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9 Mayıs 1940 
Ştıkrü 'BALCIOCLı, 

Sahibi ve Uas'.muharrir; 
- -

[Sayısı her yerde2 kuruş~] 
~ .... 

Milli Şef 
Kral Faysalın do
ğum yıldöniimünü 

tebrik ~tti 

1/ngiliz kabinesinde tadillltmı? 

Ankara 8 A.A.-Aaşme t 
li] lrak Kralı İ · in .:i Fa t 
safın doğum yıldönümü mü
nasebetile Milli Şef: İnönü 
Irak Kral Naibi Pr .-ns Ab· 
dullahn bir tehrik telgrafı 
Çekmi~ v~ Pr ns Ah-

A.vam kamarasındıı müııakaşalar sürüyor 
Ç .ınberl< ıynın, harbi rı sevk ve idaresini tenkid < dt=nleri jşba
şına d~ v .. t eden·k kabinesinde tadilat yapacağı ve kendisinin 

mevkiini rTı uhafaza edeceği haber verilmektedir 

Romada /1ıgiliz - ltalgan görüşmeleri 

' dullah tarafından bu tdgra· 
fa çok samimi bir cevap ve 
rilmiştir. 

lskenderunda 

Londra ~ A. A. - Dün 
Avam kamarasında Çember· 
!aynın nutkundan sonra baş· 

lıyan müzaker,. ve tenkidler 
devam etmektedir. Hükılrııe 
ti en çok ve şiddetle teııkid 

eden amele partisi ve ondan 
Pasif korunma de- sonra liberallerdir. Aoıele 
nemesi yapılacak partisi bu sabah bir toplan· 
Önümüzdeki hafta içinde h yaparak, Lu akşam hükı1 · 

l,.kenderunda bir pasif kcı· met tarafından ileri sürül!! · 

k cek olan itimad mese:esine runma dt"nemesi yapılaca -
tır. Deneme işlerini hazırla· ı aleyhte rey vermeğe karar 
rnak ve r.ününü tayin etmek 

1 

vermiş•ir. Diğer taraftan mu 
iizere Seferberlik müdürü hafazakar partiden ve eski 
evvelki gün 1skenderuna git· Nazırlardan Emeri • de 
ıniştir. Deneme günü daha ! Norveç harekatının sevk \ e 
evvel ilan edileceetir. Sefer idaresini tenkid eylemiş ve 
berıilc müdüriyetince tab et 

1 
amele parti.si ile beraber hü 

t. f k kümcte ademi itimad reyi ırilmekte olan Pasi orun· I 
rna broşürleri bir iki güne vereceğiııi söylemiş ve Çe.n 
kadar dağıtılma~a başlana~ak ı berlaynı istifaya davet ~tmiş· 
tır. tir. 

davet edecektir. Bu tadilat 
sırasında kabineye işçi pu
tisi ile 1iberallerd<:n de alı
nacağı tahm:n olunm .. ktadır. 

Çembr:rlayn uu sabah sa 
raya gid erek kral tarafından 
kabul edilmiştir. 

Roma 8 A. A. - Bir 
kaç haftalık g .ıy')Ubetinde-n 

sonra Londr.ıdan buraya dö
nen lngiliz büyük elçisiııin 
Musolini ve Kont Ciyano ile 

Almangcı 
• 

Macaristandan asker 

iki uzun mülakat yaptığı söy 
ıenmekledir. Bu mülakatların 
şümul ve mahiyeti hakkmda 
kati bir şey söylenmemekle 
beraber, İngiliz sefirinin Ro 
ma hükumetine bir nota 
verdiği hatta Çemberlaynın 

hususi bir mesajını Musolini 
ye tevdi ettiği haber veril · 
mektedir. Siyasi nıe:ıafıf, 
İtalyan - İngiliz temasları 
nın başladığı kanaatinde Jir. 

