derE>, şinıalen knutae LnıltıGı ıktın Gılllükahya &or 
lneı, ~eırnbou cfere ile mnhdaıtur. 

1 ııkdır uluu ı:ı kırınal: 
(:350) ÜQyüı cıl ı lira Türk evrakı nak\i-~erıi. 
Artırmanın yepılııcağı fer, güu, saat= Güln.ır icra dairesin 

de 11-3 941 &alı günü sanı 16 da. 

J - lsbu garrimonkulüu artırmıt ş rlunmosl 10 2-941 ta 
rıhindou itıbıırnn 14 Ne. ile Güluar \cıu dniroaiuin ıuuayyeo 
uumor eıc.da hoıkesin görobılmeai iciıı açılnır. lıanda vıızılı 
olanlardan fıııla malumat ulmak istlrenlar, ielıu 66rln;ımefe ve 
1941-14 dosya numara ile memuri}'<:.t'mizo mürncaı:ı otmelidır. 

2 Arlırmıtyn itı irnk iciu ı-ul. dıt y~zılı l!ıfoıotiu vüzde 
7,5 nısb tınde pey VCJ :.ı rııılli bir baııkcıııu t miııot rnektubu 
tevdı llr111tclllıtır (124). 

B -- lpolek ırnlı.l.ıi alı:.caklılcrla dıi{er rılllkndarltıı m 'o irti
ıak hakkı sahiblerıuiu gani ır eukul üıeriııdt:ıki haklrırıuı hueu 
ıle faiz ve masrcıfa daır olan idd alarıaı itıbu ilAn ıarih:ndou 

ı:ibııreıı prnıi ~ün içinde ovrakı n:;usuitolerile Lirlıkt9 ııwınurıve 
limıza bıldirıırnlerı icab eder. Aksi huldo hnklnn ln~ıu eıcilıll' 
sabıt o:madıl> ça satış hedalıniı p:ırla~mac;ındau lıaııc kalırlar. 

4 Göaıerı 'n giiucle aı 111 nl'J}'C! İ(ltirnk (ldrnler ıırııı ma 
e rtnnme11inı okıımue ve lüıumıu malumat almıe ve buııları la 
rrıame n kn ul eımıe nd ve itıbnc olunıırlor. 

5 - 'frıyin cdıleu zomanda gafrirue l:ul il<.: dds Lui:trıldlk 
toıı soııre ()n Qok ar\ır ne 1hale edılir Ancak arlırmR baduli mu 

hammeo kı.vmetıo yilıde retmie başıni hulmaz •eya satıtı istir 
ıılu alı:ıoağına r üchanı olau di~er nlanRklılar bulııntıptn bedel 
bunl· rın o gayrımoukul ile lt>Qllıı <ıdiıınie nlnc:aJ lr.rımn m'·crnıı 

lelade un.umi heye 
davetn mesi 

top/ ,, ı 

için 
A~.tğıda ,Yll/.ılı ruzrıaınedtiki nıevaı.Jııı ıııiiznkM0;ı 1 :?0-

283ti ~ .nh : .rnııı ı ıJ. .' :ın. J • uı mııl, ,. iN 
1 'ıl u iııt'i m rııl<lo~i mıı<'i iııı·ı lu · ·' ıl olıtııgu gd ı h 

kooperalifıınil'I ~arıel lıoreti topl rna<'nktır. btlğJı 
Normal olıırn.k ıkt )lunacak o)a'l işhıı toplıuıtı 

11 • ,r(J 
hulunduğunııı;r, '1: O. Z.rırnt l•hUJ.iu-ıı M(~rsiıı ~uhc i ııo l"ıeıı 
dtıreceği nııiıııe8 il bn.ıııılo 8 :Jl;ııt 941 tııilıin g-~ ı
Ouınartosi •ıüuii (j~JN!eıı Rıııır.ı ~ 'lt 1 · ıle :\for,,irıdo f 

o b . ,u 
ke\·i hiua nıtfo yapılao·lğıııdaıı oı tah lanrı ın zkftr guı 
~ atla l.ıa;r,11· huluıııoal '' ı il:1u olııııuı. 

