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Başvekil 

Ankaraya döodü 
Ankara 5 A. A. - Re

fakatinde lktisad Vekili Hüs 
nü Çakır olduğu halde Kara 
bük ve Zor.gutdakta bir ted 
kik seyahatine çıkmış o~an 
Başvekil bugün saat 11,5 te 
Ankaraya gelmiş ve ista; -
yonda Meclis Reisi Abdülha 
lik Renda ile Vekiller, Riya 
seti Cümhur Umumi katibi, 
Başyaver, mebuslar ve güzi· 
de bir kalabalk tarafından 
karşılanmıştır. 

Parti Grupu 
Hariciye Vekilinin 
izahatını dinledi 
Ank:ıra 6 A. A. - Cüm 

huriy~t Halk Partisi Büyük 
Millet Meclisi Grupu dün 
öğleden sonra Reis Vekili 
Hasan Sakanın riyasetinde 
toplanmıştır. Ruznameye 
geçmedP.n evvel kürsüyt! ge 
len Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, son haftanın siya 
si vaziyeti hakkında beya · 
ııatta bulunmuş ve bunu di 
ğer azalarııı sözleri takip 
etmiştir. Grup Hariciye Ve· 
kilimizin izahatını alkışlarla 

ı'tasvip eylemiş ve bundan 
sonra ruznameye geçilrniştir . 

Dahjliye Vekili 
Çankırıde 

Çankırı 5 A. A. - Da 
biliye Vekili Faik Ôztrak 
bugün buraya gelmiş ve ge 
ceyi hususi vagonunda g~
çirmiştir. Vekil bura.lan kas 
tamonuya gidecek\ir. 

lzmirde satılan tü
tünlt:r 

lzmir 6 A. A. - lzmir 
piyasasında iki gün içinde 
satılan tütünlerin miktarı 2 
milyon kiloya varmıştır. Haf 
ta sonuna kadar bu mikta -
rın 10 milyon kiloyu bulaca 
ğı tahmin edilmektedir. 

ltal9an Kon 
solosu 

Dün V 2 ıimizi zi
yaret etti 

lskenderun ltalynn Kon 
solosu diin öğleden sonra sa 
at l 6 da lskenderundan ge· 
lerek Valimiz Şükrü Sökmen 
~üeri makaınlarmda ziyaret 
@ylemiştir. Bu ziyaret bir 
saaitan fazla sürmüş ve Kon 
solos akşam ekrar iskende

runa döıımüştür. 

Valimizin tedkikleri 
Vıılimiz dün sabahleyin 

lskenderuna -giderek isken· 
derun hastanesini ziyaret et 
miş ve kazanın Sthhi duru· 
mu haklcrnda tedkikatta bulun 
duktan sonra şehrimize dön-

. pl•jştür. 

,,, 
agır Ruslar Finlandigada 

hezimete uğradılar 
60 taggare,61 fa,lk tahrib edildi ve Rus-

J ita/ya 
1 Balkanla:--da komü-

nizmi önlemeğe 
çalışıyor 

lardtın 15 bin esir ı alındı 
Bern - Havas --·Corrier 

Del Ti an o gazetesinin. Roma 
muhabiri bildiriyor: 

Sovyetler Milletl~r Cemiyeti top 1antısına iştirak etmiyor-Muha 
rebe Finlandiyalılar lehine inkişaf etmektedir-Bütiin dünya kah 

raman Finland iyaya karşı sempati gösteriyor 

İtalyan siyasi rnehafille ri 
Balkanlardaki liadiseleri çok 
büyük bir dikkatle takip et· 
mektedirler. 