Norveçce 
son vaziyet 
Almanlar Narvi -geçirmek mi jst -· miş?, 

te sıkıştıl~ r 
Londr:ı 8 (cı .a) - A'.- Stoklıolm 8 A.A: - Narvik 

manyaııın, Macar isi an ~an te şiddetle hüküm süren kar 
Alman askerleriııin g.-çiril- fırtınalarına rağmen nıütte· 
mesi hakkmı i ı:tediği hdkkıı•- fik kuvvetlerin ileri hareka 
da buraya gelt"n haberlP.r, h devam etmtktedir Frans& 

15 Mugıs 
hava şehitleri 

Londra nwhafılinde endişe da organize ed len Polonya 
Siyasi mehafilin kanaati , ve Çek kıtahrı f ransız,Jııgi· 

d · uyandırmış"ır. lr~giliz si yaı.i . 
şu ur · 1 liz ve Norvt"ç kuvvetleri 

lhtifalı programı 
hazırlandı 

Bugünkü VdZiy~tte Çem· mehafıli burıua Almanların yanında yer almı~lardır. Al 
b ı k · ı · h .. kiki maksatlarını gizlP.mek er ayrım çe ı mesı mt:vzuu manların Şımah Norveçe doğ 
bahis değildir. Norveç harbi için tertip edilmiş bir hare- ru ileri harekatı durmuşiur. 
nin sevk ve idaresinde hata ket olduğunu beyan etmek- Alman,ordusunda iaşe müşkü 

Hava şehitlt'rimizin aziz olmuştur. Fakat bu hC:tta, 1 tedirl~r. lalı başg österdiği habt"r ve 
h harbin neticesi üzerinde mü \ rilmektedir. atıralarını annıa günü olan Mısırda alınan N K J 
15 mayıs ihtifaline ait prog· essir değilC.:ir. Binaenaleyh orveç ra ıoın 
tarn hazırlanmıştır. H.ttayı . Çemberlayn iktidar mevkii- , tedbjrler m ükemm 0 l beyanname~i 
lt\ızda ilk defa yapılacalr o • ni muhafaza edecek, fakat Kahire 8 (a a.) -· Mısır Sıokholm 8 A.A. - Nor· 
I· b ·ıı · ·ı '( ı· h. 1 belki kabinede bir tadilat k ı H k N ctn u mı ı ı ıtı a ın şe ıtıe Başvekili Ali Mahir Peş" veç ra ı ar on orveç 
tİrnizin yük~ek haııralarile yapacaktır. gazetecileri kabul ederek, milletine hi talıeıı bir beyan na 
tıı. Ünasip bir şekilde icrası Söylendiğine göre, Çt:'m- . . me neşretmiştir. Kral bu be 
1 • Mısırın hn ıhtımalc karşı · de ezcu· mle dem·ı · Çın hazırlanan zengia prog· berlayn, kabinesinde bu ta- .. . . . yanııamesın · ş 
t d')At k ok t mudafaası ıçın alıınn tedbır- t• k" 
arnı yarınki sayımızda Sayın ı a ı yapar en, en ç t'n· . ~ ' ır ı: 

h kidlerde bulunaııları j .. IJaşına ler.n _t:._rn_amlandıg __ ı.ıı ve Mısı·ı " - <::.imalde çok kuvvetli ..!'kımıza bildi: eceğiz . " c ı .. b d k ~ 
~-....-liıiıiilıilll _______ EJ __________ 't p rm,, ııç1• ır ~ecavu.~ en . . or- mevzilere malikiz Müttefikle· 

b l •k U l d kusu o madıgını soylemışlır. 1 rimiz tarafından hazırlanan 
o e Çl a ve n o an a f y~r~ım ~ayesinde memwl~keti· 

tahrikine de kurban gitmiye mızı yemden fdhedecegız. Va Azami ihtiyat tedbir teri ceğiz ~i~eti~ değişect>ğine inanmak 
ıçın bır çok sebepler V'1r Al 

/d l Bütün bu hummalı Vt' <ıske· a l ar !laik 
manlar harp değil kı'al yetp-

ri hazırlıklara rağmen mışlardır hükumetim ve ben 

Perşembe 
Selim: ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

HUKuKl lKTlBASLAR: 

"Altın esaslı 
borçlar'' 

Memleketin hayatı ikfoadi· 
ye ve serveti umumiyc:>sİn~ 

taaUu~ u itibar·yle bu me' zuım 
çok ~hrmıniyeti bulunduğu 
kanaatindeyiz. Bundan dola-
} ı evve ıce de işaret ettiğimiz 
gibi şahsi miitalealanmızı 
sonraya bırakıp ş;mdilik bu 
hususları alakalandırılan tem· 
yiz karar1nrı ndan bir kaçını 
iktibasla kifayet ediyoruz. 

