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G't.YN:CELrK. SİY .A.Sİ HABER. F'İK.IR. GAZETESI 

Radyo Gazetesinden: 
ALnanlıır bir lıafl adır hava 

yolile durmadan Tıınutıll asker •.e 
malzeme göudermeğe devam edı-

yorlar. 

8a.~ıbf .,,e tJınam Reıriyaı 
ılftd6rG 

FUAD AKBAŞ 

lda-re Yeri 
'•• 1111.nt~ ı.nıeı• .. ,, 
---

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Perşembe 

19 
2 inci teerin 

19,2 

Yıh 1 Sayı 
15 4360 

Portakal İngilizler 
Bulgaristanın dış politikası 

Bunun sebebi sevk için kafi mikdarda 
vagon bulunmamasıdır. 

Darlanı 
istemiyorlar 

Bulgar mukaddera
tı Mihvere bağlıdır 

Londra 18 (a.a) - Avam 
Kamarası Krahn nutkuna. v_e- Sof ya, ıs (a.'" .) - Başvekil rnp' rıi?:nmına göre ko vvetli 

rilecek cevab müzakere e~ılır: Filof kralın nutkuna verile- ve milli hir Bulgar devbti 

ken Amiral oarlanın vazıyetı cek oe•Bp hakkında cereyan yaratmaktır. 
tcmkit edilmiştir. . eden m~iıakerelerjn Rona "r- Mihv6r Jevletlerıl~ ~ami-

Bir mebus Darlanın Şı· mesi dolayısile siiyleılijli hir mi ve ıukı işbirliği yapmak 

mal Afrikada ortaya çıkması uutokts Bulgari \anın dış po ve bnmı tahl'kkuk ettirmek 

Mersinin en büyiik ilıraç tlin mallar henüz toplanma- ı>ortakalla OO .
1 

aüç bir loıma olmu§hır. Dar· litikaımıı izah edGrek dijmiş- gayemizdir· 
. . rın yüıü 3 ı e r1 • • ı· d r.·ı H l · t • bn siyasetine ınaddesı olan narenoıye faRı-ım1ş e t m manaaile 8,,.k 700 kuru .. lan bugün hır Kuıs ıng ~~ı tir ki: n garıs aı. 

Jesindetı portakal, man<1arin, mevsimi başlnmamııı oldaga ş araeıoda tebalnf 80 bu h~dise dünya harbının Kralrn uotkuııda poli soııuııs kadar sadıktır. Mo-
v etmekt d. k"l - ·· .. 1 b' 

limon mev imi yelmiştir. 11çiu bUkftmetim:zin bu lıusn11 e ır. e:ı esrarlı bir sathasını teş ı tikaya ait kıınmlar o kad"rlk:addtiratımızın. çozu mez ır 
on göı Jerde kısmen ye- ta ne karar vereceği henüz Mandarin ise geçen seneki edecektir. demiştir. kati •e vınihdir ki tafsil§.ta ımrette .Mib't'erın mukaddera-

şil de oba port kallnr y vaş m çbu\dur. M ınafi geçeıı sogn~l~rdan sonu çok azal- Diger bir mebus ta artık hacet yoktnr 1 tına bağlı bulunduğunu telr:-

yavaş topl nmaga başl nmış- yıl olduRu gibi bu yıl da d_ıgı ıçın mal azdır. Fakat oyunlar oynanmıştır. Fransız Başlıca gayemiz yeni Av- rarlıyoruz. 
ıır . .M.eyve Halında her gün yaş meyve e portakal man hyatlar portakallan nazaran donanması kazamlırken Dar- -------

mühim nıikdarda portakal darirı ıçın hükumetimizin yök11ektir. Bu da 200 -,ıan elde edilmiştir. İngiliz ef- I ngiliz ve Amerikalılar 
gelmektedır. lfakt\t bu seneki esaRh tedbir "'la.rnk birinci 600 arasında degişmektedir. k1rı Dırlanı ıstemi!or. . 

eatışlar:n geçen yıllara naza- derecede bu mnddel"rin ibra. Limon İRe bu yıl bi9 yok Kir İşçi mebusta şoyle de~~ş ı·spa n yaya tem· ı-
rao bi9 de hararetli olmadı~ı oına mii a de edeceği ve ka. denecek kaılar azdır. Talı- tir: Harp kaıanılması ıçın 
görülüyor. Bouun sebol>i Re\ k fı derecede v gon verece·. minler" gör"" h l limon Darları ve Flao<ler de ele ~e-
. . . gı "' o yı . Fı sız t d • ı ıçıo kAfı mıkdarda vagon umulmaktadır. istilıırnl&tı ınahslli ihtiyaca çer. Ancak muharıp an na ver 1 er 
bulunmama ıdır· Ancak biı- Fiyatlnra "elince Qimdilı"k ları göı önünde lntmahyız. 

