
s 
Cenevre, 11 (Radyo)- f ngil 

Milletler cemiyeti genel sekre 

liğine bir nota göndererek Ha 
şistan meselesinin konseyin 
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-.--------------------------~----------------------------------------------1------·----llariciye Vekilimizin ziyareti Mısırda çok canlı ve 
/ tezahürlere vesile oldu 

kardeşce 

' 
Valimiz -

A /manya Avusturyadaki pelepist netıcea i 

Muahede dün imzalandı 
Sıtma müca~ele işlerin~e~i 
faaliyetin~en tak~ir e~ildı 

Yüzde 99,2 Evet 
Vekilimiz kral tarafından kabul edildi. Hitler; "Allahın ilhamile 

zaff er çıktım,, dedi 
mu-

Sarayda şerefine ziyafet verildi 

Pahahhkla 
Mücadele 
Başlarken 

D r. 1-\ r as l{ ra l F t1 ad ı 11 ın eza rı · 
· rıa çelf)Dİ{ l{O)'d u 

İngiliz gazetele1i Führere cevap veriy 

Muhtelif asırlar~a sulhun en tehli~eli bozucuları b ö;le: 
~ir haleti ru~iye taşımışlar~u 

Berlirı, ı ı (Hadyo) Dün sn· Hitlerin beyanatı 

llü}'ük Şefııı yüksek" direk 
lifleriyle hazırlanan hükumet 

Muahede imzalanırken 7 ürk-/il ısır kar
deşliğini canlandıran nutuklar söylendi at 23,30 da 23 l'<' Y ınınlokasııı· Berl i ıı ıı (R cf • 

dan a l ınan plebisit neticesi ilan 
1 

ı. · . '. . a so) Hıller 
programında hayatı ucuzlatmıık K ::ı hire, 11 (Anodohı ajansı· tezalıürnt yapılmıştır. d · ı . l. n " 1 p euısıt netıcesındeıı sonı·u . e ı mış ır. una ~ore : 1 d."'. k soy-. 1 e ıf!iı ııutu tn : 
ta ehemmiyetli bir yer tutmakta nııı Jıusust muhabirinden) Haricı Kral Fuadın mezarında 
dır. Başka yerlerdeki bayat şurt ye Vekilimiz Dokıor Te\'fik Hüş 
ları, istihsal ve istihlAk tarzla· tü Araf. \'e heyetimiz beraberle· 
rile kıyaslama yapıldıktan soı1 rinde Mısır Hariciye Nazırı ol· 

Tevfik RiitJlÜ Aras bu sahalı 
Kral Fuadııı mezarına giderek 
bir çelenk koymuştur. Bütün 
Mısırda Türkiye ve onun aziz 
şefine karşı derin takdir hisleri 
yükselmekledir. 

)(ayıtlı G mılyoıı, 775 lıiıı330 All 1 b 
kişi vardır. Buııuıı 6 milyon 74 

1 1 
c 11 ıııı ana ~erdi~i ilham 

Lin 326 sı e\• eı; 607 lıiıı 928 kişi ~ rnyatınıın en çetııı mucadele-
. . . sındeıı de muzaffer çıktı 
ıştır4k etmemış; 65 biıı 904 kişi nı > de-

miştir. 
Vali ve Putl Batkanımız 

8 . RÜKNÜDDIN NASUHİ00LU ra daha açık anlaşıldı: duğu halde sarayda Kral tara· 
Vali ve Parti Bnşkarıımız B. 

hayır demişlir. E\·et diyenlerin 1 
- Memleketimizde ha)·at frndan kabul edilmiştir, Kral 

Pahahdır. bizzat izahat vermiş ve izahat Rüknüddin Xasulıioğlu sıtma 
mücadele işlerinde gösterdikleri 
faaliyetten dolayı Bakaıılıkca 
bir takdirname ile taltif edilmiş 
terdir. 

nisbeti yüzde 9!) 2 dir· Kati rıe ngilizler ne diyor ? 
tice lıu gün alınacaktır. Londra, 11 (Radyo) J>leb· . . . . ısıt 

Anlamak ve anlaşılmak şüp· almış ve heyet iizasrna ayrı ay 
Muahedeler teati edildi hesiz cyapmak• da kuvvetli bir rı iltifatta bultınınuştur. 

adımdır. Bu netice iledir ki hü Kral sarayında Hariciye Ve Bu gün saat 11 de Hariciye 
ktlmet hayatı ucuzlatmak için kilim iz eerefine hir ziyafet veril Nezaretinde Türkiye- -Mısır mu 
ilk el yapılması lllzım olanlara ıniş ve ziyafette Mısır Nazırları ahedesi teati edilmiş Rüştü A 
iirieirken bir taraflanda Avrupn ve kordiplomatik hazır bulun· ras ve Mısır Hariciye Nazırı iki 
dan getirttiği mütelıassıslara mueıur. memleket arasındaki dostluk ve 

Vilayet işlerinin bütün saha 
larında sistemli ve programlı bir 
çalışma ile mühim başarılar te 
min eden değerli Valimiz Bay 
Nm;uhio~lunu tebrik ederiz. 

Viyanada plebisit neticesi akahınde IIıtlorııı söyledi~i 
\'iyana, ı ı (Radyo) Viyana tuk İngiliz matbuatında çok s:~ 

Cmumi Valisi lnkard dün gece Q"uk akisler yapmıştır. Gazet ı 
yarısıudan sonra alıııan plebisit bilhassa Taymis diyor ki : e er 

muhtelif şehirlerde tatkikler B. Rüştü Aras saraydan çı· kardeşliği tebarüz ettiren birer 
Japtırıyor. kıp kendilerine talı!!!is edilen o· nutuk söylemişlerdir. 

De•let büdcesinden yapılan Mısır gazeteleri uzun maka· r tele giderken caddeleri dolduran 
edakArlıklarla \'ergi tenzilleri, lelerle Türkiye - Mısır kardeşli· 

gümrük resminden indirmeler, halk tarafından alkışlanmış ve 
otel fınürıde candan ve samimi ğini tebarüz ettirmektedirler. 

ınuafiyetler, trenlerde nakliyat mersı·n ıı·manında 
ucuzluQ'u daha birçok hareketler• Mahut Garonun enteresan hayati 
!1!k~ü~~~i':na\\~Y~~~~~~:~i~·i.ııin bi· tedkikat yapıyor 

Mütehassıslar nasıl bir mü· Dumanh kafa ile böyle lstnnbul Deniz Ticaret Mü 

8. Müfi~ Nec~et Deniz 

neticesini illin etmiştir : 
Plebisite 1 milyon 209 bin 

kişi iştirAk etmiş 939 kişi hayır 
demiş 2080 küğıt boş çıkmış di· 
ğerleri evet demiştir. 

- Führer cenab hak 
"d . l "kü namı na ı areı ıu met elti~ini .1 

ediyor. Muhtelif asırlarda 1 ıln 
hun en tehlikeli bozucuları ~~i
le bir hnleti ruhiye taeınııDJ d Y ,.. ar ır 

londra ve Pariate büyük nümayişler -

Ademi müdahale siyaseti 
şiddetle protesto edildi 

cadele ve tedbir tavsiye edecek •t •• ·· ı .. dürü B, Müfid Necdet Deniz 
l vazı e goru ur Pazar günü akşam treııiyle şeb l J J • 1 1 k L' k 1 
he:h~~:iı~ıon;:~:~::atdıl~~:;! ~~; rimize gelmiş ve dün Mersin 1i 1 onuraua numayış yapı U en Ulf genç ilin gama 1 haçh 
çok tezalıürlerİlHI şahidiz: Gece gündüz ,·~en bu a ..lamın nı·haı"et ~andmıln tfahmil. ve tahli)'e işleri b ~ il b' ~Ad' b fd 

T aı ._, nın. a ~a ~ azl.a ınkişafı. ve liman ayra sa aması lf 8 ıseye se ep 0 U 
BuQ"day ucuzlnr ekmek yük Yüce Komiserle de arası açıldı vazıyetı uzermde tetkıkler yap 

Belir, pamuk fiyatları düşer pa t 
Oluktan mamul eş.,.a fiyatıııa A ı. o H mış ır~ H~Lcr nlctığımıza göre Londra, 11 (Had .. ·o) Ôhlcderı b' k ı· k b ı 

o1 ııtot\ya, 1 ( ususi muhn telgraflarımda bildirdiğim gibi bu gunku ekspresle lstaııbula o1 " ır arar sure 1 a u ederek 
Yüzde 30 zam yapılır, et ucuzlar birimizden) _ Halayda httlkın Garo TrRblusta tayyareye biner gideceklerdir, sonra İspanyayı ve barışı kur dağılmışlardır. 
ekmek ucuzlar, sebze uwzlar huzur ve emniyetı·111• ı'lılAI eden k p tarmak için Hnydparkta topla p · t 1 

a - en aristen aldı~ı Lir telgrar Adi' v k'I' 1 arıs e yapı an tezaha lokaulaların yemek listesi dağiş· bir Jıovdut çetesi vardır Btıııun ıye e ı ının nan on binlerce insan taraf111da11 rat 
o1 üzerine hareketini tehir etmiştir p · ı (R ttıez, vergiler iner, muafiyetler adına cPartizanler• diyorlar, Bu 0 bir tezahürat :fHpılmıe fakat bu ar ıs, 1 adyo)Millet nıo 

k 
. . . aronun hususi hayatı "Ok ... d d Y onur, gümrük resimlerı indırı· y A dl• • l • k dd u· k anın a ve cumhurivet 

