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EN SON DAKiKA 

Fransız ve lngiliz Şark ordu- Türkige.lnğiltere 
larıkumandanları Ankarada ve Fransa arasında 

H1-1r iki kumandan ve maiyetleri askeri. erkti- 3 taraflı anlaşma akdedilecek 
nzmzz fara/ ındarl merasİmJe karşz/andz/ar Paris 19 A. A. · Türkiye ile Sovyet Rusyıs arasında 

, ki müıakerelerirı neticelenmemesine rağmen, iki hükumet 
Misafirlt:r 21 tt:şrinevvele kadar An karada kalacaklardır münasebatının samimi kalması Paristeki Fransız siyasi 

Erkanıharbiye temasları bu sabah saat 10 da başladı nıehafilinde büyiik bir memnuniyetle karşılanmıştır. ilk 

Ankara 18 A. A. İngiliz ve Fransız, İngiliz büyük el
Şark orduları Başkumandanı çi!eri ve elçilik erkanı tara
ile Fransız Şark orduları Baş fından karşılanmışlardır. Bir 
kumandanı General Veygand bölük asker ilıtiram resmini 
ve maiyetleri bugün öğleden ifa eylemiş, müzika, lngiliz 
sonra saat 16,10 da tayyare· Fra1tsız ve Türk marşlarını 
lerle şehrimize gelmişlerdir. çalmıştır. 

Türk, lngiliz ve Fransız bay· Misafirler saat 17 den 
raklariyle donatılan hava itibaren büyük erkaııı harbiye 
istasyonunda misı:tfirler, bü- reisi Mareşal Fevzi Çakmağı 
yük erkanıharbiye ikinci re- ikinci reisi Asım Gündüzü, 
isi Orgeneral Asım (jiindüz Milli Müdafaa vekili General 

•i•le._d•i•ğ•e-r•a•sk•e•r•i -e•r•k•a•n•ım .. •z-•N•a•c•i .·.r ı.n.azı ziya ret etmiş, V a-1 

Türkiye, sözüne 
herzeman güveni 
len bir devlettir 
Başvekilimizin beyanatı 

Londrad(ı derirı bir m em-
nuniget uyandırdı 

Alman Ajansına gÖ"e, Moskovada neş
redilen resmi tebliğ, Türk - Rus dost-
luğunun bozulmadığına alamettir 

Londı a 18 A. A. - daha arttırmıştır. 
Röyter Ajansı bildiriyor : Moskova 18 A. A. 
Tür kiye Başvekili Doktor Alman Ajansı bildiriyor : 
Refik Saydamın vazıh ve sa· Türkiye Hariciye Vekili 
rih beyanatı Londr a mehafi· Şükrü Saracoğlunun Mosko· 
lin<le derin bir memnuniyet- vaJaki ikametint- ait olarak 
l'! karşılanmıştır. Bu beyanat neşredilen rr>smi tebliğ, mü
'fürkiyenin daima taahhütle- zakerelerin her iki hükumeti 
leriııe sadık ve her zaman tatmin edici olmamakla be · 
ver<liği söze güvenilir bir raber, dostluk ve iyi komşu 
d~vlet olduğunu ispat eyle . luk münaııebetleri11in bozul -
ıniş, Türkiyeyc karşı olan madığı ve bozulmıyacağı şek 
İtimad ve teveccühü bir kat linde tefsir olunmaktadır. 

•Üç Kral ~e bir Cümhurreisi 
Dün Stokholm da toplandılar 

lstokholm 18 A .A. Fin I Verilen bir . habere göre 
landiya Cümhurreisi ve ma bu şimal memleketleri konferan 
iyeli . tayyare ~e, Norveç ve ı sının Ruznaınesindeki mad 

ı Danımarka Kralları da hu deler şunlardır. 
susi bir trenle bu sabah bu 1 1 - lskaııdin"vyanııı ve 
taya gelmiş ve lsveç Kralı 1 bilhassa Finlandiyanın kati 
ta acından karşılanarak saraya bitaraflı~ı 
ınisafir edilmişlerdir. Her 2 Harp esn,\sında İs 
taraf dört İskandinavya kandinavyn clevle-tlt!rinin 
devletinin b yraklarile si.is muharip devletlerle olan mü 
lenmiş, Halk rnisafirl~ri şid ni'\sebetleri 
c.lttle alkışlamışlardır. 3 Beynelıni!el işlerle 

