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eıı 

ı a · 

Akdenizde ger ·in ik 
devame eken 

·1ı 

Tarihte ilk defa olarak büıün Balkan deıJ--
na 
de 

da 
ıı 

tlı 

let/eri hcırici tehıi/,e karşısııid<ı birleşiyorlar 
ltalya, bugünkii gayri muhariplik' vaziyeti · den ayrılm.yacağı a 
dair Amerikaya teminat vermiş ! - Yu ıanistan 15 sınıf ,ih
tiyat zabitini silah altına çağırdı -Italyan liınanlarındaki Jngiliz 
gemileri lngiıtereye dönınek emrinj ~ldılar - ltalyadaki Arne
tikan tebaası da ltaiyadan aynlıyor - Mısır her ihtimalP hazır 

lngiliz ve Fransız filoları 
ıı 

ı ıı 

dün Iskenderigege vardılar 
Londra 3 A. A. - Ce

~eve limanrnda bulunan İngi 
1~ ticare-t gemileri derhal ln 
~tltcreye dönmek için emir 

Hjıı almışlardır. 
i~ I Va~iııgton 3 A. A .. -. 
O 1alyanın Vaşington sefıra bu 

~iin Amerika Cümhurreisi ısk ~ • 
%zvelti ziyaret etmiştir. iyi 
baber alan mehafile göre 
'~fire Amerika Cümhurr~isi· 
~e lıa'lya hükumetinin gayri 

.~ llıtıhariplik vaziyeti hakkın
da teminat vermiştir. .. " 

ı.ı· 
1
• Siyasi Amerikan me!ıafi· 

e· 
1 ~ Akdenizde bugünkü ger· 
!1tılik devam ettiği tdk<lirde 

,ı.ı .... 
fllerikanın Akdeniz havza · 

11t ''ıtd k' b ., . . . a ı ütün gemı erını ge 
tı Çekeceğini İtalyaya tebliğ 
~}_lediğıni ve bunun İtalya 
Çııı ağır bir darbe olaca~ı-
~ı beyaıı eylemektedirler. 
~ Amerikan matbuatı Akde 

1,1 g tııızdeki.,gergiuliğın son 24 
ı.ı lctat içinde zail olduğunu ve 

ı~ı . . a' lı:bYada buıunan Amenkan 
1 

1 

1,, aıtlarıuııı geri çağrılınası-
ıı l~~~'*ğnıen, vaziyetin herıiiz 

b· ıtsiz olmayıp halyanın har 

11:
11 l'~İğiııe ~elmiş olmadığı 

t Ycıırııaktadırlar. Gazetele
t~ 

1
&öre, Amerikanın her 

k t lı leca .. uz hareketlerine 
q~ı~ı koymak için tedbirle
! ~ırıı kayd ederek şu sa· 
ırıa 

tı Yazıyorlar 
•• 

ı.ı· ttk - Hartayı değişti:e 
ilq k Parçalıyıuılarn Amerıırn 
~ 1 ınusaade dmi)'ecektir. 

l~ .. ~~~ı::deleı iıı hiçbir kıymeti 
Jf l dı . ıaııııştır. Çünkü daha ye· 

lldecty. evvej Almanya ile "bir 
rııı tec .. d . . 

~illıy avuz muahe esı ını 
'ar· fal\ Danimarka Almanlar 

il ı1ıda11 ' 'IA d 1 • ' A . ıstı a e ı nııştır.,, 
•ıcııı tıı~.a 3 A .• t..... Yu • 
1~31 hukumeti 1919 dan 
ht eh.kadar 15 sııııf ihti
lıın dl.a ıtlcriııi bi"r ayl•k ta· 

f evrt-s' · . . 
~aRır 1 ıçın sılah altıııa 

[ı l llıı~tır y 
• rj t. • unan gazete· 

11• ) ı.ıuııuıı b 1 • • 
~ t-tıı: alak t!Yne mılel vazı-
tnllktıad ası olmadığını yaz· 