1
. f k M teşkilAlın mensuplart sivil silAhlı enteresandır, Garo gece gündüz ıye ış erı ve a- sıra sarışın ır genç iZ tara d . . J moyda 
ır bütün bunların ar ı tucca- . 1 , f d b" d u· t k nın a on bınlerce ınsan t rı f k da kalır Dev ve gayrı mesu dürler, ~Bu teşki durmadan içen ve dumanlı kafa l h kk dı ın an ır en ıre or aya çı arı arafın n esna ın 8SaSJn ' • nun ar a ın a ı } } A ) b• b k dan bir IJU"mayı·ş yapıl....,] l ~ 

l dd 
IAt doğrudan doı<.ruya Delege 1·ıe va ·r a·· b" d d R l ıp gama ı ıuı; ı ır ayra sal· ... D ır ,..,Ü et inhisarında bulunan ma e 15 zı e eoren ır a am ır, o . .1 . " v ... , 

l 
Garonun emrindedir, G ıı t d b" be_vanatı lanması üzerine karışıklık ol mayışçı erııı on ün do kom~ · 

erde de hal bunun tıpkısıdır. ger aro a ay a tam ır müs _, partisi umumi katibı· "e uıııst 
H d 

·ı t Delege Garonun gittiği hak temlek · A ·ı kl muştur Sosyalistler bayrak sal • so ele mutavı sc;ıt enı en U· ecı man sı e yaşama a Adliye Vekili Bay Şükrü Sa- · listlerin sol cephesi nıen sya 
feyli bir zümre vardır ki müs· kıııda bazı gazetelerde çıkan dır, Garo evlidir, lıununla bera racoğlu lstanbulda muhtelif layan genç kızın etrafına topla b 1 d ~" . supları 

1 d 
,,. d ,,.·ıd · E lk" adli u unuyor u . .NumayıDrıiI 

tahsilin elinden müstehlike im· haber er o~rn e51 ır, vve ı Sonu ikincide ye icleri ve yeni hazırlanan ka· nan gençlerin üzerine hücum ot h . . " vv er cum 
d 

. ., urıyetın mudafaası i · 
ar elden ele geçire geçire bir ., • • k nuıılar etrafınrla gazuıecilere şu mişler ve gençler bir e\1in avlu ri...-etç· t çın cumhu 

eD.. b" r· M de nozanç vergıaı anunu de;r,işi"or J 
1 spanyaya Yardım 

vo1 a ır madde ıyatını yuz 5 '.T beyanatta_ bul~ıımuş~ur: . . suna dolarak tecavüzden kurtul 
1 

masnu istemiDlerd· Yapıl 
beş yüze çıkarır. - .Muııferıt hflkım teşkılın· muşlardır. " .· . v" • ır. Bu arada 
. Bn misallore ticnret çerçeve E·g\J lence yerlerile otellerı·n den tazgeçilmişlir. Meşhut suç M • - nuına}IŞÇI komunıstlerlepolia •ıne giren her İDten pek çok 1 x. 1 d . . Tezahuratçılar ademı nıudn sıııda çarpışmalar olmuD ara 

" v k • . . k arın af!iırceza ara n tPşmılı te . v ve ba 
urnekler daha ekliyebilirslniz. azanç vergısı ınece meşhut suç kanununun tovslı I hale poletıkasını protesto eden kimsel<>r tevkif edilmietir. zı 

Palıalılıgın tamamını değil- için bir kanun Ulyihnsı hnzırlan D / d • F k b • • . -
C\e mühim bir sebebini teşkiHitta veni ha.zır Janan proie i/e Vergı· yu•.z Je mış, Büyük ~ti ilet meclisiııo sev a O ıye TQnSIZ O ınesını kurc/g 
•eya teşkildtaızlıkta aramak I 1 

'J Uı koluıımuştur. Bu kanun lıaı.ısa ten K b• 
~Cabeder sanı)oruz . PAhnlılık ve 75 ve 90 dan 45 e indiriliyor ağırcezaları da çerçeı-esi içiııe a ıne perşembe günu·· 
•htikAr ayrı ayrı mevzular ol· ~ _ A • • • almaktadır. M 1• •• •• 
tnakıa beraber pek çok sahada Ankara, 10 (~~susı) Huku lgısı kanunu ıle V<rgileri yüksek lcra işlerimizi ıslah maksa ec ıs onur'\.e çıkacak 
l>ahalılık ihtikar şeklinde tecelli met, kazonç \' ~r~ısıd.kl andununbu.n uisbete tabi tutulmuş olan,tiyat· dile getirdiğimiz icra mütehassısı 11 

t 
b ı maddelerını ta ı e on ır . 1 e ttıektedir, az un ro"esi hazırlamıştır. Bu ro, _sıı~~ma, konser, P.IAj ve çalgı zmir ve cirarında tetkikat yap T 

Evvelce ihlikArla mücadele kan. il~ /apılmak istenilen ta· lı, ıçkılı lokanta, gazıno ve bah· mıştır. $imd~ de _lstanbul ve ci· Dal ad •. ye un usta 
~0ınisyonları vardı. Kanun hıl P:1~1e . 

11 
ettikleri mahallerin çel~rı i~leten mükelleflerin, iş~al varında tetkıklerıııe devam et 

en de ilga edilmiş değildir. Fa· dı er~~~ff iradları üzerinden ver 1 ~lt~lerı - ma.hallerin gayri safi mektedir. E:;aseıı Profesör Ley· Vazivet çok Vahı· 
kat pratik tedbirler aıacak bir :~ie ıilbi oıau mükeııenere taaı ıra ı. ~zerınd~n ödeyecekleri man bu meseıe hakkında banka Meclisten geniş ,., l . m-
teıe~kül olamadıllı yapıla'ıı kal· Juk etmektedir. Projede nazara vergı M nıshetlerı yilzde 75 - 90 - Sonu ikincide- sa- eşıyor 
~e~ıı ihtikArla sabittir. Hiç bir 1 nan tedbirleri şöylece hülAsa daıı ,YUZde 45 e indirilmiştir. r lahiyet istiyecek 1 
•htıkAr hAdisesi gösterilemez ki :t~ek kabildir : • . . Bu suretle halkın eQ'lence Dikkatler: ıı DQ~kQ çarpışmada b. 
ma?adele komisyonunun faali· ı- Eğlence ve hususı uıtıh ve istirahat ihtiyacını daha u 1 B •t lşler . yerlı ve Fransız askeri ·~Çok 
htıle Öf?l~nmiş olsun. . . . IAk vergisine ıl\lıi olmalarından cuz temin eylemesi düeünülmüş ~ O&I !I Parıs, 11 (Had~· o) 1~ · D~lad· ı Tun~s, 11. (fiadyo) 10ldQ ' 

Bu ıtıbarla ne kadar ıyı nı· . . 1934 senesinde lür. . . Umumi hay11tı zedeleyen bazı ye dün akşıım y~ııı kaLıneyı teş dan : D~n va:ıyet biraz s!f:11s 
Jetlerle alınırsa alınsııı iş saha· ~el~u ~ergını~an dolayı bu sene 2- Memleketımızde turizm basil haller var ki parayıt lhllyac kil etmiştir. Bu gün radyoda bir d~ğru .Yuz .tutmuş Polis ha 
eında ameli fayda temin etmi· i Tııd'!1 :S~~T edilen kazanç ver· -sonu lklnl&de - hissettirmeksizin sıkı bir takiple nutukla lıütüıı Frnnsız milletine n~mayişl~~ı müekililtsı/a~~ı:ıı 
Jen hiçbir tedbir kıymet iCa'ie o 

1 

. 1 . . önlenebilir. işte ikbl: ı..~ m.ş ve bırıkmeye nıAni 1 ısıt 
etıniy · . d ta seyirci kulınası. ticaret o1a arın da kırtas1ecılığe hitap etmiş ve 1...' raıısaııın haya· ı F k b o nıuetu 

Jı~;~f etmek IAzımdır ki bu ışe aH:lbuki yaşayış ilıtiyaQları boğulmamak eartile bu ada bi · 1 - Sokak aralarındıı başı tına taalluk eden ek "k a at u sabah Yeniden l 
RO p h 

1 1 
ğ b k bü k boş hoyvanıor dolaşıyor. Şehir . onomı ve j akın başlamış Fransız . şe ıre 

n memleketimizde fiyat ibresi bir kuldür. a a ı ı ın ı.r ·ıs rer ~o laçma ve elonra muay· içinde dikilen ahıtçları b"lıçeleıl ~olotık v. e barış meseleleri için siyle mı·ııı·yet,,·ı yerlı"ler Jaandarma 
8atıcın . r b df devletin aJacaQ'ı tedbırlerle yen guu erde pazar llr kurdur 6 u •• 1 v ltı(iv ın ı_nsa ı?a ağlı r ve mı en önlense bile mahallin· mak, müstahsille müstehlik ara tıthrlp edl~oı·. Sokakları klrlellyor .ıer şcyı yapmaA's arnıetliğini ~anlı <;arpıem.alar olmu:t~~nda 
betttzeıBıeyı temhın .e~en de rekb~· ~aemcl~1di bir mücadele olmadık sından mutavassıtları kaldırmak, Ve hele Mersin gibi bir şehlrdr ve bunun temininin Fransız mil F ransı;. ~skerı olmüş bir Fra 

