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Sayı 
2930 GUNDELIK slYAsl MABFA jFIKia GAZETESi 

Sayı.sı 5 kuruş 
Telefon No. 82., 

Ziraat programı 
Ankarada toplanacak Z. kon 
gresinde münakaşa edilecek 

Programda aıgari ve azami hadler 
teabit edildi 

Ankara- Ziraalimiıi plAnh bir ve diğer tabit tartlar itibariyle 
•ekte IK>kmak için ·bir müddet on bölgeye ayrılmalr,ıadır. Çift· 
'8nber idvvam eden ~aJı,malar 
bir hayli ilerlemiftir. Bu çalıeme 
lar nelicealode bır kanun projeai 
hazırlanacaktır. Söylenditirıo 
töre, bu projA 190 dan mütf'şek 
kit olai!ılk ıiraalla mevcut bütün 
1Dıltkilleri ortadan kaldırıtcakur. 

oilerin sahip oldukkm Hgart 
miktardaki arazi, borca rehin ve 
zaptedilecektir. 

Araıide asıart had dört bee 
ki•iyi gPçindirehilecek topraaa 
azami hadda, 10,000 dönümlük · 
toprağa denilecektir. 

Proje hazırlanırken toprak 
IDeıelosi için Çinde bet yılı bin Ayrıca hazırlanan bir zirflt 
leııetık amelt uıullerde, Homtth proaram vardır ki, hunda da 
ların, fslavlarm. Cermeolt:rio ve ökth, yerine lle\i çoQaltmak, 
•nato·Saksonların ıistem n ka kunellen !.Ulten araaide kim1e 
llQnları tetkik edilmektedir. Ye· vt ailbrelerden iıtifade etmek 
bi kanunla iktisap edilmie hak· ıibı esaslar bulunmaktadır. Bu 
lara hiç bir memlekette görOlme program Mart içinde Aokarada 
IDit derecu.de riaJet edilecektir toplanma11 mukarrer olan Ziraat 

Bundan baeka bu kanun Koıırresinde münakaee edilecek 
!!•J~i ,iJe .m~mlf'lıetimiı iklim tir. 

Hiaeli Vakıf Malları 

Evkaf tarafındaıı hissedar· 
lara satılacak 

Yıkdlar Uıum ıüdDrlüğü satıslar~ı büyük kolaylıklar gDs 
tırıayi ıı ıatıılınn talıillerle yapılmasını ~ırulaıtudı 

Vakıflar umum mOdftrlO~ll 
!tkafın muhtelif kimselerle his · 
ltdar bulunduAu lıOtün mOlkleri 
'-•fin1e •e Etkafın bu mOlkler 
de bulunan hiNeaini en m6aait 
fc.rait '8 taksitlerle mOlkQn di · 
ter hissedarlarına devretmele 
lrarar vermitllr Yapılan tetkikle 
re .röre evkafın 1alnız lstanbal 
'İllreti dahilindoki bu neTidt>D 
hi9aedar olduA'u millkler on bin 
lercedir. 

ödenmek eertile faiısiz taksit· 
lerle de devir yapılacaktır. 

Meıken olmayıp akar vaıiye 
tinde bulunan emlAk için ise kıJ 
meti bet JÜ& liradan afatı olur 
aa tenzitlt 7apılmıyacak fakat 
diger biSBedara müzayedeaiz em 
llkı alma imtiy,.ıı verilecektir. 
Kıymeti bee )'ÜZ liradan fazla 
olanlar ise bir senelik dört tak· 
sille devrolunacaktır. 

Vakıflar idaresi bu suretle 
en karışık bır işten kurtulmak 
yoluna airmie olacaktır. 

ingi lterf-' 
Hi1kü.meti 

Avusturya iıincle 
önayak olmıyacak 

Londra 9 (Radyo)- Hariciye 

Nazırı Lord Haıtfııkı AvBm kama 

rasında SOJ'lılun bir suele brş 

cevaben; Avusturya bAdlseJerl 
btıkkıoda logllterenln Cenevrede 

OnayBk olmıy ııeııtını l'Oyll'mlşllr. 

f ngiltere · halya nıuzı~erıtı 
Romoda boılıyocak 

Roma 9 (Rtıdyo) - Har\CiJe 
NHZlll Koot cı,e110 'ile loglltere 

bOyOk elçisi ar11&lnd11kl mOzskere 
ler dOn başlamıştır. 

!"Ozakerelerln eBasıoı teşkil 

eden lbzarı rapor hazırlanmıştır. 

MOzakerelere devam edilecektir. 

Mısırda 

Aıkırf cemiyetler 
ldfvedildi 

Kahire 9 (Radyo) - Kral Fa 

ruk oıkert cemiyetleri Ura eden 
kararnameyi imza etmlıtlr. Buna ı 

ııore yeı\I aomlekliler cemiyeti· 

<!e kıpadılmıı ob,cRktır. 

Japonya ilı müzakııler 

Royter ajanıı deniz 
inıaatı etrafında 
müzellerelerden 

bahıediyor 
Londra 9 (Radyo) - Royter 

eJlln&ınıo muhısblrl; J11pon1a ile 
Fr11nsa, logııtere, Almanya elçlle· 

rl arHınde fokyoda deniz lnıısatı 

hakkında mOZ!lkereler yapıldığını 

bildirmektedir. 

Vakıflar idaresi bu nevi hu 
•uat miilklerden yalnu: mesken 
'e mütemmimatı ile mesken ar 
•alarında diğer hissedarlara, ev· 
katın hissesini devretmek için, 
hiuenin nkaf lehine olan çokla 
lu '•Ja aalıQ'ına ıöre 1üzde Jir 
lbiden 10ıde elli1e kadar umu 
lbt kıymet tızerinden tenıillt 
~8 1>mala karar vermietir . Ayrıca 
1k hkaiti ferat esnaamda veril · 
inek Ozere ve m6BBvi senelere 
!.!,::ılarak on .-enelik on t11ksitte 

---------------------------------------------------Üniverıite 

Neg-iisiin 
Tahta getirilecefi 
telızip edili.,or 
Roma 9 •Radyo. - Stefanl 

•J,nıı; Eski Habet imparatoru ile 
1111~01101 ar1sıında, Negoscın tek· 
'•r H11be1 tahtına getlrllmesl tçln 
~OiakerP.lerde bulunnldutu habe 
..... kat'l surette tekzip etmiştir. 

Bir f ranstz gemisi 
Gene taarruza 
.. ufradı 

~ Parlı 9 (Radyo)- Bir Fransız 
t rovaıoro ispanya usılısrıoın taar 

1~ıuna maruz kalmıt Ye ıemldea 
-.ı kiti Jll'll anmlfbr. 

