
Sehlbl ve Umum Ne.,-ly•t 
MUdUrU 

Salı 
Ankara 18 (Hadyo) FUAD AKHAŞ 19 

- -Ell>L• ııı•lıl'i :ığzıııda bir Jngiliz 
deniz altı-.ı l\:ıl'l:-;i iilıt! Alman Kravö
zörıiııü b:ıtmnı~tır. 

lrlare yeri 1 iuci KAnun 

'eni el'!ln lıı'1nını • Menlı 1939 ---
Sayısı 5 kuruş 

"B.ABE~:t:'\. :F IK.İR.. GAZETESİ Telefon Ncı. 82 
Yıh 1 Sayı 
12 3469 

............................................................. ..._ ______________________ __ 

f~ Ü v il l< ~1 i il {l 1 . . 
ı\1 eeJ isi 

Alman Cep krovazOrü is cu hurve 
i efimiz Çarşamba günü 

Kurtuıma irrtkar)ı bulamıyan Fon Spee 
kendi kendini batırdı 4nkaraya dön Ü er ve büyük! ioplanacak 1 

tezahür erle karşılandılar 1 ,.ü.~~::~ ·;ı~:~:R~~~.-M.cl•İ Geminin kumandam, r:nürettPbatı kurtarıldı 
An r , 18 (H 

~ Re sır n lı 1 
danı 'e vali, ı;ıehir garın<la 

u i"'<' Hıi~ iik nıillot ınocli:oıi rei· 

ougüo Heis VAkilı Maz.har Ger ı Gemi k~ndi kendini Oragvay hükumetini protesto makomın-

•ınıı lıulı ı hı u i :-.i A lı<liiihnlik Herıtla Genel 

nuıııiıı riyaseti altııııla toplanmış j b . • • 
isede ekseri1et tıuhı!ımadıQırı ı da atırmıştır.. fladıseden A iman ya hükumetı 
dan OIA!'IİS açılamomış~ır. ! Oragvay hükumetini protesto ediyor 

Toplırnlı Çarşamba günü ya 1 

, 
k·ırıııny ha:,:kaııı Mareşal }'ev 

•ı.a1 23 d ::; v ı 
lllGıev 0t:ı lı h • eko m 

A ııkara ıs ( Had.' o) 
H••isi<'n rn lı 11 t ~ııH't t ıı<i-

.~ii h .. ll~mı ı;aat oıı hl'sf(I l~r-
ıııruııı, El't.İııı·aıı H' t:-;l,aı; :-ıe 
'•lıaıJoriııdeıı .A ıık ıranı av· 
:et hu.rııl'mtı~Lmlır. 3{;•i,.,ı ııııı 
ltllıııınu7- ,,~ilfıyet lıııtiudıııuh 
~ekil dol,tsır Hd'ıl\ ~1~-

zi Çnkma.k, \rt\killor, l\'Iehuı;

lal', GoııPllrnrnıay, .Milli Mii
tlafna 'ok:lloti ol'kftııı ve Vo-
1.:"dl'tlor ilori gelcııhıri tara

f111da11 karı;;ılaıınııştır. 

K:ılalrnhk hil' lıalk kiitleı-;i 

:\1 illi , \ti lıarnrntlo sel:\nıla

ını~ Yl\ alkıı;ıl.uıııı;ıl:ıl'dıl'. 

Hı ıtdtı' ıııp<i atorluğu 

pılacrktıı. 

C. Halk Partisi 

Mersin kaza ~ongresi müna
sebetile büyüklarinıize çeki
len telgraflara ahnan cevaplar 

l 
i . 

Ankara 18 [R:ülyo] 
Birkac;. giiıı e'\"vol ii<; f ııgi 

tiz harp gemi~ilo yaptığı ııın

lıarebcde )'aralanarak G ragva 
yın M.oııtevideo ~ehrine iltica 
eden .. \iman .lfon 8pee <'OP 
kro-ça;r,iirii kendi kendini ha

tırını~tır. H:1dil'le şiiylo cm o

yan etmi~tir: 
Dün Alınan geıııhıiıde 

Aluı:uı gemisinin hattı~ıı 
yerılt•ld f•nk:ııı li ıııa111la twyrii 

St~fcri mii~kiille~tirc<.'oktir. Ge 
minin enkazı ancak dinamitle 
kalılırı lahilecoktir. 

Oragvay hiikfmıoti goıııi

ııiıı tamiri için ltl:ı:ımgelen 

ıııiihloti ,·erdiği kanaatinde

dir. M:ıınafi Oragvay ilo Al
ınaııya a rnı;ıııda hir lı:l,foıe 1)1 • 

kacaktJr. 