4 

r. unun arıcıııde ne ır . h · · ı ı k iosımlıtr ımu;ında hnyvıınların da Jetinin göstorecex.i gayrete '·ax.Jı sız za ıtı yar_alanmıetır. Yerlileıı~ 
teekilAt ve . . _. tan ve her mahallın ususıyetıoe satış sa on arı açma , bütün 1 15 u 5 den d 15 ~1 - 40 
611 

d ne de pratik lıır mu göre mücadele vasıtaları hazır madde ve eşya fiyatlarının bir do ıtşması çok garlb oluyor. olacağını söylemiştir. T e ku yaralı vardır. 
eŞi':n;rrdı~. d 1 lanmadıktan sonra hayat yükü formül dahilinde teshil ve kon 2 - Şehirde köpekler gene Yeni kabine meclis önilne u~us ıtaları kumandan 

~&hlıkla ~~ca~el~~e Y;f,_ıd~~ı ~=- hafiflemiş olmaz. Son ~eııeıe: trolünü bu büroya bırakmak ilk çoğıtldı. 'Geceleri hulkı rııhıttsız da hadıse yerine gelmiş ve öl ı 
~.•rıJmaması !hım ~e]en bir nok· iç.in~~ b"unu.n pek ço_k k~ıshalle:~ akla gelen tedbirler arasına gi· ettiği gibi birçok ısırma htldlselcrl perşembe günü çıkacaktır. ~'raıısız askerlerinin önünd ~ıı 
r~ dalın vardır. Bu tun gayretle· uı gorduk rn _?greı~dıf i ;ıer aye rebilir her halde. TeekilAt kanun de oluyor. Konyadan gelen bir B. Daldyenin mali hususla· tı!am resmini yapmıştır. e ıh 
dın bir taraflı olması yalnız pahalılı~ile rnucade 0 ş .. e Y la beraber gelmelidir. doktor tırkadıış söyledi. Kuduz rın temini için geniş seU!lıiyet · T~nusun her tarafınd ·· ~ 
avıetten ve devl&t merkezindeu den evvel teşkil!lt meselesıdır. 1 R At ·la teduvisi için en çok hıısta Mersin l ler isloyecegi tahmin olunmak· ıdareN ~llln ~d :~miştir. a orf ı 

Relıııeıi, mahallt teşkilAtın bu MeselA her belediyede ve1a ıza ,ı deo iönderlllyormuş. tadır umayışçılerin ele ha 1 ' Sonu ikincide şı arın 

-
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ihrac edilecel< ı11allara mtıka

bil ithal 8dilecel{ mallar 
Muvazene vergisi indirildikten sonra r memurların istifadeleri neka_dar:ı Son Haberler 

:fi1raııko kıtaları denize 
l\:ilon1 etre )7 3 }{]aştı 

20 
iktisat Vek&leti 

Muvazene vergisinde tenzilat yapan kanun _lhı~ıasıı~ın 
Meclise verildiğini yar.mıştık. Yııpılacnk bP.Şto bır nısbetııı

deki t&nzilüttan memurların ııo kadar islifade edecekleri şu 
etvelin tetkikinden nnlaşılabilir: 

Pamuk ipliği, bakır, kalay, Ham deri Jut ipliği Jut mensu
cat ithalatını bazı i~raç şartlarına bağladı 

~IAAŞLI DEVLET ÜCRETLİ DEVLET H~sust fŞLJ<~RDE 
MEMURLARI ~lE'.\lURLARI '.\tUSTAHDEMLER 

Asli maaş 
10 

Yıllık Ücret Yıllık Ücret Yıllık 
l·stlfade miktarı istifnde miktarı istifade 

9,12 25 5,64 25 
30 
35 
40 
45 
50 
GO 
70 
80 
90 

5,52 
G 72 
7,80 
8,7G 
9,84 

Taarruz; lerida-Barselon, Saragos-Kas 
tel/on yoluna doğru ilerliyor 

Burgos 1 ı (Rndyo) - Fren- rl esnada yakalamış şiddetle bom 
kist kıtahtr denize doğru ileri ha bardıman etmiştir. Üç denizaltı 
rekata devam ediyorlar. Katala bu gemisinden blrlsl ağır yara bldı· 
sııbah dllşmllştor. tıerl kollar Mo· ftıodun suya girememiş diğer lklsl 
ravayede bulunuyorlar. Taarruz suya girmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı, yurdu· 
muzn pnmnk ipliği, bnkır, kalay 
ham deri, çuval, jüt ipliği, jüt 
menRucat, kauçuk kohrn, Kobrn 
ko idhallitını bazi ıhraç şnrtlnrı 

na baıtlnmıştır. 
Pnmuk iplilti, bunların men 

eei olnn memleketlere, gl'nel it · 
halftt rfljimi knrarnnmesinin dör 
düncü maddesi hükümlerine tdbi 
olup eııterşnrjnbl.'.ian istifade e· 
don her hangi bir \'eya t>iı· kaçı 

na vo yalıud da Sıırıye ve Filis 
tinEI i:ıraç edilocek pamuk muka 
bilinde idhal oluuabilecektir. 

Tarsus A~liyesinde 

Yeniden tayin ve 
nakilleri yapıldı 

riyet Merkez Bankasına yatırıla· 
cnktır. 

ihracattan önce ithalütta bu 
lunmak istenıldiği takdirde, ith ıı 
lat ve ihracat ayni taeir tarafın 
dan yapılm..:k şarliyle, ithal ma 
lının sıf kıymetinin iki misline 
müsavi bir banka teminat mek 
tubu, ilhaldt ~o ihracatın ayrı 
tacirler tarafından yapılması ha 
linde ithal malının sif tutarının 
iki misli nakden Cumhuriyet 
Merkez Ilankaeına yatırılacaktır 

İthalat ve ihracat muamelele 
ri ve yahud da hor ikisi, Gir ka 
rarnamesinin dördüncü maddesi 
hükmüne lılbi tutulan memleket 
lerle yapılırı;a, ihracatın fob kıy 
metiyle ilhaldtın sif kıymeti 
den klestirilecek tir. 

12 
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10,20 
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16,32 
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33,72 
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Ereğli dokuma fabrıkasında 

Randıman arttı 
f a~rikada işçi sayısı ~ini geçti. f a~ri~a mamulatı 

Avrupa~an gelen ~enzerlerinden daha üstündür 

G,72 
7,92 
8,88 
9,9G 

10,92 
13,08 
15,00 
17,16 
19,08 
21,U 
26.28 
31,44 
40,56 
l>0,40 
60,:16 
69,96 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

10,68 
12,72 
14,76 
16.80 
18,72 
20 76 
25,80 
30,60 
!l9,60 
49,20 
5880 
68,40 

Kültür Bakanhgı 

köy okulları içira 100 
bin lira ayırdı 

Ankara (Hmıusl) - :\lanı if 
Vekl\leııııiıı 1938 yılı büdcesiııin 

geçen sene lJüdcesiııdeıı 2 mil 
yon 311,000 lira fazla olarıık tek 

trasıııa alıııacaklır, Bunların ma 
nşlarııın karşılık olmak üzere 
550,000 küsur lira ayrılmış bu 
luıımaktadır, 

Köy okulları ve c,ğitmenleri 

için vilAyetlere yapılncnk yardım 
tahsisatı geçen seıı akiııden 100 
bin lira fnzlasile 462000 lira ola 

Okyanus 
Sahillerinde 

iki istık.ıımette inkişaf etm.-ktedir Guad ıa·aradaki harp 
1 - Lerıda - Barseloo yolu 2 - a J 
Saragon - Kastellon eyuletlerini Madrlrl 11 (Rııdyo) - Guada. 
birleştiren hudut. Frenko kıtuları lujara cephesinde Milisler şiddet 
bu noktada denize 20 kilometre le mukavemet etmektedir. BugUn 
yaklaşmışlardır. Frankistıerden 100 esir alınmıştır. 
Deniz bombardımanları Franktst tayyareler buglln en çok 

Bıırselona ı ı (RHdyo) _ Cum· fırnliyet göstermişlerse de bava 
hurlvetçi deniz tayyareleri bıı müdafaa toplarının şlddetll mUda. 
sabah ani ohırak Franklsl deniz ftıası karşısında bir hasar yapa• 
altı gemılerinl ııçıkh' seylrettikle. mamışlardır. 

Japonlar birçok şehirleri 
daha terketti 

Çin kıtaları üç aydunberi Japonlarda bu 
lunan Şantungun merkezine girdiler 
Haııkeu, 10 (A.A.) - Çekiai 

Çin ajansı bildiriyor: Sark cenu 
bi h;tikametinde çabuk surette 
ilerliyen ve CE"hiu ve Liangçiati 
oıı'ı znpteylemiş olan Çın sol ce· 
ıınlıına meıısub l>ir fırka T,:ıııoş· 

vaııg'ı ele geçirmiştir. Japonlar 
Taiorş\·aıı g mıntekasını perişnn 

hir h oldt• terketmekıedir Dığer 

tnrufıuıı ıiüşıııaııı cenubdaıı ıa 

kıb eyltyen Ç ı n kuHolltıri , Tai 
~rşvııııg'ın 36 kılometre şinuı liıı 

de Yıhçıeıı'ı e le geÇınıı i ştir. 

Tıiiııpu d e nıiryolu hoyuıwa 

esas düşman lıududuıı:ı doı:tru 

ıleı leıııeklo nldn j ı pon tahi) ı> 
kıta ı arı, yeı !erine vurıı rna • ışlar 
dır Zıro, ç ı ııl ı ltff, Tsıııaıı ile TH 
iaıı arasında demıryolu şebeke 

Riııin lıır çok yerlerini bozmuş· 
lardır. 

Taieı·şvang'da harp sahııııııı 

da birçoğu yaralı olmak üzere 
Ancak altı bin jopon kıılmıştır. 
Qiıı sı lılıi kttV\' f'lleri lııınlnrın inı 

Hükumet 
Sağlık müzelerinin 
artırılmasını karar 

laştırJı 

dadıua koşmaktadır. 