Helsinki 6 A .A.- Neş· 
redilen bir Finlandiya teb 
fiğine göre, Rusların ileri 
harekatı tamamile durdurul
muştur. 200 Rus paraşütçü
sü Finlandiya hatlarının ge 
risine inmiş ve bunlar mu
hasara olunmuştur. Harp 
başladığı günden şimdiye ka· 
dar 60 Rus tayyaresi düşiiriıl
müştür. Askeri vaziyet ka 
ti surette Finlandiyalıların Je
hiııe inkişaf eylemektedir. 
Kızaklarla mücehhez olan 
Finlandiya askerleri motörlü 
Kızılordu kıtalarına kar 
şı kar· ve buzlar üstünde 
süratle hareket etmektedirler 
Dün esir edilen Rus asker· 
leri, üı; gündenberi yemek 
yemediklerini söylemişler· 
dir. 

lstokholm 6 A .A. - Meç· 
hul hir bombardıman ta;
yaresi adı saklanan bir İs· 
veç limanı üze rinde \JÇmuş 
ve yüklü oldusru bombaları 

suya bıraktıktaıı sonra sa· 
vuşmuştuştur. 

İsveçte Finlandiyaya kar
şı büyük sempati te~ahüratı 
ôevam etmektedir. lsveçten 
Fiıılaııdiyada harbetmek üze 
re yazılan gönüllülerin sayı· 
sı 1500 Ü bulmuştur. Her 
yerde Finlandiya mültecileri 
ne karşı iane toplanmakta· 
dır. 

Londra 6 A.A. - Fran 
sa ve İngiltereniıı Moskova 
ııezdind'! müşterek bir teşeb 

Büyük Millet 
Meclisi.nde 

Maarif. işlerimiz 
görüş;; ıdii 

Ankara 6 A.A. - Büyük 
J\ılillet Meclisinin bu günkü 
celsesinde lstanbul Mebusu 
Ali Rana Tarhanın yanlış ki 
tap ve ders saatlerinin değiş 
tirilmesi hakkında verdiği 
takrire Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel cevap vermiştir. 

Vekil, yanlış kitap mesele· 
sinin izam edildiği ~ihi ol· 
madığını ve bunu.ı içın teşe~ 
kül eden heyetle mt>sa isin~ 
devam ettiğini, ders saatleri 
nin tanzimi, mutahassısların 
uzun tetkikatı netir esinde ya 
pıldığını mufassalaıı izah et· 
miş ve m.tarifin aks~yan veç 
helerini düzeltmenk için bü· 

büsatta bulunarak Finl,rndi
ya ile Ruslar arasında anlaş 
ma imkanı arayacağı haber 
ler hakkında Röyter ajansı 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu 
tebliğde böyle bir teşebbüş 
için alınmış bir kırar olma 
dığını , çünkü henüz böyle 
bir teşebbüsün icrası ıçıo 
vaktin gelmediği beyan olun 
maktadır. 

Cenevre 6 A.A.-
Sovyet hükumeti Milletler 
Cemiyetinin toplantıya da 
vet teklifine cevap ver .• llş 
tir. 

Ağır bir eda ile yazılmış 
olan bu cevapta, Sovyetle 
rin Finlandiyaya karşl harp 
halinde! bulunmadıkları, bi 
naenaleyh Milletle r Cemiyeti 
nin bu meseleyi müzakere 
ye hakkı olmadığı, Sovyet 
ler birli~inin Milletler Cemi 

Romanya~ın vaziyetini•ve 
eder,..k, Finlandiyaya lrarşı Yugoslavyadaki Komünist 
tecavüze geçen Sovye tRus- tezahuratı hariciye nezareti· 
yanın Milletler Cemiyetin nin bilhassa dikkatini çek· 
den ihraç edilmesini teklif mekte ve İtalyanın Balkan· 
etmektedirler. lara Komünist nüfuzunu men 

Helsinki 6 A.A.- Finlan için daha büyük ve daha 
diya umumi karargahından nerjik bir faaliyet sarfetmek 
tebliğ ed\liyor: Sovyetler a· üzere olduğu zannedilmekte· 
ğır bir hezimete uğramışlar dir. Bu tehlike, tehdid bYıdu· 
dır 61 Rus tankı tahrib dunu geçen, Cfaha şimdiden 
edilmiş ve 15 bin Rus aske başarılmak üzere olan ve 
ri esir edilmiştir. Rus ordu enerjik bir surette mtHfjffa· 
sun da ia c;e teşkilatının çok leyi icap e :fen bir krlıdır. 
bozuk olduğunu alınan esir· Tessin de çıkan ni ftar 
ler söylemektedirler. Finlan gazetenin Roma muhabiHntt 
diyalılar çekildikleri mıntetka göre, yakında lta,yanm '11ya• 
larda bul~nan zahireleri ya 1 si ve iktisadi sahada mühim 
imha etmış ve yahut bera· tezahürlerine l.ritizar tetm~ 
ber götürmüşlerdir· icabeder zira ltalya lömü 