* * • "Kabldharp ihraç edilip 
bedeli al tın frank üzerinden 
tediyesi teahhüt e ~ilmiş istik· 
raz tahvil ieri Ü~küdar-Kadı 
köy ~irketi tarafından evrakı 
nakdiye ile Si\hn alınmakta 
olduğundan bahisle eshabı 
tahviller ite şirket arasında 
tehaddü~ eden Java netice· 
sinde mezkur tahviller bede· 
linin a!tm fra1ık olarak tah-
siJine dair verilen hükümler 
temyiz mahkemesi üç~cü hu 
kuk daire~ince nakız ve tica· 
ret dairt>since lastik sureti) le 
hasıl olan ihtilaf ictihadın 
tevhid: zım.un il cereyın eden 
müzakere neticesind~: 

Şirket ta rafından istikraz 
edılen para altın frank olmak. 
la hadise, evrakı nakdiye 
(701) numıuah kanunun 5 nci 
maddesi ve 18 birinci teşrin 
1331 tarihli kar.un ve tevhidi 
meskukat kanunlarının dairei 
şümulundan hariç olup istik· 
raz mukavele-;inde vadesi hu· 
lul etmiş kuponların veya sa
tın al:nrr.asma kardr verilen 
tahvilat bedellerinin &ltın frank 
olarak İstanbul<la t!diyesi mcş· 
rut bulunmasına, bkid tediye 
m.ıhallinde rayici olmıyan bir 
para iizer'n~ varid olduğu ve 
haı fiyen icrası şart kılındığı 
takdirde borcun aynen ifası 
da ahkamı kanuniye iktizasın· 
dan bulunmasuıa mebni sahn 
alınmak ;stenilen tahvilita 
mukabil mukavele ve teahbüt 
vecihle alhn Fransız franka 
tediyesi lazım geleceği itti-

lier iki hiikiımet, en küçük bir' t• cavü- sakindir. Dün g~ce Holanda ciüşmu111 memleketten koğun 
ile yabancı mı mleketl• r arasın cıya ve nihai zaferi istihsal e- * * • 

Ze kaı:sı koyınak için hazır - Holanda- duki telt'fon ve telt1 raf mu· dı"ııcı'ye kadar sebatlı azmetmı·ş t t b ı ·k· · ı k k 

fakla tekarrür etmiştir ... 

.. o s an u ı mcı ıu u 
da ihtiyatlar da si ah alhrıa çağrıldı hab~ rt>leri k,.si lmiştir. bulznuyoruz. Sayfeyi çeviriniz 

Arnstcr tlam 8 A.A .- Be} binaların h t>psi ask ri mu ha- Brüksel 8 A A. - 11dçika •l!E!!l!N!lllmSl!l(llJ!O!l!NIJll!Dl!IA""K"I~K~Atml••ilm••llİ•İlmııİll••-•• 
;~~lrnilcl vaziyetin her an ar· faz(1 altına alınınışlır kabinesi ,Jün kralm Riyase- l •ı • k b • • 
ı .. n durumu karşısıııda Ho N .. hirlt-r ve Danı1·ıar<la ilk tin<lf' ft>vkalacfo oir içtimn ngı lZ a ınesı 
"

11da l '"kA · Al h akdedert!k umumi vaziyet d ıu uınetı rnan u- işareti l>ekliytıı ııöbctçiler 20 
,:dundaki ihtiyat tedb"rlni Askt-ri nakliyat ve dohyıeile hakkında Hariciye ve Milıi Mü 0 e karŞl 281 re11Je İfİ-

n hadd' k da(aa 11:-.·1 trlarmm izahatını ~ ~ ırıe çı umış ve en gazetelerin irsalatında " ld / k 0
n ihr k . . d dinluınişlir. Belçika gazetele mad a l a at 'İlah ıyat uvvetlerım e gt"C'e gündüz Dl·klt-mektedir. 