1 Müdafaa Komitesi bÜgürlİfk muhafazası için en büyük 
rar toplanmış ve Mısrın kara bir garanti ve hariçten gelen 

1 dan ve' bavddan mi:c.Jafaası 1 tehlikeye karşı ,..n büyük bi:-
J için 15 ·, ~yısı;- yapılmiisı; izımnı c.lır H<tlihazırda Roınaııl\ 
~ev;;ıc;:k-.;;"nrlaŞt.";"ıl;-ış ol~·: iyaıtt~'"'i"ııı:yoksaS"'Yugoslavya·: 
~.-bü}ük mant>vrayı 7 .. ~mayısa; -;;-Jnmı daha çok:ıehlikeye ınıı·,j 
almış'ır. ~Mısır . hükumeti, ~ bulumJu~uru::,.,aııla .• ıak: 
memleketin mü'.:!afac.sı için güçtiir. Fakat her i~j:ııiııin 
lazım gelen bütün tedbirleri de tehlike altında oldukları· 
almış ve bu arada suikast'a- ııı kabul etmek lazımdır. 
ra karşı idam cezasıııı tatbik =Bulgaristan şimdi mü kem· 
eden . bir kanun kabul etmiş· mel ve olgun bi:- devlet ada 
tir. Dünkii toplantıda, Mısnıı mı gibi hareket etmekte 
herhangi bir tecavijz ihtima· ve eski rnetalıbatıııı şimdilik 
line karşı hazır bulunduğu bir tarafa almış bulunrnakta 
tespit edilmiştir. dır. Tür kiyenin eski müttdi 

İskeııderiye 3 A . A . ki ol an Bulgarlar 914 . 918 
İngiliz anavat.ııı filosund ııı 1 dekinJ·~n <l~ha çok mühım 
bir ?ru~ ile F~ansız . \ıa~p I bir rol oyıııyucaklardır. f3al
gemılerındr-n muteşekkıl bu· kan devletleri arasındaki es
yük bir filo bugün Öğ~e<len 1 ki J.-avga ve münazaalar ye
sonra lskenderi)'eye varmış· 1 rine şimdi samimi bir anlaş-
tır. : nıa havası kaim o!ınuştur. 

Londra 3 A. A. Röy-
1 

Yunanistan müttefiklerin mü~ 
terin diplomatik muhabiri terek garantisini haizdir. 
Akdenizdeki gerginlik ve j Orta şarktaki büyük ınüt 
Balkanlı Jevlı-tle:rin vaziyeti 1 teLk orduları büıü denizlere 
heikkında ~uı1ları yazmakta -

1 
ve ~k<leniz~ hakim olan 

dır : ı müttefik donanma her liirlü 
Balkanlardaki vaziyet 

1 
ihtimallere karşı hazır bu -

pek ziyade ent ·resaııdır . l'a- ' lunma~ta.Jır 13.u:ılar wl~içbir 
rihte ilk defa olarak, .harici devletı tehd t ıçın <legıl, f..t 
tehlikeye karşı Balkanlarda katBal k;ınlara vuku bulabile· 
kollektif bir anlaşma hureke cek her taarruzu derhal Ön· 
ti kend ini göstermege başla lenıek ve lüzumuııdı:i yapıla
mış, bulunuyor. Bu, yakın cak yarJımı hemeıı yap .1uk 
Şarktd ve Akdenizde sulhun ıçm hazırlaıım:şl.trdır. ,, 

w w - • 
EN SON IJAKft<A 

Norveç Başkzlmandanz 
İngilizler tarafından meçhul bir seınte 

' gör de rildi 
Loııdra 4 (a.a .) Harbi} e nezarnti tebliğ t>diyor: 
Narvik körfezinde ile rleyt'. n nıliltefik kuvvetlere Al· 

nıaıılar mukabil bir ıa~Hruzd ı bulunmuş. fakat bu tuar
f •~ Z ağır Z<t) iatla püskiırtülmüştür. 

Norveç orduları Baş kumandanı ile Genel Kurmay 
Reisi lfr l ııgil z ge:nisine bindirilert-k gizli luhılan bir ına· 
heli~ göııd~rilını-k üzert• alıııınıl-,ilardır.Kral v~ lıükı1ınet er· 
kanı Norveçte<lirler · 

Maltada alınan tedbirler 
Malta 4 A. A ·- Gurupla tulu arasında ışık yakmak 

lrlar. 
l<ahire 3 A. 1 A. - Mısır 

yasak edilmiştir. Bu 
mak için alınmıştır. 

tedbir halkı ışık söndürıneğe alışhr 

Başvekilimiz 
E--ziocanda tedki
katını bitirerek An
k raya döndii 

.Ankara ·3 !\. L\, - 1311 sa 
b:ıh saat sekizde hu~usi tren 
le Erzincarıa muvasalat eden 
Başvekilimiı Dolctor R.:fık 

Saydam bütün El'zincan hal
kı, memurlar ve subaylar 
tar ıfınfan cand ln t:zıhürat 
la karşılanmıştır . 