Ankara 18 (Radyo) 
Almanya111n Mon;evidano 

konsohısıı Amiral Graf Fon 
Speo Cep krövazörfme tamir 
için lazım gelen mühlet veril

mediğinden ve bu sı ı retle ge
m nin batmlmasına sebebiyet 
verdiginden dolayı hükOmeti 
namına Ur·ağııvay bir protesto 
notası Levdi etmiştir. Tayyareci yetiştirme planı 

Ottavada imza edildi 
l\lİTAT 'l'OHOfHıU 

hum malı lıi ı· faaliyet vaı·<lı. ------·-----------· -- -------· 
Oeıııido lınluııaıı l,iitüıı yara- L d d b L 

1 
C H P.irtı ... ı mı rkez kozıı On ra a U Unan 

lı tar k:ua.ya ~·ıkarıl ııı1ştı. Ya. 
Garp cephe 

adkune var 
de 

1 kongreHİ r~isi ralı bir Alman neferi HOJI Heyetimiz 
VU tra 1a yir1ni aftı bin Kongrenin tenıiıı duygula- dofa ol:u·ak gemiyi ~e!fuııla-

t . t • ' 1 rırıa ft'şekkiir odur ha~ıı.rılar mı~tır. Bu nrıılık iki Alman Tayyare İl3 Paıise geldiler. :;:Da;,:· t~~ı~:t:d\O) 
t y_v rqcr ye ış ıreceR 'dilerim. 

zabiti çıknrnk hir otoınoMlle B J L' 1. ft L ı ki G11rp cephesinde ıüküo de 

Yalnız 

Ankal'a 18 (Radyo) de yapacaklar ve bil' kısmı iSf' 1 tSMET tNüN Ü :'!iiratle nrn~lınl hir tnrafa ı.!it 0f8u8 UU 118 8 JI 8Ca 8f devam eımek1edir. 
ıllgl·ıı··z l)oıııı'ı1vor1laı· ııeza Kanada ınektPpleı'İnde talim' . l 11'. \lııı \il ·ııı·l 11~ ı ı Ankara 18 (Radyo) ı 'I' . . k k d mı~ on ı. t : ,, ı . ili ı Aııkaı•:t 17 (u, .•. ıyo) 

ki J
. olııııze to~o · iit· f\ er n u Garp cephesiode Pranffıı 

!'eti ile lı·.ıv,·ı ııaı .. ·•r •tiııiıı ıı~ş- gör •ce er il'. yanında bulunan hir Alın:w . ~ i i b . Lo ' ' 
0 

koııgrnyo bu.~anlar dilerim Rır mm c etteıı erı n- leblitma göre oir kao &opçu hı 
!'ettiği bir tı•hl ~,fp İnıperc?.tor- Londı·a 18 (R:ı yo) . genıisiuo hazı ~oylor ııakhıdil- dmlia bıılıınaıı Türkiyo lınrici- rekatı mılsteeua oimak üıre l!' 
hık tayyareci yetışdıı 

1 
e phııı- . lınp ı'<\lol'lıık tayyarecı ye Biı i\.~ Mıllet Mf'ch

1
i roı;;ıi miştir. 81\hildo alııııuılar111 luh ye vekaleti katip umumisi ce eükünelle geçmiştir. 

"l tıstıı ınek pla11111111 Üll"ValJ., A BDULHALl K HEN DA 1 v.o ah~.\·hiııtlo Hfüdor sii.vloıımia N M t f: 1 - --= -
q n tatbiki içiıı Ottav ı in mü:? . -s , .. :~ ,_ın .,. uman euemenci oğ ıı re a e· h L • • • 
1erek bir kımı ııaınedı; imza ı •mz·tlaııması. ~rııır.ıas(•uetıle l\.a- Koııg'l'elm·ini yapan p:ırtili tır ... 1~.unıl:uı ımııra alııı·u~ kro kütindeki heyet ile birlikte bu ır 8u8f tekzıp edıhyor 
edil . . 

1 
k naıh haıvokılı hır nutuk ~öv- vnıorıı ya.va~ ~·ava~ ıluınır nl- (!Ün Parise gelmistir. 

ınıştır. u aıı aş ıı.ıya ·aııa l . .. I i . . ·. urkada~ları ıııt ı-;o,·gi ilo ~el:l.m ~ ~ Ankara 18 (Rad> o) 
da, v•ısırtlyd, yı ııi Zel:ııı la rmış ve ez cıım e l eını~tıı· ~ı: 1111~ V«' arka~ıııda alıııaıı vapu lleyct İııgilterc lıüküme- lst&ııhulda ıııtişnr eden Son 
•e lı ·11 d 1 ·ı ıı· hu Jlland ın maks«ıd el lıırl i!ılr. lar lll'piııizirı gi)zleriııcleıı iipP t k' ı k 1 ı . ıgı eı a ıı t ı. . •· " l'U a ıp rn.onı · ' ogu <·onıı ~u tinin kendisine tahsis ettiği Posta çe Yeııı Sahııh gazeteleri 

. çılışmak ve iyı tayyareciler mu. ıı l dıığ'ru ilerledi. Oeınirıirı di hususi bir tayyare ile seyahat nin lsıanbul Belediye te VılA1e 
Bu anlaşınavı goıe hıı 1. ,. kt' 1 · 1 • 1-1 p ~ y • ıs ıı m ıı·. < emış ve ya nız (,. · gf'ııııl R4'krı·tr>• ı regiue hiiyük amirallık bay etmiştir. tın bırbıriııdeD tefrik edıleceti 