de altına çağırmıştır . Nere tehirler olmu~tur. Holaııda ri, hükümetirı aldığl tedhiı· Siyasi mehafile göre kabinenin istifası 
h~~h:eli.rs.e gelsin l lolanda fv!ilıi MüJa~~. NdZırı gazete· !erden bahsederken, Belçikıtl muhtemel 
t-.."k ngıbır tHrruza derhal cılt:re verd1gı beyanatta de- nın herhangi~ir ihtimale kar A L 
··•.. ı Londra 9 A. A . - vam ve ordlar Kamuasmda tı'r aueJe ile harb edec~k- miştir ki: şı tamamile hazır bulunduğu ·d · ·t ·· k l - 1 harbin sevk -1e ı . aresıne aı muna aşa ar dün akşam geç t ·il·· " - Holanda bütün ihtimal· nu ve istii<laline dokunacak vakit sona ermiştır. Avam k 1marası müzakerelerin so· 
de ~i.iıı .Hol,ında şehirlerin lere karşı koyınağa hazırlan I en k~~?.k bir har7ke-t.~ ~erhal nunda 200 muhalife · karşı 281 reyle Ç~mberlayna itimad 
di 8~ kcrı kamyonlar mütema 1 mışhr. Hi~~ kimseyi tahrik rt i ve butun kuvvetıle onlıyece- beyan etmiş, 130 mebus müstenkif kalmıştır. ç~mberlay-

fer halindedir. Büyük ~ m"!diğimiz gibi, hiç kimserıin 1 ğini yazma<tadırlar. Sonu 2 iı:ci sayfada 

da-



Çağlıyanlar bölgesinden 

Boy sırası .. 
Boy sırasına, yaş sırasına, tahsil ve tecrübe sıra~ı~ı~ 

sayğı göste:-mek T,irkün en değerli vasıflarında!ı bmm 
teşkil eder. Bunun içindir ki dedelerimizden mır as ka1an 
çok kıymetli sözler arasındc\ : 

- Para ile değiJ, sıra ile, 
- Deveden büyük fil var, 

Önce kendini bH .. 
Gibr dilber vecizelerin herbiri bugün dahi dillerimizde 

ve ezberlerimizdedir. 
_ Oturacakları yerleri önct-den kestiremiyenler, çok 

kerre donsuz kahrlar ·· 
Diye söylenmiş olan güzel nasihatin manasını ıyıce 

tahlil edebilenler, çabucak anlarlar ki, bilmemezliğin ve
ya şımarıklığın icabı olarak layık olmadıkları yerlerde 
oturma~a heveslenenler önceden kestiremiy:rek oturdu~
ları iskemlelerden, derece derece, aşağıya ınmek suretı· 
le nihayet kendi pantalonlarım eskitmiş olurlar. 

'Bu öne~li noktayı her sahada v~ bilhassa umumi 
m e r a s i m g ü n l e r i le b ü y ü k l e r i mi
zi karşılamağa ve geçirmeğe çıktığımız ve büyüklerim iz
i grup halinde fotl)graf çektirmek bahtiyarlığına erişti 
~miz zamanlarda çabucak hatırlamak - yiııe kf!ndişerd 
l . . b· kımından - çok faydalı olur. 
erımız a 

M. YELTEPE 

iresinden çıkan kararda: Yeni nakil ve tayinler 
"müddei vekili davaları ve- Malatya su i~leri şube 

1

cihle müdeabih mebaliğin ha· doktoru Abdullah Demirel 
lıhazır rayici üzerinden mem- İskenderun Belediye tabibli
Jeket parasiyl~ tahti hükme gıııe, Reyhaniye hükumet 
alınmasını talep etmiştir· Miid· tabibi Doktor Kay aş ilave-
dei aleyh vekilin miıdafaaten ten Belediye Doktor Veka· 
beyan ettiği selıepler kanuna letine, Bursa kız öğretmen 
muvafık göriilerek 914, 715 okulu mezunlarından Bayan 
916 senelerinde tediye elmiş Hayrinnisa Gürsal lske.1de-
olduğu sterlin ve şilinin ve run ltalyan mektebi Türkçe 
917 de frankın rayici Borsu )ğretmenliğıne nakil ve tayin 
ve Bankadan istilam edilerek edilmişıt-ı dir. 
varid cevapta; sterlin şilinin , 
fiatları zikrolurımuş ve yalı~ı~ Yeni Belediye 
917 de frankın Borsada ıayıcı azaları 
olmadığı işar edilmekle Belediye Meclisi içtimala 
tarafeyn frankın 4,5 kuru~ rına devam etmedikleri anna 

ld .. unda ittifak elmelerı 1 'k· . o ug . . şı an ı ı azaııın yerıne ye-
üıerine bu rayıcler nazarıdık- ''d k 1 d M t f Ra· . . b 1.... e aza ar an us a a 
kate alınart1k cümlesınm a ıgı l ·ı y f K · ı .h. d sı ı ı e usu oyuricu seçı · 
olan 3539 kruşun tarı ı a- . 1 d' · . mış er ır. 

