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Doktor Benes: 
Dahilde tek bir meselemiz var 

"Ekalliyetler meselesi,, 
Bunun baımda Alman akalliyeti geliyÔr 
elemekte Avusturya ve Macarlarla miJ
naaebetl;rinin iyi olduğunu s6ylemekteclir 

Loodra, 7 (Rıd1o)Gaıeteler, Avrupada bOJOk devletler ara· 
Oeliotlotak Cumhurreiıi Dokıor sında J&pılacak bir anlaema, Ce 
b koslovakJada çok iJi karşılana 
oeneıio be1ınatını neeretmekte 
dirler. Reisicumhur bu be1ana oaktır. ÇOnkO bu Orta Anupa 
t ., 8 siikQn getirecek ve barıtık 1bda tt1cflmle : 1 k 

ııaı haaırlaJa"aktır. Çekoılon 
c Bizim için dahilde tek bir 18 müeterek bir demoknıi ile 

lheıete nrdır, o da ekalliıet me ballı buluodulu garp detletle 
leleıidir. Bunun batında da Al· riu; bırakmı)'acaktır. Gaııp dev 
lhan ekalıiJeti ıellr. Biz ekalll· Jellerinin de kendiıioi bırakmı 
htler hakkındaki muahedelere racatına emindir. 
daima 11dıkız, bu hususta Mil- Doktor Beoes, Çek~lovak1a 
1
•Uer Cemi7etine ıöz vermiı bu A vusturra arasındaki iJi miioa 
lunu1oruz. Ekalli1eller meeelesi sebetleri tebarüz ettirmie ve Ma 
ioın doedarımıaa hilha111a ön caristao ile de münasehetlerioio 
•aft• logiltere ve Fransaıa her giuikçe Hmimtleştitini eö7le· 
!!,rıa izahatı vermeye Am11deyiı. mietir. 

--~~~~~~~------------
8 ular an ue miiuazene vergileri 

Bunların birleştirilmesi ve 
indirilmesi için yapılan tet

kikler son safhada 

llkincı az 1111 ılu~nı ıırıiıi ~ıdirilıi 
Ankara- Buhran ve mOva 

zene verıilerinin birleelirilmeıi 
ile miikelleflere tenzili& yapmak 
huıuıundaki tetkikler ıon ıafba 
da bulunmaktadır S6rlenditioe 
lllre proje BaevekAleUen baailu 
lerde Meclise verilecektir. 

Proje, henOı katı teklini al 
IDamıı olmakla beraber J&pıla 
0ak teoıilAtın 1iikaek maae alan 
lardan enel az maaı alanlara 
tatbik edilmeai 7olunda kuneıli 
bir oere1an vardır. Zira, yGkıek 
lllıaelardan kt11llecek Oo d6r' 

LıMltın 011 iıleri lıkııı 
Romaya vardı ue 
llariciye nazırile 

g6riJıta 

8. Bek meçhul asker abl· 
deslnl de ziyaret etti 
Roma, 7 (Rad10) Lehistan 

dı,ı,ıerı bakanı Bek Romaya 
lb11tı1aıat etmlt ve ista11onda 
hırtci1e nazırı, parti ıenel 1ek 
'•tarı, Leh 1efaret erlrlnı te da 
hı bir 9Qk kimeeler tarafından 
kırıllanmııtır, 

Bek, meqbul a1ker lbidt1l 
nı, faıtıt ıehUler mesarlıtını ıi 
Jıret etmiıtır, 

8ıa1 on ikide hırtcl7e onı 
tı tarafından 19reflerlne bir si 
tıfet terllmlttlr, Bek 6tle4•D 
IOara Bomının ıarGlm&fe deleri 
01•n Jerlerlnl._aeamittir, 

G11eteler, bu mOoHebede 
r"41ıkları raıılarda Lehiatan ve 
11lra milnaaebatanın uun H 

11•••mh bir doı&luta darandıtı 
Ilı Jıımaktadırlar, 

lira o maae sahiplerine bir raea 
ma tOs'"ti temin etmi1eoeti aibi 
bir nishel dahilinde kOçOk me 
murların a1hklarındHD k11ile 
oek cDı'I bir para da buolıra 

fazla fa1da vermi1eoeklir, denil 
mekle ve tenzilAtın muay7en bir ı 
maee haddinden afalı olanlara 
tatbik edilmesi UJiUn göriilmek 
tedir. 

Bu tenzilAl senelere taksim 
edilerek, ilk devrede tatbiki JO 
luııda ıahmınler ıôsterilen maaı 

haddi 60 llra olacaktır. 

Atatf1rk'ün 
Millet• hediye ettik· 

leri çillilılerin 
idarei 

lıtanbul - Devlet ziraat Jı · 

ıetme kurumu A&alGrk'ln mille 
te hediJe ettili çitlik, mGe11eH 

lerle siloların idaresi itin hazır 

hklerını bitirmiıtir, Verilen ha 
berlere ıöre bunlırıo idueıi 
SGmer Bınk'ıo ıeter flbribla 
rındaki iıletme kurumuna veri· 

leoekıir, 

Kuramun 1Hüll be,.t Ya 
hatadaki BaUaoı ve Millet oiflik 
ıerlue 880 bto, Aalıar•dalii Or 
man oımııne fabrika, .&'8laa.ı 98 

bGtdıı mGtteml,Jlcını :U mllron 
liradan !aala kırmet takdir et 

mittir, 
He,et Adanı, DOrtrol, Tar 

euıtaki oiflik, a1'&i, portakal te 

DJUI bahçelerine a1rı a7rı kı1 
met iakdir etmek Oıere cenub 
mın&ekaıına 1idecık,ir, 

HIJktimetin aildlalan İngiliz gazeteleri ' 
ma programı dola· 

yııile memnuniyet- Müzakerelere girişildiğini 

ler!:!.!!~~:~R~?,'o~~~:~ ve Lord Ha lif aksm tavassut 
at hiikQmeıin tekrar siJAhlaoma ettı•gV ı•nı• yazıyor 
proıramının llAoından dola1ı 

memnuni1etlerini izhar etmekte 

ve millt miidafaaya .erilmesi IA Haile Seldaiye ise bunu sureti katiyede 
zım geloo ehommireti kayde)'le· tekzip edivor. 
mektedirler. ._, 

icra iılıri mütahassısı 
Ayın onbirinde istan 

balda bulunacak 
AdliJe VekAletinde icra iıle 

ri etrafında 1aptırılan tetkikler 
ıonunda Atrupadan bir mütahas 
gelirtilmeaioe karar verilmieti. 

lniçreoio Zllrih Coitersiteıi 
profesörlerinden Le1mao ile mu 
kavele 1apılmıetır. Mllteha&111 
bu ayın on birinci günü latan 
bulda bulunacak ve burada çalı 
eacıtktır. 

Sııt müessasalarde elektrik 
istihllk JBSDIİ 

Finanı Balıanl ıfı, 
-,apılacalı tenzildt 
laalılıında bir karar 

verdi 
Finans Bakanhtı, ıınaf m6· 

e11e1elerin elektrik istihlAk reı 
minden yapılacak teozilAtın eek 
it hakkında 1eni bir karar ver· 
mlıttr. 