ım gt•n·lt·ı· tıyy,. ılık St ıj Avııstıaly.ınm yirmi altı hin Errnrıım ınfl nı;;ıı Dr. rngı çekilnıi~ti. Ooıııi 20,:J:l Türk heyeti Pransa hüku ne dair verdikleri baberlerııı 
!arını cirı!illııkl ı·ı ıııeınl •keli · I kı'ş'ı vcı·0ref!iııi so"'-·lemı'ştı'ı·. A L~ Tu· ı .. r ı asılsız ofdu"'unu bıldı·rme111 A " ' ~· J r "' do kcıııli miirottolıalı tarafın- metinin misafiri olarak bir & •• na 

1 
dolu ~jansı mezundur 

ıiaıı hatırılııııştır. Oumi ku- h!\fta Parjste kalacakur. 
-----~-

Sovye .. Fin çarpışması 
Sovyet takviye edilrrtiş kıtalarla te:ıarruza 

geçtiler, bir şehir aldılar 
irçok yerlerde Ruslar piiskartiildii. Rtıı tacırr uzu lsveç 

ve Norveci endifeye düşürdü. 

fin1iler şim~iye kadar yüz yetm ş aiti Rus tankı iğtinam ettiler 18 tank tahrip e~ild\ 

ll':tııı!aııı :ılın:ııı l'kllii!iııo lıir 
~ ,, 

prcıtt'l'!to giiııdornıi~lir. Bııııda; 

Orag,·ay hiikfımbtiııin goıni

niıı tamiri il)İll verdiği ıııiilı

lot.i 11 :ı;ı; old nğtrn ıı ve goııı itlo 
bulunan hin ki~inin hayatı 

nazarı itibara alınmadığı ve 

biııaeıınlo_rh prote~to makamı 

na kaim olmak iiuo goıııiyi 

hatıracağıııı hildirmi~tir. 

ı\ nkar:ı 18 (Radyo) 
Hıtdi:m lııı.kkrndR Alınaıı 

ajansı şu malfiıııatı ,·ermek-

tedir: Ankara, 18 !Ha 1 ) - u h J uııd::ııı korkulnıak&adır,mieıir. Hundan eoııra Ba1ao 
Fın eAmi h blı~ nr ı nz r t v ·c 1' ınl ndiyanııı şimalinden Kaliyo da ayrrna bir nunuk söı 

:,~ Klnuııuevvelde Rusl 11 ı~.:;: gel ıı küllıyelli mülleciri barın lemietir. Bayan Kaliyo 1uvalar1 Oragvay hiikfmıeti gemi-
nunt:ık ımıda tr.· I' u gc._. ... v nini tamiri için rn.zuugelen 

lerdır. Ruslıır pu~ ku u mue ür d P çalıştoılır· sa~:am kalan bütün Fınlandiya A . . mühleti veı·meoaiştir. H\ı <'ihe 
80 taarrın.lard 1 15 ı uk l hrip lt r • 18 (Rsd10) - ~ lılarıo kendllerın3 verlı!i olanla-
'cl'ıl 

1 
Dün ı ııd1odn Fınlaudira ra yardım e&melldlr· Allehın bu ti geminin kumandanı ~hhlot 

mış ır, 
Şttrk mıtlt k 

1 
rl d &m Cumhı.rreuıı B· Kaliyo bir nutuk ooqlde dahA n~ır 981 f::ıler rük i lo protetıto etmi~til'. Ueminin 

'deu Rus &narruzll µüskü:ıül l) lem ıştır. ıeui~i kimselere yardım fdiniz l 72 8aatte lınrhe değil denize 

.._69\Qr. Fıırada üç duş ıı u B. Ku so ezcümle: demiı\ir. 1 çıkıuağa hazırlanması hile 

tonu imha e&tık $ d Jet ı ınuh B ze ıar<lım elmek ıoıo ra Ankal'8, 18 (RactyoJ - 'mümkün degildir. Kumandan 
"•beleı devam odı~or. L doga ganCI ltiıım gelon malıemeJi uk R ı ü ı d f l t6ıa üzerınde h ıt ır:v tarım us ar son g 0 er e e ra I protesto makamına gemiyi 

nnc1e setıelirmeklir. Bize 1ar ve er k bakın ıı·dan lakvivo al Go düemaıı ı nkını ı h•·ıp ~t· 28 ı · 1 t batırma.ya karar vermiştir. 
••ıit\ır. Düema 1 layvart>l rı dım elmekl~ küllüı e rardım el dıktaıı sonl'8 ınarrozr geomieler :Mahalli saatla tam ın,55 
.ı r b m•Ş o raksınız. .... . 