Başvekil öğleden evvel 
yıkılan Şl"!hri teftiş eyledikten 
sonr:ı şt-hriıı acil ihtiy<ıçları 

hakkında alakadarlardan iza 
hat alınış, tümen karargahı 
nı, Partiyi 1~elediyeyi ziy ı· 
ret eyleıııi~tir . ()ğl~ yemeği 
ni ordu evinde yiyen Başve· 
kil, öğleden sonra, yeni inşa 
edilecek olan Erzincan ş~h
ri nin yer: ni tespit t-ylenı ek 
üı.ere alakadır h.!yetlerle 
birlikte otomobille Kemal.ıa 
k~dar bir tedkik seyahati 
yapmış, yeni gı·f .. n ç•fiçi ai 
lt:lerinin çadırlarını tt"ftiş ey 

Valimiz 
Bu ~abah h ,staneyi 

ziyat et etti 
Valimiz Şü'uii Sökmen· 

süer bu sabah hastaneyi zi
yeret ederek koğuşları birer 
birer dolaşmış ve doğum ~ 
vir>i ziyaret etmiştir. 

Hastanede gördükleri İn· 
tinın ve mü' ~nl'T eliyettı-n 
memnun o'ari Sökmensüer 
nıÜt>SS sede bir saattan faz 
la tedkikat yapmışv ı- hasta-
ların ~i rer b: rer hatırla rıııı 
sormuştur. . 

Çıılışkan bir 
çiftçimiz 

ilk buğ·day rnahsu 
lünü pazara indirdi 
İskendorun 3 - (hu )u~i)Sar 

seki ~ öyünden Ömer oğlu 
Mustafa adlı çok Cıllışkan bir 
çiftçimiz bu senenin ilk huğ 
day malısulürıü dün pazara in 
dirmiş ve satışa çıkarmıştır. 
Yetiştirdiği buğday mahsulün 
Öen bir miktar nümuneliği de 
Ziraat bankasına gönderen 
bu çalışkan ç'fıçiyi takdir 
e1er ve d;ğer çiftçilerimize 
Örnek 0!ınasını dilerİ7.. 

lemiş ve ak~am husu>İ tren 
le An karaya harek~t e> !e
miştir . Başvekilimizin treni 
istasyondan ayrılırken İs'a; · 
yonu dolduran kesi( bir küt 
le tarafından cam.lan ve coş 

kun tezahüratla uğurlanmış· 

"Yenigün,,ku· 
pamaçı 

Norveç ce}>he Bugün ~aat 14 te baş-
tır . 

,.. lıyor 

sinde Vaz/gef Gazetemiz tarafından tt'r· 
Muharebe bütün şid tip edıleıı "Yenigürı kupası,, 

maçhrrna bugün saat 11 te 
delile devam t>diyor başlanacak ve yarında d!vam 

Paris 3 AA.- Havas e.!ecektir. 
ajansı NorVf!Ç cer hesinden Dün d~ haber Vt'rdiğimiz 
bildir:yor: Müttefik kıtaları ı gibi, bu gün Reyh,rniy~ ile 
cenubu garbi Norveçten ç~ Gençspor ve Kmkhanla 23 
kilmt'sinden sonra ye· temmuz 'klüp !eri karşılaşa· 
ni cephelerde muhareb~ bü caklardır. Bu maçların ~a-
tün şid,letile devam etm~k- !ipleri arasında yarın kurn ç .. -
tedir. Müttdikleri-ı vaziyeti kilecek ve maçlar,• yarın da 
Almarılarııı Norveç istilasııı- devanı edilecektir. Maçlara 
dan evvelki vaziyt'tten sarih saat tam 14 te başlanacaktır. 
bir surette lehtedir. Fransız Romanga'ga 
Alp avcı taburlarının uurada 
gösterdiği faaliyet l,er türlü 5000 ton pamuk ih 
takdirin fevkindedir. Mütte- raç ediyoruz 
fik ordular yeni ihraç edi- Ankara - Ticaret vehaleti 
len takviye kıtaatını alarak Romanyaııırı memleketimi;.-
bütürı noktalarda Almanlar- den satın klmak istedıği 5 
la temas haıinJe~!r· Na~vik· b"n ton pamuğun ihracına 
tt Almanlar mutemadıyen .. ~ . . 
geri çekilmeğ~ devam cdiycr musaa~e etm~ştır. Bu ~amuk 
ı H muharebelPri dün ; lar memleketın muhtalıf nım 
ar. ava ,.. ' k 1 d 1 k . bütün gece sabaha kadar her ta a ar.ın an. a ın~K suretı-
iki tarafın mukabil :faaliyeti le tenıın edılecektır. 