Bu karara aôre bir sanat 
zOmreai dire kanunda iıaret edi 
len aruplar, o arupa batlı sana 
7ie Aid olacaktır. MeselA ipekli 
mensucat 11narii, bu zümre1e 
ıireo filAtiir, bOkOm, dokuma \'e 
apre gibi leleri a1rı ayrı ve1a 
birlikle 7apan miieaseseleri, ka 
nundaki pamuklu menıacat ta· 
biri de bfttOn pamuk iplili fab· 
rikalarını itine almaktadır.Delir 
mendenmaksad ise hutda7,arpa, 
oatdar ve7t mısır gibi hububatı 
veıa bunların mablüıuna ötilte 
rek an 7apan mGeeseHler, baro 
ıanarli de olmento ve benzeri 
ıana11ldlr. Bunlar, tıle&iol kDTet 
ol6rak iıtlhlak ettikleri elektrl 
lin liıtede Jlllh aruplar ioin 
kabul eUlti niıbetler Oıerinden 
elektrik llttblAk reımi verecek· 
terdir. 

Arni &eıılb&a te rabud fab 
rilralaran mua11en ~lnıımlarıDda 
b11an 1tınıa, baHn ipekli te bı 
san da pamukla HJa kanııt 
lmalll&a balanın mtteeıeseler en 
90k lmallt 7aptıkları tıtn teoıi 

IAt niıbetine aôre elek 
trik lıtibllk terıiıl tereoıkler 

dl{· 

· Emldk B anlıaıı 
laiııe ıenetleri 
ötrenditimiıe aôre EmlAk 

ve .Eytam Bankaıınoa evveloe 
tedavOle oıkarılmıı olan B tertl 
bi hine ıenetlerine sahip bula 
nanlartn arza ettikleri takdirde 

Londra, 7 (Radyo) Loodra 
gazeteleri BaJ Musolininio Habe 
eiıtan meselesi etrafında Haile 
Selbe ile müzakerata girditini 
ve menkiip imparatorla Musolioi 
araaındaki tavaaıutu lnıillere 
hariciye nazırı Lord Halifakıın 
7aptıtıoı yazmakta ve ilk tekli 
fin de Negüse bildirilditini ka1 
detmektedir. 

Habeeistan topraQ"ının dört 
te biri Negiisün idaresine \'erile 

cek, eski imparator rine Adisa 
Habeeistanda ınahsulAlı 1akao 

' hal1an kuvveUerini rahatsız e· 
den Asiler iizerindeki Haile SelA 

baba'da kendi eara1mda otura 
oak ve halya hüktlmeti kendisi 
ne senede on bin Jngiliz lirası 
maat tahsiı edecek, vaıiyeti ise 
lnailtere Hind prenslerinin vaıi 
Jetinde bulunacaktır. 

Bu anlatmH)'a sebeb olart1k 
senin kunelioin Musolini tara 
fından anlatılmıı olması ıöıte 
rilmektedir. 

Neıils bu hususta katt kara 
rını henüz vermemietir. 

Londra, 7 (Rad10) Eski Ha 
bee imparatoru Necaei ltal1a ile 
aralarında bir tesvi1e sureti im· 
klnıoa mOteallik ea1iaları katt 
surette tekzip etmittir. 

Vilayet U. Meclisi 9 cu toplantııını yaptı 
• 

Bu toplantıda~ Husıısi idare 
memurları için yapılan Ba

rem cetveli tasdik edildi 
Anamur' Mut ve Giilnar kazalarındaki 
T alaail m61ettiılerinin Merain, Sililke oe 

T ar•u•a alınması talıarriJr etti 

T ırsusta yeni yapılan köyı Egemen adı varilıcn 
Zabıt hOIAsasım aynen neşrediyoruz; 

VilA1et Umumi Meclisi İlbaJ rılacak m~murio evleri iqin 60 
ROkniiddin NasuhioQluııuo bat bin liralık istikrazda buhınul 
kanhlı ahında; 6Je Yabup Er mak 11ıere vilAJet makamına 

1 &OJ. Muhtar Berker, Ve1sel Arı selAhi1et itası hakkında muha 
kol, Ha1ri1e Güler, Mahmut Bor eebenin 111111 okundu, incelen 
han, Salih 'Giiree, Nimet Tars, mek iizere diirl11 itler encümeni 
Kuddusi Iıın, Halil Göksu, Ra ne tevdiine, 
ıim BozbeJ, Şima Gökçe!, Halil Müteıbhid Habil Arıkolun 
Atala)', Feyzi Bulut, Ahmet Ova Mersinde Jllpılan ilk okul inıaa 
cık, Emin Ieık, Emin Alper ha 

1 
tından kalma 680 Lira 8 kuruı 

ıır bulundukları halde 9 uncu alacatmın bfttoe1e dii1un konul 
toplanıısını Martın iiçüncii per ması hakkında muhasebenin fa 
,1embe ıiioü saat ıo da yaptı , ıısı ve ilieil'i nafıa mOdQrilndn 

Zabtı Hbık okundu, a1nen 1111sı okundu, Telkik edilmek 
kabulO ona1lındı, Oıere nafıa encOmenine hatale 

Huıuet idare memurları lc;in ıine, 
rapılan barem cedvelinin muH Muallimlerin eski senelere 
fık olduQuna dair milvaıenrı en Ait meaken bedelleri hakkında 
t\Ome11 ioin mazbatası ve ilieiai muhasebe miidürlOQ'üoiio 1a1111 
barem cedveli okundt1 , Mazbata ve il ioili kiiltiir bakanlılmın 
nın kabulOne ve iiiıili barem bu1uruA'u okundu, Muvazene en 
oedtelioin ıaetikine, oilmeoioe tetdiine, 

Alao baJramı ioin )()zum fdarei huıuıi1e1e Aid mefru 
olacak fidanları ve verilecek mO ıat, kırtaaire ve etrakı matbaa 
klfatı temin e)'lemek Qıere tab tahsiHtınm arttırılmatı hakkın 
8ı88t konulması hakkında huıual da mubaaebe mftdGrlfttGnGn fa 
muhasebe mtıdOrlOtOnfto kllıdı 1111 okundu, tmkAnı mRll kar 
ve llltili orman baımflhendiıll dile mOvaseoe enoOmenine ha 
tinin 1asııı okundu, orman bat talealne, 
mGhendiılltile tem&1 edilmek Anamur, Alau7a, Anamur 
.. .m4ıtac-.len incelenmek Oıere Mersin, GOlnar Mut, Mut Maıf\ra 
ılraa& enoQmenlne bauleeine, ıollarının iıtikeaf maarafı hak 

Tarıuıtaki akaratı buıusire kınd aNafia MiidilrlOIOnOn 111ııı 
okundu, Muvaıene encfimenine: nin 11tılmRl'I 9A, MArRinnA rptı 

bu biseeleri banka1a bedeliyle 
salabilmeleri ic;in, bankanın 21 3 
1938 de toplanacak olan umumt 
be7etlnten _.tıhiret iıtireoektif 

Anamur, Gülnar ve Mut ka 
zalarındtlki tahsil miifdttielerl 
nin Mf'rsio Silıfk e ve Tarsus ka 
zalarına ahnmıtsı istetine kaqı 

- .... u lk1M141e -
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Nikel 25 ve ~ronz ıo· j 

kurus!uklar 
Halki aldatanlar. ce

zalandırılacak 
1 Birinci kAnun 1937 tarihin 

dtın sonra piyasadan kaldırılan 
•e 1 birinci kanun 1937 tarihine 
kadar malsandıklarınca ve hali· 
neye devredilmek üıere Merkez 
Bankası ve şubelerince kabul o· 
lunacak nikel yirmi beş ve bronz 
on kuruşlukların geçmiyeceiti 
ve devlet tarafından elınmayaea 
a?ı ileri sürülerek bazı yerlerde 
türeyen muhtekirler tarafıoden 

toplanmakta ve bu arada bilhas 
sa köylünün kandırılmekta oldu 
Q'u anlaşılmıştır. İç Bakanlık 
keyfiyeti vilAyetlere ehemmiyet 
le bildirmiş ve bu işi meşru ol· 
mıyan kazanç vaıntası edinerek 
aldatanlar ve devlet parasını kıy 
metinden aşağı diişürenler hak 
kında umunıt mevzuatta ve köy 
kanununa göre takibat yapılma· 
sını ve bu hallerin önlenmesini 
istem iştir. 

lç Bakanlık, ellerinde eski 
nikel 25 ve bronz 10 kuruşluk 

bulunanların bu paraları değiş· 

fümek üzere malsandıklarına 

mfira<'aat etmelerini veya vergi 
borçlarına karşılık olarak tahsil 
darlara vermelerinin halka bildi 
rilmesini de valilerden istemiş· 

tir. 