Verilen haberl~re gört>, ı nizmin Balkanlara nüfunnun 
Ruslar dumdum kurşunu kul- bir emrivaki· haline ·ğetrtıeSine 
!anmaktadırlar. Fintadiya as- mani olmak azminefedir. 
keri kumandanlığı bu husus Bundan başka Vatikanda-
ta kati vesaik elde etmiş· ki muhabirinin haber aldı· 

yetı toplantısına iştirak etm\ tir. 
ğına göre "Dcccı1I,, m ta 
kendisi olarak telakki edile• 
cek iki millet arasında taktim 
edilmiş olan Polonyanın çok 
vahim vaziyeti Papayı cilidi 
endişelere sevketmektedir. 
Leh halkının iktisadi vaZIYeti 
felaketamizdir. Hastalık ve 
ölüm vakaları müthiş bir 

yeceği beyan olunmakta Sovyet tebliğine rağmen 
dır. Rusların ağır zayiat verdikleri 

Diğ'er taraftan, Amerika fahakkuk etmektedir. Motör 
daki küçük hükumetler Mi! lü Rus kıtaları kar ve buzdan 
le ti er Cemiyetine müracaat işlememektedir. 

.......... İllllllm! .............. . 

İngiliz kralı lsveçfe 
Fransız cephesinde Kısmi seferberlik 

Paris 6 A. A. - lngiliz ilan edildi 
kralı, beraberinde kardeşi Stokholm 

6 
A. A. _ 

olduğu halde dün buraya 
gelmiş ve maskelenmiş bir Röyter Ajansı bildiriyor : 
otomobil ile garp cephesine lsveç hükumetinin Finlan 
giderek cephenin mühim bir diyaya maddeten ve manen 
kısmını ateş hattındaki sıper yardım etmesi beklenmekte

mikyas almıştır. 

Yugoslav,qada 
rv! illi seferberlik 

tedbirleri 

leri ve Majino hattının çelik dir. Fakat İs,·eç hükunıetimü Belgrad - Yugoslavya 
ve beton teşkilatını tetkik tereddittir. lsveç Finlandiyaya Başvekili bugün neşrettiği 
eylemiştir. yardım etmezse dünyadaki 1 bir emirnamede milli sefer • 

Kralın Fransayı ziyareti sempatisini kaybedecektir. berliği tarif etmektedir. 
münasebetiyle bütün Fransız Dün ilk defa olarak is - Bu emirnamede bir sefer 
matbuatı bu hadisenin tarihi veçte kısmi seferberlik ilan bertik takdirinde ahnacak 
bir kıymeti haiz v~ iki mem- edı"lmiş ve askl!rAı tedbirler tedbirler tespit edilmekte va leket ara~ındaki samimi 

dostluğu•ı bir sembolü oldu- arttırılmıştır. l~~~~e~!s~i;;:a:;ı~:!~t:Ji~i.be 
ğuııu beyan ~tmektedirler. 1-------------ı Emirname muhtelif devaire 

Fransadaki radyo Belediye ithalat ve ihracatı tahdit et· 
istasyonları mek ~alahiyetini vermekte 

Paris 5 A· A . Fran- Meclisi ve seferberlikiçin hususi teşek 
sadaki bütün mürsile radyo küllerin vücude getirilmesini 
i!,tasyonlarıııın asktri idar~ye Bugün toplanıyor derpiş eylemektedir. 
verilmesini emreden bır 

kararname neşredilmiştir. Geçen hafta son on beş Amerika münasebatı 
tün maarif teşkilatının tam günlük toplantısına başlamış kesmiyec ek 
bir intizam içinde çalıştığını, olan Belediye Meclisi bugün 
bir milyondan fazla talt!be saat 15,30 da toplanarak 
ve 'l5 bin öğretmeni ihtiva müzakeresine devam edecek
eden kadronun her gün bi- tir. Bu celsede zabıtai Bele· 
raz daha tekamüle doğru iler diye talimatnamesinin tetkik 
Jediğini söylemiş ve cevap k 1 d'l k 

k ve müzakeresi i ma e ı ere kafi görülere rüznameye 
kabul edilmesi muhtrmeldir. geçilmiştir. 

