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Edeıı'ııı istifa rci ip çekilir 
keıı, lıir çok politikacıl arın yup 
lığı gibi, bahane olarak lınslalı 
~ıııı ilPri sürmeyip do Chanılıer 
lain ile arasındaki ilıliliHı sami 
nıiyelle lııgiltere knmoyuna an 
!atması, lııgiliz - lıolyan münase 
belhıriuin mııhiy olinı tem·ir etti 
Q'i gibi, Avrupa polilıkasının l>a 
zı karıınlık uoktalnrıııı da ay 

dınlatmıetır. 

Avam Karnarnsıııda Ede n 

ve Chuml>erluiıı larafıııdan söy 
leneıı ııutuklrırı ve bunu takip 
eden müuukaşayı dınledikten 

eonra lııgili7.-İtalyaıı müzakere 
leri etrafında geçen gün işaret 
ettiğimiz esrar perdesiniıı erken 
kalkmış olduğunu söyleyebiliriz 
Aıılaşılıyor ki müzakerelere lı n ş 

lamuk leklıfi halyndaıı gelm iş 
tir, ltalyu büyük ~l"isi Grandi, 

şubatın onuncu günü, lııgiltere 
dış bakaııı ile fspaııya meselesi 

etrafında gt'ırüşürkoıı, İtalyaııın 
•bizimle müzakereye amade ol 
dugunu bildirdi > Chaınberlaiıı 
sözlerine şöyle devam ediyor : 

•Grandi müzakerelerin mümkün 
Oldugu kadar geniş tutularak 
biuabi Habeş fütuhatının res 

rnen tanınmasını ve fakat ayni 
zamandn lı:;panya meselesini ih 
ti va etmesini arzu elllkltH ıııı ııa 

ve elti• 

Chamberlaiıı'~ göre, hariciye 

\'ekili Eden cevab olarak, c Mil 
leller Cemiyetinin sadık azası 
gibi harekete mecbur olduğumu 
zu bildirdi ve bizimle İtalyanın 
umumi yatışmaya hakıl.rnten ha 
dim olacak bir anlaşmaya var 
ınaklığımızın Milletler Cemiyeti 
nin ve bilhassa Akdeniz devlet 
!erinin hareket tarzları üwrin 
de şüphesiz ehemiyetli surette 
ınüessir olacaQrnı ilhe etti • 

•Ben iso• , diyor Chamber 
lain «umumi yatışmaya Amil ola 
caaı tebarüz edince, İtalyanın 
Rabeşistandaki vaziyetinin ta 
nınmasına taraftardım > 

Görülüyor ki Eden ile Oha 
lllberlaiıı arasındaki ihtilAf. yal 
nız müzakerelerin başlanmasına 
sıra gelip gelmediği etrafında 

değildir, Eden Milleıler Cemiye 
ti ve lrıgillereniıı sözüııe güve 
nerek arkasından yüriiyen Ak 
deniz devletlerini bir olub bitti 
karşısında bırakmaktan çekin 
rniş, Chamberlain ise, umumi 
barışına yardımı olacak her şe 
'Yin caiz oldugunu düşünerek 
bu noktada vicdanını tatmin et 
tikten fılonra Haheşistanı tanıma 
'Ya karar vermiştir, Fakat, usla 
ÜhamberlHiıı, Mılletler Cemiyeti 
Din haysiyetini korumayı da ih 
ıtıal etmiştir : ltalyaya yaptığı 
tehliğde varılaı·ıık olan aranfma 
nın, Milletler Cemiyetinin tasdi 
kına arzedilecegini ve fngiltare 
nin, Milletler Cemiyetine böyle 
bir tavsiyede bulunabilmesi için 
İtalyanın bu arada İspanyaya 
•gönüllü> göndermemesini bil 
dirm iştir, Cham berla in Milletler 
Cemiyetinin müşkülpe~eııtliğini 
Musı;ıolinin gözleri i>ııüııde salla 

hrıtk halya diktatörünü kor 
kutınak hıtemiştir, Bir taraftan, 
Milıetler Cerniyetiııi tatının,di$ter 
taraftan da Mussoliniyi URiu ha 
tekete bağlamak gibi iki hedefi 
iöz önünde tutan bu diplomasi 
lllanevr11ıoa di1ecek JOk ! 

1' r of es ör 8. Hasan Reşit Tankut 

Dün sinema binasinda mü
him bir konferans verdi 
Çok faydalı olan bu konferans 

alaka ile dinlendi 
EHelki gün tehrimizi eeref 

leııdire ıı Marllş mebusu B. Ha· 
san RAşit Tankut dün saat on 
altı bu~ukta şehrimiz sinema bi 1 

ııasıııda ı:ok kıymetli ve illmi 
b ir koııfenws çerm iştir. 

Koııferanı:;ta Vali ve Parti 
başkanımız H. Rüknüddin Naso 
hioğl u, Bel d iyti çe Halkavi reis 
!eri, l\üllür ve orta mektep di-

· reklfırleri, Avukatlar doktorlar 
orta vo ilk okul öğretmenlerin· 

den ekst•risi, birı:ok münevverler 

1 

ve knlulııılık lıir halk kiitlPAİ hu 

Çı 11 lH .v ya releri 
40 Japon tayyaresi-

ni tah1 İp ettiler 
Şanghay 24 {Radyo) - Çin 

menbalarınd :rn bildirildiğine. gö· 
re 36 Çiıı tayyaresi Formur. ada 

ları üzerine uçarak bombardı · 

man yapmışlardır. Bombardı· 

mnnlar neticesinde 40 Japon tay 
yaresı talil iv cllll1111~ 'o il.ı.t ...... 

gar ile bir benzin deposund ıı 

yangın çıkarılmıştır. Çiıı layya· 
releri salimen a\•det etmişlerdir. 

Şamda · 
Muhalif liderler 
mahkum edildi 
Şam 24 (Radyo) - Muhalefet 

lider:erinden Münir Aclilni ve 
arkadaşları gayri kanuni siyasi 

toplantı yaptıklarından ve iğti 

eıışlara sebebiyet verdiklerinden 

dola)ı dörder ay hıtpse malı· 

kum ec1 ilm işlerdir. 