Vilayet U. meclisi 
(Birinciden artan) 

muvazene encümenini o mazbatası 
okundu Söyleni1en mutalea mu 
vafık görüldüğünden kabulüne 

Ölü Sıhbıye memuru Müni 
rin şapka avansından kalan 5,29 
Lira borcu hakkmda dürtü işler 
encümeninin mazbatası okundu 
Sertdedilen mutalea muvafık gö 
rüldügünden kabulüne, 

Silifke-Mut yolu üzerinde 
ki gökRu kayığı iQin istihdam 
edilen memura bir muavin veril 
mesi V{I birde kulübe inea etti 
rilmeni isteğine karşı dürlü işler 
encümeninin mazbatası okundu 
müvazene encümenine havalesine 

Sılifke kaymakamlık evine 
bir bekçi verilmesi isteğine kar 
şı dürlü işler encümeniııin maz 
batası okundu, kabulüne ve vilA 
yet makamıoa sunulmasına, 

Silifke kazası husust idare 
kadrosunun tezyidi isteğine kar 
eı dürlü işler encümeninin maz 
batası okundu, kabuliine ve vilA 
yet makamına takdimine, 

Muttaki çeltik ve QırQır fab 
rikasının kurulması için 25001ira 
Jık yardım yapılma&ı hRkkında 

kaymakamlığın kAğıdı okundu 
Evv.,liyatlarile tevhid edilmek 
üzere diirlü işler encümenine 
tevdii ne, 

Silifke - Mut yolundaki köp 
rülere yapılan ilflveyi inşaallan 

dolayı müteahhid Fuada 91,41 
Lira verilmesi li\zım geldiği hak 
kında nafıa mıidürürıün yazısı 
okundu, bu işe aid daimi encü 
mence verilen kararlarda nazarı 
dikkate alınmak kaydile tetkiki 
iQin nafıa encümenine havalesine 

936 yılı hesabı kat'isi hak 
kında daimi encümenin raporu 
okundu. ilişiği hesabı kaL't ced 
velile birlikte tetkik edilmesi 
için hesabı kat'i enCiimenine tev 
diine ittifakla, 

Tarsusun Kelahmel civarın 
da yeniden teşkil edilen köye 
Egemen adınrn verilmesi muva 
fık olduğuna dair dürlü işler en 
cümeninin mazbatası okundu, ka 
bulüne ekseriyetle karar verildi, 

Ruznamede okunacak bae 
ka kAğıd kalmadığından önümüz 
deki pazartesi günü saat 10 da 
toplanmak üzere cel11e aaat 12de 
tatil edildi, 

\ 

'1,arsııs icra memurluğttndan Tarsus icra m f'murl tığundan 
Tapu no. Tarlbi Cinsi H. Metre m.2 Mevki Kıymet\ 
116 K. evvel 829 tarla 76 1070 Bedras beher h. 43512 

Hüdudu, Şarkan Zeynep tarlası garb€D tarık şimalen sahibi 
ıeııet ceınuben Acar Ahmet ve kör Ali tarlası. 
134 K. sani 326 ,, 4 7809 ,, ,, 

Hududu, Şerken Hacı Ahmet uğlu hafız Hüseyin garben 
hafız Hüseyin şimalen Osman ve hacı Mehmet cenuben tariki am 
136 • • 12 4105 ti " 

·.· Hududu, $arkan Osman ve hacı Mehmet garben tarık şimaleu 
Acar Ahmet cenuben Osman ve bacı mehmet ile hafız hüeeyin 
149 • • 2 4827 9 • 

Hududu. Şarkan hacı Mehmet kerimesi Fatma garben tarık 
şimalen hacı Ahmet kerimesi Fatma cenuben ramonun oglu ah· 
met ali 
142 ,, ,, 13 9733 Karsftvran köyü 82634 K 

Hududu,, Şarkan Ahmet ve Mustafa 1ıarben Hasan şimalen 
osman ve hacı mehmet mahmut ve hasan cenuben Mahmut 
U3 ., il s ısı 1 il ,, 

Hududu, Şarkan acar Ahmet o~lu Mahmut aarben basan 
ıimalen hırıstofi cenubeo osman ve hRcı mehmet 

72 Mnrt 319 11 22 0632 ,. ,. 
Hududu, $arkan tarıkı am garben Cemal tarlası eimalen 

mEıhmet evlAtları hayri ve şadiye cenuben hacı mustafa tarlası 
48 mayıs 821 1, J1 4912 ,, ,, 

Hududu, şarkan tarikı am garben cemal şimalen mebmet ev· 
!Atları hayri ve şadiye cenuben hacı mustafa tarlası 
82 K. aani 328 ,, 6 5168 ,, " 

Hududu, şarkan sahibi senet garben acar Ahmet o~ulları 

şimalen sahibi senet cenuben keza 
84 ,, ,, 10 6919 ,, il 

Hududu, ·şarkan sahibi senet garban basan şimalen zeynep 
hatun cenuben sahibi senet tarlaları 

75 K; evvel 335 ,, 7 3544 ,, 11 

Hududu, şarkım cemalden basan ağaya geQen tarla garben 
cemal biraderi hafız hüeeyine geçen tarla. şimalen molla meh· 
met veresesi ·~euuben cabbar zade osman ve hacı mehmet. 
298 il it 5 9757 ,, il 

Hududu. şıırkan oRman ve hacı mehmet gıırben mehmet ve 
resesi şimalen hırıstofi cenuben hacı mehmet tarlası, 
299 " il 7 3544 " ,, 

Hududu, şarkarı osman ve hacı mehmet garben molla meh 
met ve osman ve hacı mehmedo geçen tarla şimalen molla meh 
met veresesi cenuben cabbar ı osman ve hacı mehmede ieçen 
tarla. 
147 K. sani 326 ,, 1 1123 Simit hacılı köy. ,, 

Hududu, şarkan tarık g11.rben hafız hüseyin şimulen duran 
zevcesi cenuben tarık. 

Alacaklı Osmanlı Bankası. 