Van vi/dyetinde açılacak 

Kültür bakanı tetkikat için 
Vana gidecek 

A entliaine mütahaaaıı bir heyet relakat 
edecek. Van gdliJ lııyılarında talebe, 

muallim oe miitalaaıaıalar için 
yeni binalar yapılacak - - ---- - - ·- - ----

KOltQr Bakanlıtının Van ti 
llyetiode bir 6niveraite teaiıine 
karar verditini 7azmıetık, BaJ 
Sıtffet Arıkamn bu mesele elra 
fında tetkikler yapmak üzere 
7ak111da Vana ıideceti haber 
alınmıetır, 

Saffrt Arıkanın bu aeyaha 
halinde mıltehanıslardan mOte 
eekkil bir heret refakat edecek 
tir. Bu havalide bir Oniv.rsile 
tesisi dü,ünülmektedir, 

Bu surelle \'an .rölO kıyıla 
rında muallim, mütehaBBıs ve ta 
]ebenin oturacakları ve yevaı 

7avaı çolalacakları bir kaaabı 
H 18hrin temeli atıhnıı olacak· 

1 
tır, 

Daha ene) ilk mekteplere de 
çok büyük bir ebemmi7et ver· 

mekten baelanarak ortamekteb 

ve lise meıeleleri hallolunacak 
ve doau mıntakaaındakl Oniver 
siteye talebe yetietirecek olan 
bu kaynakların en kısa zaman· 
da teıis, takviye ve islahı der 
pie edilecektir, 

Diğer taraftan Maarif VekA 
leti bu sene kadroya yeniden 
mühim mıkdarde muallim alacak 
tır, ÔnftmQıdeki malt senı:ıı için 
VekAlel bOtcesinde geçen yıldan 
2,800,000 lira faaJaaile 14 milJOD 
14(),891 Jlra tıhıl11t konmuıtur 

çin - japon harbi 
Şi~diye kadar Çin zayiatı 

800 bini buldu 
Şanghaydaki ecnebilerin zararı da altı 

milyon lngiliz liroa1na balit olmuı 

japonlar ~üyük bir mu~are~eden sonra San ne~ri geçti( er 
Şanvbay 9 (Rı:ıdyo) Royter , 

ajansıoın husust muhabiri bildiri 
yor. 

Jaoış ve taarruzla Vayvay ve . Vls 
yo Şt!blrlerlne varmışlardır. Vls· 
yoy1t doQ'ru ilerJ11en Japonlar ge 

olapon ıalfthlyett11r memurla· rl çekllmlşlerdlr. Sarı nehri Oıe· 

rından birisi beyanatta bulunarak rlndekl Japon topçuları Çin kıta· 
şimdiye kadar çın hRrblode 800 larıua flddetJI ateş açmış ve bom 
blu Çinlinin OldOğOnO ballbazırda bardıman ederek harekatı durdur 
ise 600 bin Çlollnln mubtl'lll cPp muştur. Çin kuvv~tlerl demlr10· 
belerdd barbelmekte olduQ'unu Junun doğusund11kl Çin Klog cıva 
sOylemlşllr. rıoda toplanm11ktadırlar. 

~nghaydııkl ecnelıil~rln bu Tokyo 9 •Radyo. - Japon 
hıtrp dolayıslle ş\mdlye kadar Zil· kuvvetleri şlddelll blr meydttn mu 
rarları yekQou altı milyon lngl· barebesfndeo &oora Sıırı nehri 
hz lirasına ballt olmuştur. geçmeyt-1 muvııffak olmuşlardır. 

Banko 9 (Rııdyo) - 7-3-938 Jıtponlar 40 kilometre lJerll· 
tarlbJI bir Çin resmi tebliğine gO yerek Deli I.ooga şlmendOfer bat 
re lkl Çin kolu mAhlrane bir sak h Oı~rlnden geçmişlerdir. 
________________________________________ ...... ________ _ 

Yemen Krıhnm oğfu 
Türkiye ve /rakı 
~iyaret edecek 
Roma, (A,A) - Stefaoi ajan 

ıı bildiriyor : 

Yemen Prensi SeyfülislAm 
Hüseyin Alefabe ıazetesinin 

Roma muhabirine seyahati bak 
kında yaptıAı beyanatta, Lon 
drada Filistin davası lahine elin 

den aeleni 7apl1ğını ve lnailiz 
hükQmetinin aeçenlerde neşret 

tiA'i beyaz kitabın Filistin vaıi 

yetinde detieiklik yapacağına 

kani bulundutunu bildirmiştir, 

Türkiyeyi ve !rakı ziyaret 

ten sonra Suriye ve Lübnana 
gideceğini söyliyen Prens, Yeme. 
nio bölün suhalarda Arab mem 
leketlerine taallt1k eden her me 
seleyi büyük bir alAka ile takip 
etmekte olduğunu söylemietir, 

Prene, Fransız hükfimelinin 

Arap memleketlerine karoı olan 

politikasının istikbal iQin ümid 
Terici mahiyeti olduQ'unu söyle 

mie, bundan sonra ltaly>ıya ae 
oerek, ltalye ile olan münasebet 
!erinin çok iyi olduğunu ve sa 
mimt bir dostluıta,kareılıklı hak 

iare sanrı esasına daya11dığını 

bildirmietir, 

Prens, Mueoliniye ve bütün 

sahalarda çok büyük terakkiler 

baearmakla olan halyaya kareı 
bayranhQ'ını kaydatmietir, 

Jopon hukümetinin 
bir tekzibi 

Tokyo 9 •Radyo.- ~alftblyet 

tar bir zat; Deniz işleri bskkıoda 
1'ok1oda Franıa, Amerika, lr·ill
tere ile gayri rPsmt mOzakereler 
y11p1ldığı01 bildiren haberleri tek 
ılp etmiştir. 

Bu fazlalıQ'ın 700 bin lirası 

kadroya ıirecek muallimlerin 

m111 H doretleri kartılıtıdır, 

Tarsus Ticaret va sanayi 
o~ıım~a 

Hazırlanan r~por 
~iroat lıongreıine 

gönderildi 
Tarsusuo zirai kalkıomatı 

etrafında Tarsuı Ticaret ve Sı· 
na1i Odası namına baaırlanan 

rapor Aııkaraya ıirallt kou.ıreai 
ne .rönderilmietir. 

Rapor, Tarsueun ıirai kı· 
rakteri, lçel ve Seyhan vilA7etle 
rinin muhtelif mıntakaleri1le mu 

ka7ese edilmie bu suretle mahal 

lf ihtiyaçlar tebarüz ettirilerek 
Tarana çifçisiııio kalkınma çare 

leri rasyonelleşme meseleleri et
rafında mahaulAtının mali7et ti· 
yallarının cihan piyasasına UJ 

gun olarak normalize edilmesi 
çareleri makine ile fenni ziraat 
usulleri tatbikatı, kredi ve ıer 

maye ihtiyaçları standardiıaa· 

yon itleri, ietatiıtik malQmat ve 
saireyi ihtiva etmekte ve kırk 
beı BB)'fe tutmaktadır . 