Bütün bu izahattan çıkan 

netice şudur ki artık ltalya-ln 
giltere müzakereleri baelamış ve 
halld müsbet netice7e doğru hay 
li ilerlemietir, Eıaıen anleema 
nın ruhu, müzakere ruznamesi 
uin hazırlanmasındadır, Ruzna 
me hazırlandıktan sonra, her iki 
taraf da her noktada kareı tara 
fın görüşünü bildiği için anlae 
maya varmak zannedildigi ka 
dar zor değildir, Feri gibi görü 
nen bu mesele hakikatle esasa 
taalluk eder, Eden ile Chamber 
lain arnsmdaki anlaşmazlık da 
ruznamenin haz1rlaııması mese 
lesinde çıkmıştır, 

Bu vaziyetle lngilterenin Ha 
beşistandaki ltalya İmparatorlu 
ğunu tanımasına artık bir olup 
bilti nazariyle bakılabilir, Propa 
ganda meselesi de tabii keodili 
ilinden halledilmiş olacak: İtalya 
rad1olarının bundan böyle sö 
mürgelerde lngiltere idaresinin 
adaletinden bahsetmesi beklenir 
On sekiz aydaııberi halya rad 
yolarını dinleyenler de bu rad 
yolarııı o zaman mı, yokRa eim 
dı nı i doğru HÖ}·l11d kleriııe nıe 

r nk edip dııracuklıırdır, lnsaıılur 
aldana aldaııa olgunlaşır, 

lspanyu meselesiıuı gelince; 
hılya eüphesiz gönüllülerini ge 
ri 9ekmeıe muvafakat edecek ve 

lunmuetur. 
Konferans zamanından ev· 

ve! sinema binası tamı:lmeıı dol 
muş ve lrnricten sarıdalya getirt
mek mecl.ıuriyeli hAsıl olmuştur. 
Alkışlilr arasmda kürsüye çıkan 
hatip Vali tarafından gelenlere 
prezante edilmietir. Konferans 
bir saat kadar devam etmiştir 
ve gelenler tarafından derin 
bir alAka ile dinlenmiştir. Ehem 
miyetine ve yüksek kıymatine 

binaen bu tetkike müstenit koıı 
fprıınAı nynPn nPşrAcf Pr.P~iz. -

DOVYetler .,. 

Deniz filolarını 
kuvvetlendirecek/er 

Moskova 24 (Radyo)- Halk 
komiseri beyanatla buluuarak 
Sovyet filosunun takviye ertilece 
ğini ve bu filonun dünyanın en 
mükemmel gemileri olacağını 

söylemiştir. 

Cin - Janonva 
Tayyare döğ'/Jşleri 

Tokyo 24 (Radyo)- 12 Çin 
tayyaresiuin Japon kuvvetleri 
üzerine uçmak üzre olduğu öğ 
renilmesi üzerine tertibat alın 

mıştır. 

Kudüste 
Askeri hareket 
Kudüs 24 (Radyo) - İsyan 

mıntakasında l>üyüh mikyasta 
askeri harekat başlamıştır. Ha-
rekAta tılnklar da iştirak etmio 
tir. Tayyareler bu mıntakalar 

üzerinde istikşafta bulunmakta 

dır. 

işgal ettiği Majorka adasını le 

panyollara geri Vlırecek lir, Fa 

kat böyle bir vaziyetin, Franko 
nun muzaffer olmasına mani ola 

oaaı oüpbelidir, Esasen Franko 
nun muzaffer olmasını bu gün 

belki İngiltere de isti1or, 

Eden f ogihere kabinesinden 

çekildikten sonra geride kalan 
larla otoriter devletler arasında 

me1dana gelecek 8'örüı birlili 
en ternaeyonal münaaebetlerin 
diğer sahalarında da ı1nlaomaya 

Vlirılmasını kolaylaştıracaktır,Fa 

kat bu gün bütün gÖ7.ler Fran 

sa üzerine çevrilmiştir, Acaba 
lngiliz siyaseti yeni istikamet 
takib etmelte başladıktan ı>onra 

Fransanın vaıiyeti ne olacak ? 
Halk cephesi hükumetin iktida 
ra geçtiQi gündeuberi, Fransa 
mukadderatını önce İngiltere 
dostlu~una, sonra da Sovyet mi 
sakına dayamıetır, Otoriter dev 

letlerle anlaean İngiltere, Fran 
sayı Sovyetlerden ayırmak için, 
tazyik edeıı de fransa hükılme 

tı, lııgıllere VH ~ovyt!t dosllııkla 
rıııdırn hiriııi ıen·ıh t:'lmtık mec 
buriyetinde kalırAA. nasıl bir 
yol takip edecektir? lote bu gü 
nün en ehemiyetli suali , , , 

«ULUS• A, Ş, Jı;SMER 

B. Suphi Bereket 
Türkiyeden hayranlıkla 

bahsediyor 
llatay Türk memleketidir. Buranın 

Arapları da Türktür, diyor. 
Antakya ( YenlgOh ) - Dnn 

ş~hrimize geldiğini yazdığımız B. 
Suphl B('reketle konuşan bir ar
kadaşımız. T!lrklye}e sebebi zlyı:ı 

retlerini ve intibalarını sormuş, 

kendisi 5imdillk siyasi beyanatla 
bulunmak istemediklerini söyliye 
rek muharrlrlmlzle şuuları konuş. 
muşhudır: 

- fUrklyede gördOğOm bOs· 
nUkabulden çok memnunum. Ya 
pıhın lnkılılplıt yllkselen TUrkiye 
oln on yıl içinde bu k&dar mrı

kPmmt•lleşmt'sine insanın lnana
mıyacıığı geliyor. Milli bankala· 
rın ltlbım, şö ıendOterlerin mUt
hiş taallyetı, zirautıu lslabı, sana 
yllo inkişafı on seneye değil an 
cak asırlara sığacak işlerdir. Bu 
azametli TOrklye kıuşıc:ında Ata · 
IOrke Alt.ışark demek dııbıt değ· 

rudur. 
-Bundan böyle füıtayda mı 

oturacaksınız? 

- Ben zııten Hataylıyım. Ve 
TUrkllm, ecdadım, 8nam bıtbam 

vı:> hntun allem T!lrklOr. Gayem 
anavatanımm reuıu vı:ı boououu• 

temindir, 

Siyasetini değiştir
miyecek 

Vaşington 24 (Radyo)- Yük 
sek ve Amerika namına söz söy 
lemeye salılhiyettar bir zat: Son 
hıldiseler üzerine Amerikanın 

siyasetini adla değiştirmiyeceği 

ni söylemiştir." 

Misafir Me~uslanmız 
Tarsusa gidecekler 

Enelki gün şehrimize gel 
diklerini bildırdiğimiz mebusla 
rımız profesör Hasan Reşit Tan 
kut, Ör~eevren ve İbrahim Dıb 
lanın bu gün öyle trenile Tarsu 
sa gidecekleri ve bir gün de 
Tarsusta kalacakları haber alın 
mıetır, 

Halkevi Gösteril kolu 
Cumartesi günü ak
şamı bir temsil 

verecek 
Halkevi gösteri komitesi ta 

rafından bu cumartesi akşamı 

Halk sinemasında Alay on 11ru 
na bir temsil verileceği haber 
alınmıştır, Gösteri koıııitf'Sİ tem 
sil edec~kleri eserin provalarına 
her akşam devam etmektedirler, 

Halkevinde 
Konferans 

Dün saat 20,50 da Halkavi 
ırnloııuıııia nıehuAlarırnızdan Bay 
Ahdurrııtıınıııı Silini tarııfından 
cnnreıwiye> me\' ZUtı etrafında 
bir koııferaııs verilmiş ve konfe 
ransda bir çok bahçe sahipleri 

de bulunmuılur, 

- Hııtııy dövası b1:1kkındt1 ne 
dllşUnUyorsnnuz? 

