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Neaıeci Utıak iımindeki lılaoen·~..;_--------.,----
gazateRi yerJi yeni• Tttrkiyeden hah ıa.~bt .... tunm liept7at 

Jıltldtlrcı 

GtrNDELIK SİY ASİ HABER. F'İKIR GAZETESI 

Betmektedir. SöylemeR8 ltt•um yok
tur ki Maoar gaaetelerinin yazdık
luı tarihi olaylar hakikate oygan 
degildir. Aceba Macar miJJeti Türk 
milletini k11tkırtmadan yazı YAZ& · 

ma~lar mı! 

FUAD AKBAŞ 

idare Yeri 
•111 •• ,.,~ ... , ... , • • .. , . 

Sayı sı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

Almanlara göre· HARKOFDA Ankara Haberleri: 

Pazar 
17 

MAYIS 
1942 

Kerç 
alındı 

Atletizm 
18 vilayet sporcularının dahil 

Senenin en büyük ~ Canll hayvan ofisi 
Tan.k. kuruluyor olduğu 

Harkoftaki taarruz 
püakürtüldii 

Grup müsabakaları 
bugün başlıyor 

harbını 
iaşe Müateıarlığı , Kasaplık j buluadaracaktır. 

1 hayvanlara iti ile uğraşmak üze- Kasaplık hayvan tüccarlara-r U S a r re bir "Canlı Hayvan ofisi,, ku · nın ve sürü sabipleriain pera• 
Berlin, 16 (ıt . a.) - Almau 

kıtaları iııatcı bir mukavemet
den sonra Kerç şehrine gir
miştir. Şehir ve lirmm elimi:r..
dedir. 

r11lma111>1 karar altına almııtır. kendecl piy .. a ile alika • ı ked 

k d Bu ofis, vazifeli kıhaacak ıeceğ'iad ea et fiyatlarında bir a Z a n 1 bir banka ile itbirliti yaparak i atlkrar tenıin etmek lı:abil ola• Geçea ıen• Adanada yapı- ı PROGRA \1 bGyGk hayvan Ulccarları vasıta- caktu. 
lan atleti<m gu•up bblnclllğ; 100, 200, 400 mebe •Ü•alve ılylc ka1apbk canlı h•r•anla• Ofio ay,.ca ve kaıapbk hay. 

Oiişmamn Harkoftaki ta
aı ruzu püskiirtülmü~tür. Rus 
lar 18 tc.nk bırakmıılardır . 

müsabakalarında İçel takımınıa 110 metre mamiah ko,ular ıeç- Al / k ıubı satın alacak ve bu hayvanlan vanları sevk için 101.amla nakil 1 k man arın cıJ t d ı grup şampiyon uğuna az11nma11 meleri ııahah ıaat 8 .30 da J•pı· biç bir ar11aya uğra ma an ve vasıta arını da temia etmek aak 
dolay>aôylc Beden Tubôyeal lıcakt,. ôtledea ıon•a ıaat 14 yarım mr/yon muutuamın ;ıtöhlik merknle- ı..ııyle, D .. let Demir •• De•la. 
Umum Müdü•lüğünce bu ıenekl de Bölge bôaa,.od• loplandıcak ıe•kedecektl'- yollan ldor .. lyle 11k, bir lıhlr• 
müıabalı:aların Mersin •~adında yörüyüı kolanda bando il• De. Moıkov:. 16 (a,aı- Harkof- Ofiı lüzum gördütü yerler- liti yapacaktır. 1 a kar.tr verıldlğini · H Ok l a 'd"I k k b ' · el k un t l lı: b 
Y • P' ma ••• . noı _ "P "-un,_ ır• ~ ere ta ıenenlu Uk büyük tan • r· de büyBlr o b"lo• le"' e ere . • . ' •taro ça azorlen•• ofloi Timuçenkonun 

hedefi neresi? evvelce Y""'''"_k. _Bede_'.' _Terbo- Ebedo Şef Alotu•k un buıt6ue hini Ru•I" ka .. nm•ıb•- ko10phk hayvoalan lcıp edeeek proıe" yakındo HeyeH VoklleJ• 
yul Umum r._4•durl6ju~un bu çeleolr k• nacokl,.. Barodan abd· Ceneral Tl;.,oçenkouun oto-

1 
• ı.ad" elinôn olhnda oeYkedile .. klir. J i mueibınce Atletızm Fe. . k t lS d k k zaman ar 

eml• e• . . ' yoma gelone" 5
'" e 0 • malik ıUihlu• blodôrdiğl lo• • • • ,. 