Borçlu: Badras K. Hacı Ahmet o~ullarıodan Mehmet ve Os· 
men 
Birinci arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat, 8 - 4 - 938 fcu· 
ma günü saat 9 - 10 icra dairesi. 
İkinci it " • " 23 - 4 - 938 OU· 

martesi saat 9-10 icra dairesi, 
1 · İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 8 • 3 · 938 tarihin· 
den itibaren 938-423 No. ile Tarsus icra dairesinin muayyen nu 
marasında herkf'sin görebilmesi içiıı aQıktır. İIAnda yazılı olan· 
lıırdan faıla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 938· 
423 dosya numarasile memuriyetimize miiracaat etmelidir. 
2 . Artırmaya iştirAk İQin yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbeUnde pey vAya milli bir bankanın temiaat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 

3 · • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alAkadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerini gayri menkul üzerindeki haklarım hususile fa 
iz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilAn tarihinden itibaren 
yirmi güıı iQinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit ol· 
madıkQa satış bedelinin pa, !aşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartname 
sini ve Jüıumla malumat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve ilit>ar olunurlar. 
5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üo defa bağırıldıktan 
sonra en çok artı• ana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham 
men kıymetin yü~de yetmlşbeşini hulmaz veyasatış istiyenin ala 
cağına ruchani olan diğer alacaklılar bulunuptıt bedel bunların o 
gayri menkui ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazla 
ya qıkmazsa eo çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttır 
m· on beş gün daha temdit ve onbesinci günü ayni saatte yapı 
lecak arttırmada işbu alacak 2280 numaralı kanun şumuluna da 
bil olduAundan gene de yetmiş beşini bulması "ksi takdirde gay 
ri menkul satılmıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni ipo· 
tek halini almak şartile beş taksitle beş seneye tecil edilecek ve 
mezk\ır kanun şurnulüne göre muamele yapılacaktır. 
6 . Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 
rilen mühlet IQinde: parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendis!nden evvel en yüksek teklifta bulunan kimse arzetmiş ol 
duğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmaz 
sa hemen on bee giin müddetle artırmaya Qıkarılıp en çok artı 
rene ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geQen günler iQin 
yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca bük· 
me hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur(123) 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci maddAsinirı 4 üo 
cü fı krasıoa tevfikan bu gayri meoı ul sahiplerinin bu hakları 

na ve hususile faiz ve masarife dair ohm iddialarını ilan tarihin 
den itibaren 20 gün iQinde evrakı mfü~bitelerile bildirmeleri aksi 
halde hakları tapu sicillerile sııbii olmadıkça satış bedelinin pay 
laımasından hariQ · kalac11kları cihetle alAk11darların işbu madde 
nin mezkQr fıkrasına eör~ hııre ket etmeleri ve daha fazla mald 
mat almak istiyenler 938 423 dosya nvmarasile Tarauı icra me· 
murlutuna mdraetatları llln olunur. 
1 

\ 

Dosya No. 938- 423 
Tapu No. tarihi Cinsi H. Metre M. Mevkii Kı,Ymeti 

9 Nisan 316 Tarla 1838604- Nemiroğlu 3262~ K. 
Hududu Şarkao hacı veyis garben Halil Şimaleo ta· 

rikiam Cenuben Hacı veyis 
75 ağusto~ 340 Nısfı 1103163 Badras 43612 K. 

Hududu" Şarkan meznlık ıarben Acar Ahmet oğlu 
basan veresesi şimaleo tarikiam Cenuben hasan büseyin ev 
ladı Aziz ve Fahriye tarlası 

104 T." sani 337 T•mamı 183860 Badras 4351~ K. 
Hududu, Şarkan Mehmet iken oğlu ziya tarlası gar

ben Göl vt= karye timalen tarikiam cenuben Acar ahmet ve 
resesi Nafia hamm tarlası 

Alacaklı. Osmanlı Bankası 
Borçlu; Badraı köyünden Mehmet ağa oğlu bacı ah· 

met 
Birinci artırmanın yapılacağı yer giln saat, 8-4 9.18 Cuma 
gUnU saat 9 dan 10 a kadar icrada 
ikinci artırmanın yap~lacağı yer gUn saat 23·4-938 cumar· 
tesi gUnU saat 9 dım 10 a kadar icra dairesinde 

1 - İşbu gayri menkullln artırma şartnamesi 8·3·938 
tarihinden itibaren 938-423 no. ile Tarsus icra dairesinin 
muayyen numarasındıı herkesin görebilmesi için açıktır. 

tıanJa yazılı olanlardan fazla malQmat :atmak istiyenler 
işbu şartnameye ve 938-42.~ dosya nıımarasile memuriyeti· 
miza rnUracaat etmt..Jidir. 

2- Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüz· 
de 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi ediJecektir. 

a- fpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve ir
tifak hakkı sahiplerinin gayi menkul Uzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilftn ta· 
rihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı müsbltelerile bir· 
li~te memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hak 
ları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç kahrlar. 

4 - Gösterilen gilnde artırmaya iştirak edenler artırma 
şartnamesini ve !üzumlu malQmat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve İtibar olunurlar, 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul Oç defa bağırıl 
dıktan sonra en çok artırana ihale edilir Ancak artırma be· 
deli muhammen kıymetin yUzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına ruchani olan diğer aJacaklılar bu· 
lunupta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taabhüdU baki kalmak Uzre artırma on b~ş gUn daha tem· 
dit v~ on beşinci gUnU ayni saatte yapılacak artırmada iş· 

bu alacak 2280 numaralı kanun şumulilne dahil olduğun
dan genede yetmiş beşini bulması aksi taktirde gayri men 
kul satılmıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni ipotek 
halini almak şartile beş taksitle beş seneye tecil edilecek 
ve mezkQr kanun şumuıtine göre muamele yapılacaktır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 

fesholunarak kendisinden evvel en yUksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almeğa razı olursa ona razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün mUddetle artır· 

maya çıkarıhp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasın 
deki fark ve geçen gllnler için yUzde 5 ten hesap olunacak 
fı1iz ve diğer zararlar ayrıca hUkme hacet kalmaiisızın me· 
muriyetimizce ~lıcıdan tahsi 1 olunur. (123) 

~004 numaralı icra ve iflas kanununun 12 inci madde· 
sinin 4 flncll fıkrasına \evfikan bu gayri menkul sahipleri 
nin bu haklarına ve hususile faiz ve masarile dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gOn jçinde evrakı mlls 
bitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicillerile s.ı
bit olmadıkçtl satış bedelinin paylaşmasından hariç k;ıJacak 
tarı cihetle alakadarların işbu maddenin mezkftr fıkrasına 
göre hareket etmeleri ve daha fazla maltlmat almak isti 
yenler938-4"23 Dosya numarasile Tarsus icra memurluğuna 
mUracaatları ilftn olunur. 

i L A H 
O. Oemiryollau A~ana işletmesi satmalma ~omisyonun~an 

idare ihtiyacı için 105CO kg. muhtelif kutur veeb· • 
ndda demir malzeme ile 200 adet demir lavha pazarlık 
auretile aabn alınacaktır, Pazarlık 17-3-938 perşembe 
günü saat 14,30 da Mersin istasyonunda yapılacaktır. 

Şartname v~ mukavelename prqjeltırİ Mersin istasyonuna 
müracaatla~ bedelsiz görülür Muhammen bedel 2055,40 kat 
teminat 308.31 liradır. 

isteklilerin kanuni vesaik ve Mersin istasyon veznesine 
yatıncakları kati teminat malrbuzu veya banka mektubu 
ile muayyen ıaatte komisyonda hazır bulunmaları 

2-i-11-15 



Mersin • 
pıyısısı -·-7-8- 938 

K. S. 
Pamuklar 

Kieylant 4i, 
Dat mah 
Kapa malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlatı 

5,!aO 
24-2/i 

~1· 

bufday • çavdar 
Sert ıark 5.,30 
Yamutak 5,,25 
Yerli buid•JI~ 4.,4 2 
Çavdar 4,,17 
Anadol yulaf ... 00 

arpa 
AnadoJ 3,75 
y e-rli 8,,6t 
Nobat ekltra 7 
Fuulye 9,f>O 
Yalal yerli J,,50 
Mercimek yoqat · 7-8 
Sablep 120- J EO 
Tatlı çote• 20 
Balmumu 87,5 
Cebri ıo-ıı 