- H11tay davası bitmiştir. Bu· 
rası TUrk ekseriyetinin bulundu. 
ğrı blr TOrk memleketidir. Bura 
nın Arabı da Tllrktur, TOrkU de. 

- Birkı:ıç ay önce yine Antak 
yaya gelmiştiniz. DllnkO ve bu· 
gUnk!l Antakyada ne fark buldu 
nuz? 

13ug0n, hakikat biraz daha 
ı:ınlnşılrnıştır. Eğer bazı kimseler 
hukikdlen siyasi bir pıtrtl kurmak 
1:1rzusnnd11larsa, kapısı herkese 
açık olan Halk partisine girsinler 
Halk partisinin programı Anayas11 
ve statonlln çerçevestndenlr. 

- TOrklyenln Surlyeye karşı 
duyguları: 

Çok dostane ve sıımimldlr. 
TOrkiye, Surlyenin de Irak, Mısır 
ve Hicaz gibi mUstukil olmasını 

dlleyor ve bOyQk bir ağabey sı
tatile Suriyeye elinden gelen iyi 
liği yapmak istiyor. 

Bay Suphl Bereket Tilrklye· 
venin bugQrıkU vUksellslne brşı 
cıuyuu~u lıoy ıo.ru~ı .... A. ...... J ... __ 

sözlerine son vermiştir. 

Kazaı1c 
v(,rgisi icin 
Maliye Vekaletinin 

yeni bir kararı 

Karar alakadarlara tami
men bildirildi 

Beynırnamoli mükellefler 
meyanına ithal edilmış olan itha 
lat v~ ihracat ile uğraşanlar, , ti· 
caret ve zahiro borbası bulunan 
yerlerde hu borsalarda alınıp 
satılan mallar üzorine komüs
yoııculuk yapanların 937 mali 
yılı lııışıııda evvekli m'ükollefiyet 
şek i lloriııe göre almış oldukları 

ı uhsat tezkerAleri haı çlarının 

938 ikinci kAııuıı ayındsn sonra 
heynnnumelerinir tAbi olduQu 
hıırca ıblAğ odilmek istenildiğini 
y1:1pılan müraı~aAt ve gazele nee
riyalından anlayan Maliye VekA 
leli kazanQ vergisi kanununun 
ruhsat tezkerelerinin ne zaman 
alıııacaklnrı, bir mali sene iQin 
muteber bulunduklarını ve muh 
telif mükellefiyet şekillerine gö· 
re ruhsat tezkereleri harçlarmm 
mikdarını tayin ve tasrih edou 
maddelerini hatırlatmıetır. 

Zaten yeniden be7anname 
usulüne tliui tutulanlarımn 38 
malt yılı kazanç vergilerinin ev 
velki hükümlere göre alınacaQı 

açıkça yazılıdır. Onun için mü
kelleflerin 37 mali yılında alrlık 

Jarı ruhsat lezkorolerinin 25 lira 
tık tezkere tebdili ve harç farkı
nın istifası OÖyle dursun, 38 ffiR· 

li yılı mükellofiyet oekillerinin 
de~iemiş sayıl:ncsına dahi imkln 

yoktur. Dundan dolayı kendile· 
riııdeıı gayri safi gelirli mökel

leflerin t&bi oldukları tezkere 

-Sonu lklocicJe-

p 
ar, 
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Uıntımi imar planını 
eden Rapor 

izah 

Raporu aynen nefrediyoruz: 
-2-

Böyle bir köprü ile yolun 
ray üzeriııden geçirilmesi \·esaiti 
nakliye selameti için herhalde 
ldzıındır. Çünkü çok geliş gidişi 
olnn tren hnttıııııı ayni tarzdaki 
bir cadde ılo ayni yiikseklikte 
biı birini knt etmesi hem tehlike 
yi ve lıoıııd o manioyı mucip olur 
(Nokta R) lıu caddo seyrini ta· 
kip edurek Vo noklnsında kurlu 
hış caddcı;iııe \' asıl oluyor. Ve 
devam ederek reni yapılmış or· 
ta mektol·e kadar uzaııı:ror. Bu · 
radau itibaren cı:ıdde, mevcut ya 
pı!arak yararak, .J noktasındn 

8tlifke caddesiııe tesadüf ve t>u 
rndan itibaren onu Silıfke cadde 
si takip ediyor. Bu yarılmanın 

icra olduğu yerde lekı de ve tam 
olarak tetkikat yapılmıştır. Pid 
nııı gösterildiği gibi, buradaki 
mevcut kıyınelli yapılar dikkatli 
olıuak muhafaza edilmiş va cad 
deler bunlarııı etrafından guçiril 
miştir EHeldc!! etrafında bina· 
lar yapılmış olan k u r t uluş 
c a d d e s i müstesna olmak 
üzore, bu caddenin etrafında bi· 
nalar yapılmıyacaktıı. Yarılma 

esnasında muhafaza yapılması 

icap eden biııalara merkez cad· 
desiııden değil diğer yan cadde 
terden yol açılmalıdır. Çünkü bu 
binalar arasıııda olan insan gi· 
dip gelişi, vesaiti nakliye merkez 
caddesi içiıı hassas bir tnciı ve 
tehlike noktar.:ı teşkil eder. 

.,., c,ıuu e şenrı vesaitı nakli· 
yesinden amudi fıkrasını teşkil 

edecek ve en çok vesaiti ııakliye 
geliş gidişiııi kendi üzerinde tu· 
tacuk hu caddenin yükünü azalt 
mak ve yalnız gelip geçici olan 
vesaiti nakliyeyi Şf1hirden uzak 
tutmak için bir muhit caddesi 
proje edilmiştir. Bu cadde dE:ı 

hemen, yukarıda zikr edilen 
k f prüııün arkasıııda y11ni R nok 
t<ısmda Tarsus caddesinden ay 
rılıyor 'ttı tam 700 metre garbe 
dob'ru uzanıyor. Sonra cenubi 
garbe bükülerek takriben deni· 
ze müvazi olarak devam ediyor. 
Bu cadde çırçır fabrikasının şı· 
mal tarafıııı çerçiveliyerek de· 
um eder ve toprak tepeye gi· 
den caddeyi kat ettiği yerde 
(Nokta E) cenuba bükülerek 
Menin nehrinin üzerinden geçer 
ve 150 metre uzayarak, mevcut 
ve Silifkeye gideıı caddeye tesa· 
düf eder. Bu caddenin etrafında 
da ınşaat yapılmıyacaktır. 