vadan itibaren faı:ı ve mas· C l h 
rafiyle birlikte tahsiline karar an l ayvan 
verilmiştir... .h acatçıı~·rı 

Mahker .. ei temyiz hukuk l r u 
husus\ dairesi ise; 'evrakı Bir Iiğinin 20,5,940 
nakdiye kanunlarının ııeş- ruznamesi 
rinden evvel veyahut sonra 
zimmete tere1Üp eden ~cneb· 
meskukaktııı kiymeti hakikiye· 

1 - Statü hükümlerine ve 
güniin iktisadi cereyanlarına 
göre bir yıllık faaliyet prog
ramının tesbiti 

2 Umumi katip tarafın· 

Milli korunma'ı 
kanununun 
Zira• ahkaını tat

bik edilecek 

Hükumet, Milli Korunma ka 
nununun zirai kısmına aid hü 
kümldrdeıı bazı maddelerinin 
tatbikına geçerek memleb+ 
te istihsali arttırmak ve ah-

vale göre tedbirli bulunmak 
iizere hazırlıklar yapmakta· 
dır. 

Milli Korunma Kanununun 
zirai hükümlerine göre: hüku 
met ziraatta çalışabilir, her 
vat&ndaşı kendi zıraat işi yü
züstü kalmamak şartile ikamet 
gahının en çok 15 kilometre 
m.!safesi dahilinde bulunan 
gerek devlete ve gerek şahıs 
lara ait ziraat işletmelerinde 
tahakkuk eden ihtiyaca göre 

·münasip ücretle çalıştırabilir 
Vt! bu mıntakada eşhasa aid 
olupda sahibine kati lüzum 
olmıyan her nevi ziraat vasıta 
tarından münasib bir kira mu 
kabilinde İstifade edebilir. Ka 
dınlar ancak kendi köy, ka 
saba ve şehir sınırları içinde 
çalıştırıhr Hüku n~t. hizu n 
gördüğü mıntakalarda yapıla 
cak 7.eriyatm nt>vi ve ç~şidiııi 
tayin ve tesbit edebilir. Üze
rinde zeriyat yapılmıyan beş 
yüz hektardan fazla araziyi 
bir bedel mukabilinde işlete 
bilir. 

Hükümet her ti.ırlü ziraat e
kinlerini, makinelerini ve va
sıtalarını zirai ilaçları ve to· 
huml;ırını lüzumuna göre pa· 
rasız veya ödünç veyahud bir 
kira mukahili olarak ihtiyacı 

bulunaıılara tevzi edebilir ve 
çiftçiyi kuvvetlendirmek ıçin 

lüzumu haliıı<le ödünç para vı 
rebilir. 

• :.i !'lirk parasiyle ne tutarsa 
onun tchsiline huküm cd I
mek lazım gelirken, bundun 
zühul edilm ş oldugu. muta· 
leasiy\e lıi.ıkmii ıııe:.kuı u nak· 
z tmış ıs.o dt>, mahkt'me; 

fan hazırlanan varidat ve ma~ 
raf bütçelt=rinin krtbulü 

Bu hazırlıklura ~Öre ınem 
lekette 9 ziraat mıııtakası te
sis edilmektedir. Bu mıııtaka 
lar İstanbul, Ankara, Konya 
!\dana. Erzurum: lzmir Sıv~s
la diğer bir iki vilayetimizdir. 
Ziraat Vekaleti bu mıntaka· 
lara evvelce zirai kombine 
ler içiu AnıerikaJan alınmış 
olan küllıyet:i ıııikıardaki trak 
tör, lıarmaıı makinesi, orak 
ve bi~ki ve sair motörlü vesa 
it sevkedeceği gibi hükume· 
tin bu defa A.nerikad<sn satın 
aldığı ve yakında bir limam
nm.a gelecek olaıı 2,5 milyon 
l:ralık ziraat alat ve edevatı 

ile İngiliz kredisine tevfikan 
alınacak o1an ziraat alat ve 
e:levatı temamile hu dokuz 
m111takaya gön<lerilec~k Vf:" 

bu mıııtakalardaki ziraat teş· 
kilatlan da takviy~ edilmek 
surı->tile kuvvetli bir zirai ~a· 
lışma hareketine geçilecek· 