icra işleri mütahassısı 
BugiJnlerde gelme· 
ıine İntizar olunuyor 

lstanbul - icra dairelerinde 

yapılarak ıslahat ioin mdteb11· 
ıuı olarak datet edilen ZOrib 
üniversitesi prufesörlerioden B. 
Leyman'ın tu ronlerde ıelmesi 

beklenmektedir. 
B. Lerman buradan doQ'ro

oa Ankaraya ıidecek ve AdliJe 
VekAletinde atlkaderlarle l'ÖrOı 

tükten sonra lstanbula gelerek 
ıılahat itlerine baelıyacaktır. la· 
Jehat itine lstenbul icra dairele 

rinden baılaoacak ve bu ıslahat 
ikmal edildikten ıonra Ankara 

" diter viliJetler lora dalrtH· 
rlnln dG1tıltilmealne r991lece~tr, 
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Pazar günü yapılan maç 

idman Yurdu ile kitare Al
man takımı karşılaştı 

idman Yurdu 1-6 ile misafir futbolcu· 
farı yendi. Yurd binasın_da futbolcula

ra bir çay ziyafeti verildi 
Pazar iOnll yapılım Fener 

spor ile Ollneşspor maçından son 
ra seyi rciler arasında sonsuz he· 
yf'can başlüdı. Ltmaoımızda demlr 
11 lJulunon Alman bırndıralı Kitare 
vapurunun tuyfaltırlle Yurd ara· 
sıodu bir mııç yapılacaktı. Sabır· 
sızlanınakt11 iken birden kırmızı 
beyaz tormularllr K\tare takımı 
snhıtyo girdi Yüzlerce halk mOte 
madiyen bu misıı flr tıtkımı alkış 
lıyor ve takdirle seyrediyordu. 
Beklemedikleri bu misafirperver 
Uk kıuşısında blssettiklerl sevinç 
yllzlerlnden okunuyordu, Yurdlu 
lar da s ıı beya çıktılar. Yuı-dlular 

misafirleri şerefine llç deftt varol 
diye b ıı ~ırdılar Kitare takımı kap 
tttnı do oyuncularına •varol'u" Al 
manca Oç defa tekrarlattı. 

Hakem Reşad lkl tokım kRp 
tanını birbirine tbkdim ettikten 
sonro dUdlle-unu öttUrerek oyuna 
başlattı, 

Yurdlulııra nazaran Alınanlar 
çok lr1 yıı p lı ve gUrbUz görUnU· 
yorlar hP.rkes içinden Yurdlularıo 
yenllPcı ğine emin bir halde. 

Oyunun hemen llk daklkala 
ıındıt Yurd sol içi merkez muha 
clmden aldığı ~Uzel bır pa11 Al
nııın kttlesine takı~or. H~rkeste 

bir hnyret.. inanamıyor. Alkışlıya 

mıyor . Nasıl olur. Alman kalesi 
çok sıkışıy or. Yurdlular pire gibi 
zıp zıp zıplıyor. Almanl11r da se· 
ylrciler ktıdu hayrette. Bunlar ne 
ele avuca sı~maz şeyler dedlkle 
rl hareketlerinden okunuyor, çok 
geçmeden gllıel vuruşla merkez 
muhtıclm Almıın kalesine lklncı 
golll tthyor. 

Hıı lk b ıt yran Almanlar şaşkın 
bir belde bu umulmaz bal ouları 
bil buton şıışutıyor. 

Top mlıtcmac11yen Alman kıt 

leslndo .. Alman kHlt>clı;I gnzel bir 
kııç kıırlHrışyapıvor hı,lk her kur 
tarı~ta misuflr kaleciyi uzun uzun 
alkışlıyor. 

Almanlar biraz daha hıza 

geliyorlar uzun açışlarla Yurd 
kalesine bir iki akın ve bir ham 
le, Yurd knleAine Almanlar ilk 

Kanun lanmız 
1 ek metin halinde 

toplanacak 
Ankara - Kanunlarımızın 

tek bir metin halinde toplandı 

rılmasıııa dair verilen tnkrir mü 
zukere ve münakaşa edildikten 
sonra bu esasa dair tedkikat ya 
pılmaın için grupça ihzart bir 
komisyon teekili kararlaıtırıl 

mıetır, 

Öğretmenler ~akkm~a 
istatistik 

Kültür Hakanlığı orta okul 
ve lise ö~retmenleri araaırıda 
türlü vaziyetleri gösteren bir iı · 

tatistik yapmaya· karar vermie· 
tir. 

Şimdiye kadar her okula ge 
len öğretmen sayısı ayrılışların 

sebe pleı i, Öğretmenlerin durumu 

yaf tahsil Ç"esair vaziyetleri. o· 

kulların umumi seyri bu istatis· 
tiQe yazılfca ktır. 

aolü atıyor, 
Tribünden alkışlar, bravolar, 

Almanları teşct ediyor Almanlar 
biraz toplanmışlar daha görüşlü 
oynamaya başlamışlardır, Çitai 
de ki Yurdlularda her aeçen da 
kika bir çeviklik yaratıyor ve 
karşılarındaki oyunculara aman 
verdirıniyorlardı, Top yine Al 
man kalesinde Almanlar yorgun 
Fakat hakem Retadm birinci 
devrenin biıtiltiııi bildiren düdü 
gü Almaıılara nefes aldırıyor, 

Devre sonu Yurdlular 2-lgalip 

İkinci devre başlayor Alman 
lnr ufak terek takımda deQ'işik 

likler yapmışlar oyun aittikçe 
kızıl)ıyor Yurdlular da ııittikçe 

açılıyorlar, Top mütemadiyen 
Alman kalesinde , , Alınanlar sı 

kışıyorlar ve bir kaç korner ya 
pıyorlar, İlk golü yine sol iç Al 
man kale11ine ıokuyor , , Alman 
)arda panik başlamıetır aoller 
birbirini takip ediyor Yurdun 
tor hattı gol çıkarmakta Adeta 
yarış ediyorlar, Bu devrede biti 
yor ve netice Yurdlular Kitare 
takımını bire kareı altı aollA 
mağlup etmie huluııuyorlar, 

Bütün hu neticeye göre Al 
man misafil'ler Yurdluların nA 
zik ve görüşlü oyunlarından 

memnundur, Alman takım kap 
tam Yurd takım kaptanına oyun 
cuları namına bu güzel günü 
yaratmaları ve misafirperverlik 
leri için tefekkür ediyor, Yurd 
kaptanı kendilerine Yurd bina 
sında hazırladıkları çaya davet 
ediyor, 

Halkın alk111lar arasında 
iki taraf oyuncular kol kola rur 
da çaya g 'diyorlar, 

Çaydan sonra Kitare takımı 
iskeleye kndar Yurdlularımız ta 
ratındırn uğurlanıyor, 

İdman Yurdu bize şerefli 
- bir zafer kazandırmıştır, Bütün 
oyuncularımızı ve idarecilerini 
tebrik ve takdir etmemek elden 
p;Almf\Z, (ARAQ) 

Lise ve orta okul 
imtihanları 

Lise ve orta okulları ikinci 
yaıılı imtihanları Kültür Bakan 
1ı2ı tarafından bir ay sonra ya· 
pılması karurlaetırılmıetır. Her 
yıl martta yapılan bu imtihanlar 
~u yıl nisanda yapılacaktır. 