Inali Lııpou:radA rı 1ı e te u "11 r o· . h de güneş bataı·ken infilı1k nı 
hınmuştnr H ~" kuv~ t H K lıfO orduya ~e eof!e Finliler küçılk Serm ıerı ee . .. 
lltokahil ı ar uY. r rıufl d : rıuı rerkederek geri siperl('re kubulmuşt.ur .. (~emı ınıırette-
'61Qe halıncte'· 8" pt ı · d f çekilmiRlerdir batının hıııdığı kanklardan "' , " C"'R ıellllU: eıı, edakArlılı·ı w • • • • bornuHhm ı ş 

1 1 
,., Soqyetleriıı lın ıaarı uz hare ikı ınıl nıesafödo vukuhulmu~ 

nızri ıı, kahrı:ıınan '"ınııdan dola ket!eri Is•eçhlerle NoneQlilerı 
Aukıu~ 18 (R y ) kü tur. Putrolıın yanışt ıııuazıaın 
Parıste ı·e ili hır k o yı ıılere teeek r ederim de endifeY•' düeılrmektedir. 

1 
- - · alev ı;ütuııları ç1karmı~iır. 

btıdirildı~ı e go k d - -~-- f 
68 . Fııı'f'r So isken erunda seri kon e• Hi'ıdiseye yetişen Arjantin 
it krovazi;ru alıııau gemi~inin 

''.
0
::k::: :; dı~ d o) ranslarına başlandı kumandanını ve ;r,ahitlerini 
Bir IR9aQ g ı \ sıııın yaıdr kurtarmıştır. Alman vapurn-

ttna nazıırao Fin lınrbıııde Rus Ankara, 18 •Radro. - look memurlar l>olunmuılardır. da mürettebatı toplaım~tır. 
lar 40 bin ölü vurınıeler 100 l>ıu lskenıfernnda C. ff, Pa.rı.is~ Konferaoı alaka ile takip edil- fJiıııanda bulunan tahlisi-
'-keri de donmuştur· H r t serı konferanslarından ikıncıeını 'mie ve çok beQenilmielir. Profe vapıırları miirettebatı knr-••f ıloıım s ı duı;c ıQı l.ıı.ıol dıln 9e mışlır. Irk ve Batar mev ye 
tı11 gömül 

11 1 
ınıkAuı lıoluuma zulu hu konferansta Vali Sök sör Ahd61kadir de Refhaoi7ede tarmak için faaliyete geçmiş-

d•lındnn ı ~ mi i h st m..ıosüer pıırtı m6feıtiıi ve bir bir konferaoı tereceluir. lerdir. 

f ransa ~ükumeti 
Amerikaya yeniden 
650 tayyare sipariş 

etti 

Spor ha~erleri: 
-------

Kır koşuları 
Bölgfce tolılıtt edılen proı 

rum mucıbınce sakız haha de 
vam edecek kış sporlarıuın birın 
oiei Pazar günü Aılelizm ajanı 

Loudra, 18 (Hadyo) - nın ve anlrenörü ı ıdareaiod~ 
Fransa hükumeti Ameril\aya muvaffakııe\le HPI mııtır. M6 

renideıı 65(' Korlis avcı tayyare sabakaya oııbeş ıtlleı ıtlirak el
si ıamorlamıetır Hu ~i\ne kodıır ın'otır. 
rap.hm ıa11are siparislerını 

mikdarı 90 mıl)' Otı lngifiz lirn 
sına gelecek ar ıııhaveliııdtı bu 
miktarıa 250 lugiliı lirasını aea 
ca~ı lahmio edilmekledir. 

Birleşik Amerika hükOmet i 
Deniz . zabit kadro
sunu fazla/aştırıyor 

Ankau. 18 (Radro) -
himada IAJık bir m.,nbadao 

btr menbadan ulıuP.U haberlere 
görP, AmEırika bahriye nezare\i 
deniz ıabitao kadrosunu 25,600 
kieiıe arttırılrcaı:ıını karar allına 
altına alm11tır. 

Bu suretle kadro 170,600 ki 
IİJe JÜkBeleCektir. Şimdiki adel 
gemiler ihtiyacının 85 ine leka 
bül etmııktecfir~ 

Pan Amerika su~nnda 
Bitaraflıkmıntakası 

Ankııra, 18 "Radro. -
iri haber alan meııahiden öt 

renildiA"ine göre Amerika Birle 
şik Devlellari Cumhurreisi B 
Ruzvelt muhnrip devlere bir no 
la göndererek bıtar fhk mıntaka 
sıuın pan Ameriknıı sularında 

300 mile kadar olan kısım oldu 
aunu bildirecek te bu mıotakıı 

ya ıirilmemeaioi iı&ireoekfü. 

1 eni• hortu açıldı 
Bö gemizce ~ euı )'&plırılan 

idman Yurdu Tea1e Kurtu ı ı-
zar güuü bölge baekanı sayıo 
Valimiz Burhan Teker 1'arafm 
dan merasimle acılmıııır. 