Bu iki merkez caddenin şe

hir kenaı·larına düşen kısımları· 
nın etrafına yeni bir surette a· 
Q'açlar dikilerek toza va gürültü 
ye mani olunacaktır. Bu cadde· 
lerin genişliı}: 17 metre olacak· 
ıır. 

B - 3 üncü derece caddeler 
PIAnda sarı çizilmiştir. 

Şehrin ortasından geçen bi· 
rinci derece caddenin cenup ta 
rafında, üç adet 2 inci derece 
cadde ve bu caddeye asılı olarak 
projo edilmiştir. 

Bunlardan birincisini limana 
giden ·~adC'e teşkil ediyorki, bu 
husu11ta limandan baha edildiği 

zaman malumat verilmiştir. Bu 
cadde bilAvasıtu mevcut Ur.ıy 

caddesile birleşiyor. Ba cadde 
fırsattan istifade edilerek tanzim 
edilmiştir. Çarşı mıntakasında 

tttkriben yeni cami yanında bae 
)ayan bir cadde, sonra iki müva 
zi caddeye ayrılmıştır. Bunlar· 
dan eimaldeki şarktan garba ve 
cenuptaki de garpten farka olan 

ve11aiti nakliyeye idare edecek· 
tir. PazRr halının garbinde, bu 
iki cadde de olan vesaiti nakli· 
ye gene birlaşlirilerek sinema· 
nıı: önünden geçirilmiş ve niha 
yel ınel'kt:z CRddeye vasıl edil· 
miştir. (~okta K) 

Ceııupta bulunan bu cadde 
lerdeıı üçüncüsü, J noktasında 

merkı:ız caddesiııdırn başlar ve 
me\·cut Kışla caddesinden istifa 

de <. derek gene H noktasında 

merkez caddosine müntehi olur. 
Atatürk parkının şimalinden ge 
çen ve e\'\·elden mevcut bulunan ' 
bir cadde (O noktasından J nok 
tasına kadar) bu iki ı·addeyi b r 
birine rapt eder. Bu irtibat cad· 
desinin vesaitini merkez caddesi 
kendisine celp ettiğinden \•e bu 
nun yükünü azaktığından dola 
yı, bu irtibat caddesi, Aıatürk 

parkını etrafında toplanmış olaıı 
resmi vo umumi l.ıinaların sevk 
caddesi vazifesini görmelidir ve 
bu caddeden yalnız otomobille 
rin geçmchine müsaade edilme· 
lidir. 

5 adet ikinci dereceli cadde 
ınerke7. ve muhit caddesiııi bir· 
birine rapt elliği gibi ayni za· 
manda bunlar şehrin şimal kıs· 

mını merkez cadd<'sine rapt o· 
der. 

Bu caddelerden birinci.si şi· 
mali şarkiden başlıyan m~vcut 
,.,. , • .. . . _._: •'""" ~auue 
nin mühim bir kısmı zaten ya· 
pılmış bir haldedir. Bu cadde 
şehrin merkezi ile tayyare mey 
danı aruımıda olan vesaiti idare 
edecek. Bunlardan ikincisi evvel 
ce bahsettiğımiz ve gene mühim 
bir kısmı yapılmış olan ha11tane 
caddesidir ki bu da ikinci Stı)" 

yalı istasyonuna giden vesaili 
idare edacek. 3 üncüsü, az imar 
edilmiş ve evvelden mevcut cad 
dt terin birinde yani K noktasın 
dan başlar ve F. noktasında 

merkez caddesine tesadüf eder. 
Nihayet 1 ve H noktalarıııdan 
başlıyan ve cenuba doQ'ru uza· 
nan iki ade1 ikinci derece cad 
delGr tesbit edilmiştir. 

Muhit caddesinin şimalinde 

bulunan amele mııhallesi, bir ta 
raftan hastane ca'idesile ve di· 
ğer taraftan da yeni bir cadde 
ile etrafına açılmış bulunuyor. 
Bıı yeni cadde G noktasında 

Muhit caddesinden başlar tayya 
re meydanı binası yanından ge 
çerek, şimala doğru orıa değir· 

mene giden caddeye müntehi 
olur. 

Bu nevi caddelerin genişliQ'i 
ehemmiyetine göre 12 veyahut 
14,5 metre olarak tesbit edilmiş· 

tir. Bunlar10 etrafında, birinci 
derece caddelerin aksine olarak 
evler yapılabilir. 

C) İskAn ve caddeler (plAn 
da çizilmemietir.) 

Umumiyetle kazaların, cad 
delerin birbirini katettiği yerler 
de vukubuldoğunu nazarı itiba 
ra alarak, bu ceddeler bilvasıta 
ve ayrı ayrı olarak vesaiti nak· 
tiye caddelerine vasi edilmemie 
lerdir. Bu caddeler toplu cadde 
ter haliııe getirilmie ve bu top· 
lu caddelerde mümkOn olduğu 

kadıır az noktalarda vesaiti nak 
liye caddelerine raptedilmiştir. 

Ve böylece bunlar mahallenin 
vesaiti nakliyesini baş caddelere 
sevkedecekler. Misal olarak spor 
1ahasının eimalindeki F · E 1 

görüşmeleri çıkmaza düştü 16-22 şubat ayı haf 
Londra, 24 " Radyo • -

İngiltere ilo İrlanda arasında 
yapılan müzakere çıkmaza gir 
miştir 

İngiliz kabinesi bunun mü· 
zakereı:ıi için bir toplantı yapa· 
caktır. • 

8. T roçkinin oğluna 
tekrar otopsi ya

pılacak 

tası içinde alım ve 
satım durumu 

BUÖDAY 
Bıı hHfta şehrimize 1056 ton 

buğdüy gelmiştir. Borsada altmıı 

ton Anadolu ve yoz ton şark ser 
ti muamf'le görmOşlDr. Anadolu 
serti 5 kuruş 39 santimden şıırk 

serti 5 kuruş 40 ı;antlmcen satıl 
mıştır. Geçen batta muamele ol· 
mamıştır. Harice 1200 ton mua· 
mele görmnştor. Tıtbmlnen sevk 
mlkdarı 4080 tondur, 

ARPA 
Bu hııfhı 155 ton arpa gel

miştir. Borsada 215 ton muamele 
görmOştUr. Fiyatlar vagon teslimi 
uzııml 3,94 nsgarl 3,87,5 M. fob 

Paris, 24 "Radyo,, - Troç· 
kiııl hastahanede olan o~luna 

yapılan ameliyatta Beltonikten 
öldüı}ü anlaşılmıştır. Troçkinin 
talebi üzerine tekrar ceset üze· 
rinde otopsi yapılacaktır. 