Di~er taraftan 1tözlü imtihan 
!arda mayıstan hazirana almaca 1 
Qı tahmin edilmektedir. 

A merika-Çekoslo· 
vakya arasında 
Vaşington 9 •Radyo" - Çe· 

kosJovak ya sefiri, yeni tlcHret 
mukavelenamesini lmzıt etmiştir. 

Yunan· Yugoslav ti
caret itilafı uzatıldı 

Belgrad (Radyo) - Yugos· 
lav • Yuuan ticaret itilAfının bir 

• 
sene ·daha uzatılmasına karar 
Terilmittir. 

~lersin Ticaret ve z.ahire Borsasında 

Bir haftalık alım, satım 
muamelatı 

Hafta içinde şehrimi%e 1215 ton bufday 
geldi ve 1350 ton ihraç edildi 

BUÖDAY 
Bu hatta şehrimize 1215 ton 

buğday gelm iştir. Borsada 255 
ton şark serti ve 135 ıon yumu 
tak muamele görmüştür. 

Fi yallar : Şark serti 5,375-
6,35 , Yumuşak 5,125 - 6,076 ku· 

ruıtur. 

1350 ton ihrecal yapılmıştır 
Stok mikdarı tahminen 1742 
tondur . 

ÇAVDAR 
Bu hafta gelen mal 795 ton 

dur. Borsada 105 ton muamele 
görmüştür Fiyatı 4 50-4,375 ku 
ı·uştur. Hafta içinde 650 ton ih· 
racat yapılmıştır. Tahmint stok 
318 tondur. 

ARPA 
Şehrimize bu hafta içiııde 

180 ton arpa gelmiştir. Borsada 
30 ıon muamele ~örmüştür. Fi· 
yat 3 kuruş 75 santimdir. GPçen 
hafta muamele olmamıştır lhra 
cat yoktur T11hmineıı 2944 ton 

Orta okul~an 
Bir grup pazar günü 

A dannya gitti 
Şehrimiz Ortaokulu öğret 

menlerinden yedi kişilik bir 
grup okul çoleybolcularile bir 
tikte pazar günü Aduna Erkek 
Ortnokulunıl gitmişler ve iadei 
ziyarette bulunmuşlardır, 

lki mektab voleybolcuları 
araınnda müı;abakalar yapılmış 

tır, Öğretmen ve talebeler Ada 
nada çok samimi bir bava için 
de günlerini geçirmişler ve ak 
şam avdet etmislerdir, 

Ortaokul bir veda 
müsameresi hazır· 

ladı 
Şehrimiz Ortaokulu son sı 

nıf talebesi bir veda müsamere 
si hazırlamak için çalıemalarına 
başlamıelnrdır, 

Bu müsamere, Niaan içerisin 
do yapılacak ve çocuk velileri 
davet edilecektir, 

Ilalkevinde 
'"foplantı 

HıılkP.vi komiteleri toplantı 

larıruı dflvam etmf'ktPciir, 
Evvelki gün de Kıtapdaray 

ve Yayın komitesi toplanarak 
günlük işler etrafında görüşme 
terde bulunmuelardır, 

Tanın kre~i kooperatifi 
Senelik kongresini 

yaptı 
Tarsus, (Husus!) 255 saytlı 

şehrimiz tarım kredi kooperatifi 
kongresini C, H, Partisi binasın 
da yapmıotır, Kongrede idare 
meclisi raporu okunmuş ve sene 
lik plAnço tedkik edilerek muva 
fık görülmüe ve tasdik edilmif 
tir, 

Bıından sonra yeni idare 
heyeti seçımıne geçilmiş ve Bay 
Kemal Aydın, Mahmud BoıhRn 
Mustafa Kııracaaslıııı , MuıHııfa 
Dışkenttr intihab edılmişt i ı".Koıı 
trol halığıııa da H.ıkkı Açıkalın 
ayırd edilmietir, 

Yeni heyete muvaffakiye.t 
dileriz, 

ıtok bulunmaktadır. 

YULAF 
Bu hafta muvaridat 30 ton · 

dur. Borsada otuz ton muamele 
ııörmüştür. Fiyat ÜQ buçuk ku 
ruştur Geçen hafta ve geçen se 
ne ayni hafta muamele yoktu, 
Hafta içinde ihracat yapılmamıı 
tır. Tahmint stok 63 tondur. 

NOHUT 
Hafta içinde 195 ton nohut 

gelmietir. Borsada 6,6 ton mua
mele görmOştür. Fiyat 6,5 kurue 
tur. Geçen hafta muamele olma 
mıotır. İhracat yoktur. Tahminen 

eehrimiıde 204 ton ıtok bulun 
maktadır. 

YAPAÖl 
MuÇ"atid!ll yoktur. Borsada 

24 ton şark malı 60 kur•Jştan 

muamele aörmüoıür. 

ANALİZ 

Bu haf~a çavdar ve arpa a· 
nRli71Pri yRp1lm 1şhr. 

Dükkana giren iki 'husız 
Tevkif edildi 
Tarsus, (Husus!) Camiinnur 

mahallesindeu İsmail oğlu on 
altı yaşlarında lbrahi ın Vb yiue 
ayni mahalleden Hiiseyin otlu 
yirmi y a ş l arında Mustafa pazar 
günü saat on hPtle gön hanı ci 
varında Abdullah oğlu Mahmu 
dun Lakkal dükkanına girerek 
para ve eşya çalmaktalar iken 
zabıta memurları tarafından car 
mü meşhud halinde yakalanmıı 
ve tanzim edilen zabıt varaka 
sile Cumhuriyet adliyesine veril 
mişler ve tevkif edilmişlerdir, 

iki Kıptı kansı 
Bir ev~ aoyarken 
yakalandılar 
Tarsus, (Husust) Oatalkili 

mahallesinde oturan İbrahim ot 
lu Bayramın evinde kimse olma 
dığı bir sırada gündüz evin ki 
lidiui açmak suretile İQerl giren 
seyyar Kıptilerd~n Hıtsan kııı 

Hatice ile Osman kızı ft'alma za 
bıtaca yakıılanmıe ve adliyeye 
tevdi edilmişlerdir, Bu ıeyyar 

hırsızlar tevkif edilmişlerdir, 

T arsusta ~ir aile 
Taze peynirden ze· 

hirlendi ve kurtarıldı 
Tarsus, (Husu!i!t} Posta ve 

Telgraf dairesi şefi Bay Emin 
.Ferom çareıdao alc1 ıA-ı taze pey 
niri eviııe götürüp bü tün ev hal 
kiyle hirlikto yedık ten bir müd 
det sonra baş aA-rısıla muztarip 
olmuşlar ve gı:ısyan etmeye bat 
lamışlardır, Keyfiyet derhdl dok 
tora haber verilmiş ve yapılan 
muayenede yı:ınileıı peynirden 
testımmüm ettikleri anlatılmıe 
ve lbım gPlen tedavileri yapıla 
rak kuı-tarılmışlardır, 