'FV? ...... 1 && 
hatin<ledevam etmiştir. iki Alman zabiti 

Vatundaş! Belçiknya il•ica etti 
Brüksel 3 AA.- Südet 

Havalarımızı her türlü mırıtakası alıali~ınden iki Al-
taarruzdan vel:iye iç:n çnlı
şan Türk AavaKurumuna aza
ol. 

H"va Kurumunun merke 
zi Vilayet janJıırma komutan
lığın,la hususi bir dairedir. 

man zabiti dün Belçika top· 
raklarına kaçarak iltica eyle 
mişlerdir. Bunlar bu günkii 
Alman rejimine bir türlü alı
şamadıkları.ıı söylemektedir
ler. 

Çağlayanlar bölgesinc!-e . 
Değerli arkadaşımız M. Yeltepenin bu başlık altandakı ya• 

zılarma pazartesi~den i!ibar~~ başlıyoruz• · 
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HUKUKİ IKTIBASL ~R: 

(( !tın borçları» 
Nutuk harbi-

' nin neticesi 1 
1 "Yeni Sabah .. gazetesinde 

Açık arttırma 
ilanı 

Beledige 
Meclisini 
fçtimcr.a dav~t ··Hatay,,da ık tisadi hayat 

vt> umumi SPrvet i.ızerind~ 

mühim rol oynıyaıı "altın 

borçlar., diye hukuki bir ha 
dise nıtişah e Jt> t'diyoruz. 

G"n;i l.rn botçlar ilhaktıuı 

de tutulduğu kaydcJilmiş bu-
1 

Hüseyin Cuhidin bu başlık al 
lunmaktadır.. tında yazdığı makaled e di-

"' yor ki: 

Şuı:u elı;n:ıniyetle kaydet . ".~ugüıı lıarb:n iç~ne ye:-ıi 
1. · ki 'kt'ıbasını düşün· bır sılah dahC! karıştıb ı raz ııutuk ıne ıyı z , ı 

1 
R <l Y . . b' 

düğümüz yazı serisindçk\ ve a .. yo. . enı nar ın 

Antakya İcra ın e.nurluğuıı 
dan: 

ipotekli olup paraya t;e-v
rilmeı;ine karar verileıı ve üı,: 
yeminli ehli vukuf nıtarifetile 
terncunına (8500) Türk lirası 

kıyınd tak<lir ettirilen aşağı· 
du evsafı yazılı Ant'!k)'anın 
Salihiye mah:ıliesinde ~an 
ikinci mın takada 24 numaı-a 

s 
940 st-nesiııe mahsus ol 

nıak iizere ihzar edilmiş B"' 
lediye butçesiııirı tetkiki zıııı " 
nıııda mayısın üçüncü cuma< "
tesi günü toplanması ınukııt 

öııcelı·kt"vvtiııdmiş,faku : lediyr 
Vt> tahsili l>ugüne kalmıştır. 

Akdin icrası zamanıııdctki 
k .ırııbyo piyasasiyle vade hu· 
ICılü zamanındaki piyaı,:, bir· 
Lirine uymadığı gibi teJiye 

· d · ve mumtyyız vasıflarmdan nwvzu ıt norınal şaraıt aıre· b" . b d P 
· · ı · t ırı u ur, ropagan sınde C"ryan etnıış muame a . . . 

r""r olun Belediye Meclisi J 
muayyen saatta Bel~Ji)" ~ 

anı'ld ~ki kambiyo Hatları 
bu ıki şekle tevafuk 
t:lıned ğinden borçlular da 
al.ıcaıdılıır dıı bıJ iştt' zcırluk 

~ek su ... tım ·ktedi r ler. 
Her ııe bdM icrai Ve! 

kaz>\i hukurıılerle bu had ısc· 

ııin lıort hallerini gösterir V• 

) üksek rnahker .. eie in rıaz.ıı ı 
t ... tkık ve tc!sd kiııdt n geç· 
ıııiş nıukarrarat nıt·vcul ise 
dt•; zamırn itib.ıril. l u ılttrıı1 
umumi s u r e t t e bir 
kcrre dalıd nazırı ıııütaleadaı 
grçirı:mPs ni fayd.ılı saydığ .. 
mızdaıı yuk.;ek hukuk miin· 
tesip:eriııiıı mukayese:' ıi ınüta 
lea ve kararlarıııdaıı mÜr t· k 
kep b:r yazı ~erisıııı ok uyu· 
cularıın:zııı istifod··sine arza 
k<trar verdik 