Harb g:rnaiıninin resmi liste 
si daha lam olarak hazırlanma 

mıştır. Fakat Çin ordusu nez 
diııdeki gazete muhalıirlerinin 
bildirdiklerine göro, 10 bin tüfek 
900 makineli tüfek, 77 sahra top 
Çu bataryası ve 30 taıık iğtinam 
~dilrıı ı ştir 

Şehir sokaklarında 
muharebe 

Huııkeu, 10 (A.A) - Royter 
h ıldıriyor: Çın kıtaatı, üç aylan 
beri Jnpoııların işgali altında bu 
lüııaıı Ş ırntuııguıı rıısrkezi T::ıinan 

ııııııfu'uıı kenar mııhııllolerini 

1.0pte_ttikleı ini bildiriyorlar Şehir 
sokaklarıııda muharabe devam 
etmektedır. Bu muharebede 
vum etmektedir. Bu mııharel.ıeye 
iştirak edeu kuvvetler 15 gün 
kadar evvel büyük kanalı geçeıı 
Çiıı kııvvetlı•riain lıir kısmıdır. ,. 

Kazanç vergisi ~eğişiyor 
Birinciden artan 

hnreketleriııi caıılaııdırmağa ya· 
ramak üzere kaplıca ve otel iş· 

letenleriıı vergi nisbelleri de yüz 
de 35 den yüzde 25 e indiril· 
mişıir. 

_ Vil~~ellerimizdeki sa~lık I 3- Gayri sııfi iradları üze· 
muıelerıuın halk sağlığı propa rinden vergiye tiıbi olan mükel· 
gnudasındn almış oldukları vazi Jefleri, \•ergi nisbetleriııe göre 
fe gittikçe inkişaf etmektedir. tıısnıf edeu ıııa<idelerrle adları 

Henüz sağlık müzesi olmayan yazılı oln11)· nıı ve malı11llt Tıca· 
vildyetlerımizin lıüdcelernıe öuü rol Octalarıııa \'~r gi nisbelleri ıa 

müzdeki mali l'll içinde tesis yiu edilmekte olnn mükelleflerin 
masrafı olarak gerekli tehı;iı;atın Tıcaret Odalanııdıın toplaoaıı 

Vaşington 10 A.A - Jttponhır konulması vo uuralarda da bi-
1 
malıinıullan istifade edılmuk ell 

bOyOk Okyanos snhillerinde CHSUS rer müze açılması düşünülmek· ! retii~, dulw çok toferrüatlı ve 

Japon casuslar 
yakalandı 

luk mu yapmtıktadırlar? tedir. alfabetik bir tasııifi yapılmıştır. Adliye Ve~illmizin ~eyanatı 
(Birinciden artan) 

lardan, licııret odalarından, bü 
yük müessoselerden ve bu i(!le 1 
meşgul hükimlerden, icra işiyle 

all\lrnlı makamlardan birer müta 

Bir kaç hurtödanberl hılkı1 Sağlık müzelerinin bir kısmı' Bu suretle de \l~rgi tarh işleri· 
met makemhırı Amerikan bandıra vilAyellerin sağlık direktörlükle 1 nin kolaylaştırılması ve mükel· 

kadastro hakimleri sı çeken fakat .JBponlara ait olun ri içinde ve bir kısmıda halkP.v leflerin ödoyecekleri vergiyi ko· 
• bazı balıkçı gemilerinin faaliyeti !erinde buluıımaktadır. Ziyaretç! !aylıkla heRap edebilmelerı imkA 

Ocretle çahşan 

maaşa geçıyor hakkında tahkikat yapmaktadırlar leri günden güne çoğalım bu mü 111 temin edılmiştir. 
. .:aatte kırk mil sOratle gidebilen zelere pe~ yakında Saıllık Ba· ı' Bu projede, bunlardan ma· Ücretle çalıştırılan kadastro 

lea nlmı 0tır. bu gemller BUyUk Okyanosta A kanlı"'ı tarafından basılan afiş ada, talbikııtı kolay)aatırıcı di· 
v hl\kimlerinin 2997 numaralı Ta r; v 

R ld kt l merlkan sahillerinde keşifler yap terde gönderilecektır. ' "'er bazı tadı"ller de nazara 8)ıo aporu a ı an sonra, >u pu ve Kadastro teşkilAt kanunu r; 

1 1 d 1 . d. 'h . maktadırlar. lstaııbul hıfzıssıhhll müzesi mıatır. müta ea arı e evve emır ı ı lı· mucibince maaşa geçmeleri hak 
1 

v 

d h 1. fh Söylendiğine göre son deniz teşkilatının geııişlelilmesineteşeb I M ~ 6 ~ 
Tarsus Cumhuriyet mOddel sokabileceğim;ıi ümit ediyoruz. ve Maliye VekAletlerinin ilgili v 

yaçlnra 
8 

n uygun "r 
88 

aya kında bir müddetten beri Adliye manevraları esn1tsında Amerikan lıüs edilmia çe bu müzenin Dres 

1 
8 ut aronun ayatı 

umumisi Bay Basri MDdııuya ku· D""' t raftan N"oter kanu j zabitleri bu gemllerirı donanmxyı ten hıfzıssıhha müzesinden sa Birinciden artan 
ıeer. 8 _... . • daireleri arasında görüameler ya t kı'p ellikle i 1 ö o l dlr zası C b 1 t Odd i ili v u r n g rm şer · ııo alıııan yeni model Mulaı· ve bor deleuelik daıresıne Frans• um ur ye m e umum nunun adlı)·e eucumenın1e tot pılıyordu Bu hususda fikir bir J · k 1 b l e 

ğlne, sorgu hakimi Bay Kamil d .1 b' • tıponhıra aıd porto 11 8 ıçe afişlerle zenginleştirilmesi temi~ 
1 
eadaıı getirdiği genQ kadınları 

B kl. kı" hı"tam bulmuatur, enı 0 1 ıı·x.ı·ne varılrnış ve Kadastro h" l 0 rinde Tokyo 11"" mOosscballıt ı t b ı ı k - & Unyan sorgu bakımllğine tayin ,.. ıs a r. " o unmuşlur. stan u sağ ı mu harice karşı daktilo diye tanı 
edilmişlerdirSıılhhllklmllğini veka lir.:. Pe~ Y.akrnda ~ecli_e he~et~ 1 kimlerinin de bir defaya mah bulunan kısk dalgalı telsi~ telgruf zeRiııde gelecek sene halka malı 1 makta, fakat geceleri kurdulltJ 
leten ifa eden Btıy ll8!ihn Fehmi umumıyesınden gec;ırebıleceğımı ı sus olmak üzere bu tcşkildt ka istHsyoohırı mevcud 01 uğıı da ·us bir tıırıeuıa salonu da açıla 

1 
dor elıey ısofı asıııdan bu kadıulll 

asaleten hakimliğe tayin edilmiş zi zannediyorum. Avukatlık ka· nunundan istifade edrrek, bun iddia t>dilmektectir. cıık ve burada baknıılığııı mik rı eksık eımekıedır, Hatayda 1• 
tir. nuıı"u ise 3 gün evtel adliye en· 1 dan sonra istihkaklarını diğer Diğer cihetten öğrenildiğine darı yüzü geçen sılıi fılimleriyle pılacak hor icraat hakkında O• 

ff 
"~' • ~~· d cümeniude tetkika başlanmıştır. hakimler gibi maae esası üzerin göre, Boston ve Nevyork muhıı· propııgnııda yapıhıcaktır ro istil1za ile bu kadıolardaıJ 
a imi ta lr e en Yaz C CPret kHnıınıına a vkırı hArl'kt•lte 1 ( T.etkikatın \.ıu içtima dovr~sinde den almaları karnrlııştırılmışlır bulundukları için htrkııç sıvil Ja 1 unusfa Vaziyet çok !fıkır almaktadır, Halktan birçolı 

ıhı tam bulaca~ını \•e Ulyıhaııın Buııa Aı"d C"d"'"llorı"ıı hı•zırl"ııma k" ı '· f t h ı u-te es " "'' • " pon tevkif edlloılşllr Burıhırıu tıD · • • ınıse er uu ec sa ne ere m 
Üç ay hapse mah

kum oldu 

kanuniyet kesbeueoeğini ümit sına da başlaıımıectır, yOk hlr kısmının Jttpon tuıhrlye Vahtm/eşıyor 
1 

addit defalar şahit olmuşlardır. 
ediyorum. . • . zabiti oldukları aohışılmışlır Birinciden artan_ . Kont Dömartelle Garoııufl 

Dü b - -k b' k Komısyoııun tetkıkatı hitam dan ı;;o kişi tevkıf ~dılmıştır. ö~ _ a·• nyanm uyu ır ısının . . Ptınııma kanalı ınıntııktısındR " . ~ 1 arası son gunler<ie açılmıştır,"" 
da bütün adli tebliğat posta ile bulduktan sorıra !Ayıba Meclıse oturan birçok ytıbancı bıı nııntaka leye doğru yerlı şeyhlerden bı na dn sebep Garonun tıusotıf Tarsus (Hususi) - Hukuk ı 

ir i vapılmaktadır. Bu şeklin bizde sevkedllecıe_ktir .. _ . ı yı terketnıe""e dıtvet C>dilrnlşlercıir risiııin eviıırlı\ yapılan. top aııtıyı hııyaıııuhıki uygıııısuzl_ııklordır:-1 bakimi Bay Muzafferi vaz es es· " 6 , 

k. suıe de tatbiki için hazırlanan kanun Bu tıızmetı uzerıne almak · NihHyet Nevyorkta d11 blrktıç haber alan znhıta evr sarmış \' 0 Gııro hır kııç guııdeııbe 
11 nasında tuh ır eden yazıcı y- JA 'h . . . surelit'le ialeri artacak olaıı pos 1 AlmHn tevkif edilmiştir Amerlkıı araştırma yapnrok bir çok \'e'"'a Burulln lıuluıınıcıkıadır, Il11ıııY mao Hulusi hakkında cOrmU meş a:rı ası ve nızamnanıe pro1esı I ., v • • • k dll.-: 