M lizakerat Huzııanıe~i: 
k " l"'t' lı ·',"' >1 ıı't• \()[Jtlt 11'

1 1 - Bıl il.rıı;o v' aı· v /. .. ~.. , 
1 t ti , • . , ll('C)J,llll t• tli ,J l oııtı ol kııı ulları r por tlt ıııııı . '1 , ıı , 

\ti y(ineli u kııru]u J.1 ıiniıı ılırıu;ı, t•t-
2 Kooporntif'ıt 941 de ıoıi lllt8ıaf lrnl~eııinııı 

kik ve faMıliki. .. 
:J Stat iirı ıiu J !) Ull('U maclı 'ıdııiı [ ı J fıl, ı ı Rııın 1~1 tiııadeıı vıılrnl.ul uı t \I 'plerin l•,tkıl ,. ~ k r ır ı a lrrnıoll ı; 
4-1\lüddetiııi dıl1nr ıı yiiıutinı knıu!u ii.\c•loriııİll 

yorino gizli 1·oylo )' 111le1'11ın 'iU ,\)IJC,\ iki ılo )(dlık İİ~e 
o in 80Çİ l ınosi. 

5 - Acı k un·IC' i d ıı ırnm1 lıoy . . 
• vu miirnkahı ıııııı:;r fıı ııı ttdi)ttıi 

ril nıe ~i. 

t koııtı ol<> U s <:ifoıo 

bılkıııla ı ı:ıı '\'f' 

6 - A(jık l'OJ in ortal lar • ı ~:oııntlaıı iıç l i~tlik lıahcn1 
kunı1ıı Rt•çilmPı-i. 

7 - 'l'. O. Zırnat Harıkh><ll d ıı JHtıhı.1.dı-ı 
içiıı yfütet;ın kun:luırn ı:ı••Jrılıi)• t v rilııwıi. 

ı l A ti 

lı ıl fl lJl[I ıı,.., 

[151] 
uorlno f ızlayn cıkmaz.sr> fili çok ıırııraııııı trrnhhüdil baki kal 

muk üzore ı tırmn on b6s güu daha teındh ve oubeşinci güuü 
nyui eııauıı FRpılocak nrlırmeda, bedeli a11tıe istiyeııin alacağıtie 
niclıaııı olnn <lı~er elacıııklıların o gnJ ıimf1akul ilcı tcmiu edil 
nıie nlno l<laıı meumuııurl ıu fJılaya oıkmnk S'lrlıle, Nı çok ıırlı 
carın ılı ,J., <idll r. BöıJe bır bed&l olde cdııenıtzııe ı hnh rapılEi 
maz vo s tı nedelı c üeer. 

6 - G rn m rılrut krndi=ıiıın ıhnle o'u:•eıı kimE:c de. hal VC'Jil 

~erilen mühlet İQİrı<f~ [ı 1rtı~I H:ırmezı;c, ıha iti kıH3J1 fesho!uoa 

r k kend iııdeu evv 1 eıı vüksek teklıha bulun~ n Jdn eo Arzot 
mie o ctuı:tu bede.le l!lmeQ"a rnzı olursa oııı, thzı olmaz veye 
buluıırıııızea h tınıcn on b~ş RÜu ıı Üddf lle lır&ıı nıbf t ı;ıhrılıp 
011 Qok or\ırnıııı ıh ılo cıdılir. lkı ılıalo nr:ır.ıııdal ı fıırk t• gecflı 
günler lı,ıiıı l'Ü:zd11 5 lcıı lıeeab oltıııocı:k fnııı:. Hı rli'1er Mırnrlnr 

,.ersin liman işlen in~is 11 1 ürl 
meclisi reisliğinden 

ııomir Şrr H i are 

aJrıoa hfıkme hacet kttlnrnkeızrn ın1:-rrıutiyı lin, ıH ı la rlı ıı tah 
sil olumu. ,.1ddd e (13~) 