liman şirketi 
Toplantısı 

Li man f ııh i sar Şirketi idare 
heyeti dün şirket b inas ı nda h <ı f 

talık toplaııtısını yapmış ve gün 
lük ieler üzerinde a-örüomüşler· 

dir, 

Sayfa: 2 

1 Dünyada Neler oluyor 1 1 
Zaharof'un • 

ıervetı 
Nevyorktan bildirildiğine gö 

re Amerikar.ın Boston mahkeme 
si gayet mühim bir miraa davası 
ile meegul olmsktadır. Me~ll 

bahis olan miras 1936 senesi teli 
rinisanesinde vefat eden Yunan 
lı silAh kralı Basil Zaharof'un 
bıraktığı muazzam seryettir, Ya 
pılan bir heıaba naıaran en uıil 
him beynelmilel silAh fabrikala 
rının hisse senedlerine sahip 
olıın Zaharof 60 milyon ln1ıiliz 

liralık bir servet terketmiştir. 
Bu paranın yeaAn~ mirasçısı 19 
yaşlarında güzel bir kız olan 
Oıa-a Zaharofdur. Bu kız ölen 
Basil Zaharofun erkek kardeti 
nin torunun olduQunu iddia et· 
mektedir. Zabarof biQ bir vasi· 
yetname t.,rketmediti için oıaa· 
nın veraeeti11i isbat eylemesi IA 
zım a-eliyor, Bostonda tahsil e· 
den Olia ölen bQyük amcasının 
mirasçısı oldu~unu isbata mukte 
dirl ir. Basi ı'ın biraderinin oglu 
Kozma Rus oı·dusunda hizmet 
eden bir zabitti. Bu aile Rus ih 
tilAlinden sonra Rusyadan kaQ· 
mıştır. Olga ailenin ikinci çocu 
ğudur ,birinci çocuk vefat etmiş 

tir, Basil Zı:ıharof O l gayı çok se 
verdi. 

Volkanlar bombar• 
dıman ediliyor 
Havai adasındaki mauna 

Loa volkanı 1935 senesinde müd 
h i ş surette ind ifa etmişti. Da~ıll 

eleğinde pek kesif bir halde 
yerl<'tmiş olan halk bu yüz.deo 
çok endişeye düşmüştü Hatta 
küçük Hılo şehrinın büsbüıüo 

alevler içinde lioğulup kalmnsı 

tehlikesi vardı. Bu aralık Ameri 
kalı bir mütehassıs oranm imdi 
dıoa yetişti. Doktor Laaıger laf 
akınlarına karşı tayyare ile eid 
detli bir mücadele a9tı. Volkanı 
bombalarla döğmeQe başladı, 
vo l kanın kuyu aQ'zına attığı bo[J) 
balarla aQ'zt yıktı VA büyüttü• 
Lavlara mütamııdiyen havaya 
fışkırtan tazyik bu suretle azal 
dı. Bundau başka volkan menfe 
zinin bir tarafını parçaladı. BilO 
şehri akmak istidadını aöstereo 
lavlar bu parçalanan tarıtftaıı 

başka istikamete akarak şehir 

kurtuldu. ProfeNör Lagger o za 
nıao topladıQı tecrObelere istinS 
den bundan böyle volkanlara 
kartı tayyare bombalarile müoa 
dele etmek içiu esaslı bir proje 
hazırlamıştır. Bu projenin tatbİ 
ki iQin Amerika hükftmetinia 600 
milyon dolar ıarfctmesi lttııııı 
aelir. 

ingilterede ne kadar 
milyoner va1? 
İngiltorede berkesin varidll 

tını gösıeren bir istatistik yııpıl 
rnı, tır. riu erıtereı:an isıaıiğe oıı 

ıaran 1935 ve 1936 senelerinde 
lııgiltaredeki milymıerlerin ad6 
di 834 kişiye beli~ oluyordU• 
Milyonerlerin adedi seneler gPO 
tikçe arımaktndır. Çünkü 19Sf 
seııesiııde yapılıın istatikte f n(il 
teredfo yalnız 294 milyoner b1' 

lundutu aösteriliyordu. Deme~ 
ki bir sene zarfında İııgilturedB 
60 milyoner daha kaı · nmıştıf· 
Bur 334 ıeııgind~rı 85 kişinin B~ 
ııtılik varic1atı 100 biıı lııgiliz ıı 
rasından fazla ıdi . 75 milyoner 
ete senede 75 bin ile 100 bitı lı• 
giliz lirası arasında vnridaLa 1111 

hip bulunuyordu. .. 
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içel hususi mu~asebe rnü~ürlüğün~en 

Biııa \'t>rgi,in.- olan l ıorçlarıuı va~ liude ödem.-diı.. 
leriııd••rr dohnı t~lısili tAmval karıunuuun 13 ücii 
madd~siuc le.\f.kan HŞ:tğıJa mevkii cinsi kapu nu 
nwrası kıynwti ve ruulasarrıfıarırun isimleri ya
zıla bulunan binaların satılmasına idare heyetince 
karar vPriluıiş olduğurnhın uıflzkur binaları 8-3-
938 taı· ilıirulen 28 -3-938 tarihin~ kadar 20 ~ün 
müddfille uıii2a_yedı1ye korıulnıuşlur. ihalP. günü 
olan =?9 a 938 tarihinde ~aal 15 de talip olanlar 
yfizd~ 7 ,5 teminat ukçalarile birlikte idare hey
etine muracaatları ılAn olunur. 
.'1ahalltısi nı~vkii kapu cinsi mutasarrıfı kıymeti 

no 
nusraıiye uray c. 162 kAr hane lalin kili- 4280 

sesi vakfı 
mahmudiye 161 s. 25 ahşap,, taşcı ibrahim 240 

usta 
urnhnıudh· e durak 12-1:3 kAr geıraj Salyan 1600 

miğirtliç 
. 

alanı 
1 o-15 :?o-25 

Mersin tecim ve endüstri odasından 
Odamızın fnvkalAde sınıfında Ae ticaret sicil defterinin 

ikirıci numarasında mukayyet ve mUseccel Selinik Bankası 
Mersin Şuhı>si 4 - 3 - ı9:3g ~UnlU mAktuhuyle merkezinden 
almış olduğu ve 1 - 3 - 1938 gUnlO ve ı 160 sayılı noterden 
tasdikli s~lahiyethır imzalar sirkülerinde S.-linik Bankası 
M~rsin ŞuhPsi namımı Direktör Bay Muiz MP.ssulam fşalen 
Koutrolör Bay M. Salamon Kario, Fonda dö Puvuar Bay 
Muhittin F ti kS SunPr, Fonde dö Puvuar Bay Jozef H. Atat, 
Fonda dö Puvuar Bay Bekir Balk.avun imzaya tiel!biyettar 
oldukları bildirilmiş olmakla keyfıyet Ticaret Kanununun 
89 vtt 94 Uııcü maddelerine tevfıkan 9 • 3 - 19.18 tarihinde 
iki nnmarıılı si cılA kRyd ve tPscil edildiğı ililn olunur. 