Vaşington 6 A. A. 
Amerika hükumeti, Sovyet· 
lerle mü,aSebatı kesmemeğ~ 
ve Moskovadalti Amcmka 
sefirini geri çekme'tnete lı:a• 
rar vermiştir. 
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Romen petrolleri Finlandiya 
Dünyanın en ileJİ 
memleketlerinden 

biridir 
Bunların bir damlası bile 

müstevli/t!re kıı.ptırıl
mıyacak 

Bugün, bütün düny~.nm 
sempatisini üzerinde topla.· 
mtş olan Finlandiya, mede · 
niyette en ileri gitmiş çok 
münevver bir millettir. 

Bir düğmeye basınca binlerce mil mu
rabbaı petrol sahası bir yangına tahav-

vül edecektir 1937 senesinde yapılan 
bir sayıma göre, Finlandiya 
da yaşıyan nüfus miktarı 3 
milyon 800 bin kadardır. 
Fia milletinin yaşadığı top · 
raklar münbit değildir ve ge 
çiın ıçm çok çalışmak 

tabiatle daimi mücadele ha· 
linde bulunmak lazımdır. Bu 
çetin mücadele Fin milletin· 
de bir takım vasıflar yarat· 
mıştır ki bunlar şimdi Sov · 
yetlerle giriştikleri mücade · 
lede tebarüz etmektedir. 

lngilizce Dai!ey Sketch 
gazetesinde E. Michael Sal· ı 
zn yazıyor: 

"Almanyanın petrola ihti
yacı var. Harbe beşlamakta 
ki tereddüdü, petrol azlığın 
dan ileri gelmektedir. İttifak 
devletlerinin ablokasından 

müteessir olmıyarak, Alman 
yaya JJlekanizma ordularının 
muhtaç olduğu petrolü v re 
bilecek iıç komşu memleket 

mt'vcuttur. 
Bunlardan Rusya, "Sovyet 

petreıl endüstrisi,, ni idare· 
ye üç museviyi ko mist!r ta 
yin etmek suretile cevap veı 
miştir. Rusya kendi ordusu 

nu seferber halde tutmağa 
kafi gelecek kadar petrole 
malik bulunuyor. Fazlasını 

vermeğe tahammülü yoktur. 
Geçmiş günlerde: Alman 

yanın petrol ihtiyacının bü} ük 
bir nisbetini müstemlekelerin 
d~n getirtmek surelileHoıan 
da temin t'diyordu. Bu ihra 
cat harp ba~ladığındanberi ht 
m~n hemen tamamen dur
muştur. Fakat Holanda, 
büyük mikyaı,ta petrol, iddi· 
ar l imiş bulunuyor. Bazı mu 
tabassısların ifadfsİne göre 
Holı.ndada bugün Stok halin 

·de bulunan petrol, Hit· 

lerin ordusunu, takriben bir 
sene müddetle idare edecek 

kadardır. Almanyan•n Holan 
· da üzerine tazyikı ve Holan 

t dalıların endişe si buna atfe 
ilebilir· 

Holandhya karşı t'ı(ılcm si 
nir harbi, nıuvatfak olmadı 
Hol<irıdahlar da, gördükleri 
tehdıtlere karşı kendi tehdit 
lniyle mukabele ettiler. 

Bu sebeple, Almanya, şim 
di ·Romanya ya dönmüş, bu 

' lunuyor. Eu hareket, neden 
Romanyaya karşıdı da Berli 
ne daha yakm olan Macaris 

1 tana veya Yugoslavyaya kar 

şı değildir· 

Bu~memleketlerde de,buğ 
day var, et var. mf'yVa var, 
yumurta var, sebze var. 