ı, •l \arl nn• ,,uka"•d• 4Joa1' \Jcu .ı1-a- {14 l tar-ıhindo Cül 

ıınr icramemarlı11tu oda'lı11da lst u ilan Vtt gösterilen Artırma eart 
ur.ıneei dairesinde ııatılsıcaıtı ilan olunur. (146) 

Gay, i menkul malların açık artırma 

~it·ketimiıiıı ~14 lıcsap vılı lıis~·wdal'Jar- maıu 
mi l~cveıi alehlde vıllık topJ~ullısı H l ~ılı nuu·o 
mu 2f; iııci salı ~ii.rıii saaı ( O) da ) npılaealamtl?r~ 
his~c<larlarımı'.l ~>lan miie si~t)lerin 'ck:ilt)tlt)ı•u ı ı 
hamil 111iimcssilleri11 mua~ ~(·11 
siııdfı şiı·ket. rnerkoıiııde lwzıı· 
ol111u11·. 

Ruznam": 

giiı 'e sautıe • er 
hulumııaları rtwa 

idaı·<~ uıt•t·IL i ve rnüı·nkip ı·a po ı·laı·ı ı ı ı ı ı 
,. ·iP Gü J rd ı Şs 1 Gök H<t 1 H Gulı tır Ziını.t Bant. ası i 1 a n 1 

Gülnar ilçesi ;cra m~murf uğundan : 
okuımıası. 

Bo çlu: G l.tıdlı siodeu U ır l oP, u Uuıı~ Jı in ÜP>ylao. 
ç o ıo p 7 u .ek g y i ınaulıu üu ne ol-

d.ı u· Gılındıra u h y ma· •ı nde c rşı ır;i tıe cami karşıPınd k 
O. O 

1941 
• 14. 

·! _ ~irketiıı me\cudal dcftcl'lt•rile lıilauçosu 
nuıı, kiırızarar hesah11rnı ı a~tik ya tadilcıı kabul 
\CVa l'"<ldi. hA u.' r. mıuı la5 m ~ za e ü ı dor\ oda \le uınn selAnı. 1 

üz . ı topr ık ı &aş o~ı h'iı1 e ıı nısıf hi srs riıı \onıanıı. 
Gayrı menku ün buluudu~t mM l '• rntdıull( ı;ı, solrn{{ı uu Hl 

raeı· Hududu: Y9ınluı P kud z Y u' o bahçosi, )fıSnrı yol, nr 
kası rol V9 ı mirıı tos ru P.ı;: oiuıakl11 mahdıH lıuiuudualu 

Alacaklı • Gülr.ardan Şevki Göklcvent ve Gülnar Ziraat banka s 
Borçlu : Gilindirden Cemal Mtbmet o~llarından Hüseyin Ceylan 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne olduğu: 

~u ılc mütohurrik tek lo~lı un til' ftırmnııiııdeki borolurıu1 rdtıd a 
iki sehmi eatılaoatlıudau. 

Gayrimenkulün bulundnğu mevki, mahallesi, soka~ı numarası: 

· 3 ·\ cık ohtıı azalığa idare 11wcli ·iıu•c Se<;il 
nıiş buluu~u ~c\kt t. ozoğluıtuu i11tilıalıırnu ıas
<liki. 

Tak dır oluııau kı ~ mol: 

~ t· o·ıı 'er~ doiresiude Ar\\ırmanın ıapılaodğı yor, gun, onc . u nar i1 

Peu \Jeoik ·ö~finOn Gökçukur Fet'inde kain borçlunun lınl.n•e 1 
ölu Cemal o~lu Mehmet üıcriude tapuca mukrıyycl bir bab de 
tıirmen olup Yemini Ealııbi P.onet, Yesrırı Ernhibi senet, arl<aı;ı 
oluJ, hae•, cobheoi snlıibi Eetıel ilo mahdud oldu~u. 

