
• 

• 

r 

• 
' 

r 

-
s ti MaytA bayramımı• miinaaebe· 

tile Berlio, Moeko•a Radyoları törk 
milleti haklnada 90k 8İtayifk&nntt 
Detriyat yapmıtlardı r . 

••'aiti•• tJaaa R9'1'17al Perşembe llHlrtı 

FUAD AKBAŞ 21 
idare Yeri MAYIS 

.. ,., •ımı ••• .. .ı · •-• 1942 ---
Say ısı 5 ktJrut Yıh Sayı 

\ T•lefon No. 82 14 '208 
GtrNDELIX: SİY AS! HABER FİK:IR GAZETESI 

Milıt Şefin 

hitabesinden sonra Bomba Divası Şehir ve 
Memleket Haberleri 

19Magısın Müddeiumumi dün iddianamesini okudu 
yeni Manası Ankara, 20 (R,G.)-C~h~iy~üd_r_a-hm_a_n_mb,;iuşmasmdan aralıumdaki 

Yazan: A.B. C. dei umumlRİ iddianamesini okumuş. suç- İ'8retlerdeo, bu suiku,la ananeYl Türk-
Dön, Milli Şefin geo9li19 lularm şartlırı üzerinde durarak maznun Alman dostlu~una kudedilmek istendilini 

ı. lırın hal tercAmelerioe temas etmı·ı Pa•· aolatmıı Ye failin 8 uoiye tehirinden uitabeaioi gororJa dinledikten u h d 
ROnra ötllnerek tonu tekrar. lo!un korkunç olduAunu ıOylemif, Kor- vaaiyetio detiımesini auJatmış, P si e-
l b oı"lofu aolat...,.ı•. Ômerle Ankarada Kornı· - lillere "eçmie ve nihayet Kornilof, Pan 

·Çay 
kahve 
inhisarı 

tSelediye 
meclisi 

F eulıaldde toplantı· 
ya ~afrıltlı 

•ya iliriı: ~ v. lofun ceza kanuououn 12, 66 inci mad-
19 Mayı11o m&na•ı artık lofuo meyul olması, PavJoftm lst.obulda deleri •e Abdurrahman ile Sülevmanmda Ankara, IO (Yeni Meraio) Şehrimi• Belediye meeliai 

ikidir. Abdurrathmanla temas etmesini aralanoda 62, 65 •e 45() iQci maddenin fıkr&RID• Kahve ve Çayın inhiıara önttmiisdeld camarte.ı ı••I 
l - A&atttrkün yaıh gö- it birliti olduluna ipret etmittir. gOre cezalandınlmalanm istemiştir. alınmaıı laakkındaki kanan fevlral&de tophantıya t•frıl 

nömtimde Samıuoa ayak ha- ômerin Ankaraya ıeliıinden, 80ley ' Maznu ılar mtldafaanm yapılma81 B. M. )ılecliıdnı• ba~önktl ••ttır. 
'arak bi•" kartalaf, hayat, mani• bulu1oıı11ndao, f ıtanbulda Abdur- için müıaade istemiıtir. Heyet hakime t 

1 
ot1tınd• kabul edihait- Ba t~plantıda Hoe 10aa 

latirriyet möjdeeini vermit rahmanla ıörOomeainden bahsetırıie. ıui- oıahkemellin B-6-942 gQne talikine ka- t~p •!'eni kanan• göre py mtlnaaebetile tahıiıatı biten 
olmaıı. kasd hadi1e1ioden IODra Pa•lofJa Abdur- rar •ermiıtir. kı:~ve haliı olarak ıatalacak. faııJlara difer tuı!Jardaa mi 

2 - 19d yılanın 19 Ma- B T alıp karıftıraTak sa nakale yapılacaktır. 
Jlill:tda, Spor ve Gen9lik bay- Tlınuçenkoyak•r••l 30 gu·· nde lnglllz • Fransız :::1ar

0
:: •• ı.o•ırılacaktır. 

ramında loöoöoön geoçliıe, Al u kları Q kıllHDİD iohiaar Miiaadere etlilen 
eMeıine hitabetııi. Bo suretle ma n 1 ça altu;:y •• :: .... u. yeniden.... elımelı/er 
19 llayuıo Türk tarihindttn yapı an 

1 
ık 11ı1, tiatlarını 

dö. ya tarihine intikali. mu kabı• ı arasın da y~pı ~ıyao Uir Fırınların maarınııl llDa• 
J~tuıdf Şefimiz Törl ruiJ- b • k bırlettıreoe _ · - •ıoda Memıı Ondarın fır1nı11-