Bu münaselıt>lle eehr'mıze 
davet edılen Adana ıeuiıcilerl 

ile müsabakalar :upılmıehr, 

Merain - Silifke 
müsabakaaı 

Silifke ldınao :rurdunuo böl 
geye vaki müracaatı (berine Sı· 
lıfkeye Cumarletıi giden Mereıo 
İdman Yurdu sporcuları araeın 
da rapılan müsahakarı Mersin 
liıer kazanmıelardır,.. Mereio 
sporcuları gece eehrimiıe dôo 
m0ttlerdir1 

Futbol birincilik 
müaabakaıı 

Sahada bölgece yapLırılmak 
\!l olan leeisa\ hilmedıeinden 
Mersin - Tınsus arasında rapı 
ıaoa~ bölge birincılık müRab11ka 
eı ıehfr edilmiıtır. 

Şilt. maçları 
Bir haha sonra uıharet bu 

l!cak olRn Futbol Bölge bırincı 
cilik müsabakalarmı müteakip 
şilt müsabakalarına başlauacak 

tır. Bu müsabakalara Sılıfke ld 
man Yurdu da ittirak edeoellaft 
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i ı a 11 1 l A N lşç· yerlerinde Tarsus C. Halk P&rtisi ve 1 
fazla ça şm ı halkevi reisf~ri seçll~i f ersin as~eri satın alma misyonundan içel orma~ çevirge müaürlüğün~en 

Muhamme İlk Muhnmmon vahit f,ııtı • 
M k "kt• t .. Tarsus C. ıı. P. reiali~ini 1 

ınta o ı ısa mu- ~ . 

1

12 seneden lıAri düruet 1 ır se Cinsi Kilo 
dürlüğüna gelen kılde r apmakh buLüu Lanıdıkla Patntes 48000 

bir tamim ı ının ıev cciih~uü k~zaııau Zı~a 

!
Uygur bu yılkı parlı kongrnsın K .;;:o)if 1;,000 

. . ."-'<"an .. 
le kaııunuııun !l7 iııci mnd den sonra yapılan uzıte tokeı 

dt!si mucibince nrnoyyeıı miid miııde lekrnlr rihytılaete sec,qdkiQin3i cı··ıt 600 
_ memnunı~el e 11 rnr n dı . •"' 

detlerle çırlıemakla nıukellef bu 
1 1 k 1 . d d ç 1 y ı eve ltı Hr o n a a ı an 

uoo ltuıon iş rcrlerind~ kaııunun IJu 

1 
Bnlhvıııi, Panloiu de y:ırdımı Yoğıııt 

maddosinJe göstorıleıı sebepler vo eah!'lı ıesebouı:ıü ile iyi bir 
belirdıili tnkdi;de mıııtnkn ikti kuralı' Lemın eden ve ut'fetliği L:\hna 9000 
end müdürleriuın ie )'erleriue I eııerjıye mukabil temiu ettiA'i 
senede SJO g in müddotle günde randuınan mer keıinrle nazarı te p 90!\l\ 

f 1 1 • . ırasa vv 
ôç nal ıız a ça ıema ıznt 9ere 1 vocı·ühüden kı:ıcmırnn Avukat 
bilecekleıi hakkıu<laki knnn ua Fıkri Ünlü de Hrtlkevi reisliğine 
nlakada! fara lebli~ edilmiştir. seçilmıe\ir. hpanak nooo 

113 75 

Bedeli Teminat 1 H A L E M3 D3 Cinsi Lira k. 
Lira K. Lira K. Gün Sa. Şekli 47 000 Çam ağacı 4 60 d 

- korıva vih\yetiııiıı el'nıc ek kazası <lahiliıı c 3 20 00 234 00 4'1/940 10 Açık . • • 
Perşembe Ek$iltme <leğiı·ıueıı bcnd i <le' let oı·mar111ula11 4 7 metre 

780 oo 58 50 4fl /!~4o ı ı Açık· ıııikfıp kel"cstclik t;arn ağacı satışa t;ıkaı·ılmışııı·. 
Per~embe Eksiltme 

82 50 66 18 4/1J940 ı 5 Açık 2 - Çam cşça1·1w11 belıer ıııcıro nıiküp gayl'i uıtı-
Peı·şembe Eksiltme nııılliııürı mu lıaııı.mcn lıc<lcl i ( 460) kuru~hU'· 

s 53 4/1/940 15 A~~ık 3 - ~arhıaıııe ve ıııukavclenaıııe projelerini gö.'.'' 
Persembe Eksiltme rnck isteyc11lcriıı nıersin ccvirge 111ii<lüı·liiğU· 

270 oo 20 25 411 940 15 Açık ııe eı·nıc;aak oı·ınau hnlgc ~~fliğinc ve ııkarad~ı 
Perşembe Eksiltme i 

270 00 20 25 4,119rn 15 orıııaıı uuuıııı ıuii<liidii~üue müracaat etmckı·ı. 
Açık 14 - Satı~ 21-1 ~ - ~ 3~ !!liııii saat ll<le mersin OJ'Ill(lll 

Perşembe Fksiltme 1 • ~ 
300 oo 22 50 4./1/940 15 Açık çevir~c nıü<.liil'liiğüıı<le yapılaeaktır. 