Londra. 16 (a.a)- Mare~I deruyona~ca te~bı~ edılen pro· l şuların , atma ve atlaınaıarın fi- ı d büyük ölçlde istifade lh caf lÇln musaade alınacak rn k t lnaı- aore Turkıye atlethm . kt ı ar an TQ .ı.-ırn0Ç8D OnUn aarrUZU n grama • . . _ DdJlerı yapıl•ea ar. dil f ti 
. arup birlncılıti muıabalralarına • m t r. . 

liz gazetelerının. konusunu teş· :u sz ün •t•tıda yazılı program F ·ı · . / rdek. A • Banlar piyade kuvvetlerin~ Ankarl', 16 (R O.) - Bu res~i ödenerek •eya muafillc 
kil ediyor. 12 kılometre bdır mucibince ı•h•imiz stadında baş- ı ıpın e r me d.••teklemektedı.. Almoalar y••• • 1 azeıede intiıar tatbık olunarak Türkiyere id. 
ilerliyen Almanlar yorKu• kı~ l•••••kb•_ _ rikan altınları hp ~~~~::d~··~::ı:~1·~;·;1 ·;~k K00 ~~m ka:arnameye Röre h~I olun.o yabancı mallar, talarmıda harbe sokmak mec Bu gun yapılacak musaba- /d. 1ı-

1 1 
h 

1 
tr keri eden 1 b gumrük entrepol•rma •eya 

hurı' yetinde kalm111lardır. kalarda Bitlis, Bingöl, Diyarba- ge 1 oky eri vel e tmim ~e i ı Aals ihracat müsaade U8ülüne ta i kontrolüne •eya sair vasıtalara 
v , no ta arı e e 1r~ç rmıtt r. man O ç Künd ür de•• m eden ır .. • E!'" t · E"' ••an, Gazia• t~ p, V •tingtoa, 16 (• ~-) - Bah "3'.." lordan ı so kiti ölda.ııım üt •e ıu tulma kıaJı r · çıkarı lmıı mallar. 

ıouherebede Tim09"nkooun Hokka•I, Hatoy, M~t, Mard•a, n~z" ıu'•~tt~ Ko•egodo,.ye mu· 8 lop hôr ç•k mabeme alm•f"'· ôncecien mü11adeye ı.bı ihracat lisanıları 
h·d fı anla ılmadığıoı gazete· Morof,. Molaty•, Slı•t. Seyb~o, h''.°'.'"."' . goturen deub alh ıre- Lond•a, 16 l• a.l - Ruı o•da- allar: Rütıirı milli VekAleti tarafıodan varile. 

• ' Tunçelo, u.ı •. Van •• lçet Bol- ....... Follplnlerde b•l•nan al••• ıunuu Dooez cepbeılnde açht• ıuıulan m G" "k kf 
ler yauror. ırel.,lnl temıH edeeek olan at- ırümüı ve dôfrer k•ymotli •na- edik iH•ioe Almanlar g.,ı mahsul ve mamuller. umru ce ır, 

d letler biribirile boy ölçüşecek- ları alarak getirn:lftir !ekil elı: zorunda kalmışlardır. Afrika a •erdir. - ı::u .... ta ...... b•ı••m•-ıçel takımına bölrenıiz atıe- Martinik adaaında dan nmoçeako taarruza ba,ıa-harekat tlzm ajanı olan Deniz Harp Oku- ., h/ J ı .d yarak ustalık yapmıştır. 
lu ve Liıeai Spor ôA'retmeni B. 81 O ar on tecrı Bu suretle c ı:nuptaki baskı· gevşek Tevfik Böke kaptanlık edecelı:. . Vatin.to~, 16 (a.a.)- Marti •ıda bafı'fletmiş olacaktır. l · l tme f'kan D 1 t D 

F ı Devlet liman arı 11 8 
• •1 ev. e erniryolları •• tir. Tokımımoz Merofo ldmau n.ı~ ad••••d• "":"' ıremlle•lnln Moıkova, 16 (a.a.) - Alman 1 1 1 