Tarsus icra memurluğun dan ; 
f opu No. Tarihi Cınsi Hektarı Metre M. Kıymeti 
ı 1 Nıson 931 F.evkani yan yana O 606 Zorbaz bark 

iki oda ve odaların M. 
alt kısmında iki kilftr Hanenin 'umumu 

( 500) Lira 
Hududu" Yemini SUleymen hulusi befkeresi yesarı 

zorbaz bark nehri ark88ı mulle Ahmet arsası cephesi zebra 
bahçeıi 

12 Mart 935 Tarlanın 1G hisse- 3,309~,8 İskilio 
de SDleyman hulusi Tarlanın tıeher bek· 

tarı (130) lira 53 kr. 
Hududu, Şarkan bey değirmenı harkı garben tarikiam 

şimalen çöplO ve tariki cenuben suteyman tarlası 
Alacaklı. Tarsusta kara Mehmet oğlu h.aan 
Borçlu ; Zor baz herk mahallesinden yazıcı SOleyman 

Hulusi 
Birinci arhrmımn yapılıcağı yer; 2nn. ıaat 13-4-938 

caışıtmba i nil saat 9 dan 10 e kadar- Tarsus icrasında 
ikinci artırmanın yapılacağı yer aUn ıaat 28 - 4 - 938 
perfembe gOoQ ıaat B dan 10 a kıdar Tarıuı icrasında 

t - ftbu glyrl menkula.ıı artırma tartnameal 14- 3 - 988 tarihin 
••n itibaren eaa • 173 No. il• tar1aı icra dalrHlnin muay7e11 Damara 
ıında herkHin gc'Srebilmeai için açıktır. llauda 7a111ı olanlardan 
fasla maldmat almak late7enler 1 itbu tartnam .. ye •• 938- 173 doıya 
numaraıile mımurt1etfmi1e mQracaat etmelidir. 

2 - Artırma1a lttirak için 7ukarıda 7uıh klJ1Detln 7Gade • 7,B 
nlıbeılndı) pe7 n7a milli biıııı bınkanıD teminat mektubu t1Tdi 

edilecektir, (124) 
3 - fpotek ıahibi •lacaklılArla diR-er allkadarlmrın irtifak 
hakkı aAhiplerlnln ıayri men kul Qıerlndeld hılr.larını huıuıile tala 
Tt maarata dair olan iddialarını tıbu llan tarihinden itibaren yirmi 
ıon lçtnde eTraln mtıabit•lerile birlikte memarl7eUml1e bildlrmılerl 
icap eder. Akıl halde hakları tapu ıicllll• •"blı olmadıkça aatıı bed•l 
nin payla9m11ından hariç .kalırlar. 

4 - O"ıterilen gllndı artırmıı.7a l9tlralr. •denler artırma ıuı 
nameaınl olr.umut •• lOzumlu malumat almıt Te bunları temamen 
kabul etmlt ad •• itibar olunurlar. 

- a Ta1in edilen zamancia ga7rl menkul Qç det• batınldılr.tan 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.mm.en 
.k7metio yOsde yeımit betini bulmaz ••J• aatıı ilteyenin alacatıaa 
raohani olan diger alacaklılar bulunupta bedel buolann o gayri men
.kul ile teminedilmlf alacaldannın mecmuundan fazlaya çıkması& en 9ok 
artıranın taabhOdll baki kalmak Qzre artırma on bet gon daha temdit 
T• on betlnci gllnQ ayol aaua yapılacak artırmada 
b~eU aalıf lateyanln alaoıfına rDohanl olan diler alacalıtblaruı o ga7rl 
menkul ile temin edllmit_ alacald~~ı ı:uecmu~ndan faala7a çıkmak 
fartile en çok artırana ıhale edılır Böyle bır bedel elde edilmezse 
ihale yapılamliz ve satış talebi dDser. 

e - Gayri menkul kendlıine ihale olunan JdmH derhal •e1a 
Terilen mtıhlet i9lnde parayı ••rmHH ihale kararı tHholunarak 
kendlainden ••Tel en 7QkHk teklifte bulunan klmıe araetmlf olduğu 
bedelle almata rast oluraa ona, razı olmu, ••1• bl4lanmaaaa h,amen 
on bet gOn mUddet\e artırma7a çılurılf p eo çok artırana ihale Jauır 
iki ihale araaındalr.i fark .... geçen ctınler için ytızde 5 den heaap 
olunecak fala ve dlter sararlar ayrıoa hükme hacet kalmakaınn m•· 
muri1etimiar.e alıcıdan ıahıil olunur. "128,, 

2004 numaralı icra ve ıflas kanunun 12 inci maddesinin 4 Uncü 
fıkrasına tevfikan bu ia)'ri menkul sah ıplerinın bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını illn tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitclcrilc bildirmeleri aksi halde haklar_ı tapu sicil· 
lerile sabit olmıdıkca satı, bedelinin paylaımasından harıc kalaçakları 
cihetle ıllkıdarlırın itbu maddenin meıkOr fıkrasına (lÔre hareket 
ıtmılırl ve dıhı fazlı malumat ılmık iıtıyenler iN -1TI doıyı 
BQriiiidll• TtrWI .... mw111Ql'JUfQl'fl mor .... uın ırto o1uıur. 

"" . 

9r.man emvali satış ilanı 
Adt'dı enı kahnı boyu k~ulal kilo cinsi ıwr~de olduğu 
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kaçak olduğundan tevkH ediltın ~e muhakP.nu·ce salılmasrna karar veri-· 
INı yukarıda yazıll emval 8 8·9i$8 tarihinden iıibıtren 29-3·938 sali günü 
saat t 5 df> ihale tldilmek üzre 2 ı gün miiddfltle açık arurma sure tile satı
şa çıkarılmıştır. ihale mersin orman binasmda yapılacaktır. taliplerin şera 
iti anlamak istiyenlerin or. bölgP. şefliğine miiracaatları ilan olunur. 

lo- ı5-2o-25 

9r.man emv~li satış ilanı 
Adedı erıı lahm boyu cırısı · r•Prrde olduğu 

12 o 08 0,06 4,oo çam batıl kuzucu helen bekci mirza 
12 ıo 3 4,5o çam klltle Tece kO. muhtarı durmOt 
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koruculu kO. muhtarı mahmul 

beJen keılik muhtarı lbrahlm 

çarrdaklı kOyO muhtarı ali 

muıalı muhtarı ha•n tok 

kaçak oldu~undan hazine namına tutulan yukarıda ed~di ve ölçüsü 
~azılı emval 9 3-938 t~rilaiııcfoıı itihar~n Xo ~-938 çarşamba l(İİnÜ saat 16 
d.- ihale edilmek iizrfl 2 ı gii o ruüddt llP 3Çtk ~' tınııaya korıulnıuşlur. ihale 
mersin orman bölge şefliği birıasuıdH yHptltiCaklır. talıpl~rin şeraiti anlamak 
üzre ihale gününden evvel bölge ~ef kALipli~ine müracaat ~tmeleri llAu 
olunur, 10.16 .. 20 .30 

a 



Telefon direği satın alınacak 
Mersin .. gümrük muhal aza ve Deniz mm taka 

· komuiinhğmdan ; . 
1 - DörLyoluu kulak ornıanuıdan 1190 lele· 

fon dirt>~i ktJSlirilecektir. keşif bedeli 3o 70 liradır 
2 • Eksiltme şarLnauıtlSİ mersinde giimrük 

muharaıa deniz mınlaka konıutanlı~mdır. 
3 • Eksiltme 2 ı marl 938 pazarl41Sİ 

saat onda mersin giinarük miid ürliiğünde 
eksiltnu~ ile yapılacaktır. 