Meksikoda ~üyük ~ir infilak 
, 4,225 kuruştur. Geçen baflH mua· 

mele olmamıştır. 

1 oldu 
8 kif i 61dü 1 o 

yaralandı 
k 

. . ı ,,, 
Nevyork 24 "Rayo,, - Mek 

sikode evvelki akşam bir maıteıı 
ocağında müthiş bir infilak ol· 
muştur. Garbooik gazlarla dolu 
bir depo da yangın çıkmıştır. 
60 amele evi ve bazı tes!sat yı· 

kılmıştır 8 ölü 10 yarsılı vardır 

caddesini alabiliriz lskAn cadde 
leri mühim olarak denize amut 
vaziyetle yapılmıştır. 

Bu suretle iskan mahallele· 
ri deniz rüzgarına açık buluna· 
caktır. Toplu caddelerin genişli· 
lt. • • ....... __ - . - - •. n.aul\JK. ve 
kısalığına göre ya 12 vo ya 9,5 
metro olacaktır. fskAn caddele· 
rinin g~nişliği kat'i olarak 9,o 
metro olacak. 

Bütün caddelerin genişliQ'i 
inşaat ve yol kanununa taban 
tesbit edilmiştir. Hususi bir lev 
ha (4042) mevzubahis caddelerin 
profilini RÖstermr ktedir. 

B SERBEST SAHALAR 
1- UMUM i MALÜMAT 
Spor ve iadei sıhhat için 

ayrılmış olan serbes sahalar, 
caddelerin şebekesine benzer, ye 
eil bir şebeke teşkil ederler, bu 
sahalar uzun ve kısa gezinti fır 

satını verdiği gibi gezicileri şeb 
rin merkezinden tışarıya do~ru 
tabiat abidelerine sevkederler Bu 
Abidelerden en mühimi tabii de· 
nizdir, onun için bütiin bu yeşil 
eebekenin en mühim hedefini de 
deniz teşkil etmektedir. Bunlar 
dan mada bütün vesaiti nakliye 
merkezleri ve umumi müessese 
ler rahat yaya yollarile denize 
açılmıştır. 

Bu yeşil şebekenin sıhhi 

vazifelerinden başka, yangından 
tikeye eoen mıntakalar olması 

da mühimdir. Harp zamanların 

da vuku bulan hücumlardan te· 
vell~t edecek yangınların yayıl· 
mamasına mAni olmak gibi mü 
him vazifesini de unutmamak 
IAzımdır. Bu mesele bilhassa 
Mersin için mühimdir . Çünkü 
burası sahil şehri olmak itibari· 
le, yapılacak hücumların en iyi 
hedefini teşkil eder, bu mıntaka 
tarın tesirli olması için mümkün 
mertebe büyük olmaları 14zım 

dır. Bu yeşil ııahalar tasarruf 
noktai nazarından mümkün olan 
en küçük ölçüye irca edilmiştir. 
Buna bilhassa eskişehir içerisin 
de dikkat edilmiştir. 

Bu serbest yeşil sahalardan 
m"da şehir içerisinde ve yeni 
şehircilik noktai nazarından fıty 

dalı ve elzem olan küçük oahçe 
ler eekliııde yeeillikler proje e· 
dilmiıtir. 

lhrııcat yoktur. T11bmlol stok 
mevcudu 2480 tondur, 

NOHUr 
Bu hatta mOvaredat li5 ton 

dur, Borsada 80 ton muamele gör 
mDştor. Azami fiyat 6,125 asğarl 

flyut 5,75 kuruştur, ihracat yok 
tur. Stok tahminen 164 toı.ıdur. 

ACI ÇEKiRDEK iÇi 
Bu harta Borsada 33 kuruş 

tan 4500 kilo muamele görmOş 

ve 12 844 kilo ihracat olmuştur 
ANALiZ 

Bu hHfhı buğday, çavdar, A· 
nadolıı arpası ve yeril Yulaf 11na 
llzlcıl yapılmıştır. 

Hususi idareler için 
rapor 

İç Bakanlık, husust idare· 
ıv. ıu •cı~ıyeıı hakkınaa Başkan 

lı~n verilmek üzere bir rapor 
hazırlamıştır. Rapor bu günler 
de bAşkanlığa verilecektir. Ra· 
porda hususi idarelerin daha 
rasyonel işlemesi tedbirlerinden 
bahsedilmekte hususi idarelerin 
kuruluşundan beri geçirmie ol· 
dukları dl-'ğişikliklerile bunların 
safhaları ve bugünkü vaziyelleri 
izah edilmektedir. 

Kazaııc 
Vf,rgisi için 
Maliye Vekaletinin 

yeni bir kararı 

Karar alAkadarlara tami
men bildirildi 

Birinciden arhın 

harclarından fazla harç alınma· 
sına ve beyannaml11iler gibi 25 
liralık ruhsat tezkeresi verilmiye 
cektir. Yalnız bu mükellefler 39 
malt yılında beyannameleri üze· 
zinrien vergiye IAbi lululabilme 
leri için 38 takvimi yılı baeın · 
dan itibaren kanunen tutmaQ'a 
mecbur oldukları defterleri tas· 
dik ettireceklerdir. 

Bu mükellefler 39 mali yılı 

başından itibaren beyannamele· 
rin ıAbi olduı}u 25 lira ık ruhsat 
tezkeresi almak mecburiyetinde 
olduklarından 37 mali yılı iç:D 
evvelki hükümlere göre aldıkları 
ruhsat tezkeresi harçları ikmal 
edilmediği gibi ikmalen ahnmıe 

olan harç fabrikalarının da der· 
hal red ve iadesi istenmektedir. 

39 mali senesinden önce iti 
ni :erkeden bu gibi mükellefler 
adına 38 yıl baoından terk tari· 
hine kadar verecekleri beyanna 
meler ÜMriııdan vergi alınması 

IAzım geldiği halde bu vaziyet 
lercie 39 dan evvel tezkere harç 
ları alınm17acaktır. 