~:t!oe v:r~ıiıl i~:r• ı::::~e ~;taarruzu fa rl a Çorum~ F·,~:r~~: ~:Da:·:::.:··:::~!::•: 
111:., .. ~ocakıorına Türk 118a- çarpışma bereketlı ya .. ı, .,., .. ıırıa ••h•bıao ...... 
cini ve Türk ıpornno tarif Aobra, 20 (R.G.)- Londra NeYyor~, 20 (a.a)_-:- Ne~- ( ) _ fki terllmtıatr. 
ederek bir baba mevkı ve bir Radroıa etteloe batlamıı olan y~r~ Tayrnıs p~ete~ıom bıl- Bir Jngilia torpido- Çorum, ~ a.a:IAyet da- Yine f1rınoı Neoml Urıahn 
td ııfatile Türk geuoiaden, Tlmaoenlroouo Alman &ıaarruıla dırdıfine göre Bırletık devlet- C'rGftllZ mo•ırl•· güodeoberi bfttOn " I plıirdlli lı: lı: .. 
'r . k 1•..a d d ·m ıftO- rıoa ratmın ilerlemelı mutaf· lerio balı merkezinde 30 po· aD r i &U .:J bilinde bereketli yallllUr ar ı mı lerden 6orlı 

nr ev -•o ao, e•rı • falr olduıaou blldtrmlıllr. . . • Din rutabe&i fHla oldala tiri• 
«soıtaadao Te kııaoa lnönö Alman Radroıa Barlı:of de muaızaın btr fabnka ku- rine afef etti Yatmııtır. 1 lı: t b . . 
gerııftıı· ···nden ı· .... -..11ı" kleriui, bek bc'H•Hiodı Tlmaoenkorı tarıı rulmuıtur. F r 20 (a.a )- Buraya ere • hl ıçin xı., •• ., .... 

• l!'i lo"'1 e ıye, 1 atı• Zirai ıöndırilmlıur. let\ klerini bUAirdiler. baılamıı olan laarraaan terakki Fabrib pllnör yapacak Vi,i, iO (a.a.) - Retmen bol yaıoıur ya mı.,... . 
""( H lolı:i .. f etmekte oldalana te L k . · ·ıı dur ---

Baeri yapmıf, yaratmı' Timuoeoko ordaeanaa rok ıdll •e milyarlarba mu a •elelere bıldırı yor: vasiyetten memouo • 1 O I 
olanların, bu eHri emanet m11inio rakın oldutaoa bildir- ltlre lnıili• •e Amerikan or- Dön ıabah bir lngili• 09ıa· ·-.,--2•; eano eeaafantlı 

k 1 r=---:ms~,.,. 1 • B 1 dl edsceti e•l&tlardan bekledili me &ed r. dusuoa çahpcakbr. .. Oesair kara 11ılarında ,1-_ L-"-~· "· erp_!•_~J • • ,. Zabıta tılim , .... 
buletler yalnı• bir milletin, S ti J ·ı· P1An6r fabrltaıman yapıl- Tllmlt, bir •tali••• heJ!l•I ___ _ - blhoameleri hlllfaoa barekı& 
demokraıi .. kile yanan bir Ol1ye er ft.f fS ma&IOID açıfa •Urulması mit· milel kavahle uygun olarak ' eden OD llDaf belidir• IDol 

llkftoin. ıalh Yft ıftktn pren· Ameriian tanlıları tefi~lstn taarruz ••ziyetioio blhiyetini teabit i9İB 091D~ Alman ar Dinoe oeıiau •DQlardan •aba.il 
ıibiııi batta tutan bir partinin #t ıı OF sanb '9kitdeki em!re11dir. tur. lngili• açalı i?f' açalı· na aeaalarla oeıalaodıralmııtır. 
de~il btitfio döny• gen9lilinin • anı)' J . B. Ruzvelt mıı aruıoda 9arpıt•• olmq' Brington garı 8 M' 1 -

. . b ed Romı, 20 <•·•·>- Popolo di . h.n. ttiler 1111 ıı•Alla labıp cılmaaı ıaa en ••r- Roma ........ raaııor; Te u9a1ımı• onu, (leoiH ıa- ucum e 1 ..... 

hklardır. Karo mabarebHI Raılara K J ~ Jı • meye mecbur etmittir. k 
Milli tefimizin biJhaua imha edilıo s ordu ile blroolr anaua aemo rGM ı . id 'Lj Berlhı, 20 (a .ı .) - B•,~ .u- Konra •ıntık111 Tioarıt 