4 Sirkt·l 11izanınaıııesıı1111 (1 ·) ııci maddesi 
ıuucibiııcc ıııihhlt~tleri biten iki aza i<;iıı iııtilaap ıı 3 -941 Salı gürıu sıı t Jô de. . -941 

l - J bu gıılö l ıDl UUU Ül:J l \\u Dlll 6lltl1HIID081 10- 2 ' yapılması. . 
tnrıhındcn hıb 11cn 14 No .• r Guluar icra doııcflıu1 ııı mul!ne

1
u 

ııuman:ı ında herk eıo görı;Lı ır ı ç n açıkıır. IAnda vazı 1 

ol uh d n f zla m iım t im t fcuier, 1el.ıu eartname~~ vr 
941·14 do ~ ııünı ı sı m mut felln ze rnüı Lcr:ııt etnı~ll 1~· d 

Tukdir oluu u bJ•met: Altıcfa iki sc hmi 400 lira. 
Artırm; n n yapılacıı~ı yer, gün , saat : Gülnar icra dairesinde 

/3 94 :>alı g•rnü saat 14 de 

5 ı issedarlaı· 1:.ntfııuJa11 \akı olacak te 1if
Jeriıı müzakeresi. 

2 - A .ırmnya ıeura IQ u yukard vo~ılı kıvınelın ta ı ~ 
7,5 11 sbeııı d pey vc.y nıııli b r bsnlrnuıu tonıınıı\ me u 

teçdi tidtl c lıllr (124). · L'fak 
3 - lpol<!k ~ahıtı al calı ıl o dıt!er alAlrndHlarıu "~ ır 1

911
e 

h Kkı s'hıb•e·ıu n g yrı naıı o ü.ı:erıııdekı holılıtrıuıd ı~s~ı.bu 
fa1z \0 mo rofn d ır O U ld jı, H IUI lf}bll llRU hırıhlll el, IDO 
ren y 'r uı ı guıı iç ııde tı;·okı 111ü1>L.1d rıfo hııl:kte si 
oıuriyeıim e bıldı mo orı ıceb cdcr • .Akeı halde h~l.larıh~8rf~\ 9 . 
cılıl ı HaLı~ oln ad ·ç a \ı· b mı pas lueınasın HU 
lıı ı ı·. 

4 - Gôst . ı u 

rf.ıgit 

eında ıebu 

ıacaaı ilAn 

{) idare ıncclisi 1 işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 10 2 '- ] tarihin 
dP.n itibaren l•' No, ile Gülnar lcrn dairesinin muayyen r.umarasında 
herkesin göre ılme~i için açıktır lıanda yazılı olanlardan fazla ma • 
malümal almak istiycnler, işbu Ş" ttnameye ve ( 1 14 dosya numa 
ras'lc ınemuriyrtimize müraca;ıt etmelidir. 

2 - Artırmaya i~lirak için yukıırda yazılı kıynıetin % 7,5 nis 
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edile 
lecektir ( l " ) 

lifleri11 miiı;akeresi. 
tal'afıudmı 'aki ola ak tek 

[15o] 

ı 1 i n 
içel Tapu sicil muhaf ızlıömdau 

3 ipotek sahibi rd<! caklılarla diğer aJAkadarların ve irtifak 
haıdo s<ıhipletinin gayri menkul üzerindeki h kltrırıı hususile faiz 
\ e ın.ısraf0 dair olnn iddiıılarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmı 
gün içinde evrakı müsbite'erile birlikte memuriyetimize hildirmeleri 
ıcnb eder, !\ksi halde hakları tapu sicilile Shbit olmndıkça satış 
becıdiııin p yhışmi:lsından har'c k lır ar 

4 - Göşteriletı günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş \'e lüzumlu rnalumat almlş ve bunları tamamen 
kabul dmiş nd ve itbar olunurlar 