, , 

Dünyanın en faal 
Kadını 

Dünyanın en faal kadını 

Amerika Cumhur Reisi B. Ruı· 
\'elt'in eşidir. Bu kadın kocasına 
da kAtiblik ettiği için Cumhur 
Reisinin bir çok vaıirelerini ıra 

Pder. Bayan Ruzvelt maruf bir 
sosiyolog oldu~undan eelıir ıe 

hir dolaşır ve kadınlık meselele 
rine dair daima konferanslar 
verir. Amerikan gazetelerinin 
yaptıQ'ı bir hesaba nazaran Ba 
yan Ruzvelt son beş sene zar· 
fında tayyare, otomobil ve ei· 
ınendiferle 200 bin mil katetmie 
tir. Yalnız son seue zarfındaki 
seyahatleri 45 bin mil tutuyor. 
Bayan Ruzvelt en ziyade lrenle 
seyhati tercih ediyor. Çünkü 
trende a{iderken çalışmağa fırsat 
buluyor. Bu faal kadın 1937 ıo· 
nesind& bir koferans turnesine 
çıkmış ve yüz şehirde koııreraııs 

tar vermiştir: Bundan başka Ba 
yan Ruzvelt her gün bir gazete 
makalesi yazar ve mektuplarına 
cevap verir, bir sene zarfında 

10 bin meklup yazdığı vakidir. 
Taba bu kadar muazzam itleri 
halletmek için muayyen bir pro 
grttm tatbiki IAzımdır . Onun 
için göreceği işleri haftalarca, 
hattA aylarca evvel tesbit eden 
Amerikanın birinci bayanı unva 
nıoı taşıyan Bayan Ruzvelt ga 
yet sade bir baynt sürdüğü için 
kadınlar tarafından gıpla edile
cek bir hali yoklur. 

Zencilerde ufaklık 
merakı 

Paralarının kıymetile son se 
nelerde çok meşgul olan medeni 
devletlerin para mütahassısları 

vahşi ve yarı vahşt milletlerin 
bu dertten adde olduklarını sö1 
)Qyorlardı. Halbu ki bunun böJ 
le olmadığı ve zencilerin de bir 
para derdi olduQ'u tlnlatılıyor. 

Çünkü lngiltere tarafından Su· 
dana gönderilen ufaklık parala• 
rın hepsi az 111man zarfında 

kayboluyor. Zenciler ellerine 1re 
çirdikleri mangırları bucak bu• 
cak saklıyorlar, bir daha me1· 
dana çıkarmıyorlar. Bu yüzden 
orada daima ufaklık buhranı ha 
ııl oluyor. Altın veya gümüe pa 
ra saklansaydı ne ise, halbu ki 
piyasıtdan kaybolan paralar ba 
kır paralardır. Bunun önüne 
ge~mek istiyen İngiltere hOkA· 
uaeti para yerine alümiııynmden 
mamul fişleri tedavılle çıkarmıı 
tır. Fakat bunlar da az zaman 
sorıra kaybolmuştur. Sudandaki 
İngiliz memurlan yı,rlilerin bu 
paralarla küpeler, gerdanlıklar 

1 
ve d11ha birçok zinet t-O)'ası yap 
tıklarım m~ydaııa çıkarmıelar· 

dır. Şimdi yeniden öyle ser& bir 

1 
maddeden ufaklık para yapıla· 

caktır ki yerliler bunları allerin 
deki basit aletlerle delmeae ve 
döğmeQ'e muvaffak olamıyacak 

lar ve onun için saklamaktan da 
vazgeçmeğe mecbur olacaklardır 

Kaçkiıiyiz 
1935 - 1936 da yer yfizünde 

1,900 milyon yafamıı. Bu sene 
bu sayı 2,400 milyonu bulmuı 
Yer yüzünün nürusu şu niıbet 

dahilinde artıyor: Avrupada%t,1; 
Afrikada 1,2; Asyada 1,8; Ameri 
kada 2,2; Avusturalyada 3,3 

Büyü'k tehirlerin nOfusu art 
tıkça, sayfiye yerlerindeki nO· 
fus da azalıyormuş . lıtatiıtik 
bilginlerine göm 2000 senesinde 
Nevyorkun ııüfuMu 200 milyon 
Londranıu 80 milyon, Parisio 60 
milyon olacakmıı. 
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icel defterdarlığından Kazanç vergisi i~~arramesi 
~lahall~si Tarh no 
mahmudiye 149 
Silifke 
kirtımithane 4 J 

Silifke 

. 
seıwsı 

935 
vflrginiu oo L. k adı ihbarname Tarih no. 
12-6 7 arrıa vul zade 6-t;8 ı 3-5 93 toptancı 

is mail 
936 t isa çavuş mer.l 3·49 ı 2- l 1 936 bak kal 

malınnıclh-· e 132 935 38 26 sabık zira-9-418 ihbarname hakkal 
ti 

at bank uıPmuru nuri 
malınrntiiye 

mahmudiye 

sebzP hali 

)) 215 

579 92~ 21-62 ali g. rıza lo-2-37. ı 13 kararı 6-15 
t~lkik itiraz kom sayılı ihLarnamf>si'e 

935 3 nwhnwt g. sa . ihharı•ame 22-12-37 ta
lih suphi 12-1141 rihli terzi 

oıahmudi~· e )) 296 19;_s4 15 cemal g ibra· 
him 4-804 ihhanıanıf> 26-4·934 bak-

kal 
cami ş .. rif 925 1934 4o 56 miikr1>nıin o~lu nı .. ıuuPt 12 84-

nolu ilaharııanıtı 24 lo 37 l~rilılidir 

i L A H 
lçel Def ter~arlığmsan 

vP.r gi uıalıallasi s .. rıt'~I 
nıiktarı 

vergınrn 

nevı 

ıııükellefin 
adresi 

lira k. 
126 oo kiremithane 933 kazanç marangoz 

ilyas oğlu 
yordan 

T .. tk iki ili raz kom is~· orıu n un 22· 4 9a 7 giinlii 
vtı ~96 sa~ılı ka1arilP- 010 lf> zanınırn kaldırılma 
sı ve 200 lira lwcff•li ictır iizt'riıtdt'rı dokuz ay :?o 
giinliik vtırginiu istıfası lazım geldiği ilAo~rı leb 
li~ olu nn r. 

i L A H 
Tarsus mal müdürlüğünden 

ruu ham lllP.11 

kıym~li 

20 

ıo 

20 
c.ı. 

04 
l () 

düıaü ru evlek •ıe vı lıu 1 nnduğu 
\er 

6 oo hağ_\' t'J'İ Namrun ömr.r 

2 
6 
o 

o 
•) ... 

00 
00 

02 

02 

" ,, 
la da 

,, 

oğlu 

" ,, 
" ,, 

namrun ulu· 
mtırPS 

• ,, ,, 
Oo lıa11~ ma 

" " h .. fk .. rt~ 
cıs 6 oo ıarla ağzı delik 
Yukarıda )azılı y.-di parça fllHYetli f(Ct)fİ men. 