1 1 ı&ar Bir ngıli• torp oıa 1• b. teb ıtıoe idi 
6 itaret ettikleri ha haıletler malaemıre ma 

0 
ma • menıle/ıetlerin tayya . .. . r mandanbtıom ır ..... -.1, m r B. Mhat Karaıcuı. me-

döoya gen91i~inde per9inlen- Alman tarı•,,•::rraaa dlı- tlı d tl • denı• motorftmtiH ve dıl8 ıöre uçaklarJmız ln11l.-ınu ıaneo l•brimı .. ıılmiıtlr. 
dikçe iaıaalık hakiki refalı ve ••ne '!:'~d:•:: 1 k 

0

1 er Hor- re ille)' anı ır ı ıyor bir a911fımı•a a~ •9•1'1:; l:lrioııtJD garına bilcum : Rot ııoldlala dorla. 
••adetini, bakiill yolaaa bo- kof oepb11iodıilt olarak oolr Yapılan 9arpıtmalarda da e mışlardır. Harekete bı:ı.ır ur. ~~~i!pl!lı~~----
lacak ve medeniyet dönyaıı, mikdarda Amerikan H loılllı Otta•a, 20 (a.a)- Kanada· bir b .. ka o9ak dö,ttrmeı trene İHbetler •uku bolmUfl it • 
facialardan, iıtıraplardan kar ••akları kullaomıılardır. da Ot~, ... ··~ ~vlet IDU~ IDDYaftak olma.tur. Bir Pran e· t b 'kaya bombalar alyada 
tulaoaktır 400 :bbaııanDID Jfltrakıyle yeoıılll layyarHİ kayıptır. atılm:;tır. a ;~brikaDID ilÇ ba- va • 

B11gııu" bölöo clilDJ&DID Ruslar ır koııııre toplaıı~ı!tır. • • • cası yıkıllllJlllf· zıyet çok 
inledi fi harp lel&keti kartı- kO yer·ı .Ka• ıada baı•ekıh ~~ken- v lfl 11zerıntle . BlU&n uçaklarımız oaltrine f e n a mes n leklQ murahhaslan lltikbal . . u·ıı · l Ul911 •ında ••tan otrnnd• t•rpı- Vııı 20 (a.a.) - 1111 ıye ı 

tanları takdir ederken ban . ıerı· almışlar etoı~~· . A .k . ı· biliomi;en bam aayyarelEır re-ıdonmoıtGr . • 1· nı Ankara 20 (R G) N 
. ·u . ~ıreoe merı a reıs - B · 1 ıma ' . - e•-~an ıMitade etm_e: .... :1 t e:dıni cumhuru RU1Tehio bir mea- ce yarısı Viıi Ozeriode uçmuı ı ınwa• ı.. l nJı yorktan bir telgraf aelmiatir 

ırtUı&p edenleri ... - a .. ( ) Royte.. . L la tarıhad • bom11a a g, L" ı,.__ ,. • 
lerini bo•an IO;ıaılan tel'in Loodrı, 30 a.ı .. ~ . . Jl oaunmupur. tur. Uçak Uftr r an yıne k ııuuudan çekilen bu telarafa 
ediyor•• rin askeri muharrırı bildiri- ~unelt i.u meujıoda koa- alet edil mittir, Kahire, 20 (a . ı)-d Olr~pıb ıöre ltılyada yiyecek fiatları 

· y· 1 1 !Ol': . . . INDın Kaoadada toplaoma1mı I .1. ha•• kuman ao ıaı te VOk 1 . . 
Banda haklıyı•. ıJ et er Almanlar, Rua ılerl .. ylıllll iabetlt orme Kaaadaya 7i ley dalıi Sor et ~~· '' ki nmıı dlln flndüı se mıotır. 6 yumurta bir 

kendi hörri7etlerini pabe_t- durdurmak i9to Har~f. cephe- demolırasr mem~e:lerio tay· o• o ·ı· tlı 1·' • h~: f.!o~m:oıoı Ye lturadaki d~lardır. Çayın 100 dolardır. 
•ek iıü7eolere kartı btU~: ıine mo=J..~ıye b- yare meydanı deye tas•ir et- ~ 111•••1 1 e lftl Bıotlgılll bombardıman etmi,. Hır çift kondu!'& 35 dolardır. 
't'&rhlı ile miloadele •e urı taab_ IOo ... • . . ta•• arı d il d il&ç da 1 a . 
lerlnia ••r4ili •uiteleri ifa llUbarebe burala~• ~ mıttır. Gu~bi19f, 20 (a.a.)- Tokyo ler '' sekiı. oıoıan uçıt 1 ü- h. r. ı 1 eodışe verecek ma· 
•*-ekle mlilrelleftirler. l~ın ..... gokbı~ı==t•nde Amerı·kada daki Sovyet m0m881ilioin • fftnDiltlerdlf. . ıydelted1r. Bu haber ltalflDID 