1 • N f v kili · Adi" v kAI tane idaresi açıkta kalacak ad· ı dtı nazi fıtulfyeli bukkın ta yHpı ı •k ele geçırnıışıır . Bu sırndıı ııı gtilnıemtısıııde do nıa ~ad şu . 
but yapkılmış vehmubi11kekmes ıcralt' a ı~ e ·ııetı_ ve ıdye e b'erjı·ıye ınüba~irlerirıden tercihan lırn tehkikatu d~vam edilmekte lfthlar atılmışsa da ölen ve yara Çupulculnrın tedhıe hareketler• olunara oç ay aps oe arHr ve- ı mumessı erı arasın a son ı v 

1 
• • • • • lıt 

rllmiştir. teLkikteo i8Qirilmektedir. iıtifade eLmeQi taahhüt etmittir. dlr. Jaoan )'Oktur. nı aörmernıf, bıJmemıf Olma ı 
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Tarsus icra:,: memurluğunaan; 
No. 938-15 

No Tarihi Cinsi H. Metre M2 Mevkii Beher Hektar 
Lira K. 

63 eylul 926 'farla 4 5965,l 200 reşadiye ırmak !'75 
başı 

Hududu, şarkın tariki has garben ve şimalen şamlı 
zadeler tarlası cenuben kaspar oğlu kitkor tarlası 

S•hi bi 7 2 hissa itibarile 23 erden 69 bissasına T. C. , 
tabaasıodao hacı sami bey evladı Mahmut ve celal ve hay-
riye ve r ç hiss11ına ayşe hatun kerimesi esma 
13 eylul 926 tarla 11, o H16,2880 mezar başı 275 lira 

Hududu· şarkan tarikiam garbeo mulla halil oğlu şima 
len dörtlemez hafız tarlası c< nuben tarikiam Sahibi bu dahi 
77 eylul 926 tarla 13, 7895, 36000 keli tarla 3.1'0 lira 

Hududu, Şarkın sadık tarlası garb"o şimaleo tarikiam 
c~nubeo kurubi tarlası Sahibi bu dahi 
79 eylfıl 926 tarla 5, 5158, 1440 bin göl 2 75 lira 

Hududu. Şarkan hacı ıhmet garben agop ağa şimalen 
ve cenuben kaspar oğulları tarlası. Sahibi bu dahi 
80 eylul g2ô tarla 11. o 316, 2280 karakaya 275 L. 

Hududu, Şarkın kaspar kızı meryem garben naki şi
malen hacı ömı>r oğlu halil tarlaları cenuben tarıki has 

Sabibi bu dahi 
81 eylul 926 tarla 4, 59G5, 1200 köprü başı .~3o L. 

Hodudu, şarkan kurubi tarlası garbeo tariki has ve 
ıüleymao ağa tarlası şimalen tarikiam cenube, becı sami 
tarlası Sahibi bu d1thi 
82 eylOl 926 tarla V•, 6281. 4oH8 köprü başı 330 lira 

Hududu, Şarkan hacı halil veresesi garbpn tarikibas 
ve süleyman ağa tarlası şimalen tarikiam cenuben bacı sa-
mi tarlası Sahibi bu dahi 

Alacaklı, Üsküdardo Nezihe 
Borçlu , Kızılmurat M. Sami oğlu Mahmut 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 1 '2 - 5-938 
perıembe günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icrasmda 
İkinci artırmanın yapılacağı yer 2ün saat 27 - 5 - 938 
Cuma güoü saat 9 dan 10 a kadar 

1 - İ9bu glyri meokulOn artırma f&rtoameai 12- 4-988 tarihin 
den 1Ubaren 888 • 15 No. ile taraus icra dairesinin muayyen numara 
11oda herkealo g6rebilmeai için açıktır ilanda yasılı olanlardan 
fasla malamaı almak iaıeyenler, ifbu 9arıoam~ye ve 938 - 15 doıya 
oumaraılle memurtyeıimiae müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya i9Urak lçio yukarıda ynıh kiymetlo yOzde '1,5 
niabetinde pey veya mtlli bir bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir, (124) 
3 ipotek ıahibi alacaklılar la diR"er alakadarların irtifak 
hakkı "'hip~erioin gayri menkul Qzerindekl haklarını huıuıile faiz 
T' maarafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
con içinde euakı mOıbıtelerile birlikte memuriyeıimize bildirmeleri 
ioap eder. Akai halde hakları tapu ıicilile ı"biı olmadıkça aahf bedel 
nio paylaşmasından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya i9tirak edenler artırma 9art 
nameılnl okumu9 ve lOzumlu m alumat almıt ve bunları temameD 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

- ~Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan 
ıonra eo çok artırAna ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhc&mmeo 
kymeıin yQsde yetmiş beşini bulmaz veya ıatış isteyenin alacağına 
rOchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men· 
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkma&1a eo QOk 
artıranın taabbOdO b•kl kalmak Ozre artırma on bet gOn daha temdit 
ve on be9inoi gono ayni utta yapılacak artırmad~ 
bedeli aatıf ilteyenln alacagına rOcbaoi olan tllğer alacaklıların o gayrı 