Fakat bu heı şey: bolluğuna 
· rağm~n, bir şey yoktur ki, 
Almarıya orıa şiddetle ihti 
yaç hissediyor; Pekrol! 

Romanyada mebzul mik~ 
. tarda petrol var. 

Almanyd, cmanyadan d4 
ha fazla petrol temini için 
bu sene üçüncü defa<..lır ki 
harekete geçmiştir . 

'· Ve yine üçüncü defadır 
ki, Romanya kemalı nezaktot 
le "hayır',, cevabını vermiş· 
tir. 

Kral Karo), Romanya pet 
rol scınayiindeki f!Cnebi im 
tiyazlıtrının son şartına va 
rıncıya kadar tanınmasını ka 
yın koşmi\ktadır, 

Bugün Roman ya petrol ku 
yularmuı takriben yüzde dok 
sanı ecnebi mürakabesi al 
tında hususi ellerdedir. 

İngiltere, Holanda~ Ame 
rika, Fransa ve Belçika, Ro 
manyada istihsal edilen pt:t 
rollerin yarısında fazlasına 
sahiptir. Bu memleketlerin 
se:rmayedc\rlilrı, o petrol ku 
yularını işletmek için lazım 
olan sermayeyi vermişler 

ve bu se~eple kt·ndilerine 
icap edeu imtiyazlar bağış 
lanmıştır. 

Almanya, Romanyanın se 
nelik petrol istihs ,}inin aşa 

ğı y11karı onda birini almak 
tadır. Ve bu mi~dar, Alman 
)'anın bütün p*!trol ithalatı 
nın on da birini teşkil etmek 
tedir. 

Diğer taraftan Romanyalı 
lem, hiç bir şey korkuimuıor. 

Bu memleket halkı kendi l.i 
bii hudutlarının : kuvvetiııe 
emiıı bulunuyorlar. Alman 
askerlerinin petrol kuyuları· 
mn bulunduğu münbit arazi 
ye varmak, için 9000 kadem 
İrtifaa kadıır yükselen üç sıra 
dağ geçmesi lazrnı geldiğini 
biliyorlar. Bu arazi Bükreşin 
şimali şarkisiode kaindir. 
Bundanbaşka Romanyalı· 

lar, Polonyadan iyi bir d r.s 
almış bulunuyorlar. Memle
ketleri dahilindt'ki petrolle· 
rin bir dc.mlasını bile herhan 
gi bir müstevliye kaptırma· 
mak ve hiç bir petrol kuyu 
su, olduğu gibi bırakılmıya
raktır. 

Bu azimkar millet: çorak 
top. aklar üzerinde verimli 
bir ziraat kurmuş'ur . 20 

sene evvel Finlandiyanın iki 
milyon hektarlık ekilebilen 
toprağı vardı. 937 senesine 
kadar buna 600 bin hektar 
ilave edilmiştir. Bu müddet 
z.ırfmda istihsal yüzde 80 art 
mıştır. Küçük memleket se · 
nede 600 milyon marklık 
süt, peynir, tereyağı ve yu· 
murta ihraç eder. Endüstri 
olarak kereste başta gelir. 
Finlandiya senede 45 mil • 
yon metre murabbaı kereste 
ihraç ediyor. Kağıt sanayii 
çok ehemmiyetlidir. Maden· 
cilikt~ büyük inkişnflara maz 

har olmuştur. Nüfusuna gö
re, ithalat ve ihracat hacmi 
en yüksek ın~mleketlerden 
biridir. Finlandiya bu nokta 
dan ancak İııgiltereden gP.ı i 
kalmakta, Almanyayı, Fraı1 · 
sayı, hatta Amerika ve Ja · 
ponyayı geçmektedir. Finlan 
diyanın nüfus başına \dhal 
ve ihraç ettiği maim kıyme: 
ti 49{0 marktır. lrıgilterede 
bu nispd 6780 marktır. 