Peı·şembe Eksiltme 5 - ~atı~ uiuuıııi olup açık ~u·Ltırnıa usulile yapı .. Bu kanunu me1uuiye\in ııe g bi I YENİ MERSİN: Her ;kisine 

sebeple• alımda VE:rileceği bir de reni baştan muvaffakıyetler J _ 

nizamname il3 ta~zih edilecektir temenni ederiz, 
~lsrsin garııizoııındaki kıtaalın ihtiyacı olan lacaktır. . . . 
yukttrıda cin~, miktar, muhamm~n bedel, ve 6 - l~u~akk~tt teınıııatı 17 lll'adır. . . . .· 
muvakkat ltıminatla eks·hme ~ün ve sa~ılar ı 7 . 1ı:-~J1pldeı'.ııı ~arı.ııamcdc yaıılı2ves7aıkılb4'etı1·lu~ele1ı i l A N 

Tarsus icra memurluğundan 
Ga yl'İ rnenkulda açık .ı\ rtırm:ı ilAnı 

Alamtkh : ~fer .. iııde Hıtat Uysal 
Borçlu : 'l'nr ... usta J3ıırfrtıı zade iilü A bdiilgaful' m:dl:lrı

rıa izafeten verese i 
Tapıı tal'İlı Ye numaı·ai'ı: Te~ı iııi!'l<tııİ 313 tarilı ve 52 

numara 

l • k !..ld 1 • k k ·ı ·ı 1 azım ıı · ., ~a1.ı ı yıy.,c.. nıau e erı açı ~ sı tme ı e ----------------------
eksiltmeye koıırnustur. . 
2 -- Eksiltnw ~ltırsi n askerlik şu he~ini rı iisl katın 1 

da ~skeri nıalıfelde a kPri ~atm alma komis 
~onu l~r afıruhtrı yapdacaktır. 

i l A H 
içel orman çevirge rnü~Orf üğünden 

l\fuhammenvnhit fiatı 
M3 D3 Cinsi Lira K. 

13 196 Çam ağacı 4 60 

Cinsi 8 odalı maa miişternil:\t fovkanı ve tahtani hane j 

Teminatlar ek. iltme saatıua k3Llar kabull
1 tıdilir. Koıı' a vila:\'Pl ı1ı i11 Ermeırn~ kazası d<thilinde 

.Miktarı : 924 rnetrn murabbaı arsa, üzerin~ menba t 4. 
Mevkii : Tarsıısun küçük minare mahallesı 1 

F a1.la bilei rdinmek isteyen islekliltır askeri 
t :l 

salın alma komisyonuııda ıue~cul Ş l! rlnetnı• 1 

.. ' 
ar ı b J r devlPt ormaııırıdaıı 196 m~tre mikap 

Hududu : Şarlmn tariki lıa!-1 : Gal'hen Züleyha hatun 
vakfı henesi, Şiınalen tnı·ikiam Cennben l3ıırhan zade Abdül 
gafur. 

Kiyıneti muhammensi : 7000 Türk lirası 

Yukarıda cine, rnikdar, n1A\lki, hudu\ ve evsafı yaıılı g;ı)· rı 

menkul açık artırma ve pfs ı n pata ile muhammen kıymetinin yüz 
de 75 ini bulduğu suretlo 22 1-Hl40 pazartesi günü :.nal 10 el ın 
ı ı e kndnr Taı·r-ue icra dairesinde en çok ve en son artırana ihaie 
olunacaktır. Tayin edilen zamanda artırma bede.i muhammtHı kıy· 
ıneı iııın yiizde yetmiş beşini bu l madığı taktirde en çok artıranı11 

teahhüdü baki ka'rnak üzere artırma 15 gün daha temdit edilecek ya 
ı. 6·2-040 sn ı güıJü tarihınde Eıaat ıo d!la 11 e kad11r eu cok 
arlırnııo ihale oluıı 1cakı1r. Artırma şartnttmesi 939 131 doıı1n No 
s le 20. J 2 939 ıarihindrn itiharrn icra dairesinde açık olup herkes tara 
ıııdan görü ebilir 

ip tek sahıbi a'ncaklıarla diğer alakadar arın gayri n .eıık ul üzerin 
d(;ki haklarını lıususi'e faiz ve mnsrııla dair olan iddıalarını 11vrakı 

müsbite erı t! h rlık\P 20 gün içinde icıa dairesine ~f.!llp bi dirmeleri 
lazımdır. Aksi ha de hak aıı Tapu sici i e sahil o ' madıkça satış bede 
linirı payhışmasındıın harıç katırlar. Attırmaya ıştirak ed~cek otaııl. r 
i!:lYrİ menkulün muhammen kiymetınin yüzdeı }t.:dı buçuk' ni'sbetinde 
pcv akç ısı veya muteber va tntll1 bir Bankanın teminat mektubu 
verw ğ hurd ar Tckllh vakı olaıı altcı satış için mı yvcn 

oları z .ınaııda icra d -ı resinde buunmndıi!ı ( u) a bu ıınup ta arlırmıt 

meclisini terk vor ş tırtık etrnl'dı(:ı tııkd ron yüksek teklif vaki 
o ursa a!makt. ıı vazgeçmiş s ı) ıhH"aklnrrlır. Kendisine ihn 'e olun:ın 
kimse be.1eli ıh.ıltyi vermezse ihale fo. lırdılccek ve :ıradaki farltf.ar· 

elan ,.e s·ıır mıı r ıf ve zarar ardan mcsul tutu•ııc·ıkıardır. Keyfı,.el 

malum olmak üzre ı l fı.u olnıınr. 