•11 t pdde&le de•am elıuaa• r. Dört uçatımız geri dön- ıç urumunu ten•ir ediyor 
Ba, inunhk borca, mı e Her iki tarafında PYIPlan n&.---1..~ı .,.,.. lietirilmesi bir çok teflirlere ittir. o· ı b" h • 

horoa, vatao boraaflar. pek coktur URHllUfH CI l b file 111801 1 er ır ıber halkın çat 
Jlakat bu •nada, harbin RU11ar

0 

Had~f ce~heeiode oerileeelt 6en%i... yo •çmııtır. R~I ~~ a ri ,,..illere •serinde sıkmt1ya dOtlOIOoO i~pera-
••ıardata darlıktan iıtifade- '60 mesken yen 8tl"I aldat- · . · ı4re ll08y6 Sımetaoı•m ıe l d t I . torlulno tehlikeye dOllDtlioin 
,. kalkıtarak: oepbede kahra- larını bildiriJo!'ta!i.. .... R v 'n.tAft 'M\ ( ) n..:. alınması hizmetlerinden ba ... A • n ayyare erı mane•iyat ü•e . de n t 

Son muba191JBU""' WI top- 111.._-• ., a .ı - vw- . . . . d 20 ( . . ,. rm men e-
•••oa üvtltenlerin ve geri- cuaunun •tefi çok teai .. Ji ol- mobilcilere ~fl"lecek beolİD yerct, ııtıfade açındır. Lon ra, a.a.) .- .1~R!hz 1 sir yaptılına bildirmektedir. 
4e bıraktalrları 900aklarının mu k milftan tahdit edilmilfir. Bu • • ha•• n11ırhtıoın baldırdıtme tt 
latıht&k maddelerini balaalı· . llıl · alhoak Ye tahdit, beııiiodeo ziyade 1t11i1ı • Atı,..ııla titJI• fllre 11lı sabah~ erke~deo Al-! .Şimali FrotlM 
laadıran •e 9alan oanavarlar oıalar ortadan k k . istihllk' · k m k · · d' . Atin• mıo tayyarelerı loıllterP. Or.e 
laaanhk ı9in en teei bir le- hakiki inaanbk .!!•u:öa.,me~~ 101 onı a 

1910 ır. Atioa, 30 <•·~~;..;-1 ... mO· rinde uçmuıtur. •~erinde 
_ yıtlerU• •ed•••.r·· uı • ..ı ı.. po1·1 mOJor)ql _.a aa ı 

kedir Banlar vatanıı•:•e lu~.r ylk•lteeektir. •apCIRl'GuG rcU'1118f• 1 
• IİDflDI• tiyatro, nsanca ıayıp Yoktur ba11r Loodn, m (a.a.) - Uıq 

feJi (para) olarak giren 10y- 8pora pliaoe, 9alıtmatı, l~r 6irl8ftİrildi naaebetıy!'-ir balkın toplu azdır. • ouırı bildiriyor. 

•••lanlır. Hbatı, uaı, ...... ttak olmak . . ~:..,.. y•a.iD kapablma- Almanya 11serıntle Sah ınno limal •nwya 
Blttto dünya gsntlili ka• •vkını, kederi payl~matı •• · Mıdrid. 20 (a.a.)-~ H~- u emretmıİtir. Loodra 20 (a 

1 
)- Dil taırruı eden lnailfa tayya,.._ 

•etli karakterde ve Milli te- bötlln dtlnya getlerınin tanı· ye ~•un kanı, ha•a, deoıı ~· · be h. d ö 1 ··· 'bo ~ · D ~ 1 · 
0 

Al 
tlaaiıin i,.ad ettikleri laulet- taTak M•itmeıini temin eaen, kunetleri bir kumanda ıltm Bbu~ık JeT.~A. 18 ~~ edg ceAl ogmz 

0 
~ .. u. tayyareleri deo'~ ... G ......... mrd~n 

Jerde 1...._k olana ba fa- (SoD• ıttaıldı) da bi·~~!'r~· .. -'i- ~~ ır aç ııua •aa 111 ır. manya 11rıu""' uçmaJlur, " ... m.... ar. 



21 - Mars - ıs4.2 
~ Si 

19<Mayısın 
yeni manası 

- Birinciden artan -

inıtanlık karakteri üıeriude en 
höyük tesir yapan bir -.aıuta 

dır. 