k ı il temin edilmiş alacakları mecnıuundan fazlaya .çıkmak 
~~~il; ene çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edılmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 
_ Gayri menkul kendisine ihale olıınan kimse derhal Teya 

·ı hl · i d parayı vermezse ihale kararı feıholunarak 
verı en mO et ıç n e . flksek ıeklif&e bulunan kimıe arzetm19 olduğu 
kendiainden eTvel en Y olmaz veya buluomazaa hemen 
bedelle almafa razı olursa ona , razı ' .. karıli p en çok artırana ihale edılır 
oo bet gQn mttddetle artırmaya çı ü ler için yüzde 5 den hesap 
iki ihale arasındaki fark ve geçen g n hükme hacet kalmaluızı.a me-
olunıcak faiz ve diğer zararlar ayrıca .,128 
nıuriyeıimi&r.e alıcıdan tahsil olunur. " 

. ·u kanunun t 2 inci maddesinin 4 üncü 
2004 numaralı ıcra ve 1 as . . · b haklarına ve hu11.usi 

fıkrasına tevfikan bu ga)•ri menkul sahıplerının .. u den itibaren 20 ·ün 
le faiz ve mnsarife dair olan iddialarını . ı lAn .111~,~~n hakları tapu ~icil-
içinde evrakı müsbitelerile btldir~~lerı aksı a e d haric kalaçakları 
lerıle sabit olmadıkca satış bedelının paylaşmasın an 0 h k 1 
cihetle alAkadarların işbu maddenin m:zkQr f1~;a;~~a -~\~e da;sey: 
etmeleri ve daha fazla malumat almak ısteven . 
numaratıile Tarsus ir.ra memurluğuna milracaatları ılAn olucur. 

i L A H 
Mersin Hususi Muhase~e Mü~ürlüğün~en , 

.\şa~ıda cins v~ kapu Nu11t:1ra~ı nıPvki yazı~ı 
hant• s: lıihıuiu VP.rgi horcu11tla11 dolit)I ev,·tdce )(j 

pılau ilaıı~ı ıuucibi11ctı 8- 4- 938 tarilıiude ~a
pılan miiıav.,de 11PlİCPSind~ 145 Lira bP.delle lalıhe 
tıhct ... ~i 11 ... il;alh11si 11vv ... 1ıy.-~i icra ~ılırımış olup lah 
~ıl PUl\al kuııı111uııu11 ., ,; İ ıı l'İ madılt>~İ mucihioce 
ıo giin dalıd a6kı)a alıııma~llH• k_arar. verilı!ıiş_ ol
ıualda 1 9 4-938 tarihiııde ıhalt>) ı kallyP~ırıın ıcra 
kılmacağırıda n talip olanla rıı.ı .nwık u rlarihle idare 
lıey .. ıiııe uıiiracacaut rluwlerı llan olunı.ır. 

~la hailesi 
Sokak 
Ciıısi 
K:.ım 
Scılıibi 

~hıhmtıtliye 
161 
A lıŞH p lıa rıe 
27 
Ta~çı l hra him 

12-ı-i-17 

YENi MERSiN 12 NiSAN 1938 SALI SAYFA ~3 
-------------------

Vilayet mal{amından Mersin icra memurluğun~an 
Dosya No. 938 - 335 

(12) numaralı Türk para KARAR 
sı kıymetini koruma hakkan- Alacaklı : ~ler!"irıde Alıdulgafur 

Madde 1 - :-!3 -11 -' 937 IJ 1 "I . d 11 kk 
daki kararnamenin 2 inci mad tarih ve 2 _ 7695 numaralı orç ll ; 

1
' ersırı e' a · · ı oğlu ~lehmel ve As~·a 

desinin 3 üncü (fıkrasıoın de- TUrk parası kıymetini koruma ~~.çık arlırm~ ile paraya çevrilecek g:ı \'f'İ nrnn 
ğiştirilmesir.e dair karar. hakkındaki 12 numaralı ka- kulnrı ne oldugu 144: metro arsaum liçcJe Lir 

1) (12) numaralı karar rarnamenin :30 cu maddesinin hİSSPSİ. 
namenin 2 inci madddesiniıı (O) fıkrasına aşağıdaki fıkra Ga~· ri menkuliin bu 1 unduğu uuıvki, muhallPsi 
3 üncil fıkrası kaldırılmış ve ilave ~dilmiştır. .. sokağı numarası ; topcu ~ulıat 928 tarih vtJ 4 ııu' 
yesine aşağıdaki fıkra iHlve Tilrk kanunlarına gore 1 k 1 'f edilmiştir. . . . muro u ayn ı camii şen muhalle~i şarkan gar 

Türkiyedeki bilumum ban t~şekdkUlbeldıp me_rkeztlerı_ Tkilrt- lwn tarik ve Fuat cerıubeu maliye ile mahdu'l olup-
kıye e u unan sıgor a şır e • l I .. · · 

kalRr her giln alıp sattıkları 
1 

• • cnebi memleketlerdeki lP u~r nıPlro~u ) uz ~· ırraııbeş ku r uştur. 
k b' ' . 1 . d k erının e 1 - .. am '!o.arı gışe erın e ta as şubeleri marifetile yapmış ol· Aı·tu·uıarırn yapı ac:ıgı yer, ~un, saat : Mersin 
etmeyıp aldıklarıaı ank~ra dukları hayat sigortaları dola icra dairr~i 12·5 938 pP-rş · n ht1 saat 9 da 
menkul kıymetler ve kambıyo . 1 f t iştirak hululü l · a. " k ı ·· borsasına arza ve satttıklarını yısıy e. ~e 8 ' / . - ışuu · geı)rı men uıun arllrma şartnamesi 
da yine buradan alruağn mec vade gıbı ~ebeblderle klsıg.orta- la ri hinden İli ba ren 9 38-Ö3Ö No. ile 

b d B
. f . lılarına tedıve e ece arı me u · · I · . · ur urlar. tr giln zar mdakı ... " b h . . lHerSlfl :cra t aıreSlllJn IUU3y)eU nUIU31'3Slllda her 

1 t 
' 

d il 1 
balıg ve hayat ranşı nrıcm- . .. . . . . . , 

a ım ve sa ım ar an m teve · . •.1 . . t k~suı oorelıılrııPSI ıcın acı~ tu·. ılanda yazıla olanl· 
-t 

1 2 500 
( . ,,.b· b de kttlan ynngm, na1' ıya ve " • • . . . ar 

11 0 an ve ·'. hl ın .. 0! diğP.r siğorta branşlarında te· dan fazla maltlnıal almak ıslıyenler, ışltu şartna-
yilz) TUrk lırosı muadıltnı . · ı - · ~38 3ö5 d · ·1 · geçmeyen küsurat ertesi gUno dıy~ edecekledrı has~~ at ra. 1d1~ığ~ 1 ~lt>o~e ve .. ~ - o1 .sd~ a numarası e memurıye-
d 1 b

.
1
. dahı yukarı a gos erı ı ı llmıze nnıracaal etme ı 11·. 

evro nna 1 ır. . b de · T 
2) Bu karar ı nisan şekılde ser est vız verı ır. 2 - Artırmaya iştirak icin yukarda yazıh k 

ı<J38 t .h. d .. b Madde :! - Bu k11rar neş . .. <l 7 5 . b . 1 • 'ili ıy . arı ın an ıtı eren me.• . . . L a· melın yuz e ' nıs elin( e pe)' veya IUI bir 
ridir rı tarıhınde.ı mute11er ır. k . . d'l k . · 3) Bu kararın tatbikine Madde 3 - Bu karar hll· Ban arım lerrnnal r~ı~ktubtı levdı e • .:ce tır. <<124» 
maliye velıki memurdur. as kilmlerinin tatbiıdne maliye 3 - - İpotek sahıbı alacaklılarla dıger· alakadar 
Jına uygııhdur. vekili memurdur, ların ve ir·tifak lwkkı sahiplerinin ga)rİ menkul 

Üzt>riııdtıki haklarım lıusu~ile fai7. ve masrafa da
ir olan iddicdarım işbu il:in tarilıinden itibaren 
Jİrmi giin içinde e\-rakı müslJitelerıle birlikte me 
mur iy•~timize bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları Tapu sicilil~ salıit olmadıkça satış lıedelinin 
pa) laşmasrndan laal'iÇ kalırlar. 

İLAN 
Mersin askerlik şu~esi riyasetin~en 

938 Nisan Celbi ilanı 

1 - Piyade sınıfından : 
~luauı~lesi LekP-nıruul elmiş yoklama kaçağı 

vr. sakhlar miiddellerini bitirmiş şube emrine 
~irnıiş tPbdilihavalılar, bunlardan başka 316 do. 
ğunıundan 330 dahil doğumuna kadar henüz 
sevk edilnıt-miş ve bakaye kalmış olanlar sevk 
Pdilece~ !erdir. 

2 - ~luzika sınıf111dan 316 dahil doğumlularan 
331 dahil doğumuna giinıriik sınıfı11dan ~16 d~ıhil 
doğunıuudan 333 d<tlul doğumuna kadar fili hiz-
nıeli ni ya ı.ma mış ola ııla r. / 

3 JıHıdarnıa suufırıdan 3 ı 6 dahil doğu muu-
3a2 dahil doğuma Lad~r ıuuamelPtf>n sevk edil
mt>miş ba~aye kdaıılarla 333 doğunılıılarclan isle 

4 - Gösterilen günde arlırmıya işlirak edenler 
arlırıua ~artnamesini okumuş ve Hizumlu nrnh) ... 
mat alrııış ve hunları tamamen kabul etmış ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Tayin fdilen zanwnda gayri Dlf nkul üç de 
fa b(jğrıldrktara sonra en çok arurana ihale edilir. 
Ancak artırma hedtıli nıuhamnwn kıymNin yüzde 
yt>tmi~ bt· şiı ı i lıuluıaz \'t--ya satış istiy• nin alcıcağı
na ruclrnııi oları diğtır cılacaklıhır buluııupta bedel 
bunların o gayri nırııkul ile lflnıin •dilmiş alacak
larl11111 nırcuıuuıulan fazla)fl çı~lllitZSa en çok artı 
rarnrı ltıalılaüdii b:ı~i kalnıak üz~r~ artırma 15 
gnn duha temdit ~a11i 28 5·938 83lil 9 da 

on h e ş i rı c i günü ayrıi saatta ,.3 _ 

ııilecektir. 
4 - Orman ~oruma ve harp senayi 

pıl;icak arlırruada, bedPIİ ~~tış isıi~t>ı ı in :ıl<ic: ğ~ııa 
rfıclıanı oları diğ••r ::ıh.wcıklılarıır o g<t)rİ nwııkul 

330 do. ile t• · nıiıı ediıNı alac~kları nwcmuuııdan fozla,·a 

ğnmlnlar davrl edilecektir. 
5 _ Gayri islamdan 316 dahil doğunıuudan 

3~o dahil doğumuna kadar muaı11eleten ~evk Pdil 
memiş ve bakaye ~alanlarla 331 li doğumlular ... 
dan çağırılaca k tır 

6 937 lf· şrin v.- 938 2 inci k~rıun celplerın 
de rıakdi hf>ılPl verip le sevkleri nisan sev ,ldyatı
bıra~ılaul~rın bu cPlplP. bedPI verPceklt>rin talim 
ı~rirıi yapmak iizre 1 ~layıs 938 de kı&alarında 
hulunmak iizr~ 25--1-938 de şubt>nıize nıüracaal 
rdPCPklt~rdir. 