Al Yurdu Gençhk kulübü ve Deniz •ılablarından teerıdi devam edl. hücum orduları kumandanı kıta· Uumum miidürlü~ü emrm~ ı~an a_r ış etme Umum Mo. 
Berlin, 1

6 
(a.a) :--- . mau Horp Okulu ve Llleıi gücü at Y•r. Radyoy•~• el koumq~ur. ,.ado pnm mllyondoa ziyode verilen Mer!in lim_a~ı~dakı du!l~it~n• 1d~•r edilmesine 

Mersin limanı hakkındaki 
kararname neşredildi 

h·· ~ kumandanlığı tımah Af- letle•lndea mürekkeptir. Mü,.. Met•oroloıl ••trlyab ı.e .. te- i•J•P Hrdlrdltini bildl•mltlir. belediyeye ait bet ıs 
6 
•nıo mut aır O •n koordinııroıı 

rikada bir lıaç Kilodilr denm bokol•r• lttlrak edeeek oloa dl- •ektir. .Milli Korunma kanı_ı unun kar~n resmı ıı•zetede intiear 
fa&Jiyette kum bu- t•r biSl1reler takımlanaın kuv- A il M .•• ,, ile A merilıa muaddel • IDCI maddesme tev- etmıştır. edon kısml _ en bir fey vet dereceleri malOma111u1. ol- '11eri/ıan gÖnÜ 6-

lutlarmın yiiıuod . . . mamalı:la beraber weçen aene l . . r l . araarnda telaizle yapllamadıQım bildırmıft~r. Türkiye gurup birincilitioi ve erının raa İyetı -
T yareler lskenderıyeye Ankarada Türkiye üçünetllütünü Yeni delhi, 16 (a.a )- Ame- reaİm nakli 

aky ü•lere bomba at- kuonan lçel tak•m•nın bu ,.ne rikau hu• kuv•etleri bombo Ankara, 16 (Y. M.)- Türk liralık 3500 lon pamuk alı. 
ve •• eri · yine ıru•up .. mpiyoolutanu el· •çaklon Japon mevdleri•i bom· Vaşir.Kton, 16 (a .ı)'."' Mısır Alman ticaret anlaşma tara: caktır. 
m ıııır. . den kaç"m •J•c• t••• ta hm in ed ı- bal•m•tbr- ile Amerika ••·asında k ı telsi• f 

6 
f!I ;

0 
sa !Ahi yelli m ilmeası lerı Bunu o Yü•de 

50 
si r 

Kahire 16 (a a)- Royterıo yoruz. Takım•moz bu ••••de ,a., Yeni delbi, 16 (•.•.)-Gene· tel•fon servisi açılruıı.tır. ıarafınrlan imzalanmııtır. Bu birinci, YÜ•de yirmi beti ;:rı~ 

Almanga pamuk alacak 

ınuhıbi ri yazıyor: Son dör: piyon oluro• önümü•.d•ki •ene :al Y•:·~: ,"'~•vi~.;••.•:k ır•· ilk resim Ruzve_lııo Mı81r mukaveleye göre Almanya ikinci , yüzde yirmi be i k" r ı ıüıı içinde büyük kıta ve ıaıı müoabokala• uıulen y•ne Merala e'• o ay• • ' m•t "· elçisi ile müzakeresıdır. Mısırı· bizd~n ıiç buçuk miJyon Türk land cinsi olacaktır. 1 le• haı·•ketleri olmuşıur. . •t•doud• yapolocokhr. ı . Çinlilerin dau gönderilen ilk resım Kr• • 

Seydibarani etrafında mıh ]çelin kıymetli katbetlerınden fr L.. t. Faruğmı resı:..ı i dir. "V oşucular Sıvastan gola çıktı • . . Derne futbolda çok parla lr dHece muva raRıye ' A ~ 
'erciler geri 9ekıl~ış, k alan futbolcu arlı:adatlara l'ibi lı:i l Dü T L feran•ı ( d" 
Yolunda görülen Mıh ver - ~v- gibi güz.el bir netice bekliyoruz. le Çu~g bnlırl. 6 (a.a.) - 16; I ay yare ROTI Sins, 16 (Y. M .) - Erzu- , en ı. B.a~i ak merHimie Si•aı 