Bu yazı serisinın esası 
borç1,1r k.ıııu numuzuıı kam· 
biyo kakkındaki ahka •ııııu1an 
mlılhem o'maklct beraber mu· 
asır milleneriıı hukuki esasla· 
r:yle Je mubıyese edılm· k ~u 
rdİ) le 1 urk kaııu:.u ntt•deıı.-

siniıı vecıb..-:erine gör~· cc· 
nebi paraları üzeriııe mü.:~
sc:. ıeahhüdat ı:ı sureti ted!y~ 
v. !r:sviyesiııi ira..! etmt'sİ ıı:. 

' Al o d bariyle buku~ a emın e uy<rn· 

dırdığı alaka eht-mmiye k 
ınÜtdleayı değer bu!Juğunıı·z 

dan '·H tay,, ııı kıymeıli hu
kukçularınııı da aıaka· ıııı 
celb~deceği ümıdılc bu yıJzı 

lan iktib·:ı.s e.diyoruz. 
il 

* • 
Birkaç ııüst.a dev·•m ede-

· · J ··ıL hAdise· da harbınde teslım etmek ık hcarıye en mu nem a 
!erden ınürekkt>p hukuki fı tiza edt'r ki, Alınanlar mağ· 

lubiyetten başka bir şey kay k~:l~u~i~s~.~~t:~:~d~:· müte ded-:miyorlar. Çünkü burada 

b d · 1 hazırlıksız kiiçük milletlere kevv.n alim veya ya ancı Övız 
b birdenbire bir baskın yapıp üzerine müesst>s borçll\r azı k 

memleketlerini zaptetme işi siya.-.i ırıücsserat altında cere 
1 mevzuu bahis deği(,!ir. Nutur. vaıı t'lıniş olmasırıa mebni 1 

!arda akla veJ n an tığa hitap c 
b\!radaki haJ i!)e~~rde ince- derr·k zaferi kazanmak mec-
l ı- nt!cck hukuki esasların Ja-
ha gerıi:1 ınütalrası 
m~ktedir . 

icabet· 

Çürıkü; tarafeyn akdin 
aı c.ısıııda tekarrür dtirilmiş 

~arait baz :ııı tarafların arzu 

ve ıradei_tı i~ıiıı hiıafııı_~ ola·ı' 
rak hndılığındeıı degışmış 
veya dt"ğİştırilıııiştir. Akdin 
trs ~ili hukuku mahiyetle gö
ri.ılıııekle beraber akdin vuku 
bu!Jugu müessesenin sıya~ı 
tt-sir.-:r al tında kabul ettiğı 

formülle r taraf~yo in arzuzuoa 
bakılmadan tatbik edılmiştir. 
Sömürgecılık zihniyetinin ha
kimiyet ve müesseriyeti al· 
huda kalan "cfatay,, kambiyc 
muamelatı alar.aklı ile bor~· 
iunuıı hukukları Üzer;ııde de 
keyfı b.r lıakımıyd lesis et· 
mış o uuğu mu.rnıelatııı tel· 
k k ve cerydııı.ıı ı:tt'sbit yle 
tdJarüz e• ıııektedır . 

Birıae"ııaleylı: biz "!-i ,ıtay' 
da ahın borç cır kt")fıyei.ı .. ı 
nıutc.1lea ede.rı<t'ıı bu uçüııcu 

şt kıl Lzer ıudc eht"ınmiyetle 
tevakkuf clnıck ZJruret.ııi 
hısscdiyor ve bu ::ok:Ltları 
zc.tnıan vukulaı ı ıı <la b.zdtıı 

duba sJlahıyt:tlı bır ~ekılde 
yakıııdan ıak p t'lm.ş ıııes· 

lekdes~larıuıızııı kıyıııc lli ıııu· 
talea ve f.kırler.ıH.it'n ısl fd
de e<ll:!ceğiıııiz;i umuyoruz 

... .... 
Şuı ısını da kayJedelim k.: 

buriyeti vardırm 
Muharrir bu nokta<ltt Al

maııyanın peşinen mağlup 

sayı ~ masına işaret etm.-kıe ve 
ve çürük bir tavanın derme 
çatma diplomatlar tarafından 
da müdafaa eılilem1yeceğini 
kayde-derek devanı etrr.ektt!· 
dir: 

•Fon Rib~enlropun Nuru~ 
istilasını mazur ve muhik gö 
term,..k için müracaat t'ttiği 
hünerl~ri hükiimsüz bırakma~ 
İngiliz devlet adamları ıçın 
hiç ıor olmadı İngiliz !·a v.ı 
nazırı Sir Samuel Horun hü 
~sasını tel . .,raflard<1gördüğümi.ıi 
nutku yalnız nıüttefikler eley· 
hinde Alman menbJ!arırıın 
uydurdukları sahte isnatları 
b.ıkımındarı ehemmiyeti haiz 
olmakla kalmıyor, asıl hakiki 
hup yaziyetiııi de iyi aydınla 
it yor ,. 