"Kanunen borcun tedıye· 
si vacibolan zamandaki rayic" 
rnerciinden bilistilaın ecnebi 
altınının o zamanki bıymeti 
hakikiyesi tahkik ve ona gö
re Türk parası hesap cdiler,..k 
tnhli l,ükn1e ~ lınmış ve lll!S 

kiıka!ı rcnebiyeııin haıilıazır 
rayici üzerinden tediy,..ye mü. 
teallik müddeialeyhin bir guna 
teahhüdij de gayri mevcud 

3 - Kadronun tedbiti 
4 - İdare heyetinin intihabı 
·5 - Bir murakibin intihabı 
6 - İdare heyeti azalarının 

huzur hakkile mürakip ücr~· 
tinin tesbiti 

7 - Her sene yapılacak a
di umumi heyet toplantıları 

günüııün tayini 
8 - Alış ve ihracat fiatla· 

rı hakkıııda ittihazı lazımge

len tedbirlerin derpişi. . 
tir. 

''Türk Eri,, 
Zemberektir vücudu volkanların eşidir: 
Dağları devirecek kudret vardır sesinde 
Kainatın en keskin yakıcı ateşidir, 
Erliğin mührü vardır. çdikli sjnesinde. 

* * .\\ 
Merttir, verdiği sezü yapmıştır, yapabilir: 
Herkes bilirki odur erkekliğiıı mehengi: 
Karşısmda tepeler, dağlar, bile eğilir; 
.::3imşeklerin eşidir, yıldırın1ların dengi. 

A. AKSEVEN 

T.H.K.19 magıs 
· biletleri ge_ldi 

Mevcudu tük~nmek Üz<>redir. iki bayramı 
bir yapmak için bir lira vererek sizde 

bir bilet alınız 

Uğur gişesi 
-YOksul lara -B-,-.n-a-k-ir_a_l_a_rı 

Yardım edenlerin hakkında 
listesi 

Kuruş 
Vakıflar miid lirlü· 

günden Mustafa Sipahi 
Kamil Şerbetçi 
Mahmut Çeltik 
Abdülkadir Ağca 
Abdülkadir Bekfelavi 
Mustafa Cüı;eyd 
Mehmt>t Hapta 
Selim Beştük 
Zeki Durmuş 
Abdülvahit Şahin 
Yusuf Mahmut Sahil 
Reşit Soğuksu 

Kamil isa 
Ganim Kanuncu 
Edip Zalta 
Hamit Muhtar 
Haşim Dayaklı 
Sabit Mehmet 
Nasir Özkan 
Şükrü Ôzkaya 
Abdülvabit Necip 
Mustafa Y emenid 
Ali Mahmut Şahin 
Zebeyir Münür. 
Memet Lufü 
Ferid f,,tin 

10 ayda 
5 ayda 
5 ayda 
5 ayda 

10 ayda 
15 ayda 
5 ayda 

10 aydeı 

20 ayda 
5 ayda 
10 ayda 

5 ayda 
5 ayd<ı 

10 ayd2 
10 aydıı 
10 ayd< 
10 ayda 
10 ayd<ı 
10 ayd< 

5 aydı 
5 ayda 
5 ayd< 
5 ayd; 

50 ay<l< 
50 ayd. 
20 ayd. 