Finlanrtiya öteden beri 
maarifina ehemmiyet veren 

Bu maksatla Romanyada bir memlekettir. Nüfusu 4 
her türlü ihtiyati tedbirler milyondan aşağı olduğu hal 
alınmıştır. Bir duğmeye do· de 937 senesinde ilk mektep 
kunmakla, binlerce mil mü· lerindeki muallim ac.Jedi 13 
rabbaı petr<'l sahası b~rden bin, talebe mikıarı ise5JO bin 
bire bir yangına tahavvül idi. Orta tahsilde 321 mek· 

ed:~~ek_ti~: Bu. duğmenin vere 1 tep, 26 bin talebe, yüksek 
cegı kuçuk bır cereyan her tahsilde 6400 talebe vardı. 
kuyunun tepesindeki petrolü Teknik mekteplerdeki talebe 
dteşlemeğe kafi gelecek bir nin sayıs1 10 bine baliğ o!u 
kıvılcım doğuracaktır. yordu. Finlandiyada kadın 

Böylece bir kaç dakika i· erkek, her vatandaş" askr:r • 
çinde, Romanya d;ıhiiind :! lik hizmeti görür. 

düş11.anın ilerlemesine mani 
olacak ateşten bir ba.·ikat 
vü cude gelt>cektir. Müstevli· 
yi bir cehenn~m karşılıyacak 
tır. 

Romanyalılar kendilerine 
açılması muhtemP.1 qerhangi 
bir harbin petrol kuyuları 
için olduğunu biliyorlar. Ak· 
si takdirde Romanyaya yü· 
rümekle ittifak devletlerine 
üstünlük temin ede<:ek her 
hangi bir fayda yoktur. 

Bir petrol kuyusu yanma 
ğa başladı mı, asla söndürü 

lem\!Z. 

llan 
Vakıflar müdiirlüğünden: 
Kırıkhan kazasında erme· 

ni otrodoks vakfından kilise 
ve kilise yanında oda He 
mektebi ile dört hanesi 
ve ayni kazada ermeni Pro 
t~slan Kilisesile bir mekte· 
bi bir hanesi ve iki odası 
ve Ermeni ortodoks vakfın· 
dan:üç 'dükkan;.bir lokanta 
ile ermeni kalolik vakfından 
kiliJe ve hanenin teslimi ta· 

rihind<":n itibaren mayıs 940 

sonuna kadar icarları açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Iha· 

2!J& --

Açık artfırmo: 

ilanı 
Antakya icra memurlu· 

ğundan: 

Açık arttırma ile paraya 
çevrilecek gi yri menkulün 
ne olduğu: 71, 77, 83, 94, 95 
103, 104 mahzar numaralı 
tarlalar. 

Gayri menl<ulün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi, sokağı 
numarası: Maşukiye köyünde 
bağiı Bitli meıraa mevkii 

Taktir olan kiymet: Ta· 
mamına 770 a<l. , T lir:~sı 
Arttırmanın ycpılacağı yer, 
gün, saat: 21, 12, 939 saat 
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Gıyap kararı 
İskeııderunnun Y ~ııişehir Ma 
hallesinJe mukim Memet Ali 
oğlu İbrahim senede müste 
niden 130 Tüı k jliranın:tahsi 
li hakkıııda Y (~ni:şehir ma 
hallelerinde mukim Ali oğlu~ 

HasanCemil aleyhine ikameedil 
diği davanı ı tahk katı esnasın<!~ 

ibraz olunan senedin tedki 
katı için 27, 11,939 tarihine 
,tesadüf~eden pazart ~si günü 
.saat 10 da daveti 'mutazam ~ 
mm tebliğat mumaileyh ~ika 

metgahı mechul , bulunması 
ıtibarile gazetelere ilan sure ; 
tile icra kılınmış idi. 

9, 12 ye kadar. Yevmi mezkurda daveti 
1- işbu gayri menkulün <anuniye) e icabet etmediğinden 

artırma şartnamesi 26, 11,93~ hakkında hukuk usulü muha ' 
tarihinden itibaren 939, 1139 kemeleri kar.ununun431 inci 
No. ile Antakya icra daire maddesi hükmün:! t (:vfikan 
sinin muayyen numarasıııda gıyap kararı verilmiş ve bir 
herkesin görebilmesi için guna muamele yapılmıyardk 
açıktır. İlanda yazılı olan· tahkikatın devamı 15 - 12-
lardan fazla malUmat almak 939 tarihine ttsadüf eden 
istiyenler, işbu şartnameye 

ve 939, 1139 dosya ııumara· 
siyle memuriyetimize mura· 
caat etmelic..lir. 