giiııü 
acık • 

4 • islekliltlrin 268 liralık muvakkat teminat 
v~rnıflf.ri ve kanuni ~artları haiz oMuklarmı gös 
IPrınPI• rı lftzmuiır. 6 . 10.15 2o 

i l 1 N 
Tarsus Bele~iıe riyasetinden 
Brltıdiy~miıce merkt>ze l:.tkribf>n looo metre 

uzakta dört lıopadöre kuvvetli sada verebil+ıcek 
L>ir anıplirikatör ve hoparlörleri ile ruikrofon ve 
buııla,-a ltl11m olan malıtınıe ve tesistılıa yapıl · 
nıası kapah zarf mrnlile münıtkasaya çıkarılmıştır 
ıunhanımt>n bPd~li 800 lira olup muvakk3l ıemi
r•at ~kt;a.sı 60 Hradır. ihalesi 28 3-938 pazartPsi 
güı\ü saal 15 de belediye encümeninde yapıla
cağından isff~klilerin şarınamesiui belPdiyemizden 
aramal~rı ilfln olunur. lo 13·16-19 

-· . ·i· L A N 

T arJus ~ icıa memurluğundan ; 
DOıya Mo. 938-324 

Tapu No. Tarihi Cinsi Hektarı Metre M. Befier hektar 
Kıymeti 

92 Mart 937 1'1rlı 9, 1930 ( 26S ) Lira 
Mevkii : 'Musalla mahallesi 
Hududu ; Şerken morto kızı Şakire garben· tariki•m 

Şimale.ı tuiki· has eenuben ~llmi ve kemalden MUruvvet 
tarlası · 

Mutasarrıfı : Mustafa kızı Zeliha 
Vaziyeti hazırası : Aynı bahçe olup yalnız t~erlılnde 

yirmi otuz kadar tut ağacı ve bazıları üzerinde ftıftm asma· 

sı mevcud olduğu gOrUlmüştUr. 
Tarlanın nısfı 

Alacaklı Yusuf vekili Dava vekili Cemal Erdo~an 
Borçlu Yeşil mahallesinden mustafa fakir kızı ZP-liha 

Birinci 'ftmnan111 yapılacağı yer; flln, aaat 13 - 4-938 
çarşamba ı~:nn aaat 9 dan 10 a kadar. Tarsus icrasında 
ikinci artırmanın yapılacaiı yer illn aaat 28 - 4 - 888 
derşembe gGrıO aaat 9 dan 10 a kadar T•l'Mll icrasında 

1 - İ9bu glyrt menkultlD artırma 9arınamH114-3-988 tarihin 
ilen itibaren asa • 324 No. il• tarauı icra daire1inin mat.JJtD numara 
ıında herkHiD gOrebilmHi için açılı:tır . ilanda yanlı olanlardan 
fasla ma16md almak isteyenler, i9bu ıartnam .. ye •• 988- 324 dosya 
ııumaraıile memııriy•ıimiae mtıracaat etm•ıidir . 

2 - Artırmaya i9tirak lçin yakanda yaaıh kiymetin ytııde '7 .& 
nlsb•tind• pey Teya milli bi .. · bankanın teminat mektubu tevdi 

edilec~ktir, (124) 
3 - f potek sabi bi alacaklıliı la diier allkadarların irtifak 
Jaakkı ı"hip:erinin gayri menlı:ul Qzerindekl haklarını hu1Uıll• taia 
..,, murata dair olan iddialarını itbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıon içinde evrakı mOsbitelerile birlikte memurlyetlmiae bildirmeleri 
icap eder . Akıl halde hakları tapu ıicillle a11.bit olmadıkça ıatı9 bed•l 
nln paylafmUından hariç kalırlar . 

4 _ GOaterilen gOııde artırmllya l9tirak edenler artırma 9art 
namHinl okumut ve lOıumlu malumat almıt Te bunları temamen 
kabul etmit ad u itibar olunurlar. 

- & Tayin edilen zamancia gayri menkul tıç defa batırıldıktan 
ıonra en çok artırana ihale edilir . Ancak artırma bedeli muh.mm.en 
kymetin yOıde yetmit betini bulmaa ·uya aatıt ilteyenin alacafına 
rOchani olan digl'r alacaklılar bulunupta bedel buııların o sayri men· 
kul ile temi~!d\lmit alaca~rının Qlecmuundaıı fazlaya çıkmaza& en çok 
artıranın taahbOdO bt.ki kalmak Oare artırma on bet gOn daha temdit 
·n on be9inci rtıno ayol uUl yapılacak artırmada 
bedeli utıt iateyeııln alacagına rOchaol olan diler alacaklıların o gayri 
menkul il• temin edllmit alacakları meemuundan tulaya çıkmak 

şartile en cok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve ıatıt talebi dQşer. 

6 - Gayt'i menkul kendiaine ihale ol'1n&n JdmH derhal T•J• 
Terilen mOblet içinde parayı ·nrmell• ihale karan fHholunarak 
kendilinden •••el en 7Qbek teklifte bulunan kimae arzetmlt oldufu 
bedelle almata razı olursa ona, raaı olmaa, •eya bulanmaaaa hemen 
on bet gon mOddet\e artırmaya çıkarıll p eo çok artırana ihale edilir 
iki ihale art.ıında~I tas• •• geoeo glln.ler için yOıde 5 den hesap 
olunacak taia ..,. dlJer sararlar ayrıca hOkme hacet kalmakaıaın me-
muriyeıimiane alıcıdan tahıil olunur. "113., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 Uncu 
fıkrasına tevfikan bu iayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evr~kı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde haklar_ı tapu sicil· 
terile saait olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından harıc kalaçakları 
cih~tle ıllkadarların işbu maddenin meıkQr fıkrasına R0re h~reket 
rtmeleri ve daha fazla malumat almak iıtevenler Hl -aı.t doıyı 
11umırıtile Tarıuı icra memurlutunı mOrıeutları ilin oluaur. 

. . 

.. 