5 - Tayin edılerı zamanda gayrimel\kul üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok artıran::. hale edilir Ancak artırma lıedeJi muham 
:nen kıymetin )1üzdc yetmiş beşiti bulmaz veya satış islivenin ala
cağına rüchanı ol.ın diğer alacaklılar bulunupla bedeı ·bunlc:ırın o 
gayrim nkul ile temin edilmiş aJacaklnrının mecmuurıdan faılaya 
çıkmazs ı en çok artıranın taahhüdü baki knlmak üzere artırma on 
beş gün dnha temdıt n: nbeşinci günü ayni ~aatta yapılnt'ak a1tır 
m da, lıericli atılış isti yenin nine ~ına rüchanı olan diğer al. ('aklı 
ln•ın 0 i:'ayrimenkul ile tt min ~dılrııiş cılacıd-'.hn ı nıc:rmuurıd0 n f ıı 
ye çıkmak şartile, en çok artırana ihdle edilir. Böyle bir bedel elde 
edilmezse ihnle yuı ılamaz ve ıratış talebi düş:!r 

6 - Gnyrimrnkul kerdis ne ıhale olunan kimse derhol veya 
verilen mühlet içinde parayı verm zse ihale kararı f PSholun rak 
kendisınden evvel en yüksek teklıfte )uhınan kim e atz e!miş oldu 
Q-u bedelle nlma~a ra21 olurııa ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on beş gün müddetle artırmaya çıkarıl.k en çok artırana 

Mersiııın f Jısnni} e m~lı .ııreıı c1~ kilııı l J ııtlHı Şııtlrnn Snıt 
çcruemıi gar hen ve şimoll ıı taı ıkın01 oenulJt?ıı Alı Harup· lı.i vr • 
re&esi heııes le cevı ilı 300 areıu ~re üzeline nıebnı b b 1) frn 
DO Mnrl 333 tarih ı:o 17, 18 BB)'l ve ine M yı b33 tımh ç(\ 7,8 
SO)'ılı ı pu k ydıle D lıbağ Metırıı d o,:tlu Sııidın t e, ı r fuııdn 
ikcu 13 Şubat 341 turıhıı,d 22 .ı. ·o· lo tapu s ı dılo Mehıned 
oğlu Dınnirci Must fasın eallı(u ve f kat muomelı il evrakına 
b ~lı moı.kfır tapll senodmin örueuı ku:vudu u ıumıyeyA gönde 
rılmedeo mlô ı"ncd&tılc koydi ıesmi&i :141 aone iudo Moreıu hü 
kumet koııoj?ınrn ynuıırnaındn nıub~arık olmue vo me:ı:kür o~ u 
reuıdeu tr puca ke) drnııı tc{ikı.ı ır lf'p cıdılmoktedir 

941 s enesi ~arl nyrnın 2 ıucı p znr günu mıızkii ovın hu 
kuı>I vazıvoti ~e evçafı eoiresmi lü lıklk ve lall,ıık 1.!IID()k uuu 
rnulıull11H' nıemur göoduı ı cC<ğllldeıı ışbu o9lo ı lılkası oloulnrıu 
~eyahu\ln bu tole bo mularıı ve bır hak irldı ımıda buluurıu 
\'a• sa tayin oluııau muddet zaı fınd;ı ~aaiki rosmirelo. ile bil' 
1 e muhafızlıQo ve a)ııi ı ınırnda mahalllno gelecek memurn 
nıürnı•r.alhilı lııld rilir. (138) 
=-.,...-...,,..,,,,.-"'=-"==-="'==-----------:-~ ~-~..,.....,,...,,--~~ 

hal-e edilir. iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için ''° 5 den 
hesab- olunac.ık faiz ve di~er zararlar ayrıca hukme hacet kalını k· 
sızın ıncmuriyetimi1ce alıcıdan tahiil olunur. Madde {133) 

DPf{ırme ııdo lıorcluııuu clt1da lo Hlımıı ı ten ırııııı it 
yukarıda gösterilen l l 3-; 1 tarihinde Gülnar lem memurluğu 
odasında işbu il:in ve gösterilen artırma şartnamesi dairesinde satı 
laca~ı ilan olunuı. (J49) 