i 1 a n 
Mersin Bele~iye riyasetin~en 

Yo~tı rl p:ı1·u ı m~yıhtt ınıtakı par~~ la~lar111 n sii 
kült•n•k bu nıe~duıılığııı la111İ•ıı VP. tt'SViyt si ile 
park ho l111t- i fra ğı i~i :ı ~' k. (~ \ ~i lt ıu P ye k ouu l n' oşl ıı r 

KtJ~ır tH~dt•li 712 lira olnn hu rşe l<tlıp olarıla
rm yü;,df> 7,5 nıu'\iakk:ıt lPmirıal H~ ticareı odası 
ve~ik(j!i'J ile hiılildt• 25 ı 2 939 sa ı giiııii sa;.ıt 15 
h· lıelP.di~·~ <foiresirule l(>ŞPkkiil edt>CPk encümene 
miirHc ıal •') leuıt>h•ri ılau oionur. · 

i 1 a n 
Tarsus ticaret ve sanayi o~asm~an 
erıP souu ~~lklaşd gı haldı şınıdi e kad,ır luc 

caı· ''e e~maar ka)dİ~t IPril~ yiiıde i~i hıss..- leriııi 
öderntımi~ olarıliJr hakkı11<la Olhtuuı nwclisiniıı 29·12 
939 ıarilıli luq·arıwı ~i)rp. lb·l ·~-H:~9 larilıirıH ka
clar horc111111 ö~lı•mı.'_,·p ı l ~rd.,rı ·,h~~·ağı m11. 111 od·J
lar kannnnHun iiciit t'Ü mad t' Uc ırnsli ce~uh 

• • 
oJarak tahsil edi l ·caği alakachırlara ihb.H' olun 
uıu d u. '•h şru nıaıeı·Ptleri rw hi na tın henüz borç
hırırıı öd .. yP nıP miş hulu ll:iH bazı e"'nafın o•ağdu ri
)'t>line stıbtıhiyPl verilnwmek iiı+>rP. işbu miihltılirı 
~ 9- 12 9 3 9 ta r i h i rı P k ada'" lt1 u tl il ol n n t u ğ o 11 u 'be 
yan etlPr hu nıiid ıft'l zarfında horcu nu ödememiş 
btılouacaklardan iic mi. li ·c.,zalı olarak tah~ilat ~a . ~ 

pıhw,ığı ~on defa olarrık '4 la~:\ iarlarırı nıahimu 
oluıak iizeı·e heyaxı ve tebliğ oluuur. 18 - 19 

leri her zenıan görelıilir. 2-
19-25 30. 3 

i l A H 
Mersin bele~iye riyasetin n 

Napun şirketinin bel .diyeye olan bı)rcundan 

kc- r·p~lt-lik çam ağacı . alış, çıkarılmıştır. 
Çam ~ şçarırıw lıehPr nıPtrP mikap gayri nı~ 
nıu liinii n mulıanrnıen lwdt>li ( 460) kuruştur· 
Şa rtrıanıe vt~ mu k avtlPıacuut• projrleri nj ~ör 
nwk istiy erılflrin mPr~irı çevirge miid\~rliiµii 
ne Erru..-rwk orman ltö'gp Şt>fliğiııe VP. Hrıka 

rattc, orman unuıru miidiirliiğii11e müracaat 
t•lWPleri. 

l rlolHy• lıazP.dilen ve idhalat iskelPsi iizer~rıHe bulu 
narı elle müteharrik bir adet vinc ucık arttırma 

4 - Salış 22-12 93 9 gii ııii saat 1 ı de ~I ,rsin or-
man çevirge mii d iirl üğiinde yHpıhıcaktır. • • 

sureıile satılacaktır. 5 - ~atış unıunıi olup cıçı k arttırma usulile ya ..
pıl aca kllr. ~I u lı!inı nıt>n becit·I (2500) lira olup vp,ril~n 

pey lıattı layık bcıluuduğu ltıkdirde 9 - kanunisa 6 
ni 940 Salı giirıii s~at 15 de ihalesı icra ediJecP.- 7 

1 ğiuuen ta tip olanların yüzde 7 ,6 muvakk~t temL 
nalla beraber muayyen gün ve saalla belediye 

\ dair~si ude ıe,ekkiil edec k Enciinu~ne miiracaat 

Muvakkat teminaU 68 liradır. 