2 - Artırmaya iştirak 
için yukarıda yazılı kiymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat 

mektubu tevdı edilecektir (124) 
3 - ipotek sahibi alacak· 

hlarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki hak· 
larını hususiyle faiz ve masra· 
fa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müspitele

riyle birlikte memuriyetimize 
bildırmeleri icabeder. Aksi 
hald~ hak!aı ı tapu ~iciliyle 

sabit olmadıkça satış bedeli· 
nin paylaşmas111dan hariç 
kalırlar· 

4 - Gösterilen günde 
arttırmaya iştirak t:denler 

arttırma Şı!rtnaınesini oku· 

muş ve lülumlu malumat 
almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olu· 
nurlar. 

5 - Tayin edilen zaman 
da g-ayrimenkul üç defa ba
ğırıl<lıkta:ı sonra en çok artı· 
rana ihale edilir. Ancak 
,\rhrma bedeli muhammen 
kiymetin yüzde yetmiş beşinı 

buimaz veya satış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer 

alacaklılar hulunupta bedel 1 
bunların o gayri menkul ile 
t~min edilmiş 7alacaklıl arının 

1 
mecmuundan fazla çıkmazsd 
ençok artıranı taahh.üJü baki 
kalmak üzere artırma on beş 1 

gün daha temdid ve on be
şinci güni: ayni sutta yapı· 

lacak, artırmada bed~li satış 
istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklıların o 
gay ri ml·nkulu ile temin edil· 
miş alacakları mecmuun<lan 
fazlaya çıkmak Şttrtiyle, en 
çok artırana ihale edılir. 
Böyle bir bedel elde edile· 

lesi 8,12·939 cuma günü sa· 
at 14 de 'vakıflar idaresinde 
yapılacaktır. İsteklilerin ve 
f~zla mahim'1t almak isteyen 
lerin vakıflar idaresine mü 

racaatları ilan olunur. 

Cuma gününe talik edilmiştir. 

Binaenaleyh hukuk usulü 
muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesine tevf ık an nıeı 
kur gıyap kararının dahi iıaıı 

suretile tebligine karar ver 
mjş gıyap kararının bir f .su , 
reti de: nıahkeıne div.m 
hanesine ~talik kılınmış 
tır. 

Müddeialeyh Ali oğlu 
Hasan Cerip yevm ve vaktı 
mezkurda lskenderun Adli 
ye m,ıhkeınesi dairt>sinde 
tahkikat hakimi huzurunda 
ispatı vücut etmediği tak 
dirde hukuk usulü mahake 
meleri kanununun 405inci 
maddesine kvfikan bir daha 

muhakemeye kabul olunmıya ; 
~ağı ve 408 inci madde mu 
cibin :e : hasmın dermeyan 
ettiği vakı.ıları ikrar etmiş 
addolunarağı ilanen tebliğ 

olunur. 

mezse ihale yapılmaz ve sa· 
tış t ılebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal 
veya verilen mühlet ~içinde 
pürayı vermezse ihale kara· 
rı fesholunaral kendisin.den 
evvel en yüksek teklif l'! bu· 
lunan kimse arzetmiş oldu • 
ğu bedelle atınağa razı olur 
sa ona, razı olmaz veya bu· 
luıımazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkan -
hp en çok arttırana ihale edi 
lir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap oluna • 
cak faiz ve diğer•zararlar ay
rıca hükme hacet!kalmaksı • 
zın memuriyetimizce alıcı • 
dan tahsil o unur. Madde 
( 133 ) 

Numaraları yukarıda gös 
terilen 21, 12,939 tarihinde 
Antakya icra memurluğu o· 
dasında işbu ilan ve göstt!rİ 
len arttırma şartnamesi dai· J 

resinde satılacağı ilan olu· 

nur. 
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