. . sürülmuştnr. • şamlu te t : Haakoaua Otta va 16 (a.a.)-16 müt- Sı' yas ~tletleri Sivasa kongresmm toplandıRı Liae veılerıde Kerıye kllomehe cenubi bıtmudokl tay • k feransı rom- ı saJonuna kondu S 1 Rommel ·ın taze kuvvetler Çörçil diyor ki: Yare h .. ır..... ve meydon•n• lefik devletin ha•• on aeldiler. Şehir bayraklarla SÜ•· Aııkaraya doA . ı pokrcu ar 
T taarruz eden Çin tayyareci eri 1 hazırlıkları tamamJanmıştır . ., 15ru yo a çı tı. gönderdi~i zan eıdı ıyor. Yokuc:un iaaheıu .ı.,ıar y•pm•thr Kanada ha•• nazırı bir nutuk Ameriltanrnyardrmı Siyamın merkezi 100 kiıilik hir kafıleyede Y' k . 

başına M it d S Alman aöyliyece tır. Vaıinaton, 16 (~ .a) - ~a- Tokyo, 16 (a.a .)- Nitiniıi •••ı edilmiıtir. a a a . J demir zetelere yapılan bı_r tebhitde gazetesi Tayland _ Siyamın 
--- ti t k tayyare•i diJıiJriild{J l•vıçr~ae . bu ayd•k_ı yardım ımal yeki\- merkezinin Bankukdan Sure· 

A mer i lıa lıuvoe t!• yaklaş 1 - Malta. 16 (•.•.l - Cu•a rü- İ•tılılaltı . nu 77' milyon doları bulmuo- baya t•ıındıgıoı razı yor. Ta-
r ini Jafrfryor uü Moltayı büc•m ede• Almon Bero 16 (a.a.) - Demır tur. Şı~dıy~ kadar bunun ili 1943 de tamaınlanacalıtır. 

1 
Londra, 16 (a.a.) - Mister uçaklarından beti diltürülaaüı . t"hlAki '15 mayıstan itibaren yekQnu uç mılyar 835 mılyon Hankuog ticar·et merke•i ola-lierlin, 16 (a.a.) - Aman . - ı · 8 t 1 T 111 1 i1 d ı rd .. 

ba A 'k Taymis mec- Çörçıl bu ııun söJ llüij!i bir .ı b.,.,. ut•otolmıı "- ,..., " hdiı' edllmiftir. 0 a .... rak kalacaktır. 
~Dl merı an uçaklannın gaybı yoktur: --l~I~~~~~~~·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~ b. telarahnı ele nutukta. • ınuumm ır ., b · 

1 
alarak müttefiklerin savat lmd· - Harbin öy,_e ~r duru- , 
tetinin azaldıtım yazıyorlar. muna geldikki .. Şım~ıden JO· 1 . gazetesi kuşun başına geldık fakat 

Börsen Zeıtun~ k d Arıümiiz(l aörtlyoruz. Demiş 
A 1 b d "zıne a ar " ~ 

tastan . ~z enı '" Uefik- ve aRkerlere cesaret \!'erici flöz-
kuvvetlerım da~ıtan mu ler Mlylemiıtir. 
lerden bahsederek düşma~ bu 

•uretl~ Mihverin .kuY•etlı ol- Ja n/orın batırdıfı 
duQnnu kabuJ edıyor, po • 

Raalorın teıelılıüriJ 
gemı 

s· Tokyo 16 (a.a.) - lmpe-
Loodra. 16 (a.a.) - ıyall karargtluodan hildi-

Jazar avam kamarasmdaki gö ratorJuk . 
röımelerde Yehirli gazlara rildi~ine göre har!l~ o::•m-
karşı Çorçiliıı sözünü tahlil daoberi JaponJ•r • . lo 
ederek SoYyetlerin buna te18k oilttoda 65 dü,man tacaret 
kürlerini yazıyor. ıemiai batJrmıılardır, 