"' 'i hile kati gelmiyeeektir. 

F R A N S A Q A • İtalya Ankara 18 (R. G.) - lıpao·' ranti edeceğim söylemiştir. 

11 S Pa ada yanın kıımi seferberliği aücün Londnı radyosu. bundaa ny b bardman n mühim meselesidir. bahıederek Gcno:ral franko ı •. 

M 1 P 
1 • om e İngiliz ve Amerik .. n ordu- panyanın bütüıılüğ6n0 ve deniz a reşa eten 1 sef erberı•ı k edı"ls"ın mi? larının Fuı işgal ederek Tunu.a aşırı sömürgeluin menfaatini 

\ 

doğru ileri diği bir ıırada hatı üstün tutmak için bir emirname 

h 1 f Lo
ndra J 8 (a.a) -Avam Akdeniz devleti Cebelitarıkın 1 neşretmiştir. demektedir. 

a e Seç·ıyor Bu h k t t /sız ıc· 1 akın komşusu İspanyanın ıe·I Berlin radyoıu bükümetia 
are e aro Kamarasım mebuslar tt 8 ierberliti ehemmiyetlidir. iıpan 

1 
kısmi seferberlikle garnizonlar 

· lığı müdafaa içindir halinde hl\vad:ın Jtal.y~n.ın ya ile Almanyanıo ıınırdatlığı I daki bofluklarıo doldurulaca~ını 
Fransız politikasında mühim değişiklik üzerine hür.um edilmr>sını ıs· buna ehemmiyet veriyor. söyle•iştir. 

ola b ·ı . . . Madrit 18 {a.a) -İspan- temekte ve bomb11H Ital~an Mlh•er devletleriyle Tarık 1 
lnglliz ve Amerrlulılar Tu· 

cağı ı dırılıyor 1 yol kara, lıa•a. deniz _kıı~vet ların başına ne kadar çok ıner boğazı arasında ispanya vardır. nusa geçerk.en lıpanyaya temi-
Bern, 18 (a.a.) _ Tribün .. . ler.inde kısmı sett>rberhk ılan 

80 
ltaly·rnla'"JO aklı başına. O General f ranko seferberlik emir oa.t vermlş~ır .. Alroanflar d.a te• 

do Jc.nev gazetesi M."'reııal ğını ve _hogiin tereddude diiş·\edılmiştir. kadar çabuk gelir demektedır. namesinde harp durumunun mıoat vbermı~tır. Tfarc uz lspaa 
.. "' mek <'aız olm dıgrnı söyle-, Madril 18 (a.a) -ls~an- şimdiye kadar sakin kala.o yer· y~nı~~" •_ngı _tara tA~ • tehlike 

Pet-sniu kendiRine 13 kanona mektedırler. ya kabinesi Frankonun reısli- lere uı.amasından dolayı lıpan· gokrdudg~nu soylemek ıçın vakit 

kadar keııdisit.e hir halef ta- Aı . p . l ~i altanda tophnmııtır. Gene- Falanj tarın yanın harp dışı durumuna ga· er en ır. 
yin etmek istediğini yazıyor lHral latan geldı ı ral Franko ispanyanın tarafsız 

Bu halefin La.val olması Vişi, 18 (a a) - Mareşal 1 h~ını müdafaaya katiyen aım söylediği B b . C1 ·1 · l 
ihtimali vardlr. Mamafi ta- Peteu TanaKtan gelmiş olan etmiş oldu~uırn ve yeui.Ailrth 1 om a zno l ız er 
.-ommış bir askeri ş~fin olma- Amiral Platon ıle örü m·· altına Çıtğmla~ askel'ler~n bu Madrit 18 (a.ll) -O N.B: 

81 da muhtemeldir. tör g ~ uş tarafsızlığı mudafaa tçın ol- lspauyol falaı1jları reis~-~ala~J d vası bı·ngazı·gı· 
F 