Talipl t•rin ~arlnaıu ~dc~ yazılı vesaiki getir
nıelt-ri lazuudir 2-7-13 J9 

------
t•ylP uw ı.~ri il fl rı olu 11 ur. 19-25-30-6 i L A N 
· i ı a n içel orman çevirge müdürlüğün~en 
ı Tömük Uyü mu~tarlığındanl M3 O:l Cinsi Mulı•ı.~.~nvU'.it fiatı 
1 Kiiyiiıı.ıiz·I~ iıışa.ımıa karar vı: rılen Reş sınıflı 1 

9~ oo 'l' Ça~ ~gacı k kaz!sı d~tıiliııde 
1 
bir okul bi nasırıın i n~aası ı !l-ı-~4o pazartesi güu ü -· ~ oııya vı a~·elı ı 11 ' ~ l'luerıe · 

- K aı·tallı <levlet oı·ıııauııı <la1t 92 nıeı re ıuikc'ıp 

l :v·ık el-.siltnu~meyP- konuldui!undaıı talittlflr·irı şart k l ı·k - k ı l '( . . ..., . . .. · eı·es e ı · can~ agacı ~atı~a cı ·arı uıış ır. 
, ııanH·~· ı '.~ kum.~k .. ve eks1h~u~ye ış~ırak. fltnrnk _u~e 2 _ Çanı C~<;aı·ı;1111 b~luw ıw~t;·c "nıik~\p gayı·i ıııa-
j re Torııuk koj u nıuhıarlıgına mııracaatları ılan ınuliirıiin ıııuhaıuıueıı bedeli (46U) kuru~ltar·. 
, olun n r. 19 - 2 5 - · 31 - fi 3 - ~art11amc ve uı u ka veleııa me projelcrulİ gür 
1 İ l A H mek isteyenlerin · '1er8iıı cevirge nıü<lürlüğü 
1 ne Eı·ııu~11ak oru;au hölge şefliğine Ye \ Hkara 
1 içeı ·orman ' çevirge müdürlüğünden 1 <la orıuaıı llllllllll müdürlüğüne müracaat e· 

Muhammenvahit fiatı nıeleri. 
M3 03 Cinsi Lira K. 4 - satış 21-1 :! - 93~ güııli saat. 3 <le \1ersin orman 

185 Çmar ağacı 2 00 ı ·· 
31 Kızıl ağaç 2 oo <_;evirge nıüc urlii~iiudc yapılacaktır. 

- icel \'İla etinin auamuı· dahilinde ucar·ı devlet 5 - Satış mumui olup ~u;ık arttırma usulile ya· 
o;·mrnırrıda'n 18 ) nıe~re nıikap çır;ar ve B ı pılacaktır. . 
metre mikflp kızıl ao-a ~ satışa cıkarılnııstır. 6 - ~h":akk~t temmatı 32 lıradır. . . . 

0 
• : , ~. 7 - ralıplcrıu sarlnaıııetle vazıh vesaıkı 11et1rnıele 

2 - Çaııı eşçal'ırını beher metı·e nııkap gayı·ı ına-1 ri lazımdır: · ~ 7-1~ -19 
ınuliirıüu ınuhanınıen bedeli (200) kuruştur. 1--------~-----------

3 .. ~artuan1e .ve ınuka eleuaıue~ fH'Ojelerini gör-' l A H 
nıek isteyen1ei~iıı \lel·siıı çeviı'ge miidürliiğü- T'ömük köyü muhtarlığından 
ne anaıuur oınıan bölge şefliğine 'e .\okaı·a- IHva11lı ırnlı ı~t·siaırı Çtl~mt>li, ç,srk<~ılr, .:\rpac 
<la Orman· lllllHllt rnüdürlü.Trüne rniiracaal et .. balıı;;is kari;ı JHrıarı, Do ii ıılu C ıkalk•ısli köylt!rinin v "t ,, M r:ı ' • • 

j ıneleri. . .. _ . leş~ l edileıı Egilmeıı Okullarırun ahı )'Üz lirahk 
4 - Satış 22-1 :L939 gunu saat 3 <le .\Jersm orwan ıaıu hiHııuıerı heılt~li huhrna n der~ vH sıta 1a r111ın mü 

~e\ irge ınii~ürliiğli11Ue yapılacalU r. . . hıncıası lakarnır •~lnıi.~ lıuln ı hığumla u taliplN· irı 
5 - ~atıs unıumı olup acık arttırma usulıle yapı- 1 ; c.~ n 4 l ı · ·· d f l · ·· ·· k'" 

1 k. ~ .ı:v -- l-v o arı 111\fı mnQa ı pazar e~ ı ~uııu ·o-
aca tır. .. .. · ı · 1 · ·· t ... , · · ı,\ · l.J kk t l · t ... ı· d vunıuı ı ılınır· · ıeyptıne muractıa tılnıe erı ı an 6 - ., uva a ennna ı ;ı,) 11·a 11·. · · 

7 - Taliplerin şartnaıuede azıh vesaiki gelil'mele olunur. 1- ~ 
l ri lazıındır • 2-7 -13-19 Y eui Mersm Baeımevinde basılmıetır. 