Hüseyıı Ccıhit ilave diyor: 
.. İrıgilız hava nazın, lııgil 

tt: l'~ <lon:rn ınası nın par lak 
muvdHakiy.:ti ile pek haklı 
oldr.ık iftihdr ederk~ ıı, heııijz 
kava kuvveti itiba:-ile Almaıı 
hırın derect-sint! varmadıkJa
rtrıı kabul t>tmekte hiç tered 
düt gösterınıyor. ln.~i lte rt! 
hüküıııetirıin kuvveti işte bun 
lardııdır. Hakikatleri itiraf 
t:tmek ve bu hakikat!eriıı ica~ 
et ı iği !c-dbi rleri itti baza ça 1 ış 
llldk ,, 

Sovyelerin cevaöı 

Meclisi salonımda Rt-is Sadı~ 
Yurt.naııın Laşkanlığında a· lı bir evin temamı açı\c art· zadan Münlir Yener, eczacı 

tırmayu konulmuş bulunması Muhısiıı lzzet, Feyzi Ataharı· 
n l ı11t"bni 25,5,9 ıo gunun~ IViehmeJ Sait Tiileyli U ·cif 
raslayan cumarte~i günü sa~t İpekçi, Nüzhet Bilgin', Şük r~ 
~ d~n 12 kadar ıdar.ede bı_- ? Balcıoğlu olduğu halde içtı· 
rıncı ~~ık arttırması ıcra edı ı ma etmişse de, ııisabı kaııu· 
lecektır. . . ııiyi bulmadığın<ları ilc:lediyt' 

Arttırma takdır adılen kıy 1 ka11ununu11 68 iııci madJc.-sİ 
mc:tin yüzde 75 ini b~lduğ~ ' ne levfikaıı üç gün soıı ra.<i 
Sur,.lle ,·ı!ıcı ııamına ıh alc!SJ l ~r · .. u·· 

.... ~ h' ctyısın o ncı pazaı tesı gıın 
yapılec ığı aksi takdirde sun ~ saat 15 te toplaıınıuk Üzjc 

artlıraııın tıuhhüdü baki kal- ; cclseıı.ıı tPciliııe ve nıaddı:'İ 
nıak ş..rtile artırma 15 gü.ı kanuıııye göre mahalli gaıe 
müddPlle tcmdi! olunarak le ile dt: ilanına k ır.ır vnıl 
10,6, 940 tarihın • ras!ay..ıu miştir. 
pazartesı güıni ayııi saatle 
ikiııc: arllırınası yapılacııklır . 

S:ıtı~ pe~iıı p;ını iledir art· 
tırmaya girın»k istiyeııler g ·ıy 
ri nı "' nku le ıııukad ler kıyme· 
tin yüzde yedı buçuk ni~be
tınde p~y ak,·&sı veımeleri 
veya ulusal bir bankanın tem ı 
ııut mektubunu ibraz etmele
ri lazımdır. haklan tapu si 
cilt!~ sabit olma} an ipotekli 
alacaklılarl.s diğer alakarl&rın 
ve irtifak hakkı sahip.erinin 
bu lıa\cları ve hususile faiz 

ve ın:ısrafa dair i~dialarıııı 

ilan tarihinden itibaren yi rmi 
gün zarfında dairemize bıldı
rilmesi bildirilmediği surette 
satış b euePııi n payla~ınasın
rlaıı lıariç kalırlar: 

(Gayri nı e nkuıün 
ev~afı) 

ilan 
Ziradl nıiid riyetiııd" açıla'' 

CO lira aylık iic r et i Zirll 
at Mü.::adele katip!iği için nı~ 
sabaka imıilıanı Y'"'P ı 'acakh1 • 
Tdlip olanl.1rın laakal Orta 
mektep mezunu olm:tk şarlİ 
le Vılayet makamına istid.J 
İle müracaat ederek 7 5 9~0 , ' . 
pazartesi gii'lü saat 9,5 da Vı 
layet salonu rllla evrakı ınüs· 
hitelerite birlikte hazır bu'ı.ıi1 
malan ilan olunur. 