. du~unu Eöylemi~tir. lan. hitaben ne~reUıgı bır a 
ransa lV.lihvere ilti- T U -N . d devlet reisi General 

hak edecekmiş u s T A ~~~~:oya itaatedılmesi İcab Ankara 18 (Yeni Mersin)- aldılar 
Londra, 18 (a,a.)-1 kıuı- M etti~ini söyliyere~. Rusyada Alman Büyük Elçisi Fon Pa~e-

dinavya Telgraf aja:ı llllll ar şa 1 Rom me 1 döğüşeulerın en _ ır: lspu_ıyo~ ne yapıl•o aui~a&~ ~abkemeaıne 
Terdigi bir bal ere göre Vışı- ld ğunu söylemı~ ve lngılte dün devam edılmıttır. Kahire 18 ıa.a) - Ortaşark 

ı nin siya etini yakında ilaıı T o Ukr.tpitalizmi ile Sovyetler Riyaset makamtnı Sabri kuvvetleri umumi karargibın-
ve M.ibvertı ilHbak edeo gi u n __ u sa g e 1 mı• ş :~·asında esasta bir de~işiklık Yoldaş ve .müddeiu~u~i :.aka- dan bildirildiğine göre sekizine 
ıöyleniyor. - olmadığıuı ıllve etmı~lir. mını Cemıl Altay ışga e ıyor- ordu Bingaı.iye 112 kile metre 

P 
. 1 ond 18 ( du. kadar yaklaşmışlardır. 

etenın me8a]·İ nıanla~r Tta a a) - Al- lerini görüQmüşlerdir. 8. Ce/...C.l Görmen Maznunlardan Süleyman, urıu ta -w 11 ·ı f P l f d h~k· Londra 18 <•.•) - Sekizı'nc'ı 
Vişi, 18 (a.a.) - D. 1.n. ae . k I k muota7.3man ToplantJdan ı-onra Şimall Karnı o vcı n o un re a ım 

.., rı çe ı mf tedır 1 A . . _h. VılAyet maiyet memn~a- talebini red hakkında keakin ° rdu Biogn.iyi geçmiştir. Roa:-
bildiriyor: Loııdra 18 (. ) frıka dmumu . ı~ın mu ım dan B. Oelal Görmen Kon mahkemesinin verilen karara meı bel ki Alakhde oıukevt11ıt\ 

lftare,ai Petenin meııaji teıin ş I /:8 
- _Boy- kararlar verıldi~ı ve bunu.n r•: vilfiyetiııe tayin edilmiş karşı dilekleri üzerine doıya~ın edecektir. 

Jrraıısı~ gazetelerinin ilk ay t · . ıma i A ı ıkada kı nıu. idareAiaıin münhasıran Harbı Y . t lıalline git Çankırı ağır ceı.a mahkemuıoe 
ı.aırırı Mareşal Rommelin N . ld " bildi- •e memurıye ına 1 l h falarıııda in ti Br etmektedir şı mdi TtJın .. la oldun v.e, . a~ırma aıt o UaısU gönderildi~i an aşı mıt we ma - Mihver 

hedefe 
Deniz harbindeki erişemedi 

.. C f'urm ve rı mışıır. rniştir. kemeye 15-11 de dnam edilme-
Boua gore Darları kendi- _ezaıı den gelen bırıı ci Ame- k . d te karar verilmiştir. 

ıini Fransız cam1aımıdan 9,_ rıkan ordusu karşısında mih· Gülek llohiyE ainin /Mezorolu cıvarın a 
karmıştır. Mareşal Peten delveı: ~uvvetlerini tanzını ıle E b• H ykel 
Darla111 azletmiştir ugraştığmı yaıımk~ac,u. ski 1 r e 

Gazeteler itaatflizli~in iba Almanlara ı~arşı 
net te,kil etti~ini, Mare ahu harpler bulundu 
gönun vakala~rnı aydnılattı- Londra 18 (a.a) - Nev-

Japon kayıbı Londra ıs <•·•> - Rah-

Tokyo 18 (11.a) - Japon rıye Nıtzırı mihverin hedefıne 
uçakları Govadal kanaldaki te· er işemedı~ini ÇÜRkü h 