Suıım 

8i1ıb 
Şark 
haclol 
Aydın 

yapalı 

Yıkanmıı yapak 
Gız yana 
Konya malları tiftik 
Yoııat 
keçi kıh 
* dabai 

Deriler 
Keçi deriai çifti 
koyua derisi kilomu 
Sıiır deriai tulu 
Sıiır ha•• lnıruau 
Manda deriai 

17, 

so 
47-~0 

50 
80 
70 

badem ve çekirdelı 
içleri 

Tatlı badem içi 80 
Aca • • 42, 
Acı çekirdek Jt 
Urfa Yaiı 
lçel ,, @S 

piri~l•r 
8iriaci .... ... 17 ,5 
ikinci neYi mal 
Çay ~90 

kabye 109 • 110 

Borıı T ılırıflın 
6-~-9J8 
Paralar 

'rtlrk altunu ıelmedl 
811(), lııer1tn 

Dolar 
Prank 
Llreı: 

-

79,.40 
24,42, 

ıS.13-1& 

YE H i MERSll 
Nüshası 6 Kuruştur 
Abone T Orkiye Hariç 

Serait ı için için 

Senelik 1200 Kr, 2000 Kr 

Altıayllk 600 ıeoo 

Oç aylak 308 500 
_Bir avlık 100 Yoktur. 

Rumi illaatm 1&bra ıo 
JC11r119tar. 

-..:11' •• ~ 

YB,NI MERSiN 8 \lAl\T ı aaa S:\Ll 8A.YFA :3 

r T ırıuı icrı ıeıurluğundın , 1' a r s t ı s i c r a 
• 

memurluğt1ndan 
1 TepuNo. Tarihi Cinai H M2. Kıymetl Mevkii 

Lira K. 
Hududu . 

• 

7a 

76 

88 

20 

7• 

49 

28 

Şarkan sahibi Be· 
K evvel 'tarla 18 1980 168 17 Jteıadl. net garben MnftO kı · 

B•t ye kO zı &-biye ve Bll11nlı 

• 

il evvel • 
926 

il • 

Şubat 8/1 
9fi 

• • 

Mlly11 T•rla 
W8 

T. evvel 82/12 
uı 

K.enel Tarla 
s•t 

Şubat • 928 

' Mesude ve H11cı kw 
Şadiye ŞI. Tarıkaam 
Ce. Tııbatn tarlalL 

Şarkın Vasfiye ı. 
16 8860 880 76 Allfakı sablbl sent-t şı. tarı· 

kO. kıam Ce. 111hsln tar· 
lası, 

14 7088 ,. 

7 864' • 

8 6772 • 

11 96()8 • 

2 7579 • 

11 9G09 .. 

27 5790 826 

ı• '880 " 

" 

• • 

• ,, 

• it 

• .. 

' • 

Şarkan Bacı Ah· 
met veresesi g ubl· 
bl senet Şt. Feyzullah 
C. Tımkıllm 

Şırkllo Molla Meh 
med Gdrbf'n Feyıul 
lab ŞI. Htıci Mehmed 
Ce. Tarıkı11m 

Şarkao Fı:ıtma G. 
Kort Bekir veresesi 
Ş. keza C. Flllma 

Şarkao tarik G. 
Kar11 deli veresesi Ş. 
Tarak C. topal Moll11 
Mustafa 

Ş11rkan t&rık O. 
Mehmet ve Y11kub Ş 
Cumali veresesi ce. 
Çatak Hacı Ahmed 
veresesi 

Şarkan ve flma• 
len tarıkaam Q. Nbl· 
bl ıenet cenuben tb 
tDocD Mustafa 

2' Nemir Ş11rkuo dere Oı. 
Ollu kO H11cı bP.y tarltııı Ş ta 

rıkıHm C ZeynE-p tar. 

• 
Şıukı:ın tankıam 

G. Hıttlce Ş. Tarık C 
Mihall K. tar 11111 

Alacaklı Osmanlı Bank:ııı 
Borçlu Ali fakı kOyDoden mehmet ve Ya\lup ağa 

Biriad arlll'ID8DID yapdacaİJ yer; lllD, Hat 8 - 4-938 
Cuma ı ·aı aaat 9 dan 10 a kadar. T11rıuı icrasında 
ikinci •rhrmaaın yapılac•tı yer alla aaat 23 - 4 - 938 
Camarteıi 181111 Aat 9 d•n 10 a kedar Terauı icraıında 

t - ltba ı'fri meakultln artırma tartnameıl l-S-988 tarıhin 
deıa itibaren 111 • 428 lfo. ile tanaı icra dalrHiDID mua77eD Damara 
ıİida Jaerkeıln gOrebilmeıl l9in açıktır ilandı yuılı obalardan 
faal& maltmat almak 11&e1•Dler, itbu t•rtnam .. 7• •• eaa - 423 do17a 
alUllaraalle memurt7etlmlae mQracaat etmeıidlr. 

a - Artırma7a lfllrak lçba 7ulr.arıda 7anlı lr.i71Detln 7tıade 7 .ı 
alıbetba4e pe7 ••1• milli bir b&akanua &embaat mektuba te•di 

edilecektir. (124) • . 
3 - İpotek a•bibi alacakı.llr la diter alalcadarlann uüfsk 
llalr.iı IAlalp:ertnln rJl'l m•akul Qaerindekl JaaklanDI buauıile fala 
•• maerata dair olu lddlalarıaı ltba ilan tarihindeD itibareD 7lrml 
san lçlad• eTraln mQabiteleril• birlikte memarl7e&imi•• blldlrmelerl 
ioap eder. Aksi halde Jaall.ları tapa aiclllle ••bit olmaclak9& ••Ut Ndel 
ıılD pa1laıaauaadu Jaarl9 kalırlar· 

4 - GO.terUa Stlnde anırm,1a lttlrak edenler arurma fart 
umealal okamat •• llsamla malumat almlf •• baalan temamen 
kabal e&mif ad •• itibar olunurlar. 

- • Ta7lD edilen nmaıı•• sa1rl meakal 89 det- batınlchlr.tan 
ıonra en çok artırana llaal• edilir. A.ncalr. artırma bedeli mah.mmen 
k7meün 7Gade 7etmit betini bulmu Ye7a ••tıt laıe7eDiD alacaJına 
rtıchaol olan cliser alacalr.lılar baluoupta bedel baolırın o 1•1rl men· 
kul Ue teminedllmlf alacaklanoın mecmuundan taala7a çıkma&•• en 9ok 
artıranın taahbGdG bt.kl kalmak Qsre artırma OD bet SGD dalı& temdit 
•• oa bıtlnol ıtınQ a7Di ıatt& 7apılaoak artırmada 
itbu ala~k 2:l80 numaralı kanun şumuluna dahıl olauA"un· 
dan gene de yetmif bt>tin! bulması akıi takdirde gayri raıen 

kul aatılmıyarak alacaklının alacaAına kartı kanuni ipotek 
baliol almak ıartile bfat taksitle bet seneye tPcil edilt!Cek 
Ye me&11Gr kanun fUmulana göre muamele yapılacaktır. 