Krallar arasındaki kon alakadar bütün meseleler. 
ft-tans bu akşam başlıyacak Yine söylenildiğine göre 
tır . Bütür. lsveç gazetelt"ri beynelmilel bir sulh için sa 
Şimal birliğinden bcabs .. tmek dece bir temeııni izharile 
lediı ler iktif4 r:yliyecektir. 

li ve Belediye reisine kart bı
rakmış'ardır. Bu ziyaretler 
arkamharbiye reisi ile milli 

p'anda Türkiye ile Faransa ve İngiltere arasında üç ta • 
raflı bir anlaşmanın hemen imza edilmesi mukarrerdir. 

müdafaa vekili tarafından LJ f bl• v T • J• 
bizzat di2'erleri ve tarafından narp e 1g1erz ta/yada 
kart bırakılmak suretiyle iade Ce hele de Resmen yalanlanan 
edilmiştir. p r 

Dün sabahki Fransız teb bir haber 
Fransız ve İngiliz Şark 

orduları ba~kumandanları 
21 teşrinievvele kadar An
karada kalacakli:lrdır. Yarın 
sadt 10 datı itibaren erkanı 
harbiye görüşmel~ri başlıya
caktır. 

---------------------Çember/ayn 
İzahat verdi 

Lorıdra 1 8 A. A. İn· 
giliz Başvekili Çemberlayn 
haftalık siyasi ve harp vazi
yeti hakkında bugün Avam 
kamarasına izahat vermiş, 
Fraıısaya gönderilen ve gön 
derilmd .. te olan lııgiliz kuv
vetlerinin Fransız hatları üze 

1rindeki müretteb noktalara 
yerleşmiş olduğunu, Fransız 
ve İngiliz kumandanları ara 
sında tam bir anlaşma mev· 
c ud bulunduğunu söylemiş 
ve Alman tayyarelerinin 
son defa lngiliz sahillerine 
yaptığı hücumlardan bahse · 
derek demiştir ki : 

11 Bu ilk hücumlarında 
Almanlar 8 tayyare kaybetti 
\er. Bu ilk netice lngiliz-lıa
vacılığı için fevkalade mühim 
dir. Fakat taliin böyle dai • 
ma yavn ıılacağını tahmin 
etm~k doğru değildir. Harp 
sürprizlerle doludur. Ama 
bu sürpı izler her ıaman iyi 
olamaz. Fakat hiç olmazsa 
işe iyi başladığımızı bilerek 
müstrih olabiliriz. " 

liğinden : Gece !iki tarafta Roma 18 A. A. - Şte· 
temaslar devam etnıi~, tuzak- fani Ajansı bildiriyor: Röy· 
lar kurulmuştur. İstikşaf tay- ter Ajansı, Roma Radyosuna 
yarelerimiı cephe gerisinde· atfen, İtalyanm Balkanlarda 
ki yollarda ve demir yolların yeni ve doğru bir tesviye 
da büyük bir faaliyet kay- tarzı istediğini, Londraya 
detmişlc:rdir. tayin edilen yeni İtalyan el-

Havas111 mütemmim ma· çisinin bu hususi beyanatta 
lurnatına göre, Alman ta 1r- bulunduğunu bildirmiştir. Bu 
ruzu, büyük mikyasta bir haber temamer. asılsızdır 
askeri harekat değil.lir. Al- ve hiç bir İtaly~n radyosu 
manlar bu taarruzda ne tank böyle bir haber neşretme-
ve ne de tayyare kullanma miştir. 
mışlardır. Düşmanın kısmı ANADOLU AjANSINıN 
küilisi de harbe iştirak etme NOTU: 
miştir. Röyterin mevzuuubahis ha-

Alman kıtaatının ağır beri şudur: 
zayiat vermediği tahmin edi- Londra - ltaly<tnın Lon-
liyor. dra büyük elçisinin Balkan-