7- SilAh altına sevk tı•lilect-kfor nüfus lıüvi
YPL ciizclttnlaril11 gPIPceklPrdir. Jlölgeruizde bulun-
11ı~ya nların hulu rıdu k ları ma lıallirı şu bP.lerine nı ii
racaa l f>lrııt>ltıri VP burad:ıki akrıhalarrnda şube
miı1 · :ıcıl aıirt>~lt>rinin hildirilnıııs • laıım,lır. 

1 

1 
Mersin gümrük 

l A N 
mü~ürlü ğün~en 

Giimriikle uıevcut eskimi~ ma~a sandalya ve 
nıiinı:.sili PŞ~·:ının lıurdalaşmış kasınıl:u·ı satılaca. 
rr 11Hlan t~lip olaııların 20-4 938 ıarihirıd~ nıiidiir
liik tr miitt· ş• · kkil sa ıış konıiS) oı . u rı~ miirn<•aatla rt 

2- 7 - J 2-17 

i L A N 
içel Haf ia direktörlüğun~en 

Anamur hükumet konağının ve Gülnar ceza evinin 
boya ve sıva işleri emanet suretile yapılacaktır. Bu işleri 
yapmak istiyenlerio mahalli komisyonlara ve mali'ımatelmak 
üzrede Nafia müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

12·-15-17 -- 20 

çık nrn kş:ı rtilt•, Pn çok artırana ihale edilir. Dö): le 
hir lwdt>I t•lde edilnwz!'le ihalf' yapılamaz. Ve satış _ 
Lalt•bi d iişt>r. 

6 -- Gayri mrrıkul kt•ndisine ihale oluıHin kim 
se derhal \'eya verilen mühlet içrnde parayı ver 
mPzs~ itıal~ kararı f Pıı;lıolunarak kerıdh·inden ev
Vt>I rn yiiksf'k lt>klifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu hed .. lle alnıağa razı olursa ona, razı olmaz 
ve)a bulurınıazsa tırman on beş giin müddelle a~ 
tırnrnya çıkarılıp fln çok artırana ihtıle edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve gf•çtm giinler içın \'Üzde 
5 Len lwsap olunacak faiz ve diğP.r zararlar· ayrı_ 
ca hiikme lwct'l kalma~sızm nıenıuriyetinıizce alı 
cıdan tahsil olunur. m~dde [133] 

işlıu arsa ~· ukarıda gösterilen larilılerde 
nwı· si11 icra nıenrnrluğu odasında işbu ilan ve gö~ 
terilPrı artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olurınr. 

'l'ashih 
Gazetemizin 8·4-938 tarih ve 2fl5S sayılı nüıhaıını 

dördüncü sayfasında 4 cü 5 ci sütunlarında kurtuluş tec· n 
evine ait zayi makbuzlar ilanının 3 cü sabrında 27-12-9~~ 
olacak yerde 'ı7 eylul 937 keza 4 ücsabrtnda 195092 _ yazı-

lacak yerde 19<>19t yazılmıştır düzeltiriz. 

Kadınve erkek için 

Ari on 
Markalı Kol Saatleri geldi 

kol, cep, masa ve duvar 
saatlerini de tavsiye ~deriz 

Vurtdaş 

Kızdaya 
S[OAD SAHİR S[YM(ff A 1 

Uray caddesi No, 41 Mersin aza o unuz 

• • ...... ::t ~ .. 



Taesus icra 
Dosya No. 

memurluğun~an 
938-221 

No Tarihi Cinsi H. Metre M 2 Köyü Mevkii 

21 Mart 297 tarla 7 3544, 19~0 deli cibilkaya 
minnet k. 

Beher H, 
Lira K. 

88 

Hududu, İzzet ve fidde ve ali ve zühra ve safiye 
Sahibi T, C. T. Katibe 

Vaziyeti bazır4sı , Şarkın hallaç Hde mustafa verese 
leri garben ~erçi hafız ali ve latife şimalen terzi İsmail ve 
hafız 1i ve latife şimalen İsmail ve hafız ali ve latife 
26 Mart 297 tarla 2; 217 5, .ll480 deli minnet 132 lira 

Hndudu, Bilal ve haydar ve mulla süleyman ve batice 
ve mahfut Sahibi bu dahi 

Vaziyeti bazırası ; Şarkan kuveyci ibrahim veresesi 
garben keresteci abdulaziz şimalen giritli mustafa ve salih 
cenuben hallaç veresesi 

Alacaklı, İzzet Günn 
Borçlu , Çerkez zade reşit ve karısı Kitibe 

Birinci artım16nın yap1lacnğı yer gün saat 12-5-938 
S. 9 dan 1 O a kadar perşembe TArsus icrasında 

ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 27-5-938 S. 
9 dan 10 a kadar Cuma icrada 

J işbu ga) ri menkulun artırma şarlnanu si 
12-4 938 tarihirıdt• n it.bareıı 938 22l noile tar.sus 
icrcı dairesinin muayyen numarasında herke.sin 
görelJiJme.,i için :ıçıktu·. 

İlanda yazılı olunlardan fazla mahimal almak 
isli yenler, işbu şart na meye ve 9 3 8. 22 ı dosya 
ııumarasile memuriyetimiz~ murac!4at etnwlidir. 

2 A rıı rma ya i lira k ici n vu kartla yazılı ku· me ... -ı • .J ., 

tin yüzde 7 ,5 nishetinde ıwy ve)'a milli bir banka 
nıu teminat mek lu bu tevdi edilecek lir 124 

3- ipotek sahibi alacaklılarla digPr alakadarl~ 
rm ve irıifak hakkı s:dıiplP-riurn ~a) ri menkul üze 
rindP~İ haklarım hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialanru işhuilan larihindenıtiharen 2o giin 
i~~incif~ evrakı nıli hİlPlerile birlik•.e menuıri~etimi 
ze bı ldirnrnleri icap eder aksi Jıalde hakları tapu 
sicilile sahil olmadıkca satış bedelinin paylaşma 
sından lıaric kalırlar. 

4 ~ Gö ·te;ilen giinde artırma)' a iştirak edenltlr 
artırma şa rtrınnwsirıi ve lüzumlu rııa lu mal almış 
ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar 
olunurlar. 
5- Tayin edilen zamanda gayri ~I. iiç dtıfa bağırı) 
dıktan onra un cok artıraua ilrale edilir. • 

Arıcak arllrnıa bedeli muhammen ki)·rueliıı 
yiizde 75 ini brşini b•ılnıaz veya satış islİ)f>niu 
alacağına ruchani olan diğer alacaklılar bulunupta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mec 
muundan fezlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak üzre artırma on beş gün daha temdit ve on beşin 
ci günü oym saatta yapılacak artırmada işbu alacak 2~80 

rıumaralı kanun şumulüne dahil oJ<luğuııdan ge. 
nede ~r.lruiş bulması akj takdirde gayri menkul 
satılmıyara k alaca klınrn alacağrna karşı kanuni 
ipoltık lrnliui :ılmak şaı·ıile lJfŞ taksitle bPş serıe 
ye tecil edilecek ve ı11t•ıktlr kantı1a şumuliine gö· 
re nıu a nwie yapılacaktır. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feı 
holunacak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu beddle almağa razı olursa ona razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddet artırma 
ya çık rıhp en çok artırana ihale edilir iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için °/0 .i ten hesap olanacak faiz vt 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyeti· 
miıce alıcıdan tahsil olunur. ( 123] 

2004 numara lı ıcra ve ifla~ kanununun ı~ 
inci nıaddtısinin 4 iincii fıkra.111a ltıvfikan Lu 
ga) ri menktil salıiplerinirı hu lıaklarirıa ve husu. 
sih-ı fa iz ve ma arife dair olan iddialarını ilan 
hırihiııdrn iliharrrı ~o icinde evı·akı nıüsbilelerile 
tJildirnwlt•ri aksi halde ı;akları tapu sicill~ril~ sa
hil olmadıkça satı~ hf'dtıliniıı payla~ nıasından ha
riç kala cakları cilıetlH alakadarlarm i ;bu ·madde
nin mezktlr fıkrasına göre hareket etnıP.leri ve da
ha fazla mahinıat almak islivı•nler 938-221 dosya 

• ol 

ııumarasile 'l'arsu icra memurluğuna mliracaal-
Jarı il3n olunur. 

Satlık Ev 
~hıhmudiye nlahallesinde havadar bir mevki

de 6 orla ı salon mutbah hamam ve elektrik 
ttısisatile suyu havi ve 1500 mr.trP. murabbaı ge
nişliği nele nıeyva bahçesine malik bir ev satlıktır. 

iste) enlerin Yeni ~tersin gazetesi idaresine nıu 
racaatları. 

YENi MERSll; J 2 NiSAN 1938 SALI 

L A • 
1 N 

mersin Liman işleri inhisarı Türk 
1 Anonim Şirketi Genel Direktörlüğünden 

Şirketimizin 938 vılı birinci allı aylık ııakli-
ye tarifesi iktisat Yekfll~tiııdeu Tastikli ~larak iade 
edilıuiş Ye tatlıikiııe ba~laımıı~t11· . 
ESKt Tarif~ye N .. \ZAHAN BE(~iŞEN ıUAHDELEH 

~~ rı\l.AHDIH: 
1 - Ila•·mıp ( A 2 )den ( A ı )e alııınııştır. 1 

2 - Boya mayi fıçı patlak veya sandık içinde 
( A 5 )den ( .. \ 4 )e ua kil edilmi~tir. 

3 - Kiruyou ( A 5 ) olan Baharatdan ayrıla 
rak. ( A 2 )ye koınılmu~tuı·. 

4 - Ziraatta kullaıııJau haşarat ilacı ( .. \ 4 ) 
den almarak ( A 3 )e değişıirilıuiştir. 

• Yeui taı·ifeııirı hususi lıiikiinılel'ine ilfne 
olunan maddeler aşağıda gö terilmiştir. 

1 - Ceylıau ve daha il~ri lstasyorılaroaıı ~e
tirilip ecııebi nıemleketleriııe se' k ve 
ihraç olunacak hububatııı heher tonun 
dan ( 20) Kuruş nakliye ücreti alıua-

caktır. j 
2 - Cevltaıı ve d:..h! ileri f stasvoıılarda11 ~e-

• • u 

ıirilip ecnebi ınemlekelleı·ine sevk \'e 
ihrac olunacak knronı madeııirıiu tari-

• 
fetl e yazılı uakliy~ iicrelirnlerı yiizde ( 50) 

teıızilat yapılm·akur, 

3 - Her h~ngi biı· firmamıı nıeuıaliki ecııe