Kayıp şahadetname 
1329 da İsk""nderun Rüşd• 

yesindeıı aldığ'ını ~alıa'detııt1• 
nıenıi kaybı>ttinı yenisi ıi al:i· 
c.ı ğı.ııdaıı t•skisiııirı hükmü )'o~ 
tur 

Nusret Çakın 

ilan 
.,/ 

Maarif Müdürlüğünden: 
1 Kırıkhan t;lskend(" 

ruıı )'olu üz rind Soğukstl 

··Hatay,. da ceryaıı 'dc-ıı ya
ba ne ı J>d r a Üzı- rı ıı ~ mı.i esse:; 

bo;çlarda b ı r tip daha var
dır. Bu da; ıwıhall~ lab:rle 
.. ,.v k rasıı (>Jra f ıiz:-.iz,, ak· 
didır. 

Tahminen ( 1050) ınetre mu 
rabbaı gen"şliğııH.1-: ve yeni 
tarzda yapılı dört odeı. ile bir 
koridor bu koridor par~e taş 
la döşemeli ve bir ci.ııı,. yne 
ve cürıe}' neııiıı içinde altı ağaç 
portakal ve Lir ıııutfak ile 
bir hamdın mevcut olup cü
!~eynenin itiisalıııda ve duva r 
la bölünmüş t>ski tarz<la ya· 
pılı 7 yı>r odayı lıavi bir evin 

1 ondra 3 AA . Av ... m teınarnı: 
kumarasırıd<t multalefet partisi Kel'<lisiııe ihale olanan kim 

mevkiindt" keşif bedeli (2235), 
fıra \26) kuruş ol rn eği tnıe11 
kurs1J bir kısım iıış ıaıı açı~ 
eksiltrıı •si on ku ı mü ldetle 
ft·mdıt ··d i lm"ş ve talip çık11ı4 

ınış o lduğu ıdaP nı:.:-zkur iııŞIJ 
at 2 DJ nu lldl',tlt k=tnuıı uıı 
<! 3 uncu nı ıd lesin tevf:ka 1 

29, 1,940 larihi 11J •n itib.ıre 11 

bır ay içinde pazarlıkla iha• 
:e f'dilt·cektir Uu tip akid bu: icur, is

ticar kart"k te ıi arzetuıekle lıe· 
ralıer ıı e vaıııa İpe.tek mahiye 

lideri Etli, Sovyctlt'rle )ıc ıri :;e derhalvt>ya vtrıleıı mehil hit, 
nıiizakt'reııiıı beşlayıp başla· nıında parayı vermnse ihale 
madığını Başvekildt'ıı sormu~ 1 kararı fesh oluııardk kendı 
Başv ·kil Sovyr>t cev<ıbırıı:ı Loıı1 

s:n fı:ıı evvel )"iksek teklifte 
dı·<tya gt-l<lif> irıi fakat bu ce- bulu ıan kimseye- arzetıııiş 
vapta So "Yt>tl~r b i rli~iıı.rı h..ıt oldu~u b d~llt• · lmcıya rc.1zı 
tı hareketi hakkıııda hiçbir olurs tona olmazsa Vt>ya bu-

2 Muvakkat t< miııai (t 61) 
lira (64) kuı uştur 

3 P;ız.ırlıkl..ı ilıa 1e (ı 1119 

bilecek o1an bu ınevrn lıakkııı 

da sayııı oku} ucuiarımızu deı 
li, toplu bir fık ı r Vt re >İlnıt•k 
nıaksauiyl e {,'.Ok nıuktedır hu 
kukçularııı ka\·111 ve bfo ın.ıl. 

~ulii olan hu YJll ~c-ı isiııi hü· 
la•alaıı<lırmıık icabe:I ı 5t': dı
;>ebi.iriz kı; Lor .. ·J,,r kcıııtmu 
muzd.ıki {83) ııcu ıııaJde.ıylt' 
ticaret k.aouııumu::uıı pvlıÇf'kı 
ve tic.ır. te, hhfül ·ı· b ıhı~k· 

riıı • aiti ııaddelcriıı~ v,örc 
uayııeıı iadesi tcalıhut ecJıl~ n 
''Crırbi paras rıııı ''.ı yı ı eıı ,, it.ı · 
!>ı ,, ve aynen t;ıb rı }Oksa 
medyuııuıı lıakkıhiy;tt ı haiz 