Büyük efımizin iroad bo· 

yirdtıldarı .lgibi sporoo robu 1 
ve karakteri inl4anlıkta fdr 
boldok9a vu;ifede movaffaki 
yet ve be,6riyette aaadet ar
tacaktır. 

Böyük •etimizin :Jönkti 
hitabeııi yalmz Türk gen9li-

l\ne delil bütün diinya genç· 
ligine ve k&mil inaanlık ro 
huna kartı ifade eıUldi~i için 

19 M.ayı8 Türk tarihindeki 

ebemmiyetioden batka dünya 
ve gen91ik tarihinde en asa. 
metli mevkiini bnimnttor. 

Artık bi•im i9in b-.r J 9 
Mayıs, AtaUlrk hatıraeile yaa
lı gönlerimiııin müjdesini, 

lnönü dilile bo möjdeyı ebe· 
diyete kadar götürmenin ıib· 
Tİ olarak Törk gençliğinin 

•e Tlirk milletinin kalbinde 
ebedi bir me.-le halinde ya
naoaktır. 

lnae.nlık tarihi i9in de 19 
MayH. bir milletin m&kds ta
Jiini yenerek bir hiçten bir 

vatan yaratan ve döny a tari

hinin en terefli aalıifeeine if
tihar •eren loönönön ve bir 

millet ,etinin dünya gençle
rine iyiyi, doğruyu, göseli, 
hakkı, bakiacati ve inıanlılın 

refah ve saadet yolunu göı

terdigi gönü olarak )'·~aya

oaktır. 

Ne Mutlu bize ki.. Ata
tllrktio en mnkat.dea b&hra
ımı katlarken, büyük '9fin 

biH "Ye dtinya tarihine bitap 
eden ıeıiui dinlemek 1aade 

tine erittik,. 
A.B.O. 

Radyo 
TÖRKIYE Rıdroıu 

ANKARA Rad roıo 
Pırıembe-21.5.19'2 

7.80 Proıram te memleket ant 
ar arı 

7.33 

7.45 
8.00 

Y'lzik: Karııık proıram 
(Pi.) 
Ajanı Haberleri 
MCbit: Karıııa proıra• 

Per~mbe Y&ffl IERSIN 
x ™.,.. 

Burhanettin Tepsi 
Güneş Sinemasında 

22 
Mayıs 

CUMA 
Günü 
Akşamı 

Saat 

21de 

• 
1 n 1 a 

Silillıe !Hal miJ,tltJr/tJftJ,nden 
Koyü Mevkii Mikdarı Kıy:neti TemioRt roikıl • • • 

Muhacir çiftlik Ulugöz 6 hektar 4330 M2 450 :J3 75 
» » > 1 ,. 2866 • 154 1 o 87 

1 - \~ukarıda köy ve evsafı sairesi yazıh hnziueye ail iki parça tarlanıu 
nriük~ye:t.inin sauşı ~şin bedelle onbeş gün müddetle açık arlırmaya \~ıka
rrlrnıştır. 

2 - ihale 26-5-942 salı güuü saat 14 dJ Silifke malnıiidürliiğiinde 11ıiile
şekk·H -koınisyonda. icra edilecektir. 

8 - Müzayedeye iştirak için hizalarında yazılı nıikdarı teminat olarnk mal 
sandığına yatırnıak şarttır. 

4 - Taliplerin muayyen gün ve ~aaua adı 
farı ilAn olunur. 

geçeu komisyorıa 

15-1 9-~1-24 

müracaat 
(443) 

i l a n 
'l,arsus icra memurluğundan 

Üstadı Azam ' No. Tarihi Oinıı 
Abdi!Uaalı 198 ıc. '"'' 137 Tarta 

H. lıf.M. Metkli Beher H. lira 

166 

N 941 o. 727 
HUDUDU 

Hamit 
SauatkAr Borhanettin Tepıi ihtilali ~ 

• 
(Şairin oaorınclan parça/er) 

Seniye T.epsi 203 • • 

Bertin Dan• mektebinden diplomalı 
Programları okuyunuz - Biletler tlyalrod• atılıyor 91 T. 1101 927 

(Yerl"r numaralıdır.) 

--~ .... --- ·------
i 1 a n 

7 S6·H Araplar K. 

• 8 7SS4 • 

• 7 81'0 • 

• • 

165 

132 

Şarkın Denie tereaesi u 
Abdtllkadir eimaleo sahibi ııene& 
te biraderi Halil cenuben Der
tie tere11ıi 

Şukan Ali garben Abdftlba· 
mit itamı eimalen tarik oenaben 
Abdulkadir. 