8 - GaJri aenJlal 11.eadlalJM ihale ohıa&n JdmM derhal YeJa 
•erile• atlJalet lflade p&1'&71 ,,......... Uıale Jı.aran tHholuoar.lr. 
kendltlDdan ••••1 .. J1lllMk teklifte buluaaa klaıae araetmlt oldutu 
bedene alaata na olana oaa, ran olmaa, ••1• ba.Janmaua laemeD 
OD bef stlD mtıddet\e artırma7a t;dtanli p en çok artırana lllale edilir 
lki lhaıe ar&alDd&ld fark Ye IS8feD SGaler l.ÇiD Jtl&de 1 elen Jıaaap 
olaııacak talı •• dl,.r ....... ı.,. a7rıoa laGkme laacet lr.almaluıaa ... 
murl7etlmlıne ahoıdaa taUU olaav. usu., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun ti inci maddeıfnin 4 Onca 
f ıkraaına tevflk~n bu 'atri '!len.kul sahiplerinin bu haklar1na ve hut.usi 
le falı ve masarde dıır olan ıddıalarını itin tarihinden itibaren 20 gOn· 
içinde evrakı mDıbitelerile bıldirm~leri aksi halde hakları tapu sicil· 
lcrile ıabil olmadıkca satıı bedeılnın paylaıma11ndan haric kalaçakları 
cihetle allkıdarların iıbu maddenin m~ıkOr fıkra41ına aGre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak ııtevenler 118 - 41a dosya 
numaraaile Tırıuı icra memorıuıunı mOracaatlırı ilin ohıaur. 

O. Oımiryıllan & ıacı iılıtıı iıiltmı komiıyonundın 
idaremiz ihtiyaca için ıartnamealnde yazıla evıafda •• 

tın almacak 60 ton hurda d6kmeaiD beher kiloıu 3,1S 
karuı muhammen bedelle açık ekıiltmeye konmuftor 

Ebiltme 18-' -938 cuma ıOnB ıaat 15 de Adaaada 
işletme m8dllrlli8 biauıada yapılacaktır. Şartname Ye 
mukavelename projeleri Muaia Konya iata•yo,lanna Ye 
komiı1oaumua mlracaatla bila bedel ı~hlllebilir. 

Bu hurdalar Merala Konya Adua iataıyonlaranda ~e· 
ya bat gnzuıaluada bir Ye bir kaç iataıyonda da temlam 

edılebilh 
ı t killerin 938 yalı ticaret odaaa •eaikalan ve kanunun 
1 e • 1 • ' t ki lıtediji ••İJ' vea•İk ve 1f etmPmll vrıaeıın.e ya ırac• an 

ı 68, i ,i liralık teminat makbuza Yeya bu mıktarda Banka 
mektuba ile maayJeD aaatte eksiltmede baluamalan. 

ı-s-ıı-ı.~ 

T no. Tarihi Cinai H. Mm. Kı7metiL: Mevki Hududu 
11 K enel Tarlı 9 1700 SSO ZObeylr ko. 

928 

78 • 

79 • 

1 80 • 

ıo T, saol 
928 

11 • 

1 Mart 
S30 

2 

8 • 

' • 

& • 

101 Mayii 
916 

21 Hallrıın 
928 

1 r. llDl 
Hl 

• 

• 

• 

v 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

c 
' • 

• • 400 

7 362 aso 

ıs 88~ 400 

9 6496 380 

11 2128 • 

7 2862 • 

• • • 

9 190 ·-
ı 8380 • 

1 lAl " 

6 4830 .. 

11 0280 400 

Alacaklı Osmanlı Biokaaı. 

• 

• 

9 

, 

• 

• 

,. 

• 

• 

• 

.. 

• 

Şarkın bacı Ah 
met veresesi garben 
ve şlmalen tarıl' Ce, 
Hacı Hıışlm C>Q',Memet 

Şukttn tarık O, 
ve Ce, stıblbl seot=t 
ŞI. Hdııo tarlası 
Şıt, ve Oa. tarık Şl. 

Kort ~eklr veresesi 
C. Zekt>rlya tarlası 

Şdrkan Fatma O· 
Hsol Sllml tarlasa fJI, 
tank C Feyıullab 

Şaı kan Btlenll 
Ali veresesi gtı rben 
tarıkuım tıl Bilenli 
All veresesi Ce. şam 
lı Hııcı mebmet tarla. 

Şı:ırkao Abdurrah 
men ve topal Dur· 
muş veresesi Gıuben 
Bodur Ahmet Sl. Bl· 
laolı HOsnO veresesi 
Ce. Şokro ve ibra· 
blm 

Şaı kan Nizam o. 
terhtsı O. yol oı Ha 
tice cenuben Sırrı 

Şıtrkan KDrl Haca 
:.tabmut veresesi O' 
yol ti RDflO otl. Hlk· 
met Ce. Sırrı 

Şıtrkan molla İb· 
rahim ve şeriki gar 
ben vol olm11len iffet 
Ce. Zt>klye 

S11rkan kurt bacı 

Mahmut G. yol ıı. Ze 
klye C yol 

Ş:ukan Nızan ot. 
tarlaBJ G 101 ıtmalen 
1ııtm" C. BDoyamlD 

Şarken tarık ve 
mera G Y abya Y8 

Yakup ve nehri cari 
ıt, ve Ce, )"Ol ve nt>b 
rlcarl 

oarkan Hacı otlu 
Hamza ve şeriki 

O, Haltl oa, Memed 
şl, ve Ce, Hatim ve· 
reaesl 

ıarkan RD1tO ef, 
veresesi bal yeri G, 
tarık ıt, nehri kebir 
Ct!DUbeD keza 

Uorc;lu: Ali fakı kö7Qoden Mehmet H Yalrup 

Birinci artllrmanın 1apılacaaı 1er, ıGn, ıaat, 8 - ' - 938 cu· 
ma ıGoü aaaı 9 - 10 kadar icra dairemi. 
ikinci " " . " " 23 - 4 - 938 OU· 

marıeai sau 9-JOkadar icra dafreıf, 
1 · lebu ıa1ri menkulOn arttırma ıartnameai 8 · S · 938 tarihin
dl'lı hıbaren 938·•23 No. ile T11r11u11 icra daireRinin muay1en nu 
marasrnda herktosio görebilmesi ic;iu ac;ıkur. lıAııda yazılı olen· 
lıtrdan fula malQmat almak istiJenler, iebu ıarlnemeye 98 938 
423 dosya numarBBile memori1eıiml1e mOracaat etmelidir. 
2 - Artırma1a ıeılrAk lc;in 1ukarıda 1aııh kı1metin 1üzde 7,6 
niıbetinde pe1 vı.1a millf bir bankanın &emtoaı mektubu tevdi 
edilecektir, (!Hl 
8 · • ipotek sahibi alacaklılarla diler altkadarlartn H irtifak 
hakkı aahiplerini ıayri menkul (lzerindeki haklarını huauıile fa 
iz ve masrafa dair olan iddialarıııı iebu ilin tarihinden itibaren 
Jirmi ıüıı iQinde evrakı mOsbilelerile birlikte memuri1etimize 
bildirmeleri İcab eder. Akai halde hakları tapu siııilile Bahit ol· 
madıkoa aatıı bedelinin pa, laınıasından hariQ kalırlar. • 
' Gösterilen ıünde 11rtırmaya ittirtk edenler artırma eartname 
sini ve IOzumlu malQmat almıı ve bunları tamamen kabul etmlı 
ad ve itibar olunurlar. 
6 • Ta1in edılen zamanda ıa1rl menkul Go defa balır ıldıktan 
sonra en ook artı ana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham 
men k17metin 7G:de 1etmi1be1inl hulmaı 9e7esetıe istiyenin ela 
cıtını ruohani olan diter Rlacaklılar bulunup&-' bedel bunların o 
ıa1rl menkul ile temin edilmit alacaklarının mP.,•mınıııdRn fazla 
1a QıkmaıH en ook artıranın taahhQdQ beki kalmak ilıere arttır 
m on bet ıön dHha temdit VP onbeaiııoi 1rOnü 11yııi saatte yapı 
laeak arttırmada iehu alacak 2280 numaralı kaııuıı eumuluna de 
hil oldutundan gene de yetm ıe bPtini bulma~• ·bı IRkdiı de g a J 
rimenkul satılınıyarak alacaklının alaoııtına k111 eı k ıı ııunı ıpo· 