n 
No. 36 

Ahiren muhtelif tüccarlar taraf111dan ithal .01.uuaı_a ~uaııifatura e~ya.sımu cius ve nevileri ile 
ıopıau ve perakende fiatları aşağıda gösterildığı gıbı 9-5-942 tarılılı konıisyoıı içtimalarında 
lesbit edilmiştir. Eni M.ilcdarı 

ltbal&t9anrn adı Manifatura santim Metre 
oinı ve nevi 

Mehmet Şefik Hariri 
Satıt •irketi 
Mehmet Akil ve Ş. 
lıloıtaf• Oandor 

Krep ıtpor 
Poplin . 
Renkli gömlekhk 
Printed Ootton 

72,5 
62 5 
60 
70 

18775,8 
7903,60 

24595,2 
4:8037,50 

1 tbalitçı 
Matı'ı kra. 

180,72 
120,09 
189,28 
193,70 

T('lptanoı 

Matı111 krt 

193,37 
128,•9 
149,17 
204,36 

Perakendeci 

eatı•• kr,. 

208 
188 
i60 
223 

NOT. Mersinde nıüesses perakendeciler ithalat eşyas1111 doğrudan doğruya ithalAtcılardan 
alaeaklarııııtan ayrıca ıopıaııcı 

1

kArı ilAve edilemez. i~bu perakende saııŞ fiaıları Mersin içiııdir. 
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17 - Mayıs - 194:2 Pazar 
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YENi MERSiN Sayfa 2 

1 A N L i ı a n 

f çel orman çevirge müdürlüğünden 

T.C. Ziraat Bankası Tarsus Şubesinden: 
M uh . vsbit fi ııtı 

M3 D::l. Oi u tı i Lira J\ . 
508 000 c;am ııg acı 4 90 

2814 sayılı karnın Jıülmüne göre taksitlendirilıniş borçlarının taksitlerini vadesinde ödeme
yen l>ebaue mahallesinden Durmuş kızı Fatma. Hindi şıhı zade ihsan, Ali ağa kiiyiinden Ali 
Bayram oğulları Salih ve Mehmet ile Car.aklı mahallesiuden Hasan kızı Nazire veresesi kızı Pa
kize ve kocası llasan oğlu ~lehmediıı nŞağıda hudut ve nıikdarları yazılı tarlaları tahsili emval 

1 - içel vi1Ayeti11i11 ~lut kaza~ı daltiliııde 
Kazancık devlet ormarııııdaıı 508 metre nıikap 
kerestelik çanı ağacı satışa çıkarıluıı~t.ır. . 

2 Çam eşcarınıu beher metre mikap gayrı 
mamulüııiiu mulıamnıerı bedeli 490 kuru~ıur. kanununa tevfikan 16-5-942 tarihinden· itibaren yirmi bir gün olüddetle satışa çıkarılmıştır. 

3 - Şaı·tname ve ıuukavelenanıe proj .. ıeriııi 
görmek istiyeııleriıı hlersiu çevir~e nıüdiirliiğiiııc ihaleleri 5-6-942 tarihiııe rasthyan cuma giinii saat oııtla r.c. Ziraat bankası Tarsus şube· 

sinde yapılacaktır. 
ihale bedeli peşin olduğu gibi dellaliye vesair umum masrafJar alıcıya aittir. 

Mut Ormau bölge şefliğine ve Ankarada or
man unıtını nılidürHi~üue nıiiracaat etmeleı· i . Artırma bedt~li bankaruu alacağım karşılamadığı veya haddı layık görülmediği takdirde en ·-4 - " at.ış J 8-5-94 ~ günü saat J 5 de ~leı·siıı son arlırannı taahhüdü baki kalmak şartile artırma on giin müddetle askıya :ıhııarak 15-·6-942 

Larihirıe rastlayan pazartesi günü ı:ıynı saatta ihale olunacaklır. 
Kati ihaleye kadar borçlular borçlarını tamamen öderlerse nıuamele fesh ve iptı-1 olunac:ık 

müşteri ise pey akça·nnr geri almaktan başk bir hak iddiasnıda bulunnuyacaktır. Bankadan başka 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve nıasrafa dair iddialaı·ını e_vrakı müsbitelerile birlikte yirıni güu içinde bankamıza bildir 
meleri aksi takdirde tapu sicillerıle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından mahrunl ka-

orman çevi rge müdürliiğii ude yaıulacakl ı r. 
b - Satış taıuıuııi olup açık aruıı·nıa ıısulif<ı 

yapılacaktı ı· . 
6 - Muvakkat 
7 · Talipleriıı 

nıeleri lazımdır. 

lem inalı 18 7 liradır. 
şarlnaıuede yazılı vesaiki getiı'-

( .ıo ı) 30 6 H ı 7 

lacakları ve daha fazla maluınat almak istiyenlerin bankanuza müracaat eylemeleri ilAu oluııur. 