Fransa ile Amerıka 
lı devletler 

Münasebeti kestiler 

yoı ktaa bıldu ildiğir.e {:öre 
Bızeı tdekı Fı arısızlar Alman· 

l~ra karşı mu ha reLe etmekte 

· ı · r.. b ı t ava N"h d D mse ile Ada- ııı erı uom a amış ır. kuvvetl . . . 
Tarsus [Boıusi]- J{ez•-l 8· 1 .• a . a~ı~. .. D N oi Deniz harbinde Amerikanın er ının te~ırı altrnda ol. 

dır. 
mızın Alt1zaroluk mevkiindc na muzesı mudur~ 

1 
·d : 8 krevaıörü 4 muhribi ı nakli· duğunu ~öylt:miş ve Almao 

K iderc:ık tetkık er e ı•n- d . 
ve müt.aahhit B. Oe•detin um g . ye gemisi batır~lmı~tır. 3 krc\a• enııahılaıınm muvaffakt at 

Londra l (a.a) -· Şı aMfalt in•"at kuımında, ame- hınmuşlar ve lıeykelı Tarso a zörle bir mubrıb ağır yaralıdır. elde et '·l b b l y 
-v • Jj dü k b meJI; e era er ıer tlırlü 

mail Afrikadaki Fransızlar leler hır dıvar hafriy.:tı Y*"- getirmişlerdır · şman uçaQı ayı tır. ff l l . 
S l . k l B ' n ta ziyaret ettı- Japonların kayıbı bir zırhlı muva a ıye ı e e ~eçıremedik 

Vişi 18 (a.a) - on hl- A man ve Amerıkehlarla mü parlarken tunç bır bey e .. e . u ~us. KK keykdio bir krevazör üç nıubriptir. leırıui iltlve etmiştir. 
diaeler Fransa ile Ame1ıka cadele etmektedırler. rastlamışlar ve hemen mu- gım B. N ao.ı um 
memleketleri arasında esınlı Afrikada teahbıt B. Oetdeti haberdar e11ki Roma ımpar"torlarında.11 

lin üst labak 98111116 altına 
deQi~oiklik yapmı~tır. ~me'.ika Vaşiııgton 18 (a a) _ Rn etmişler, o da keyfiyeti ku:a bıriııe Rit ~ldn.gonn •e. bır 
dakı devletler Fr~~~a ıle s~ya- gün Ha~ıci~e Na,.uı, Haıbiyt meıkeziııe bildiımı,tir. heyelfuı net1cf1;ıude yerınden 
s~ mfınasebetlerını kesmışlerı ve Bahnye Nazuiaıı topl~n- Pazar günü heykelin bu- kayarak koJu ve •J'alllarınuı 
dir. mı~hr. Şımalı Afi ika mesele Jaıadu&u mabaUe X•1•akam .kırıJdıjıaı, tun~ olan be1ke-

beıızor bir madoeıı111 bnlurı

duğuuu, ilı'lride bo mevkine 

llaJriyat yapılmaaı ihtimali 

oldu Runu hoyau t:ttilcır. 

Heyhel mbalej ynprlarak 

Adana mözesiııe nak lediJmi.-
lir. 



19 - 2 inci Teşrin - ı 942 Perşembe 

i l a n 
Mersin icra memurluğun~an; v 94-2 

.ı..' 0'317 

No Tarihi Köyü Cinsi Dönümü 
77 AdanıılıGğlu Tarlanın 1-3 H.. 50 

Hududa; Şarkan tariki am. Garben Havaca llyas nlitları 
ve Hıdırlı oğulları tarlası Şimalen Muıit Vakup. Cenubeo İl

• yas ye Hıdırlı evlatları. 
Takdir olunan kıymet: Beher dönümü 919 m. m. itibariyle 

30 lira. 

N T 'h' K- - Cinsi Dönücıü o. arı ı oyu 
'-5 Nhaa 928 Adanalıoğlu Tarlanın nuıfı 3 bine 40 

st itibariyle bir hiıısesi 

Hududu: Şarkan Mehmet Habip ve İbrahim Cabir ve Sadık 
eCi Garben lbrabim ve Sadık. Cenubeo Muzit Yakup ve şerikleri. 

et tarlası. Şimalen Naha Şükrü. 
Takdir olanan kıymet: beher dönümü 30 lira. 

y 

rı 

1), 

y1 
til 

No. Tarihi Köyü Giıı l Dönümü 

95 Ki. sani 932 Adanahoğlu Tarlanın beşte 2 450 
hissesi itibarile l 

YRNI MERSiN 

i 1 a n 
Tarsııs Malmi\düriüğünden: 

No. 
98 
90 
ıoo 
101 
102 
103 
104 
!05 
106 
107 
108 
109 
110 

O insi 
Dökk&nın 7 de 4 bisseıi 

Arııa 

> 

Tahtani lJir odalı e• 
Arı~a 

» 

> 

)) 

) 

> 
) 

> 

> 

Mikdart 
29 M2. 