Bu taarruzlarda Fransız larda ve Tunada yeni bir 
zayıatı 300 kişiden iharettir. muvaze.n~n.in te.essüsünü isteyen 
" 'dd ti" b' v v Musolınının bır mesajını ha-
·.r ı e ı ır yagmura ragmen .1 ld .. 
A I l b b l .1 mı o uğu soylenmektedir. 
tınan ar e om a arı e ya- S f . b h 

kından muharebe etmişler· b~sıartıtna b 1 u usğusta t~şel b-
d u unaca ı soy en-

ir. mektedir. 
Dünkü Alman resmitebli İ 

ğinden: Fransız askerleri Bir ngiliz askeri 
dün de, Alman toprakL1rın ınutahassısı ne diyor? 
da işgal etmekte oldukları 
araziyi terke icbar edilmi~l~r 
<lir. Bir çok esir alınmıştir 
Alman hava kuvvetle
ri İngilterenin şark sahi· 
!indeki taarruzlarına devam 
etmişler, İngiliz donanmaları 
na bir çok bombaıar isabet 
ettirmişlerdir . Bir Alman 
tayyaresi düşürülmü ş, buna 
mukabil bir lngiliz tayyaresi 
de tayyarelerimiz tarafından 
düşürülmüştür. 

Londra 18 A.A.- F~an 
sacları dönen bir lngiliz aske 
ri mutahassısı, Frarısadaki, 
lnl{iliz kuvv(-tlerinin Müte 
madiyen toplanarak Majinoya 
yerleşmekte olduğunu söyle 
miş ve demiştir ki: 

··-Düşman ne zaman ia 
t~rse gelebilir. 

Gelirse lngiliz kuv 

İngiliz zırhlısında 
ölen askerler 

8 A A ı Fransız gazeteleri Londra 1 . . · · n-

vetlerini de karşısında bula 
caktır: Cepheler gerisi motör 
lü harp vasıtaları ve asker 
nakleden sonu gelmez nakil 
vasıtalarile doludur. 

giliz bahriye nezareti, Al • nin muta le alan 
man denizaltı gemileri tara· 
fından batırılan Royl Ok zırh Paris 18 A.A.- Bu sa
hsında 81 subay ve 1153 bahki Fransız gazetelerinin 

d son taarruz hakkındaki mü· nefer mürettebat bulun uğu 
nu. bunlardan 57 subay ile talealarından müttefikan çı· 
367 neferin kurtulduğunu, kan mana. şudur: 

86 f Sulh taarruzundan sonra 24 subay ile 7 ne ~rin 
çıkan harp taarruzu F ran-

boğulduğunu resmen ilan et· sız mukavemetini değiştirme 
ınişlir. --------•I miştir. Fransız askerleri 
Cümhuriyrt bayra
mına ait kutlama 
proğramı ikinci say
fa mızdadır 

daima Alman arazisinde .ve 
Majinonuıı çok ilerisinde mu 
harebe etmektedir\Pr. Fran· 
sız askeri cesurdur, kendi
sinden herşey istenebilir .. 

Bir Hind mıhracesi
nin teberrü Ü 

Londra 18 A. A. 
Hint mıhracelerinden biri, 
Müstemlekeler Nazırı Makdo 
nalda bir telgraf çekerek, 
harp masrafına yardım olmak 
üzere fngiliz hükumetine bir 
milyon dolar hediye ettiğini 
bildirmiş ve ıvtakdonald bu 
alicı•nap hareketinden dola
yı lngilte:-e hükumeti namı
na mihraceye teşekkür eyle· 
miştir. 



Sayfa- 2 YENIGÜN 

Cümhurigetin 16 zncz gzl dönümii programı 
29 teşrinievvel 1939 tari ların mezarına giderek çe (eldiven ihtiyaridir.) ucu kıv- ~istiklal marşı. i.le merasime yerlerine dağılacaklardır. 

hinde Türkiye Cümhuriyeti16 lenk koy~cakl~r ve nuluk rık siyah baston (ihtiyari) Ja· ba~lanac~k v~.dıre.ğe bayrak ~e Öğleden sonra. a) saat ... 
ncı yılım idrak edecektir. söyliyeceıderdır. ketatay, katı gömlek: siyah kılecektır.Muteakıbt>n merasım 18 den 20 ye kadar fener 
Kanun gereğince 28 teşrini c) Şehrin muhtelit nokta· uzun kravat: rugan iskarpin, komutanın iı,.aretile geçit res alayı, 

evvel 1939 saat 13 te başla )arına Partice vazedilecek silindir vı:-ya melon şapka, mint- başlanacaktır. Geçit b) 21 de GündüzSinen'a. 
yıp, 30uııcu günü saat 24e kürsülerde ... ha!.k hatipleri ta- veya veston. resmini yapan birlikler ve sında umu~a mahsus olmak....:' 

kadar sürcct!k olan 16 ıncı rafından rel'm ın, durumun Resmi kabul tam sekizde Okullar ikinci şahısı 50 met üzere temsıl kolu tarafından 
ld .. .. .. b •Jramı Hatayda ana hatları etrafında söyl~vler başlayacağına na zararı dahi- re geçtikten sonra yürüyüş temsil ve milli oyunlar. 