Tarsus Belediye ri,asetind( n 
Bf'h• di~enıiz itfoi)rsiıı e k<Jp~lı ztırf u~ulilt lıir 

yangın ara1.ö1.ü alınacaktır. Muhanımf'n bt'dfli 
6780 lira 5o kuruştur. ilrnltısi 28 . ~ - 9Ji8 p~zar
Lesi giirıii saat 15 de bt-lfldi)·e fııciiıaıtıııirıJe ~· tıt 
pılacağından istt-klil~riu şarlrrnmesirıi b~Jediyemiz 
tl+>n aranıaları ilftn ohmur. ıo- l 3. ı 6-19 

Tarsus icra memurluğundan 
No. 938-713 

Tapu No Tarihi CinYi Hektarı Mdre M. 
207 Şubat 3S6 Tarla J, 1123 

Kıymeti 

beher bek· 
tarı 66 lira 

Hududu, Şarkan ali kızı zekiye garben tarikiam tima· 
en seyis oğlu ahmet cenuben yusuf tarlası 

Mutasarrıfı , Edip zade Salih oilu Meh~et ve ibrahiriı 
Alacaklı , Ahmet Fikri ~arısı Fitnet 
Borçlu , Abddl kuyusu karyesinden Edip ıade Sat· 

lih oğlu Ahmet 
Birinci artırmanın yapılacağı yer glln ıaat 1.,.4-938 

S. 9 dan 10 a kadar icrada Çarşamba 
ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 28-4-988 S. 

9 dan 10 a kadar icrada Perşembe 
1 i~bu ga) ri m~nkolun artırma şartnamPsi 

14 4-938 larihinden itibaren 938 713110 ile ıarsuı 
icrd dairtısinin nuıtayy~n nuıuarasrnda herkesin 
gi\rebilmesi için açıktır. 

ilanda yazıh olanlardan fazla mahimal almak 
isliyeuler, işbu şartnameye ve 938 113 dosya 
nuruarasilt~ memuriJelimiıe murHcaaı elm~lidir. 

2 Ar&ırmayH iştirak için yukarda yazıh kayme 
tin yüzde 7 ,5 nisbetinde pP-y veya milli bir ban~a 
mn t~minal meklobu tevdi edilec~k tir J 24 

3- lpoıPk sahibi alacaklılarla dig~r alakadarla 
rm ve irtifctk im kk ı s~ hi plerimn ~a ~ ri me1ıkul üze 
rirıdek i ha klar1111 hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddiıtlarını işlm ilan tarihinden yirmi gün 
idnd~ f'vr·akı nıüshi1Pl~rilr. birlik•P nıPnıurivPtimi 

• • 
z~ b ldirnwleri icap tod~r n~si lıaldr haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkca satış be<l~linin pa)' laşnın 
srndan lıaric kalırlar. • 4 Gö~tPrilen giirıdP. artırmaya iştirak Pdf)nlPr 
arlı ma ş artrı:ınwsini v.- liizunılu malumat alnıış 
ve bunla11 leruanwn kabul elmiş ad v~ itibar 
oluuurlar. 

5· Tcıyiu P.dil.-n zamanda ~ayri iiç d· fa b~ğırıl 
dıktan sonra Pn cok . ar·tırrnrıa ihal+ı .. ttilir. 

• 
Aucak artırma bP.dtfi ruuhammPn kiynwtin 

yiiııl~ y ... tnıiş b.-şirai hulnıaz VP~a ~ataş l"ll~ 0 u i n 
alacağına ruchani olan diğer alacalclılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul ile tl'min edilmiı alacaklertnın mec 
muundan f"ılaya çıkm8Zta en çok ntıranın taahbtıd& baki 
kalmak üzre ntırma on bet gilı> daha ttmdit ve on beıin 
ci günü aynı saatta yapılıtcak arbrm•da beddi S•tıı iateye 
nin alacağına rtichani olan diğer alacaklıların o ıayri men 
kul ile temin edilmit alacakları mecmuundan fazlaya çık
mak ıartile en çok artırana~ ihale cdalir, Böyle bedel elde 
edilmeue ihale yapılam•z ve bu aatıı talebi dtııer. 
6 - Gayri menkul kendiaine ihale olunan kimae derhal 
veya verilen mllblet içinde parayı vermene ihale karan fea 
bolunacak kendisinden evvt 1 en ytlksek teklifte bulunan 
kimıe arzetmiı olduğu bede:lle almağa raıı olurH ona razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beı glin mtlddet artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir iki ihale areaındıtki 
fark ve geçen günler için 0/0 ,;; ten he1ap olunacak faiz ve 
diğer zararlar ıyrıca hükme hacet kalmak11zın memuriyeti· 
mizce alıcıdan tahail olunur. (133] 

2004 raumaralı ıcra ve iflas kanurıunun 12 
irıci uıaddt>siuin 4 iincii fıkra~ma l~vfik~n lm 
ga)·ri nıerıktil sahiplerirıin bu lıaklarirıa ve husu
sile faiz v~ masarife dair olan iddialar1111 itan 
tarihirıden ililıarNı 2o icind~ evrakı nıiishilel.-rile . 
bildirnwh·ri aksi halde hakları tapu sicill~ril~ ~a-
hit olmadı~ça salı~ lwd .. liniu pa) la~nıasınctan ha
riç kalacakları cihP.lle alakadarjarm işbu madde
nin mtız~ôr fıkrHsına göre lıar~~t ~tm~leri '!eda· 
ha fazla ruah1mat almak istiy,•ral~r 938-713 Jos~a 
nu ma rasile T<ı rsus icra mtımorluğuua miirc.caat
ları ilAn olunur. 
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• Mersin pıyııası 
' .•. 

9-3-988 
K. S. 

Pamuklar 
Kll'vl•nt 42, 
Da; malı 
Kapı mala 
Koza 
Kırma 

.\50 
24 2ti 

Kozacı pulaiı ~7-

bufday • çavdar 
Sert 9ark 5.,30 
Yum•t•k o.,25 
Yerli bu&-d•yı: 4,, 4 t 
Çavdar 4,.17 
Anadol yulaf ~.00 • 

arpa 
Anadol 3,75 
v~rli 3,,6~ 

Nohut eltıtrı 7 
Faıulye 9,50 
Yulaf yerli 3,,50 
Mercimek yozgat 7-8 
Sahlep 120 ı ~O 

Tatlı çoien 20 
Balmumu 87,S 
Cehri ıo-ıı 

Su1&m 17, 

yapafı 

Siyah 
Şark SO 
Anadol 47 -50 
Aydın 50 
Yıkanmıı yapak 80 
Gnı yuna 70 
Konya malları tiftik 
Yoııat 
Keçi kılı 52 

» dabai 

Deriler 
Keçi deriai çifti 

Koyan derisi kilon 
Sıtır deriai tuZla 

Sıitr hava kuruau 
Manda deriai 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tatla b•dem içi 
Acı » 

Acı çekirdek 
Urfa Yaiı 
tçel ,, 

• 
80 

42 • 
lt 

es 
pirinçler 

Birinci ne•İ mal 

ikinci nevi mal 
Çay 

Kahve 

17,S 

tto 
109. ııo 

Borsa T e~rıflın 
8-3-9~8 
Paralar 

Tdrk altunu gelmedi 
61'0, 

79,.40 
24,42, 

tS.13-15 

/sterlin 

Dolar 
Frank 
Liret: 

Kadın ve erli.ek içi 

Ar i on 
Markalı Kol Saatleri reldi 

kol, cep, maH ve duvar 
aatlerini de tavıiye ed~ri• 

SEDAD SAHii SEYMEN 
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