103 M2. 
98 

102 
32 
35 

200 
200 
130 
120 
173 

Mıhalle&i 
Kızılmorat 

Şehitkerim 

• 
» 

Kuıılmurat 

Şehitkerim 

• 
• 
• 
) 

> 

> 

Sayla ; 2 

\ Zayi makbuz 
j Tareos Berdan fabrikasın 

1 

dan aldı~ımız '25. lO 942 tarih 
Muhammen bedeti I ve 22/:12 fiş ' numaralı 9 ha-

Lira Ko. rarlık 503 kilo pamuk mak-

800 00 bozana zsyi etlik. Y eni8ini 
100 00 alacı.gımızkau eskisinin hök-

50 00 mü olm dığını il&u ederiı. 
200 00 Mehmet Nevres Bayram 
250 00 (1(18) 

60 00 
100 00 
100 00 
65 00 
60 00 

JOO 00 
60 00 

Satılık evlet 
Mahmudiye mahallesinde 

33 ve 12 numarah evler sa-
tıhktır. 

biHesi 
Hududa: Şarkan Mustafa. Garben tarik. Şimalen 

tıı mat. Cenuben tarik ile çevrili. 

111 
Molla Ah-

112 
> 

Dükk&n 

60 
160 

60 
150 

• 
» 

" 

80 00 
60 00 

200 90 

Oray cadd€sinde baklavacı 
Salim Darçinöz'e müracaat 
edilmeRi. 

(1S85) 8-10 

gı 

n 
kı 

n 

l 
f 

Yt. Takdir olunan kıymet; beher dönümü 40 lira . 

nı Artırmanın yapılacağı yer; güo uat: 9-12-942 saat 9 dan 

ecf 12 ye kadar. İkinci artırma 22·12·' 42 saat 12den 19 a kad.a~. 
ı - işbu gaynmtnkülün artırma şartnamesi 19-11 942 tarıhındtn 

itibaren 942·317 No. ile Mersin icra daires mn muayyen llumaıa. 
~\ sında herkesin görebilmesi i(in açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 

ca 
maliimat almak istiyenltr, işbu şartnameye ııe 317 No ile memu 

riyetimize muracaat etmelidir. _ 
lıf 2- Artırmıt)'8 i~tirak IQIIl ruknrıda raıılı l:ı1me\10 fUzde 

7,5 u•sbtıtınde peJ vera milli b r baukanııı temioat mektubu 
ol te9dl edılecektır. (124) .. 
li 3- ipotek sahibi alacaklılarla dil!er alôkadarların ııe. ırtifak. hak 
da kı sahiplerini!l gayri mmkül üzerindeki haklarını hususıle faız ııe 

0 
masrafa dair olan iddialaı ını işbu ilan ta_rihilıden i~ib~ren 2q . gün için 
de evrakı müsbitelerile birlikte memurıpttimlze bıldırmelerı teap eder 

U} Aksi halde hakları tapu sicılile sabit olmadıkça satış bedelinin pay 
laşmasından lıarıç kalırlar. 

4 - Oösterilen günde artırmaya ıştirak edenler artırma şartna 
de mesını okum~ ııe lüzumlu malumat almış ııe bunları tamamen 
Çıl kabul etmiş sayılırlar. 
nt' 5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa batrıldıktan 
be sonra m çok arttırana ihale edilir. Arıcak artlfma bedeli muham 
ktt men kıymttin yüzdt yetmiş btşinı bulmaz ~·tya satış isttJt11iıı ala 
Er ca/ına ı üchani olan dilftr alacaklılar bulu.;ıp ta bedtl bunların 
gi o gayri menkul ile temintdilmiş alacaklarınm mfcmuundan fazlo)'a 