tek halini almak ıartile bPf taksille bPf aentıfe ıer·ıl edılt>uek ve 
mezkt\r kanun eumulüne ıöre muHmele 111pılılcHklır. 
8 . Ga1ri menkul kendiainP 1 ale olunan kimse dtırhal veya ve. 
rileo mılhleı lolndc para11 vermezse ihale kararı fesholunarak 
keodiı!ndeo enal en 10klek teklifıa bulunan kimse arzelmie ol 
dutu bedelle almata razı olursa ona, raaı olmaz veya bulunmaz 
ea hemen on bee ııln mOddetle arıırma1a 9ıkarılıp en ook artı 
rana ihale edilir. iki ihale ar&1ıodakl fark ve aeQen gilnler iQin 
yOzde 6 ten hflHP olunacak faiz ve dlter zararlar ayrıca hOk· 
me haceı kalma.k11110 '!'Pmuri1etimlzce alıcıdan lP.hail olunur(12S) 
2004 · ııumaralı ıo~a ve ıflas ka~ununun 12 inci madd.,Binirı ' on 
cQ fıkrasına tevfıkan bu ıa1rı menı ul aeh iplerloin bu hakları 
na ve huıuıile iliz ve masarife dair ohan iddialarını ilan tarihin 
den itibaren 20 gQn içinde evrakı müı;bitelerile bildirmeleri akli 
halde hakları tapu eicillerile aııbit olmadıkoa satış bedelinin IJflJ 
laemasından hario kalaeRkları Cihetle alAkadarların iebu madde 
nio mezkQr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malıl 
maı almak ietiyeoler 938 •23 do11a o•maraeile Tarsuı icra me· 
naarıuıuna mQraetıtları ilin oluııur. 
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· T arsuş icra memurluğundan ; 
Tapu 110 tarihi cinsi il. ıuelre ~1. nrnvki kiymel. 

. . 3 T. ·sani üirla · · 25·732 Yunus beher H. 

' l 2 

~ 17 oğlu k. 198 L. 

" " 45950 " 16 5 ·'·. 
HUIJUOU 

Şarkan çır~_k o. ruelunet g. İsmail 
ve cümali şi. İsmail cenuben meh 
met duran .. tarlası. 
Şarkan mehmel f.\'ladları ğ. tarikı 
has şi. cemile. hiissesi cerıu ben 
Esma hatun hıssası. 

Alacaklı Osmanh Bankası 
Borçlu Yunus oğlu köyünden Hacı dnvut 

kıtı hava halu11. 
Birinci artıamanııı yapıl='ca~ı yer, giin· saa 

8 nisan 938 cun ~ saal 9-1 O tarsusu icra daire
sinde 

ikinci arl,rmaııan yapılacağı yer, gün, · saat 
: 23 nisan 938 cumartesi 9· 10 tarsus 
· -1- işbu ga) ri menkulun · artırma şartnamesi 
8 3 938 tarihirıd,· n itilrnren 938 25 rıo. ile t<ırsus 
icrc1 dairesinin muayyen numarasında hel'kesin 
gi\rebilmesi için açıktır. 

ilanda yazılı olanlardan fazla malumaı almak 
.. isti yerıler, işbu şartnameye ve 9 3 8 2 5 dosya 
. numarasih~ memuriyelimiıe murcıcaat tıtmt>lidir. 
· 2 Art.ırnıaya iştirak için yukarda yazılı kıyme 
tin yiizde 7 ,5 nisbetinde PflY ' 'f.3 a milli bir banka 
nın lPmi rwt nıek tubu tevdi edilecek tir 124 

3- lpouık sahiLi ahıcaklılarla digtır ~lakadarla 
rın vp, irıifak hukkı s :· hiplf1 rinın ~ayri uıeı ı kul iize 
rinci~ ki hak la r111 ı hu su sile fa iz ' 'e masrafa dair 
olan idd i<tlarır ı ı iş hu ilan la rihi ııd" n yirmi gii n 
iciııd~ t>Vt akı nıüsbilt>leıile birlik~e nıemuri\elimi . . . 
z~ bıldirnwleri ic(jp erler n~si Jıulde lıaklan ı~pu 
sicilile sabit olmadıkca sataş bedelinin payl;ışma 
sından lıaric kalırlar. 

• 4- nö~terih~n glinch~ artırmaya aştinık edtınle.r 
artırma şartrıt ı nwsini ve lüzumlu nwlunrnl almış 
ve bunları teıuanıen kalıul elmiş ad VP. itibar 
olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda ga~ıi üç dtıfa bağırıl 
dıktan sonra en cok artırana ihalef'dilir. 

• 
Arıcak artırma bedeli muhanıo en kiymetin 

yüzde y~tmiş bt>şini bıılmaz veya satış i~ti~t>n i n 
a lacağıııa ruchani olan diğer al~ca k lılar bulunup 
la bedel bunları o gayri menkul ile h'nıin fdil 
miş alacaklarmııı mtıcmunndaıı fazla)a çı~nıazsa 
en çok arLıranrn taahhüdü baki kalmak üzPr~ 
artırma onheş giin daha Lerudit ve on bfşirıci 
glinii ayni saatte yapılacak b rtırmada işbu alacak 
2280 rıumarHlı ~anun şumuluna dahil olduğundan 
genede yetmiş bflŞİ ni bu lma~ı H k ~i l<t kdirde gayri 
menkul satılmıyar<ık alac .• klıııırı alacağırıt\ k~rşı 
kaııuni ipottık halini almak ş:.rlile beş leik~iıle lwş 
senP-ye tP.cil edilecek ve nıezktlr kanun şunıuhı · 
na göre muamele yapılacaktır. 

6· Ga~ri menkul kendisine ihale olunan kimse 
derhal veya verilt>n n.ülılei içiwle parayı vernwz 
se ilıaJ~ kararı ffsholunarak krndisindf'n evvfll fln 
yiiks~k teklifte huhırıan kimse arzetmiş olduğu 
bedeJIP. almağa razı olursa ona, razı olmaz \'P-)'3 
bulunmazsa hemen on bt>Ş giin müddetle artn nıa 
~ a çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihal~ 
arasmdaki fark ve ğt>ÇP.ll giinler içira yüzde 5 t~n 
ht-sap olun~1cak faiz vt~ diğP.r zararlar ayrıca 
hükme lıac<>t kalmaksızın memuriyetimizce alicı 
dan tahsil o1ünur. 123 
2004 numaralı ıcra ve iflas kanununun ı~ inci 
maddesinin 4 fi ncii fıkrasına lj) vfikaıı bu ga vri 
menkôl sahiplerinin bu lıaklarina ve hususile faiı 
ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihindP-n • 
iti haren 2o icinde evJa k ı nıiishiteleril~ bildirmele . 
ri akşi halde hakları tapu sicilleriJ~ sabit olmadık 

Tarsus icra memurluğundan 1 
fBpu No. Tarihi Cinsi Hektarı M2. Kıymeti · Mevkii: 

~' Lira K. 
18 K, evvel 338 Nısıf tarla 55158 . 380,73 Alifakı 

· · be.her hektarı 
Hududu, Şarlian· basan efendi gerben kara oğlu Meh· 

met şimalen lia.ra veli oğlu veli ve mehmet tarlası cenuben 
Şakir badros 

. 2. : 
92 · Ms)'İs 929 taflanın 55 t 08 sso. 73 Ali fakı 
_ . tamamı 

: Hududu, Şarkan farığ Hakkı Uhdesinde kalan muhal 
gar ben garben bahri hıssası şimaı~·~ ta fi k cenuben feyz.ullali · 
efendi mahdumu Ahmet efendi 

2 
94 Mayıs 929 18386 380,73 Alifekı -

Hududu, Şarkan Hakkı hıssaeı garben abmet hilmi efen 
diden Sadık paşa tarlası şimalen tar~ k cenuben bscı kah
raman feyzullah efendi oğlu ahmet tarlası 

2 
148 T. seni :335 S-2 hıs. 101123 · 380.73 Ali fakı' 

. Hududu, Şarkan resul gar ben dere Şimalen Ömer Cenu 
_" pen ha_rputıu= tarlası . 