vı oııuınu a, . k . k 1 k k t' - -
dJ <l d'ğ t fi d· verılec:e tır. li teşrifat zevatın en geç 7 :50 o u:1a g çere · ve ll ıyen 30 10 939 Mekteplerde 

a yur U'l ı er ara arın a d 9 10 939 d d ' k. . ld d y , ' • • 

olduğu gibi parlak bir şekil ) 2 ~ . . : de Viiayete gderek proto- urma an ı ıııcı yo an og talebeye ve velılerıne mah· 

<l k tl \ kt Resmı Geçıt: kol sırasına göre kendileri· ruca Köp( Ü başına inerek ... sus konferanslar. 
e 11 uanaca ır. . ... -=:1111 .......... :mı .. ~ıım11m1 ......... llil ............ .. 

Kutlulama şu şekilJe ola 1 Resmı Kalıul: ne tah~is r:dilecek yerleri al T 
Vali tctrafındaıt hükumet malan lazımdır. Zelzele felaketzedeıerı· -caktır. 

1 Bayram günlerinde konağında bir resmi kabu! Resmi geçit, Hükumet ko d 
halk en yeni ve temiz uruba yapılacaktır. Kabulresmi tam nağında yapılacak resmi ka· ne .'9 ar lm 
larıın giyecek ve Partililer S1'at 8 de başlıyacak VP. 9 bulü müteakip s-ıat tam onda f 

d b.t kt. · · b ı kt G Her tara ta devam ediyor rozetlerini takacaklardır. a 1 ece· ır. geçıtresmı aş ıyaca ır. e-
2·-Süsl~meler: Resmikabule iştirak ede- çlt resmine iştirak edecek Ankara 18 !\. A. . Di 800 lirayı bulmuştur. iane 
n)Bayram günlerinde ve cek, dahili teşrifat olan ze· birlik ve teşekküller daha kilide bu sabah yedi saniye toplanması ardı arası kesil _ 

gecelerinde bütün res 1ıi da· vatın portokoı sırası şöyledir: evvel Cümhuriye(alanına ge· suren bir zelzele daha kay· meden devanı ediyor. Erzin ı 
ireler, Belediye, Parti veHal a) Vilayet!e mevcut me· lerek muayene vaziveti ala- dedilmiştir. canda iane toplanması ıçın 
kevi Binalarilo Semtocak· buslar, caklardır. Geçitresmiııe işti· Zelzele feJ5.k ~tzedeleri bir komisyoa teşkil edilmiş 
lan ve kollar, müessesatı b) Bir kül halinde aske:i rak edeceklerin, Askeri bir· için yurdun her tarafında tir. Erzi11canda memurlar, 
hususiye ve Bankalar,Ticaret komutan ve maiyeti, lik ve mekteplilerin duruş ve yardım teşkilatı hararetle de halk ve esnafın topladığı yar 
haneler.ev ve dükkanlar ,ara c) Vilayette mevcut bilu- geçiş sıraları şöyledir. vam etmektedir. Mersinde dım pıra>ı 1919 lirayı bal -
ba ve otomobiller, istasyon mum müfettişler, a) Bando muzika (bulundu halkın topladığı ilk yardım muştur. 
lar,spor Klüpleri, alanlar ç) Adliye mensupları. ğu takdirde), b) Piyade tabu ı ... ____ .. __ .... _. __ .. _ 1111 __ !.m .. __ _ 

ve: caddeler gündüz bayrak- tapu müdürü, ru, c) Jandarma taburu, ç) Bir kafip ls- /LAA N 
d) Defterdar başta olmak izciler, d) Okullar, (Maarif lar, yeşillikler .,kırmızı vt-

d üzere maliye mensupları, Müdürlüğünce tayin edilec ık fengor beyaz kordelalarla, gece e 
elektrik ve fon erlerle süsle t) Yali muavini başta ol- sırn dahilinde,) e) Sporcular 

31 Mayıs 940 sonuna ka· 
dar Antakya ceza ~vi ekme 
ği 17.10,939 dan itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla ve· 
rileceğinden isteklilerinCünı 
huriyet M. U. liğine müraı:a 
atları ilan olunur. 