çıkmazsa en çok artıronırı taahhüdü baki kalm4k üzert artırma tO 
gün daha temdit ve ommcu eılnil ayni saatte ~apı 

biı lacak arttırmadı- btdtli satış isteycnm alacolfma rücham olan diler 
l~r alacaklıların o gayri me11kul ile temin edi/nuş alccı klan mumuundan 
kı /azlava çıkmak şartiJle en çok arttırenn ıh ol P edıl ı~ , Hö!le hır 
ker bedel ~ide edılmeıse ıhal e FDP .amaz. Ve set ı e ıe d 1 <'UfO· 

1 
teş. 6- Oayri menkul kendisine ıhale olunan kimse d11Jıal ııty.l 

verilen mühlet içinde paraJ'l vermezse ılralr karcll ftslıolunarak kın 
disinden tııel t11 yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedtllt. 

almağa razı olursa on~, razı olma?. vcyalmlıınma1~ı;a he~en 

Çe f.Il gün .müddetle artırmaya ~ıkarılıp en çok ar!ırana _ı~a 
le edilir. iki ihale arasındakı fark ve g~çen gunler ıçnı 

ilh 
hy; 
ka 

yüzde beşten hesap oluna(·ak faiz ve dığer 7.ararlar ayrıca m hükme hacet kalmaksızın menmriyetimizre alıcıdan tahsil 
Do olunur. :Madde (133) 

Yukarıda gösteri l d ı ~i şe ki l d e MeıF n iııP n flr't r l ı Çu cds 
B sıuda iebn illo \le ~öeterılen artırma eartııen. eııi dairu indP l!f.• 

&ılacaaı ııao olunur. 1422 
ler 
ola 
yln ilan 

ett ten bo 

86 güm tcd 

ki eh ~rr büt Mersin icra memurluğun~~" : 
Madde: 126 

N 
942 o. 318 

br 
ri 

13 

k 

men .. 
mdl mu· 

dürluyac 

reken 

AQık arttırma iltt pıarllya çe\'rilec.ek gayrimeulrnlihı ııe 
old:ı~u: Adırnaho~lu kilyüııde tllpıınun şohat 932 larih ve 
17 N•'· da kayıtlı ~arkan ve garhtrn Şıh Mehmed veretifl
leri l)İmaltrn Hıtdırlı oğulları Sadık ve Re~it ve Ha11an 
Cenoben Bsruit kır,ı HDnıide ve AEat kızı Azize ile Mtıh 

gibi my mat. 
mıştı ~~o Beher 919 uıetıorn 80 Jha kıJnıetiııoe 47 dönimdtıı 

ft koy 

1' sio'\ luğı 
t bi m Tar 

b ruda min 

i l a ıt t t u 1 (! ı rn o :ı ~ ı ıı i ı lı if H < ı• ı hır b i euıe~ i 
Artıımeı rn pııılHtğı )Hı ~iiı, ı-eat: Mtııoi ıı İcra dei 

resi111Je 9 .12 942 tanhiııdt> t:aaıt 9 d ıı u 12 ye kadar ve 
İ }dı CI tıı1tlll) 8 (ı b. ~2 12 g4~ f8f\1 fi dkU 12 ~ e ~n: ar . 

1 - J9bu gAyri menludOn artama ,ar1ııamcsi 19- 11- 9"'2 tarlhir; den 
8 be t .Kar Ulbaren 94 ~-318 No ile Merı;in icra dıı i rt-sin 1 D muayyen Duma 

nılm· .coş r•sında herkesin görebilmesi için açıktır. h•nda yaıılı olanlardan 
~ lar c fazla malt\mat almak isteyenler l9bu şartn.a~edeki 942 - 318 doıya 

S 
numaraıile memurıyetimize mOracallt etmelıdır. 

2 - Artırmaya ittirak 1çin yukarıda yuılı kiymetin yQde 7,'5 
tavr nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

A de ( edilecektir, (124) 
33 v veri 3- f potek sa bibi alacaklılarla diğer alitkadarların ve irtifak 

t 1 t 
hakkı sRhiplerinin gayri menkul Ozerindeki haklarını huıuıılle faiz 

1 JK 1 yarG v., masrafa dair olan iddialarını ifbu ilaıı tarihinden itibaren y i rmi 
gOn içinde n•kı mOsbi1elerlle birlikle mtnıuriyetimize bildirmeleıl 

Sali k icap eder. Aksi halde hakları tapu ıicılile ubit olmadılıça satış bedeli 
. ço nin payla9maaından hariç kalırlar. 