Tapu ıttmedinir. 

orçlnlarH' h\imleı i Tal'ilti o '81 Dekıar M.M. KHyü 

Debane maballe&i Dormut Te,. llDİ 028 281 
kısı Fatma ye Hindi ~ıh• 
zade lbsan 

c 

Te~ uni 

Ali aga köylioden Ali Bay- Mart 828 
ram ogulları Bali Te Meh-
met. 

\Evtül 385 

Mart 3'28 

Mart S28 

• « 

c 

> Ağaatoı 341 

« 

228 

227 

322 

8 

Ü 6 

4 

6 

6 

61 

62 

63 

85 84 Homorln 

27 670 c 

34 3 > 

11 28 Ali •I• 

36 760 Kel Ahmet 

18 380 c 

27 570 « 

27 570 

27 570 Ali •I• 

t>5 140 

56 140 
" 

O insi 

• 
» 

Tarla 

> 

> 

HUDUDU 

Tam Şarka.o Şıh Mehmed veresesi 
ve Hadırhogla garben Anton 
timalen Muharrem efendi his
sesi cenuben Abdüllı:adir et. 

• Şarkan tarikiam garben dere 
şimalen Mahmut efendi his· 
sesi oenuben tarik. 

> ~arkan Abdülkadir efendi 
bisl4esi garben Mahmud efendi 
hiHesi 'imalen Havaca An
ton ve Fettah cennben t.ari
kiam. 

• Şarkao Şamlı zade Hacı 
Kebmed efendi ve Hacı Ku-
Jakıns Tereseei bab9eleri gar· 
ben Maromati barkı timaleo 
tarikiam ve Marumati barkı 
oennben tarikiam ve Şamh 
zade hacı Mehmet bahçesi 

• Şarkan Qera sade Sadık efen 
di garben Hıdır SnAti me•
kii timalen tarikiam cenu· 
ben nehri kebir. 

> Şukan Mali" Süll'ym:\n Zi
oı •ere~e~i Garb~n tarik ~i
ma~en ~asan ağa Elbnra~it 
kerımesı Safiye H. tarlası 
oenuben bayram ognHarı Sa
lih ve Mehmet tarlalarile 

i 1 i n 
Devlet Ziraat isletmeleri Kurumu Mersin Bürosundsn 

Devlet Zirıat işletmeleri Kurumu Tekir '•l 
çiftliklerine ait olup Tarsus Atatürk çiftliğiude 
bulunan koyunlardan 500 baş Toklu ve Marya· 
11111 20 Mayıs 1942 tarihinde açık artırma ile sa · 
tışları Tarsus çiftliği idare binasında yaınlaca
ğından almak istiyenlerin mezkllr tarihle Tarsu~ 
çiftliğinde hazır bulunmalar1 ''e fazla malunw t 
alma~ isti) enlerin de Mersin bürosuna miiracaaı 

etmeleri liizumu ilaıı oluııur. (452) 2· 3 

i 1 i n 

Beden Terbiyesi lçel B6lgeai baf· 
kanlı tından: 

Teınıuuz 1942 aynıda Aukarada Beden Ter
biyesi Unnuu nıüdüriiiğü tarafından açı~acak olaı: 
Beden Terbiyesi eğitnıeni kursuna girmek isti 
yenlerin şartları ve imtihan gününü öğrenme~ 
üzre Bölgeye ınüracaatları (467) 

mahdnttor. 
> Şarkan Deniş otendi ve Qn· Zayi ehmek karnesi } Zayi ekmek karne~i 

ha Sül.,yman oğlu Yusuf tar Meninden aldığlm 27156 Karabigadaıı aldığım •'k-
lası ırarben Oambaz Kasar 7160 N ı Ek k · . 27157, ?71S9, 2 o. u me mek karnemi zayi ettim Y tı 
yan verewesı tadası ve yol 1 y ı · · · 
şime.len lmran mahv itamı karnel•rimi zayi ett m. e~ sını nieini alacağımdan eı;ıkiAiniıı 
tarluı oenubeıı Zülfö ogln alacatınıdan e<ıkiılnio hukmü höi<mö olmadığı ilan olnnur. 
Yusuf tarla~1. olmadığı ilin olunur. . Mesudiye mal.ıallesinıleıı 