biyeye sevk ve ihrac edıce"i kurom • • t) 

miktarı seut' Vİ ( 3) hin torır baliğ oldu-
ğu takLirdH ııakli)·e iicretiııdeu yiizd~ 

( 5o )si ıual sahibine prim olarak iade 
oh111acaktır. 

Yeni tarife hakkı rn\a <lalıa fazla izahat almak isli. 
yeıılm·iıı lwsap işl(\ri mlidiiı·liiğüııe YC rahakkuk 
şiibesiııe ıniiracaal ederek arzu etı ikleri nıelüıuatı f 
alahilecekri ilt\n liizunnı oluıuıı·. 

Tar sus , icra memurluğundan 
Dosya No !l38-556 

Tapu No Tarihi Cinsi H Metre M. Mevlıii Kıymeti 
30 Mıyıs 929 Tarlanın beş 13 78:lo basan ağa k. Beher bek 

te bir hıssasına tarı 88 lira 
recep oğlu abdurrahman 

Hududu, Şnkan tarik garbcn silrek oğlu yusuf şima· 
len fesli oğlu cenuben çer kes sadık ve anastastos havalan 
ya sin 

Alacaklı, Tarsusta hindi şihi oğlu İhsan tor 

Borçlu , Kulak köyünden recep oğlu ıbdurrahman 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 1'~-5-938 
perşembe gfinü saat 9 dan 10 a kıdar Tarsus icrasında 
İkinci artırmanın yapılacağı yer ilin saat 27 - 5 - 938 
Cuma günü saat 9 dan 10 a kadar 

1 - f9bu glyri menkulün artırma tartnameal 12- 4 - 938 tarihin 
d•n itibaren Q38 • 888 No. ile ianua icra dairesinin muayyen numara 
ıında herkesin görebilmeıi için açıktır . İlandı yasılı olanlardan 
tasla malt\m&i almak isteyenler, itbu şartnameye ve 938 - 8158 dosya 
numaraıile memurlyetimize müracaat etmelidir. 

:a - Artırmaya i9tirak için yukarıda yazılt Jdymetin yhde 7,& 
nlıbetinde p•y veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir, (124) 
3 - İpotek Hhibi ılacaklıliıla di~er alAkadarların irtifak 
hakkı IAhlplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hnausile faiz 
vtt maerata dlir olan iddialarını işbu ilan tarihinden iıibaren yirmi 
ıon içinde evrakı müsbltelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Akıl halde hakları tapu aicilile a11bit olmadıkça aatı9 bedel 
nin payla9masından hariç kalırlar . 

4 - GOıterilen günde artırmaya itılrak edenler artırma ıart 
namesini okumuı ve .lQzum,u malumat almıt ve bunları temamen 
kabul etmi9 ad ve itibar olunurlar. 

- 5 Tayin edilen satnanaa gayri menkul ilç defa bağırıldıktan 

aonra en çok artıran& ihale edilir. Ancak artırma bedeli muh.tnunen 
kymeıin yüzde yetmlı betini bulmaz veya satıt isteyenin alacağına 
rnchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul il• teminedilmit alacaklarının mecmu undan fazlaya çıkmazaa en QOk 
artıranın taahhQdQ bf.ki kalmak Qzre artırma on bet gQn daha temdit 
Te OD befinci iQDü ayni utta yapılacak artırmada 

işbu alacak 2280 numaralı kanun şumulUna dahil olduğun· 
dan genede yetmiş hPşini bulması aksi takdirde gayri 
menkul satımıyarak alacaklının alacağına karşı kanuni ipo 
tek halini almak şartile beş taksitle beş seneye tecil edile 
cek ve mezkQr kanun şumulilne göre muamele yapılacaktır 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı teıholunarak 
kendiılnden evvel en yG'uek teklifte bulunan kimıe arzetmlt olduğu 
bedelle almaga razı olura& ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gQn mQddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale ,edilir 
iki ihale.are.sındaki fark Te geçen gQnler için yazde es den heaap 
olunacak taiıı: ve diğer zanrlar ayrıca hültme hacet kalmakaızın me-
muriy•timizce alıcıdan tahsil olunur. "{28,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~ıısi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
ıerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle alakadarların işbu maddenin m~zkfır fıkrasına göre hareket J 
etmeleri ve daha fazla malumat almak ısteyenler 93i -1558 dosya J 
numaruile Tarsus icra memurluQuna müracaatları ilan olunur. 

SAYFA~ 

1 LAN 
Mersin icra memurlğun~an 
Dosya No. 938 - ı ı 04 
Alacıtklı : Türkiye iş bankwsı ~)ersin Şubesi 
Borçlu : ~(ersinde Fazıl ve lleveddet Tiitiirıcü 

Paraya çevrilme~ine karar verilen borçlu 
~levt•ddel ve Fazıl T\iliinciicüye ait tapu tlc~iresi
ııin Teruuıuz 9n l tarih ve ı 5 Nu. ka~· ıtll ll~rsiıa 
~lesudiye n;ahallesinde \'aki sa"ı ,·ol, solu · ilacı 

~ "' ' 
llelamel veresesi yle sa lıi l>i stı n~di n ıuüştert•k evle 
ri, 31'ka~ı ve finii ~ol ilt~ nıahd,ıt, lPmiuuına üç 
~·eminli rlıli vukuf larcıfındau 50,8~3 Lira 20 Kr· 
(., 11 i l> i u sr ki z y ii ı y i r uı i i: ç 1 i ra, yirmi kuruş ) 
kıymet ladir edilnıiş ofaıı tJiı· bap Çırçır ve Un 
ve Buz fabrikası ~h·rsin lcra dairrsirıce prşin pa 
ra ye 12-5- 9 :.i 8 laf'ihiııdf.ki Perşenı be ~iinii stı
a t ~ da birinci vr 28- 5 - 938 larihindeki Cuma 
~rtPSİ gtirıli saııt 8 de ikirıci acık ~u·tırma ile satı 
lacaktır. • 

l - iştm gt1) ri nu1 rıkuliin artırma şartnauırsi 
l ~-4-B38 larilıindrn itibaren 938-1104 ~o. ile 
~1t)rsiıı icra dairesinin nıuay)en rıuuıarasırıda lu~r 
k rsi 11 ~öre lıi 1 nwsi için açıktır. i la ııda y <ızı lı ota rı la r 
dan fazla nıa hi nı at :ı 1 ma k isti ytı rı ltı r, iş lıu şa rtua· 
nwye VP. 938-1104 dosya nunrnrasile nıenıuriye
tinıize mlirncaaı elnwlidir. 

2. - .~rtırnrnya !ştirak için yukarda )'<tZılı kıy 
mtılın yuzde 7 ,5 nısbetirıde pey 'e}·a milli l>ir 
Bankanın ltıruirıat mektuhu tevdi edilecektir. «124» 

3 -- lpot~k sahihi alacaklılarla diğer alakadar 
l:H'ııı \'e irtifetk hakkı salaiplerirıin gayri menkul 
iiz.-rinrlt>ki haklarını hu!'n~ile faı1. ve masrafa da
ir· ol<ua iclıiiHlarrnı işhu ilan larilıirıdtın iıitJartın 
) irmi giin içinde tı\'ra kı nıiishittılrrıle birlikle nıe 
mu r İ)'Hlirnize bildirmtleri icap edPr. Aksi haltle 
lrnkları Tapu sici liltı setlıit olnı(fdıkça satış lıt>delinin 
pa)·laşnıas1ndaıı hariç kHlır l:ır. 

4 - Göslt-rilt'rı ~ii11ci .. nr· tıruııya işlirak tıtlPrıler 
artırnıa ~artrrnnıtısini okumuş ve lüzumlu uı;:ıltt
mat aJnıış Ye lnırıhıf'I tamanıtııı kaLul ~lnıış ad ve 
itibar oluuurlar. 

5 - Ta~ irı Pdilen zanwntla gajri mflıkul iiç de 
fa lwğnldıktan sonra en çok ~rtırarıa ihale tıdilir • 
Aı•cak artırma bedeli nıuhamnıt>o kı) nwtin yüjde 
yetıui~ b~· şiı i lıulrı ı az vt'ya satış isıiy• ııin al<tcağı
tHt ruclıarıi oları diğt>r alacaklıllir buluııupla btıdel 
lnaııların o gayri rawnkul ile trnıirı, dilnıiş alacak
l a rlnıu nıPcnıuuııtlan fHzla,a cı~metzsa en cok aru . . . 
rarıın taalJlaiidli baki kalnıak iizere artuma 15 
gün daha tPnıdit ou brşirıei giirıti ayni s~alla ya . 
pıl~cak artll'nıada, lwdeli satış islİ)f'llİıı alacrtğana 
ı·iiclıauı oları diğtır ahıcuklılarırı o gayri Olfrıkul 
ile l• mirı tıdiıen alac<i kları nH cnıuurıdan fazlaya 
çıkm:.ıkşartilt>, tın çok arıırana ihale edilir. Böyle 
tJir bedri rlde edilnıf'zse ihale y~pılanıaı. Ve sauş 
talf~bi düştır. 

6 - Gayri mrnkul kt 1 ıuli~ine ilıalP. olunan Liru 
SP. dPrlıal veya vtırilen nıiihlel içınde parayı ver 
n.+·z~ .. ilıaltı kararı (rsholurrnrak keıHf j .. iruJtın ev
Vt>I ,.,. )tHs .. k tı· klifte bulorıan kimse arzetmiş ol· 
duğu luıd.,lle alnıağa razı olur~a ona, razı olmaz 
vt ~a hulurını :ı zsa heman on bflŞ giin müddetlr ar 
Lıı nıa~ a çı~ arılıp •·n çok artırana ilıft!e tıdilir. iki 
ilıale ara~ın<laki fark VP. gf'çen ~iinlflr içın ~· iizde 
5 ten h~sap olunarak faiz ve diğer zararlar a)· rı ... 
ca hiiknw tı:ıcf't kalm:ıksız111 nıPmuriytılimizce ah 
cıdan talı!"il olunur. madd ... [133] 

Mtızkt)r falırika .vukarıda güstPrilf>n tarilaltırd~ 
ru~rsirı icra nıemurluğu odasında işbu ilan ve ~ös 
terilen artırma şartnamesi dairPsinde satılacilğı iları 
olunur. 

Saym Mersin Halkmm Nazan Oit~atine 
karyola - Sanda/ya- Otomobil lô.ıtikleri 
Otomobil boyaları .. Bisiklet parçaları 

'l,optan ve perakende satılır 
Fiyatlar mute~il~ir. Saym müşterilerimize tes~illtgösterilir 
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ithalat - ihracat ve Komisyon evi 
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