edıln naal. 4 - Gösterilen gOnde artırmaya iştirak e?enler artırma 9art 

b
il namesıni okumut ve lOzumlu malumat alp:ıı' ve buııları temamen 

a: kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
_,___,. &- Tayin edilen zaman a gayri menkul Oç defa ba8ırıldıktan 

sonra eu çok artır&na ihale ~d~lir. Ancak artırma .bedeli . m..ıh"mmeu 
k iymehıı yüzde yetmi• be9ını bulmaz veya satı' 11teyenın .aı~cağını 
rüchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrı men 
kul ile temiııedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhodn b ııki .kaln ak Ozıe artırma on gOn daha temdit 
ve oıı uncu güntı aynı s atda yapılacak artırmada 
bGdeli satış itıteyenin alacağıDa rOchen i oltın diğer alacaklıların o gayrı 

S I
• s' menkul ile temin edilmiş alacakları mt.cmu1lndan fazlaya çıkmalı 

f eartılt>, rn c;ok eı uı ana ıha le fdilır. BöplP bir bedel elde edil· 
meıee ıhele repılmez, Ve bu ea&ıe &alebi düeer. 

Ciııs ve nıikdarı yukarıda yazılı on beş parça gayri nıenkulün nıülki- 1 
yeti s~lllmak üzere 5-11-942 tarihinden itibaren on beş giin müddetle 
açık artırmaya konu lmuştul'. 

Doktor 
Hayri Ozban 

Talip olanların ihale günü olan 20-11-942 tarihine rastlayan cuma 
giinü saat l 4 de yiizde 7 ,5 pey ak.çasile birlikte Tarsus ~hlmüdürlüğün . 

de miiteşekk ı l satış komisyonuııa, daha fa-.tla n1alOn1at almak ve şartname
siııi gfirnıek istiyeıılerin her gün Tarsus Malmüdürlüğüne müracaat etme-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
sineması ittisalindeki mua· 
yenehıı.nesinde hastalarını 

eskisi gibi kabule başlamıi

tır. leri ilan olunur. (1192) 8-11-15-19 

Orman emvali ıatıı ilanı 

içel orman çevirge müdürlüğünden: 
Mıktarı 
hacmı Mohammeo bedel 

M3. 03. Cinai Lira K. 
250 00 Qam aQaoı ' 90 

1 - İQel \'ilAretinio Anamur kaz&11 dahilinde badutları 
eartnamede raıılı Sıradereai detlet orma• 
nıodan 250 metre lriip dikili oam a4aoı 12 ar ioerieinde oıkarıl· 
mnk üzere 14·11·942 trırihiodan itibaren aOn milddetle aoık 
artırmara kooulmuetur. 

2- Arurma :10 11·942 tarihine müsadif paıarl011i günO Hat 
16 de .Mersiode orman binasında rapılacaktır. 

3- Beher aarri mamul metre küpün muhammen bedeli 
490 kuruetur. 

4 - Muukkat teminatı 92 liradır. 
5 - Şartname te muknele projeleri Ankaradı orman o· 

mum müdürlüQü te Mersin orman Qetirge müd&lrlüQO te Anı 
mor orman bölge eefliQinde görülebilir. 

6 - leteklilerin Tirıtret Odaaı tesikBBile birlikde belli edi• 
ten aüo ve saaHa ihale komioonuna müracaatları (bu teailıa 
körlülerden istenmez) 

7 - Satıe aoık artırma usulile rspılaoaktır. 
(1414) 15-19-23-29 

Orman emvalı satıf ilanı 

içeJ Orman Çevirge müdürlüğün~en 
Mikdarı 
hacmi 

M3. 03. Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

!100 000 Çam aıacı 4 90 
1 - ıçel vilayetinin Auanıur kazası dahilinde 

hududlar1 şartnamede yazılı çönılekci devlet 

1 

ornıarııııdan 4 00 nıetre l üp dikili çan1 ağacı on 
iki ay içerisinde çıkarılmak üzefe 14- l 1- 942 
tarihinden itibaren 18 gün nıüddelle açık arıır
nıa) a ~o,ıulnıuştur, 

~ ·· Artırnıa D 0-11-942 tarihiııe müsadif 
pazartesi güııü saat ı 1 de Mersin Orman binasın 
da ) apılacakur. 

3 - Beher gayri mamul n1etre küpün n1u
h r n n · t>ııL•deJi 4~( 1 uıu~dtJr. 