Şarkan te oenubeo lariki• 
am aarben Şiha etlAUarı eima• 
leo Karabasan oAlu Fadıl Yt.· 
ıuf N&1ır. 

Şarkan Stllerman garben 
Pesli oAlu tereaeıi eimalen Deı
til tereaeıi te nehri cari cenu
ben nehri cari 

Alao .. klı: Abdulkerim Dallı 

f çıl Oıf terdarllğından: Borçlu : ~~p~:~ı:~~:·~~:~:~ :bı;ıö~:~:: ~·ı:;~:~r~:t~~z~ izafetle karısı Nadi re 

12-5-942 tarihli ilanınuıh 337 ,6 ıneır.e DlU- • .J Birinci arllırmarun )' apılacağı yer. giin, saat 
ı abbaı olarak iltuı fldilmiş olau Ş~~an yol, gar- ~ayı ekmell karneaı 12 ı6-942 Cuına günü saat 9dan 10 kadHr icrada 
b b Ç l b. , · 1alen Gaı· · u Meniodıo ıldıl'ım 2039, 20.0 • . . ..... .. 
erı mot aacı Ata e e ı ~ıo , ıp evı cen - 2°' 1kıne1 arttırmanm yapılacagı yp,r gun saat 

. . h'"' Sk.. 1 b"( l~llJIDUah .tmek lı:iroeleri• ô' ' 
ben Yu. uf evı ıle ma .. ut ıııe ur \ar anın 1 - ot ıırı euım. ~eoiıinl aıaoa"ım 22. 6-942 pazartesi günü saat9 dan l kadar icrada 
Jllesaha 590 btıCtık JUetre Olduğu 8U(aşılDU~ ye dan ••ilerin bl1kml1 olmadJfl l-İfbu glyrl menkullln artırma f&rtnameal 23-S-942 tarlbt11d90 

• d •• f d • IUbaHD 9•3.727 No ile Tarauı mahkeaıebafk&Uplitinin muayyen numa 
satışı 25-5-94 ~ tarihine \esa u e en pazarıLeSJ iJlD Olaour. H91Dda herkeain g6rebilmeai fÇiD a9ıktır. İlinda yasılı olaulardaD 

giinii saat lf> de llefterdaı hk nıakammda yapıla- OuqjJerit malaalleaiade ~~.:ara:~!6m.!~Z:~':t:-;.u':ı\~~en!:~ra!!~~ .:!:'!iıd.İre.deıı:1 &42-121 d••1• 
28 N O. lo e"Yde 2 - Artırmaya lttirak tçtn yukarıda yasılı kiymetin yllde 7 .5 

cağı tekrar ilan olunur. ( 4 7 9) ('80) Haaan 8••01 nlıbeıind• P•7 ••ya milli bir blnkanıD teminat mektubu tndf 
edilecektir, (124) 

.
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1 I D ZaYİ ekmek lıarneai 3 - İpotek ıaliibi alacakhlarla diğer alAkadarların ve irtifak 
tıl.i...ı.: hakkı aAhiplerinin gayri menkul Gaerindeki haklarını huıuılle faiz 

lıl••.-.ıugen aUlitım ms NO. n maarata dair olan iddialarını ifbU ilan tarihinden itibaren yirmi 
1 1 t . ·ı h f ı · J n . la alır iıoı ve 6280 No. lu hafif son lpJnde errakı mlllbitelerile birlikte memuriyeUmiae bildirmeleri IÇB apu SiCi mu 8 iZ ıamuı ' fffİ k•nıerırfmt Hfİ eıum: Ye· icap eder. Akal halde hakları tapu ılcilile ubit olmadıkça aatıf bedeli 

n"ın pa7la;m&1ından hariç kalırlar. 
Meninin Resul lıörıloüo Kfttükhl oıetkllode kilo Şarlı::ao oııırini •lıoııımdın ~kilerloin 4 - G6ıterflen gClnde artırma7a lfıirak edenler artırma fart 

hendek Garbeo Ali oQlu Muııaft tarlaaı Şimaleo ~ımıo k111 bGkmG Olmadılı illo olaoar. aaıaealnl okumut n lhoınlu malumat almıt n bunları ternamen 
l S mi. &arlall ıle mahdut lbı f b ıı--'~ 09 kabul etmlf ad •• itibar olunurlar. Fatma larluı Ceooben Mehmet ot o a an re ma 1 -~• • &- Tayin edilen aamantla gayri menkul Gç defa batırıldıktan 