~ul~ lt'nılikt'n satılnwk ii·tre 1 mart 938 tarihin 
d .. n itibaren 20 giin ruiicldPllP. uıiizay1>d~ye ko
ıwlnıuş VP. 21 naarı 938 p~ıar r.rl~si günü ilrnlei 
kath···~iuiu icra kılınacH~ı ilArı olnnnr. 

i l A N 
Mersin Cum~uriyet mü~deiumumiliğinden 
235 lira 74 kuruş lu~d..Ji kt'Şifli ıuersin ceza 

evi11in kapı vo pPııctırt-lt>rin l~ll~ ördiirülmesinin 
pazarlık sur~til.- yaptırılnıHsına ~arar vt>rifmiş ol
duğundan laJip olalııar 4 nıarl 38 cuma günü saat 
lo da C. M. uuaımiliği makamında laazır bulun 
ruaları ilan olunur. 25 -27 

1 

Mersin pıyasası 
•••• 

24-2-938 
K. S. 

Pamuklar 
Klevlant 41, 
Dağ mala 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 

Kozacı parlağı 

5,50 
24 2f) 

buğday - çavdar 
Sert şark 5,,30 
Yumuşak b.,25 
Yerli buğdayı 4,,4 2 
Çavdar 4,,S5 
Anadol yulaf 4.00 

Anadol 
Yerli 

arpa 
3,87 

3,,6i 
Nohut eksb'a 
Fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sablep 
Tatlı çoğen 

6 
9,50 
3,,50 

7-8 
120·JEO 

20 
Balmumu 
Cehri 
Susam 

Siyah 
Şark 
Ana dol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmıı y•pak 
Güz yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi deriai çifti 
Koyun derisi kiloıu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır bava kuruıu 
Manda deriıi 

67,5 
10 
17, 

50 
45-46 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

Tath badem içi 80 
Acı ,. ,. 42, 
Acı çekirdek 33 
Urfa Yağı 
fçel ,, 78 

pirinçler 
Birinci nevi mal 17 ,S 

Nö~etçi [czane 
bu akıam 
HALK EcuDCIİ 

İLAN 
Tarsus icra memurluğun~an 

Tapu No, Tarihi Cinsi Metre Kıymeti 
26 T. evvel 340 4 fevi<ani 3 hhtani !J 9j (4000) lira 

ve halen bir ahır 
Hududu : Rakamı ebvabe muteveccihen cenubu yemini 

Hacı daoit'l yesarı n,.hri cari cephesi tarik arkası kürt 

Bedros hanesi 
Sahibi ; Abuzer zade Duran 

A lactıklı ; Abdusselamdan tem liken Duran lr.ııı 
Bahriye 

Borçlu : Y arsuvatlı Duran 

Birinci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 28 - 3 - 938 
pazartesi g i: nU saat !I dan 10 a kadar. 
ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 13 - 4 - 938 
çarşamba günü saat 9 dan 10 a kadar Tarsus icrasında 

1 - İ9bu g!yri menkulün artırma 9ar tnamesi 26- 2-988 tarihin 
den Uibaren 938 - 94 No . ile tarsuı ic ra daireainin muayyen numara 
ıında herkeain görebilmeıi için açıktır. llanda yaıılı olanlardan 
fasla malOmaı almak isteyenler, i9bu şartnamf'ye ve 988 - 94 doıya 
numaraaile memuriyeıimize müracaat etmelidir. 

2 - Arhrmaya i9tirak için yukarıda yuıh kiymetin yOzde 7,& 
nlabeılnde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tn·di 

edilecektir, ( 124) 
S - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların irtifak 
hakkı 11\hiplerinin gayri menkul O.zerindeki haklarını hususile fai& 
v• maarafa dail' olan iddialarını i9bu ilan tarihinden itibaren yirmi 
sun içinde evrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Akıl halde hakları tapu sicilile ııı bit olmadıkça 1atıf bedel 
nin paylafmuından hariç kalırlar . 

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

- & Tayin edilen zamanıia gayri menkul Qç defa baifırıldılttan 
ıonra en çok artırtoa ihale edilir. Aoce.k artırma bedeli muh.ımmen 

kymetin yUzde yetmif beşin i bulmaz veya 1atı9 isteyenin alacatına 
rQchani olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmif alacaklarının mec muundan fazlaya çıkmaza& en 9ok 
artıranın taahhQdQ baki kalmak üzre artırma on bet gün daha temdit 
ve on beşinci günü ayni u t ta yapılacak artırmada 

bedeli aatıf ilteyenln alaca~ına rüchaoi o lan ıiiğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmif alacakları mecmuundao fazlaya çıkmak 

şarlile en çok artırana ihale edilir Böyle bir bedel elde edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan k imle derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı v ermene ihale kararı feaholunarak 
lır.eodiaioden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmif :olduğu 
bedelle almata razı oluna ona , razı olmaz, veya bulunmazsa hemen 
on bet gOn müddetle artırmaya çıkarıli 'P eı:ı çok artırana ihale edilir 
Ud ihale arasındaki fark ve geçen günler i çin yüzde 5 den hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmakıu:ın me· 
muriyeılmizr.e alıcıdan tahıil olunur. " 123,, 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sah iplerin in bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tMih inden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil· 
lerile sabit olmadıkca salış bedelinin paylaşmasından haric kalaçakları 
cihetle alftkadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenler 988 - 94 dosya 
numarasile Tarsus icra dairesine müracaatları ilAn olunur. 

Saym Mersin Tuccaranma ve ~al~ma müj~e 
Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 

aeri, temiz bir surette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlarımız emrinize amadedir. Alınacak ücret, 

araba ücretinden daha mutedildir. 
Bu suretle hem nakllyabmzı toptan yıptırmak ve hem 

de zamandan kaıanmış olursunuz. 
Kımyonlanmız büyük ve kapalı olduğundan mılJırıor 

zın basua uğramak. yağmur, çamurdan müteeHİr olmak 
ihtimaUeri de yoktur. 

Telefon : (180) 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Heııziuci Baki harma 
11·-30 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

ller Ayın Onbirinde Çekiliı· 

Her ocağı zengin eder 

Sizde Bir dane ahnız. 

!Bn 
la 

88 

au 
in 
al 

ar, 
~ 

ii 
ii 

l 

ey 

~ 
to 
u 
a 
h 



1 LAN 
Tarsus icra memurluğun~&n ; 

No 938-871 
Tapu No. Tarihi Cinsi Hektara 

9 K, evvel 935 tarlanın üçte 8 
Metre M, Kıymeti 

2737 beher hektuı 
iki hissesi 55 lira 

· Hududu ~ Şarkan mustafa oğ(u osman garben ve cenu 
ben mehmet emin oğlu ahmet şirnalen çop:u abdullab ve
reıeıi tarlası 