olıııasıııcı göre > a .. ayııeıı., ve
ya vnde gu •ıüııd,.kı rayicine j 
tevfik.111 "flırk parasiyle,, eda 
c dılrn i iktız ı t J c ·ğ. gibı j 
vaJe~irıde l<dı) ~ ı dt")rı etme· . 
)'Nı vade tJrıh )'le le Jİ ve ta rıh 
arctsındd cc•ır>l>ı pctr<1 da husu- 1 

lt' gelen tede rn yi ·az; .ıi ıe m .!C· 

bur o ı\C ığı uı.laşılıııcıktadır , 
.Mamafi: Mt dyı.nun hu!tukuııu 
siyarıet rıoktasrnda ı da bc>rı;
lur k<tııuııunun lemerrud ai<l ) 
ahkamının ıaıb ki lazım ge- . 
lc:cc·ğ c.ilıetiııi <l · go ~ önün- : 

ti J e gösıerir. Üt!nebilir ki; 
bu nevi ak<l tı~men hemen 
Ha 1aya mahsus nevi şahsına 

1 
nıünhasir bir Şt"kildir. Bunun 

1 

ıniit.ıleasr Ja eııtrt>saıı hukuki 
bir sıirpriz olacakıır. 

katiyet lllt'VCud olmaJığını luıımazs1 15 giiıı nıüıldt'lle 
bilılirm iştir. t .. k rar arttırın ıya çıkarılıp 

yazacagız. 
en soıı artıraııııı iizeriııde 

l.makıl ır iki ihale anısındaki 

yıs 9 rn Pazartesi sqat 11 de 
vilny~ıte y ıpılac.ıkıır. 

4 Talipler irı :ışağıd 11 

yazılı evsaftttki vt•saiki ibra% 
et.i~t·leri lazımdır. I 

Şekil ve ınahiye:i itiba
rıylc bu tip ak iddt rt• lıeın 
ica r . ist ıca r mukavelt'si, hr-m 

g .. yı i ıı: ... nkul, rehin n:uaını:" 
lesi, ayııız.ıınaııd J ipotek ha· 
:list"sİ ıııt~vcut dı:nebilecek 
kad ır 5İy.ıs.t hu'cu'<i bir m!v· 
zudur. 

Bu lıususlurdaki miit<tle-a 
ve tetkikit'rİmiz.in iktibasıııı 
yuktırıda kay<lettiğiınizi hu· 
kukçu larırııızıı} !ikir Vt! mü · 
hl•·,ı~arıııı tıt>Şrett : kteıı soııra 

* ~ * 
u<.lt'ct'k ycı2ılarımızJa 

'"Türk hukııkuııa göre yab.tn· 
cı paralar üzerine vücut bu
lan borçletrııı :>Ureti tt:dıyesi,, 
lıakkındaki ınuka,ve~eleri yrızı 
serilt'ıini bulacaksıııız. 

Şükrü OGUZ 
(devam edecektir) 

Neşriy11• Müdıiru: 
Seliın ÇfLF.N .< 
C.H.P.Matbaa . 1 ı.f.1bctslmıştiı 

furk Vf'c gt•çnıiş gürıf~r içiıı 
yüzde 5 faiz hisap edılt-rek 
ayrıcı hüknı" lıacd kalma'. 
sız ıı dairemize ı t·s .. ıı tahsil 
o1 uııur: 

Gıyri meııkııliirı tert.ıkürn 
etmiş Vt:rgi ve nısumu dd
lali)'l" ve bilcümlt' tapu mas 
rafları alıcıya aittir. Ddha 
fazl<t ıııulıımat alın ~k istey..:ıı 
fer 30,4, 940 tarihinden itib·ı 
ren dairede ıııevcut 940, 
610 Stı} ılı dosy.ısıııJa 

a) Tı~are t o 1 ısıııJ kayıt 1 

bu'uııduıd.ır ııııı dair vesik 1 ~ 
b) Muv<ıkkat lcıni,at ı:ıı 3 

buzu 
. f 11•1 

c) lıışıat için Na ıa '. 
dürlüğüıı<lt>ıı Lu İıışaat iç•'; 
alııınıış ehliyet vesikası ıflt' 

.. .. dtfl kur vı:sık.ı ıhdle gu:. un 
111 bir hafla evvel naif adana 1 

m<tk lazımdır. 

.. 1 . d rrıııltJ' muracaaı a ıcar e en ıı.ı· 

matı alı111ş ı'lm ı l.trıilan ° 
ııur. 
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