(&fi14) melre murabbaı tarla Mehmet otullarıodan ~amııoın No. lu bıoede aonra en çok artırana ihale edılir. Ancak artırma bedeli muh1Ammen 
b b d · l" k ı t k urelile tahtı ta1arrof ti 11ruııod1t (478) Oımaa Sıtıoak ilymetfn 70&de yetmif betini bulmaa nya aatıf iateyenln alacagına 

a aeın an ın 1 8 e me ' . . de 2 rachanl olan dicer alacaklılar bulunupta bedel bunların o ga7rl men 
iken mumaııerh Hamr.11uıo ııba tarları 310 11oeaıo •itan ~'I • .&;. • kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fadaya çıkmuaa en çok 
b d 1 k b.liode oaıu Mehmede uuıaı '8 mumıilerh Mıbıne· ~ayı e•mek "arneıı artıranın taabbtıd6 bf.ki k&lmak tllıe artırma OD bet gQn daha temdit 

e e mu a ı . bO Ye OD betlnci gano ayni ıaatda yapılacak artırmada 
dio de o tarihtenberi bu rerde oız11ız " ra11ıa1ıı .. •Dini• Mır~ioden ıldıtım 140(3, bedeli aıırı.•Nenin alaoatına rOchaoi olan diter alacaklıların o gayri 
retle u uııdik eıfah ile taearruf edegelmekte oldotandan ti 14<>'4, 140.15 No. la karoetırimi menkul 6.ıılinÜn eanmlf l~oaldarı ~ecınuan~an faalaya .. itbu 
tergice de namına karıtlı olup terıiıi de kendi tarafıDClıo , .... ,i euım. Yrnlıini alaoaıımdın alacak 2280 No., Ju kano~ ıumuluoe dahıl _olduQuıı.d.an rırıe 
rilmekte olduQuodao namıoa 11oetıiıdeo teeoilini talep elmıttı ıllıiilerin bl1km6 ohn•dılı Ula rCıfie 76 ini bılfllak aritie eo Qok artırana ıhale edtlır. Börle 
dir. Bu rerde mahallen tahkikat H lelkint raPlll•~ 6ııre olanar. bedel elde ediime11e ıbale rapılmaı te bu ea&ıe 2280 No. lu 

mıo detamı 29•5•942 &arihioe te11d\lf eden Camı dnl mabılline illl .. al Kııla oadd11indı ~76 No. kaouall tUoaeo muamele ifa edilir. 
8.30 Etin uatl 6 d · ı .-. · den bu rerde herhıoıi bir bak iddia edenler~ \ la etde Murad Ôı111ilen9 8 - Gayri menkul kendlıia.e ihale olunan llimae del".b.al nya 

12 80 p M 1 ket ıaa& g D erı eoe.m ' ( nrilen mClhl•t lC)iııde para,. Yerme.ıı:ae ihale kararı teıhol anarak 
• rogram " em e ba larlhe kadar te rahutla bu t11rihte tarla baıına 1 arıcı 482) ~tndWnden nnl ,.n yakaek tekitie bulanan kimae araetmif oldugu 

aran . d 1r· k a bUeleri ile m-ch'aoaa&ları it iifi'11' almata rası oıuru ona, rası olmaz, nya bulanmaua hemen 
12a8 Maaikı TftrkDler memura ellarıo e ı evra ı m ı (490) Zaıvİ ıelt-elı"4arıneaİ pn beı ıcın mOddetle utırmaya çıkarılıp eo c;oıt arnrana ihal• edilir 

1 'iT· •H UH Uiale arultiC:liWI fark "ve geçen gQnler için 7Qsde 5 den heup 
12.'6 Af aoı Haberleri 

0 
aoar. lıltnltad 189 old ,....... olunacak tala Te diter sarrrlar a7nca hakme hacet kalmakaı•ın me-

JS.SO Mtlıikr Peıret beraber ----------------------- 9D • ıt a ... ~ mariyetimiace alıoıclan tahıll olunur. "ial., 
--- tmı, ~Sil, 881•1l JO" N. la "004 Numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci madde 11mal te ıarlnlır , -,: 

Z · k k k t Zayi kartlll ·~ iki ~c~liao eııı.-•k lı11PıltrJ sinin ~ oocO fı\iraeına tevfikan bu kayrı menkul sahip 
18.00 Proıram te Memle~et ayı e me ar 1 . 16584 oı 11rl eUım. Yenilerini alıoa• letioiobu ibalilarıne ve hususile faiz ve masarife dair 

Hat ararı Mersinden aldığım 1794.8 Meraınden ~ldıl1~590 N inadın 11ltilertn D bOkml olma olın id<lta arını il~n tarihinden itibaren 20 gün içinde 
18.03 M6ıik : Oihe Fa1ıl N o. lo ağır it9i ekmek kar· N o.· in ağır ifgı ve 1. . 