4 - ~1uvakkat teminatı 14 7 liradır. 
ô - Şartname ve mukavele projeleri Ankara 

da onua11 umum nıüdürlüğü ve Mer!':in orman 
çevirge nıiidürlüğü ve Aııamur bölge şefliğinde 
görülebilir. 

6 - isteklileriııiu ticaret oda~ı vesilasile bir
likde lıelli edilen giiıı ve saaua ihale komisyonu 
ua nıüra<·a~tları (bu ' 'esiku köylülerden istenmez) 

7 - satış Açık aruıı ma usulile yapılatakdır 
(14:12) 15- 19-26- 29 

6 - Gayri menkul kendlaine ihale olun&n kimH derhal YeJa 
verilen mühlet içinde parafı verme.zae ihale kararı fHhol anarak 
kendisinden evvel en yüksek tekifte bulunan kimae araeımiı oldugu 
bedelle almata raıt olursa ona, r&zı olmaz, Ye7a bulunmaa1& hemen 
on be• gt\n nıtıddetle artırmaya çıkarılıl) en çok Ar\ırana ihale edtllr 
!ki ihale ar eıııdald fark ve geç~n günler için ycızde 8 den hesap 
ol1lnacak faiz ve di~;er urtrlar ayrıca bftkme hacet kalmakaıauı me-
m uriyetimiıco ~lıcıc an tabıil olunur. "i '18,, 

Yu~aııcla gö ıteı idili tt lıilce Wer•ID icra nıemurlutu oda• 
ıı ııda i4lu ilin u göatuilen artnma ıartn1me1i daireehıde ıa• 
talaeağı UAn olanur. (1421) 

İ 1 a D 

Mersin Belediye Riyasetinden: 
Beledi\ e ihtivacı icin 177 O nıetre J ,f> ınili m-. ~ . 

lik ve 750 metre 2,5 uıilimlik kablo tel, 371 
adet Ouyetanj, J 55 dane makara izolatör, 27 5 
Dil sigorta, ı 50 dane somuıılu civata ve ~00 
metre b*"'şel boru açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. • 

Muhan1men bedeli 2458 lira 90 kuruş olan 
bu mdlzemeyi satmak istiyenl~r y iizee 7 ,5 uis
bf}tinde muvakkat temiuatla beraber 20-11-942 
cuma günü saat l5 de belediye dairesiude top-
lanacak encümene müracaat eylenleleri ilAn 
olunur. (1377) 3-8-13-19 

i ' a n 
Yiliyet tlaimi e~cümenin~en 

Nafia daiı'esinde mevcut ve az bir tamir ile 
kullanılabilir 2000 lira muhanunen bedelli beton 
yer pazarlık suretile satılacaktır. 

isteklilerin 26 1 l 942 tarihiHe kadar Encü
mene ıuüracaatları. (1390) 7-13-19-25 

i 1 i n 
Mersin inhisarlar mü~ürlüüünden: 
~1ersin - Silifke, ~ersi11 - niilnar. Mersin·Mut 

Silifke - Gülnar; Silifke - Mut, Silifke - Taşucu 
arasında gelecek ve gid€cek idare le enn aliııin 
nakline ait müırn kasaııın 2 3-1o.942 ve 3-11- 42 
tarihinde yapı1rnak üzere keyfi~ el il:ln edilmiş 

ise de 1alip zubur etn fldi~iı dfH lıir ~ ~ ı~ı· fıa da 
pazarlık sureıile talip auı ııı · n a~n a kar~ r 'er il
nıiştir. Taliplerin Silifke İııhi~aı·hn idaıe~iı.e 
müracaatları iJau olunur. (14 19) 

19-20 

i 1 i n 
Mersin Belediye Riyasetin~en : . 
S2atsiz su alan alıoııelt>re 2 ~ lir~ lıedel nıu · 

kabilinde verilmek iiztı e 3 00 adet ~ u ~aat i lf nı in 

olunn1uştur. 

llaleu tesisatıııda saat. bulurıuıayan abo
neler Belediye su işleınıe idarflsiuc müracaat 
ederek bir ~aat tedarik etn:ekri ve fil çok 15 
güiı içinde s~at 1edurik eınıt>)'f'll cılıoııf'lel'iu su
ları kesileceği alakadarliırNl biliı n ek iizt re ilAn 
olunur. ( 1420) 

Yeoi Merain Mathaaaırıd BıunlmıctJJ: 