· 151 T. seni 335 880-440 hi. 10-1123 380;73. Ati fakı · 
Hududu, Şarkan h:ıriki&m garben mustafe şimelen çakır 

oğlu verPdPSİ larloları cenuben tari\dam 
.'>']Temmuz 326 Tamamı 1011~3 380,73 Alifakı · 

Hududu, Şıukan ha tice garben Halim c~nuben tarik 
· -_,şimaleu Ahmet Tarlası 

Alacaklı Osmanlı Bankası 
~ Borçlu Ali fakı köyUnden davşancı şeyh mehmet oğlu 
Mustaftt 

Birinci artırmanm yapılacağı yer; gU n, 11at 9.:_ 4-938 
Cuma g: nü sa~t 9 dan 1 O a kadar. · 
ikinci artırmanın 'yapılacağı yer 2Un saat 23 - 4 - 938 
Cumartesi gUnll saat !l dan 10 a kadar Tusus icrasında 

1 - İtbu gayri menkulün arLırma f&rtnameai 8 - 3-938 tarihin 
d•n ltibaren 988 • 423 No . ile tarauı lora dairesinin muayyen numara 
11nda herkesin görebilmeal için açıktır . ilanda yasılı olanlardan 1• 

fasla mah\mat almak iıteyenler, ifbu ıartnam~ye ve 988 - 423 doıya 
numaraılle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

:l - .Artırmaya ittirak için yukarıda yaınlt kiymetin yQzde 7,& 
niabetinde pey Teya milli bir bankanın teminat mektubu teTdl 

edilecektir, (124) · · 
3 - İpotek aabibi alacaklılar la diğer allkadarların irtifak 
hakkı 11\hiplerinln iayri menkul üzerindeki haklarını buıuıile fala 
v" maarafa dair olan iddialarını i~bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
ıon içinde eTrakı müıbitelerile birlikte memuriyetiml&e bildirmeleri 
icap eder. Alr.ai halde hakları tapu ıicilile ı;ıı.bit olmadıkça aatıf bedel 
nin payla9masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırın. aya iştirak edenler artırma 9art 
namealni okumuf ve lüzumlu malumat almıf ve bunları temamen 
kabul etmlt ad ve itibar olunurlar. 

- & Tayin edilen ıı:amanıia gayri menkul . üç de.fa bağırıldıktan 

ıonra en çok artır&na ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.ımmen 
kymetin yüzde yetmit betini bulmaz veya aatıf isteyenin alacağ'ına 

rüchanl olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak üzre artırma on bet gün daha temdit 
ve on betinci günü ayni utta yapılacak artırmada 

işbu alacak 2280 numaralı kanun şumuluna dahil olduğun• 

dan genA de yetmiş beşin! bulması aksi tekdirde gayri men 
kul satılmıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni ipotek 
halini almak ıartile beş taksitle beş seneye tecil edilecı k 
ve mezl{Qr kanun şumuluna göre muamele yapılacaklır. 

6 - Gayri menkul kendiaine ihale olıın&n kimse derhal ·uya 
verilen mühlet içinde parayı vermezae ihale kararı teıholunarak 
kendilinden evvel en yülı:aek teklifte bulunan kimıe anetmlf olduğu 

bedeile almafa razı olurıa ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemfD 
on bet gtın müddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale araaındakl fark ve geçen günler için yüzde IS den heaap 
olunacak faiz Te diğer zararlar ayrıca hükme hacet kılmakıızın me··' 
murlyetimiJrne alıcıdan tahıil olunur. "128,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 UncO 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren 20 glln· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle allkadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına J?Ore hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 988 - 423 dosya 
numarasile Tarsus icra memurluğuna müracaatları ilAn olunur. 

1 
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Sağlık Eczanesi 
Mersin Gümrük karşısmda~ır . 

Her nevi Yerli ve Avrupa eczayı tıbiye 
mUstahı:eratı bbulunur .• 

ca satış lwcl.-lini11 paylaşmasından hariç kalacakla 
rı cihP-tlP. Hlakaclarl :ı rm i ~ bu macldPnin mf.zktir 
fJkrasına ~öre harP-ket elnuıleri ve daha fazla nıalô. 
mat ~lmak istİ~' f1rılP.r 938-25 dos'a numarasile 
Tarsus icra memurluğuna ·müracaaları iltın olunur 

SA-YFA· 4 

i 1 i n 
Silif ~e asliye· hutuk 
ha~imJiğinden 

Silifke hazinei maliyesini . 
izrardan dolayı M. leyli 337 
senesi., de. tahrirat müdilr iİe · 
tinde bulunan Mehmet Avni 
bat mühendislikte bulu.nan Li 
tif aleyhine açılan davada 
mumıileyhimanın bulunduğu 
yerler belli olmadığından ilA
neo tebliğd yapılmıısada yine 
gelmediklerinden gıyap karan 
verilmiş ve duruşmada 2~-' 
938 Cuma günü saat 9 a bıra
kılmış olduğundan muameleli 
gıy•p kararı yerine kaim oİ· 
mak Uzre ilin olunur·: 

reni mersin Basımevi 
M.ÜCELLİT 
HANESİ 
Esk.imı~, parçaları-

mış, r~rsud~ kitaplet· 
rımzı işe ~· ~ramaz de
ye alruayuıız. bir giin 
siz~ lflzım olur. Kitap 
laruıaıı, d~ft~rJ,..ı·iıaizi, 
nı iicPlliı trn ta~mizf .ızön 
dtıriniz. . . 

H•· ı tıt>vı k iıH p v .. 
ıit· ft•· rlt·· t şık, zarif me 
tiıı vP ~ ullanışh ola -
rak ci!lt•f'ir. 

1:\ .... 

Meşhur sanatkar 

Remzi Tezelin 

Ata ti.irk 
Celil Bayar, Dahiliye Nafia 

fl<tisat, Kllltilr ve diğer 
vekiller ile büyüklerimizin 
her boyda fotoğrafları ya 
kında \1ersine de gP.lecektir 
Pastel fotoğraflar için sip11 
iş kabul olunur, 

SEDAD SAHiR SEYM[N 
Uray caddesi No. Mersin 

1( adın ve erkek icin 
' Ari on 

Markalı Kol Sutl ti gddi 
kol, cep, masa ve duvar 

9aatlerini de tavsiye ederiz 

S[OAD SAHİR SEYM[N 
Uray caddesi No, 41 Mf"rsin 

Nö~etçi Eczane 
· bu akşam 
lstıkamet Eczanesi 

Güven 
Sigorta31 

Hayat tarifeleri ih 
tiyacınıza en uy· 
gan olanıdır. 
Acaotası • VASFİ ORGUN 
dan arayınız. 23-30 
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