Milli kNunma kanunu· 
nun 3ı)ııncıı mad lesi muci
bince vakıf gayri menkul i
carları d& diğer icarlar ,gibi 
<trttırılmıyarcık eski icar Ü 

z~rinden kiraya verileceklir. 
Yapılaıı tebligata nazaran 

mukaveleleri tecdid edilmi· 
yen gayri menkuller müza · 
yedeye konularak eski bedel 
doluncıya kadar zanı 

Kabul olunaçak ve bu be· 
del dolduktan sonra zam ka 
bul olunmuyarak talipler 
müteahhit olduğu takdırde , 
komisyon huzurunda kura ife, 
birisine ihc.le olunacaktır. Bu 
hüküm vil3yet merkezinde 
ve Belediye hududu dahi!in· 
doki gayri menkullere şamil 
olup bunun haricindeki gayri 
menkulltır hakkındaki kira 
işleri eskisi gibı devam ve 
bütün mütevellitler ayni şe· 

kilde hareket edt"ceklt..rdir. 
Şükrü 25 ayd; Tapu Müdürü 

Kemal Gür 
Ruhi Çaklaz 
Hikmet Aran 
Mt:fhard Yeğen 
Saffet Ercan 
Rasım Tabak 
Halef Emiroğlu 
Mustafa Gürler 
Muhiddin Şakra 
Şükrü Yalal 
İsmail Saygın 
Fethi Atay 
Alımet Rasım 

Fevzi ÔLben 
Ref ık Kuzul!u 
Rahmi Bilgiç 
Mehmet Ouvnlı 
Me\'lud Özal 

Satılık 
otomobil 

25 aydı.ı 
'l5 aydt< 
25 ayd<-
50 ayda 
25 ayda C. H. P. İdare heyeti riya•;J 
25 ayda setinden: ... 
25 ayd.ı Altı Silindiri ' ve Sövrele 
50 ayda markalı bir o!omobil 25 ma· 
lOJayda yıs 940 cumartesi günü ögle· 
25 ayda den sonra a;ık arttırma ile 
25 ayda sat:lacaktır. 
50 ayda Muhammen bedeli 350 tirB 
25 ayda dır. Taliplerin yüzde yedi bıJ 
50 ayda çuk nıuvakkat tem!nat akça· 
50 ayda sile birlikte mezkur günde 
10 ayd;ı Hatay Garajmda hazır bil' 
10 ayda lunmaları ve fazla tafsilat al-
25 ayda mak için her gün parti k5• 

Kemal Gönen 10 ayda tipliğine müracaatları ilan o-
Müftt\h 10 ayJa lunur. • 
-------~~--~-----~-~~~~-~~---~-

Başı 1 inci<le 
11111 ou ~ıuvaH ~kirt'line rağm"n, bu zayıf t":kseriyelle ikti·~ 
fa etınıterek ıstıfa edeceği de söylenmektedir. bu itibarla lıükm iı sabık es· na göre Türk parası hesap 

bap ımıcibei kanuııiyeye miis· edilerek talıtihükme alınma· 
tenid bulunduğundan bahisle,, 
i:;r,ır kararı vermiştir. 

Mahke.nei temyiz hukuk 

sının muvafık usul ve kanun . 
bulunduğunu,, ittifakla tastik • 
etmiştir. 

Ziroul VekfılPtİ haz:ranın 
1) şiııden itibaren bu husus 1 
la esaslı bir faaliyete geçecek 
tir. 

ltimad rı:yi alı.ıdıktaıı sonra ÇemberJayn kapıya 
doğru İlerlerken biitün m~ halefet sıralarında; " is!ifo 
ederek gidiniz,, sesleri yükselmekte buna mukabil Çt.:ıll' 
bt'rlayrmı tarafından da .ken<lil)ini ulkı~lanmakta idiler; 

Hü~umetin niyeti henüz belli değildir. Fakat ~iy~~1 

heyetiumumiyesi de; ' 
"Kanunen borcun tediyt>· 

si vacip olan umaııdaki rayi· 
c· merciinden bilistilam ec
nebi a\tınmın o zamanki kıy
ıneti hakikiyesi tahki~ ve o-

* • • Gdec~k yazımızd" hukuk· 
çulurımızın kıymetli mütate· 
alarınt okuyaceğız. 

Hataylı Şükrü OGl.JZ 
{Devam edecek) 

Neşriyat ~lüdürü: 

Sdiın ÇELENK 

C 11 P . Mrıtha:ısındabaslm ştir 

müşahıtler Çemberlayrıııı is\ ıfa etmesini mümkün gor· 
mektedirlt·r. 

Bir Yugosl~v askeri h"'yeti Moskovad~ 
~loskova 9 (a.a) 1 - Bir Yugoslav askeri heyeti d1.1° 

buraya gelmiş ve Hcıriciye Komiseri Molotof tarafınd:ı11 

kabul edilmiştir. 