• Şark an Sabı bı son et tariası Bahçe maball~sınden 54 cü 11okak l 1 N o. J u 
garben Antantoı melali tar- Abdullah kızı hanede M.ehmed Emiıı 
~ .. ı Te Sultan ?~Ju SüJeyman (460) Emine Gölgen (461 ) Engin 
ıtamı tarlası şımalen Antan. -------------
boe melıl.li oenoben Ahmet Zayi ekmek karnesi ----·------
zebra evlAdı tarlası Birgaip ~ocuk 

• ŞaTkan Haean Mezace itamı Mersiodeo aldığım 23024 T 

garben Hhibi senet tarlası No.lu ekmek karnemi ıari ett im 
•imalen Antanbos meJAJi oe- Yeniıioi alaoaQ'ımdao e11kiainin 

aranıyor 

nuben 1\.bmet Zelıra eYlAdı bQkmü olmadıQı ilAn olunur. ismet Paşa lllı.okoln c1ör· 
tadası. Bab9e maba.Uesinden dönoü ııınıf talebelerioJen 14 

» 2'0/1~00 Şarkan Kasım 0410 yetimleri 41 No. lu evde yaşında Mualla Tihot Onma 
t"rla&ı iken elyevm Fesli Ha- (4:64) Ö S . . 
Ban aga tarlası tim .. ıen ve mer epıcı gii_nü okal paydoırnndırn soura 
g&rben Ahmed ağa iken el- • • e'ıne dönmemiştir. Bu yiiz-
yevnı ..-ereeeai tarıası ceno- Zavı ekmek karneaı cıen babası elem ve kti•ltir 
ben tarik. Ekmek karnemi zayi et· içindedir. 

> Şarkan Körogln İsmail iken tim Yenisini alaıo : ~ımdan .. .. 
elye"ın Hivdi zade Bedrittin eskİAinin hükmii olıoadığ1 Kız elA gozhı, huğ<lay lı 6 • 
efen~i tarlası ve leblebici 1- 1 ~ 1 ur ııizli, orta boyludur. Bu kı:1.1ıı 
dervı (, .an o on . 
. '~1'rlası g&rben tarikiam N . d v t Şelilb nered~ oldufnno hilonleriu 
şımalen o~ulları tarJa11 oenn · eJ_a ve ~ errn •. ı. v eş . . . . 
ben nehri kebir. ıtı.rketinde ma.kıoıst ~şagı~akı adreı.e b~l<lırnı~J o ı ı 

> ŞArka~ nehri kebir ve tepe (462) Ömer N aoi Aşkın ınsanıyet namına rıcn oluu ur 

ve tarık •imalen nebrikebir M.erı\in Nu.uatiyo ınalrnl 
cenuben nebrik~bir garben Zayi ekmek karneai le"'inae 50 inoi tıokak J 9 
karye ve tarik 

Çataklı mahalleai Şantnt Mut 886 
Haean kızı Nazire YereaeRi 

225 96 445 Deli minnet Tarla 
Mersinden aldıQım 26079 No No. in 6'-' dft 

Tam Şarkao Batma batnn hiHesi ekmek ka:nemi ıari eUim. Ye• 
b Kadri Tihet 

gar en tarikiatn şimalen Ali niaini ataoaQıu.>dan eskisinin bük 
Sabbag vereResi cenoben Şan- mü olmadıQı ılAn olunur. 3-4 (448) 
tut ızade Mahmut efendi tar- Ba.h9e mab'alleHinden 21 __ _ 

kızı Pakize ye kooaıu Ha-
ean oglu M•bnıud, 

lau, (466) No. ln evde Bek9i YRni Merain Ma1hnaımıda 
('63) Abdullah Kılıç Bası1mı4tır. 
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