0 dııı illo olaaar. evrakı mOifüitelerlle bildirmeleri aksi halde hakları 
19.00 Koouıma ( Dıı politllta nemi sayi ettim. y,oiaini in hafif i'9i karnelerıın• ıll lhb•~~ mıb•lrlodea taP,u sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş 

(icmali) alıoaıımdan eıki8inin bökmö ettim. Yenilerini alacalı • ı • 1• et • m•&\ndan baric kalacakları cihetle alAkadarların itbu 
19.15 llOıik: Daoı miblti (Pi.) olmadıgı iJ&o olonnr. dan eakile in hökmii olmaw. <•88~ N 1~• 16J19t~D mıdöenin mezkQr fıkrasına göre hareket etmeleri v€ 
19.30 Memlekel 11U ayarı " Kiremithane mahallesin· gı ilin olooar ,,,a . /ı Jı &.- i daha fazla malömat almak istiyeoler 9'2-727 Doeya 

ıjıoı haberleri den 12 Na. lu e~ch Kir6mitla~ne mallflleti•· .C.Pitl C. ' 'Ptfr.ft•• numaraefle Tarsus icra memurlu~una müracaat 
19.46 MGıik Hal ketleri Folklor de 29 N 0 lo eYd• Mefthadeo aldıllm 11~, ıt481 tarı illn olunur. (484) 

eaati. (4:89) Moıtafa oglo B aıurn • No.la ıkmıt 'arnelerlmı 11ri •'" - • 
1 

------

20.15 

20.'6 

21.00 

21.10 

21 so 

21.(5 

21"6-

Radfo gant11i (4:85) Abdullah Ilg•• ahtı Ye~fııot ~'laôaıımd•b veıkl• 'Zc(iı •'itmek karne•ı 
Y6ıik: KGrdilihioazklr z • k l.L 1 • ntifiktDlöımalfılılllD'Otiltlar• . . i Yalnıs Milli kuvvetler: 
makamından ıarkılar • ıyı 1 maı ıırnı en . • .. ._ mıHall•ıhıde 5: N~ Tar&DB beledıye daıre8 n. mize göYenditimiz gibi daima 
Ziraal taktimi Merainden aıaıgım SOHH Zayı -elcm"M lıorneır ı~.,de Yıhıa Y•k~o Clen alaı ım ü9 k1tı1ii ekmek MİLLİ ŞlGOBT,4.IJABIMI 
Mibik;Şarkı te TftrkGler 30?11 30069, 80070, 30067 Meninden aldıtım 18118 ~ff}J karnttaai kaybettim. Yenisini ZA GltVE!';ELlM . 
Konaım• ( kabramınlır 30068: a0066, S006r> numara- 16119, 16121, 16120, 16121, • .ı...,.,.mdan e"Yvelkilerin büi G .. 
Hali) h ekm6k kaTnelerimi ••yi ıtnfS na.maralı altı adet ~·~ Z~· 81!1lıJM.all.M•f mil ohnadııını il&n ederim. u ven 
Mftıik: Radro 1eofool ettim. Yenilerini alaoa~ımclan nemi zayı ettim. Yenilerını Me~Dd\Jt.!.leı~ım 26~• N<>- Tarsn8 Sofular abaJ. 
orkeı&ra1ı (Şet •Dr. Pra· eekilerioin hökmö olmadıgı alaoatımdao eakllerinin htlk· la afır fıo~ •~İilı karnemi H leeinden Te•fik~ oğln Sigorta 
e&oriaı) il&e olunur. mü olmadılı il&n oltinur. lftlm. Ynılioı llloıll•diô •• H . Utk 
Mımleke& Saat Arıra B b b 

11 
i d 066 ehtfa bllı•6 olmıdıl'ı illa ola- ayrı o 

ajanı babırle;i" bonalar Mahmudiye mahalleıiode a 9e ma f eı 0 en 11 nar. (488) 

Sosyetesi 
(420) 

22. 50 Yarınki 
tapıaıı. 

Proaram 
lt No. lu evae No. la evde .Yuıaf Ora9 Baledir~ l~Jffifı& ~weıln· 
lemail Temelli ('88) ('87) dea Ba11D :Kar• Yim ı&r'ü.n JlaibaaaındaBaailmıjtlr. 
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