4 bu dahi bu dahi l s.~86 (?8) lira 
Hududu, Şarkan Tabir Ye Cumali ve Mustafa gu

ben çolha oğlu Yusuf şimalen hacı melek cenuben meh· ' 
mE- t emin oğlu Ahmet 

Acaklı Çöplü köyünden Mehmet oğlu İsmail güdü 
Borçlu 

/ 
; K,brıslı Ali oğlu Mehmet Cemal Keskin 

.. ~.,,,.. "i,' .. ~ ·-.. • -. - ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 GÜ.VEN ~ 
1 SiGORT ~ ... ?.Q?VETESi 1 
~ Sümer Bank ve Emlak Eytam bankaları tarafından ~ 
~kurulmuş tamu/usa/ bir kurumdur. Yasli Orgun JRI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ririnci artırmanın yapılacağı yer; gün, saat 28 - 3 938 
g ünü saat 1 O dan 11 e kadar. 
ikinci artırmanın yapılacağı yer gün saat 13 - 4 - 938 
çartaınba günü saat 10 daa 11 e kadar Tarsus icrasında 

1 -- İşbu g l yri menku\Gıı artırma 9artnt.meai 26-2- 988 tarihin 
den Uibareıı 988 - 871 No. ile tıraua i cra dairesinin muayyen numara 
eında herkesin görebilmesi için açıktır ilanda yazılı olanlardan 
fazla mah1mat almak isteyenler, işbu ,artnam~ye ve 938 - 871 doaya 
ııumarasile memuriye t fmlze mQracaaı etmelidir. 

iüHH2ftUh~~~~~;;~n;;n~~~··•llll•ı 
1 Sa~· ııı ıı ~ lkııı ızı n ılı lı • llıı ı,:ii1 ii• ıınılt> ı u ı" r.ı k "~' hıill);';ıııı\HI• K \ Y Al 

: . ~DELEN su\ [N r ~d H'l ~ıl ıl ıi h ı . ş .. ~ ildt- ll l t .. Ul·a ~duki lt• sı~H llttda t•ksik-
1 l likl~riui lanı:uulamış ft·ıu ıı ıı f' ıt ~o rı u..:11JJ ... rini \i :t plırm~ kıt~ huluıııluflu-

:l - Artırmaya işlirak lçiıı yukarıda yuıh kiymetin JOzde 7,5 
nlatieıinde pey veya milli bir bankının teminat mektubu tevdi 

ı ı•ıızıı MKAv ADELEN SUYU 
ı 1 Kay~adığı yerden iti~aren istasyon yanma ~adar cam borularla billur ~avuz~ra 
1 indirilmiş oradanda ~ütün fizi~i ve ~imyevi evsaf ım mu~afaza ederek al daymadan 1 hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 

edilec .. ktir. (124) 
."/ - İpotek sahibi •lacaklıliı la diğer alakadarluın irtifak 
hakkı &l\hip!erioin gayri menkul Qzerindeki haklarını husuaile faiz 
v<ı masrafa dair olan iddıalarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 1 

gOn içinde evrakı mOsbitelı:ırile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile ıııbit olmadıkça aatıt bedel 
ııin paylatnıaaından hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen gtınde artırm aya iştirak edenler artırma tart 
ııameeini okumut ve lOzumlu malumat almıt ve bunları temamen 
k abul eımit ad ve itibar olunurlar. 

- 5 Tayin edilen zamandı gayri menkul Qç det~ bığırı ldıktan 
sonra en çok ırtu•na ihale edilir. Ancık artırma bedeli muh.ımmen 
kymetin yüzde yetmit beşini bulmaz veya aatış iateyenin alacağına 

rOchıoi olan diger alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri men
kul ile teminedilmit alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın t aabhOdO b&ki kalmak üzre artırma on beş gOn daha temdit 
ve on beşinci gOnQ ayni aatta yapılacak artırmadı 

bedeli satıt isteyenin alaca ğına rüchaoi olan rliğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundao fazlaya çıkmak 

şartile en çok artırana ihale ectirr Böyle bir bedel elde . edilmezse 
ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olıınan kimae derhal veya 
verilen mOhlet içinde parayı vermezse ihale kararı teaholunarak 
kendilinden evvel en yülı::sek teklifte bulunan kimae arzetmlt olduğu 

bedelle almığa razı olursa ona, razı olmaz, veya btAlanmazsa hemen 
on bet gOn mOddetle artırmaya çıkarıli p en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yozde 8 den hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hOkme hacet kalmakaııno me· 
muriyetimizr.e alıcıdan tahsil olunur. "123., 

2004 numaralı icra ve iflas kanunun 12 inci maddesinin 4 OncD 
fıkrasına tevfikan bu gayri menkul sahiplerinin bu haklarına ve hu~usi 
le faiz ve ınasarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün· 
içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil· 
Jerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından haric kalaçaklan 
cihetle alakadarların işbu maddenin mezkur fıkrasına ~öre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak isleyenler 988 - 871 dosya 
nıımarasile Tarsus İcra dairesine müracaatları ilAn olunur. 
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Remington ı 
Her Dairede 

Her ticarethanede 
Her yerde 

• 

Daima R E M 1 H 6 T O N yazı makinılan • 
ve Şerit 1 eri tullanıllyor 

~ Sizde bir REMİNGTON almalı-nı 
sınız. Satış yeri m 
~ aJ 

1 

~ilyam Rıkar~ 

Yeni Mersin Basuuevinde Dasılmışlır. 

ı sebrimize gelmektedir . 
ı KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve te-.kaladell~ine gelince: Yıllar geçdikçe halkımızın *' gösterdi'1'i ra~ bet ve teveccühü karşısında fazla sö.ı söyleme'1'1 zait gOrllyoruz. Sıhhat Bak•rnlırı 

llve stlalıiy~ tli makamların vermiş olduk ları raporlarla KAY AOELEN SUYU te•r •z Türkiyenin 
• en iyi suyu olmakla kaİrnıyarak "Oünyanın tlirinci kaynak suları arasında bulunduQ'unu isbat 
8 etmiştir • 

• f ştahsızlıQ-a, hazınısızlı~a bir çok mı de bağırsak hastalıklarına kareı KAY> '1ELEN sif atı bir 1 
il hayat kaynaQ'ıdır. 
!! Suyu pek ttmil ve btTTakdtr. 1 ecrübt tdtn sayın halkımız lundindt buldu§u zlndıli.Jt vı ıllıhatuı 
99 Vl!rdi/i farlılarla sa)lumuzun müşterısi çof!almalttadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi 1 ....................................... 

Senelerce E vel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
Reami devairve müeaseaatla ticc.ırethanelereait her nevi defter 
ler ve evrakı matbuaveaaairei en nefis bir tarzda mr'at/eyapar 

··········~········· HAR.İÇTEN GÖN:O;ER.İLEC::EK. SİP AR.İŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA.l!\. 

HER. NEVİ 
KİT AP , GA. ZE T E 
VE ~EC~UA. 

TABINI DER.. UH
TE EDER.. 

K..A.R.TVİZİT 
D .A. V E T K. A R T
L .A. R. I. Z A. R.1 F X:.A..
G I T BAŞLIK. 
L A R. :I T AB E:D İ
Lİ R. 

• 