necektir. 
b)Belediye ve Parti bina 

L !arı önüne, Saray cııddesln ~· 
Kı~l rt önüne, Tıcard ve Sa 
nayi odası önüne, Köprünüıı 
iki başına taklar kurulacaktır 
Şehrin muhtelif taraflarına 

ve n.ümküıı olduğu kadar sık 
vegöze çarpacak şekildeReii 
min anahatlarını ihtiva eden 
vecizeleri havi dövizler asıla 
caktır. 

d )29 birinci teşrin günü 
unıumi tatil günüdür. Bugüı 
bütün resmi ve hususi daire 
ler ve müesseseler kapana 
cak ve hafta tatili kanunu 
aynen tatbik olunacaktır. 

e)Süsleme için kullanıla 
cak başlıca vasıtalar şun 

lardır. 
Bayraklar: mnsin, meşe, 

taflan, zeytin dalları' gibi ye 
şillikler, kırmızı beyaz kor· 
dela, her yerde mümkün ol 
duğu kadar çok bayrak asma 
ğa dikkat edilecektir. 

f ) Bu yıl Cümhuriyetin 
16 ıncı yılı olduğunu bildir· 
mek üzere 16 rakamı büyük 
olarak , ı~ı~.;h ve ışıksız en 
çok görülen yerlere konu· 
lacaktır. 

3 - Bayı am günleri ya-
pılacak işler : 

a ) 28, 1O,939 : 
Öğleden sonra :ıaat 15 

te mektepliler. izcilt~r başta 
o\mıık üzne Beledi\le mey · 

' danına, Atatürk büstürıe gi · 
den·k çelenk koyacaklar. 
Hep bir ağızdan söylenecek 
istikltıl marşını mi tl.'akip Ma 
arif müdürü Necdet Evriıner 
gençliğe hitaben bir nutuk 
söyliyec ... ktir . Bu nutuktan 
sonra gençlik, yine hpp bir 
a~ızdaıı and içecektir. 

b ) Belediy.· nıeydanın · 
dan ayrılacak Parti , Beledi · 
ye ve mekteplilerden mürek 
kt•p b' r heyet Hatay müc a · 
deleainde ~ehit olan Hataylı 

mak üzere mektupçu, emni- f) Milli cemiyetler, g) Parti 
yet, nüfus, muhast-bei husu- ve Halkevi mensupları, h)Es 
siye, seferberlik müdürleri, naf cemiyetleri ve serbest 

f) Maarif müdürü, mı!ktep meslek erbabı, i) Köylüler ve 
müdürü ve muaili .• ıleri, halk. 

g) Nafıa müdürü ve ma- Köylerden g~lecek köylü-
iyeti erkanı , lerin yaya olanları önde, at· 

ğ) Mıntakn iktisad ve ti- lılar arkada olarak geçecek-
caret ıniidürleri. lerdir. Cümhuriyet meydanı 

h) Sıhhat ve içtim~i mu· na Belediye tarafından bir 
avenet müdürü, mensubini tribün yaptırılacaktır. Davet 
sıhhiye hastane baştabibi ve Ji zevat, tribünlerde kendile 
tabipleri, rine tahsis edilen mevkileri 

i) inhisarlar lı<işmüdürü Vali ve Komutan ile Parti İl 
ve maiyeti erkanı~ yönkurul Başkanı gelmeden 

ı Ziraat, orman, veterİ· evel almış olacaklardır. Vali 
ner müdürleri: Komutan, Parti llyön kurul 

j) Po~ta: Telgraf, telefon Başkanı ile saat 9,45 d~ saha 
ba~müdürü ve ı.<Ümrük mü· ya gelerek muayene: vaıiye· 
dürü, tinde lulunaıı birlikleri tef-

k~ Evkaf müdürü, tiş ve bayramlarını kutlulaya 
l) Müftü, caklardır. Teftişi müteakip 

1n} Belediyereisi 
Jisi Belediye azası, 

n) Cümhuriyet Halk Pa:-· 
tisi ilyonkurul başkan ve 
üyeleri, Semtocak başkanları . 
Halkevi başkan ve üyeleri, 

O) Ticaret ve sanayi oda 
sı başkanı od& meclisi, 

Ô) Ziraat banka!! müdür 
ve mensubini, 

P) Elektrik şirketi mü· 
dürü, 

R) Çocuk esirgeme ku· 
rumu başkan ve üyeleri, 

s) Veremle rnücadt>le ce· 
meyeti başkan ve üyeleri, 

ş) Türk maarif cemiyeti 
başkan ve üyeleri , 

t) Matbuat mümessilleri, 
U) Antakyadı mevcut 

konsoloslar saat9 , 1 O da Va· 
li tarafından kahul eJilecek· 
tir. 

Resmi kabule iştirak ' ede
cek zevat için elbise: Frak, si 
ydh J.elek, katı gömlek, ~be
yaz f ıyongo, ma'lkaratasız ru 
gan iskarpin Vt'}' Q rugan üze 
ri siyah poJ ö;üet düğmeli Fo 
tin . siliudir şapka . beyaz gü 
deri veya podfüütt eldiven 

tribündeki yeı lerini a· 
lftcaklar ve saat tam onda 
bando tarafından çalındcak 

İtalyan muhabirle 
rinin takdirleri 

Roma 18 A .A .- Cephe 
!erdeki ltalyan gazete muhabir 
leri Fransız kıtaatmın son 
taarruzda gösterdiği mükem 
mel sevkulceyş planını sita 
yiş!e kaydetmektedirler. 

' talyada Almanyaya 
karşı infia l 

Lom.tra 18 A. A: 
Romadan verilen haberlere 
göre, Hitlerirı, Polonyayı is· 
tiln arifesinde ltalyayı bera· 
ber harbe sürüklemek ıçın 
gösterdi~i gayrete karşı hal· 
yaııın barışcı hareketini İs· 
tihf af tylemesi üzerine İtal
yada başlıyan jnfial devam 
etmektedir. ltalyım efkarı 
umumiyesi bunu, ltalyanın 
Almanyadan ayrılması ıçın 
kafi bir sebep olarak kar · 
şılamalrtadır. 

İsken<leruıı Tapu Sicil Mu
hafızlığı katibi mürıhalJir. 
Ayın 21 inci Cümartesi günü 
Merkez Tapu Sicil Müdür
lüğünde müsabaka imtihanı 
vardır. 

Talip olanların vesaikile 
birlikk Tapu Sicil Müdürlü· 

18,10,939 

ğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 16,10,~39 

· ııan 
Hatay Defıerdarlı~ındaıı: 

Muhammen bedeli 
Lira Mikdarı 
120 40,000 
120 40,000 

9 3,000 
...... ·---==2=4=9 ==-----s-3=:ôoo= · 

Nevi Köyü 
Portakal Mişı ak iye 

., Bityas ve Hac1habepli 
,, Yoğun Oluk 

Yukarıda Köyü, ııevi, miktarı ve takribi bedeli 
yazılı Süveydiye ve Hıdırbey nahiyelerine bağlı ermemi· 
}erden metrk döı l köyle bulu'lan seksen üç bin Portakal 

28,10,939tarilıine ınüsadıfCümartesi günü saat on<laMilli Emlak 
Müdürliiğü odasınJa açık arttırma usulile satılacaktır. 
Talip olaıılanlar muhammen bedelin yüzdP 7,5 ğun~ 
maliye veznesİrır! yatırarak alacağt makbuzu yevmi mez 
kurde komisyona ibraz t-tm e l~ri lüzumu ilan olunur. 

Hatay Ddterdarlığından: 
Mevkii N~vi mikdari Muhammı_n bedeli 
Demir k. pı Zeytin darı esi 200 kilo 1 O lira 
Çıplak ziyaret ,, ,, 1000 ,, SO lira . 

Yl' lcdrıd<ı yazılı iki kıta ıeytiıı lik bir sendik 
mahsulatı satılmak lizere ilan edilmiş iken talip zuhur 
etınediğiııderı bu k~rre ikinci defa olarak 23,10 939 
tarihine müsadıf pazartesi günü saat orıaltıda milli Em 
lak müdürlüğü oda)'ın<la açık arttırma usulile satıla· 
cuktır. 

Talip olanlar mııhammt"n bedelin yüude 7,5 ğu
nu Maliye veznesine teslim ederek yevmi m~zkOr· 
da makbuzu komisyona ibra?. etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

Yurtdaş 
Nüfus sayunı yarın başlıyor - Nüfusa 
yazılmayan adam, Türk .. vatandaşlığk şe ... 
r efioi ve bütün medeni haklarını kaybeder 


