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Halayın ilk meb:ısları 
dün seçildi 

Bugün Belediye Reisi, pazar günü de Vila
yet Meclisi azaları seçilecek 

Büyük Millet Meclisinde Belediye azalarile yedek de Hatay Vilayeti umumi 
liatayı temsil e-decek :olan azalar toplanarak Belediye Meclisi azaları seçilecektir. 
rnebuslarımızm seçimi dün Reisini seçeceklerdir. Bele · Vilayetimizde teşekkül ede -
Vilayet mnkezinde ve Vila· diye Reisliğine beş 11amzed cek olan umumi medisi 27 
Yete bağlı beş kazada yapıl· gösterilecek ve asli azalarla azadan mürekkep olacaktır. 
rnıştır. yedek azalar bu beş namzet Meclisi umumi z ·ları ikinci 

Parti Yüksek divanı, Ha ten birisini seçeceklerdir. r.ıüntehiplerle Belediye asli 
taydan intihap edilecek beş "'• * ve yedek azaları tarafından 
mebusluk içirı 12 namzed Önümüzdeki pazar günü· seçilecektir. 

. i'Östermiş ve bu namzetle.r 
arasından beş ı.atın intiha 
bını tamamile ikinci müntehip 
lere bırakmak gibi, şükranla 
karşılıyacağımız büyük bir 
sempati göstermiştir. 

Dün sabah saat 10 dan 
itibaren şehrimizde ve d iğer 
kazalarda başlıyan intihap 
saat 14 te sona ermiş bulu· 
nuyorôu. 

Saat tam 10 merkez ikinci 
l'llüntehipleri bu tarihi ve 
Şerefli vazifelerini yapmak 
Üzere Gündüz Sinemasının 
büyük s loaunda toplanmış 
lardır. 

ilk önce kürsüye gelen 
Parti müfettişimiz pı ofesör 
1-fasan Retit Tankut ikinci 
rnüntehiplere hitaben bir 'nu 
hık söylemiş, reylerini tam 

Ve mutlak bir hürriyetle kul 
?anmalarını tavsiye etmiştir. 
Bunu Valimizin çok veciz bir 
nutku takip eylemiştir. Sık 
sık alkışlanan bu nutuklar 
dan sonra tekrar kürsüye 
lelen Parti müfettişimiz inti 
h.abın başladığını bildirmiş 
tır. 

. Seçim ameliyesi büyük bir 
1lltizam ve tam bir serbesti . .. 
kÇİnde cereyan etmiş ve diğer 

Ankara pakiz 
Biiyük Millet Mec

lisinde 
Ankara - Fransa ve İn 

giltere ile ?.ramızda akdedi
lt::'n anlaşmnnın tasdikın ada· 
ir olan kanıın büyuk Millet 
Medisine gelmiştir. Kanu · 
nun müzakeresine önümüz -
deki çarşanıba günü başları· 
ması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu mÜndsebetle Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu· 1 

nun bir nutuk söyliyerek'iza 
hatta bulunması muhtem,..J -
dir. Yine bu celsede Mecli
sin önümüzdeki şekt:r bay • 
ramı için kısa bir tatil kara 
rı vermesi muhtemeldir. 

Roma r1.1dgo-
sunun ileş -

rlgatı 
Ankarada memnu
niyetle karşılandı 

Ankara A. A. A. -
29 teşrinievvel Cümhuriyet 
bayramı günü Roma Radyo 
su evvela Türk istiklal mar 
şmı çalmış ve sonra Türkçe 
ne~riyat ) apnıakta olan spi 
ker Cümhuriyet bayramını 
bütün Türk milletine kutla 
mıştır. 

Bu dostane harekt•t An 
karada güzel bir tesir yap 
mı~tır. 

.Alman ordusu niçin 
duruyor? 

• /ngiliz askeri ~ınuharrir-
- /erine göre 

9 

Atatürk ihtifali 
Yurdun her köşesinde mu 
a·zzam hazırlıklar vıır 

Türk milletinin ve insaniyetin en büyük 
matem günü olan 10 ikinciteşrinde Ebe 

di-Şefin ölmez hatıras~ taziz~edilec~k 
-: Atatürkün: ölümünün yıl:- Ankara radyosu 10 ilk 

donümü olan ikinci teşrinin teşrin günü sabah, .öğle 've 
onuncu cuma günü Ebedi Şe akşam~ neşriyatında ajans ha 
fin aziz hatırası taziz edile· berlerini takiben yaşanılan 
cektir. Ugiin bu maksatla günün Atatlirkün ölümü yıl· 
HalkevleriııdP. en bü •ük miil döııiimü günıi olduO-unu h 

ki m--murlan başta olmak dırecek ve a bııı le olılh 
üzere askeri erkan ve amir- Şef lnönün Türk milletine 
ltrin ve dairele reislerile Par yaptığı beyannameyi okuya· 
ti ve halkevi mensuplarının caktır . 
resmi ve hususi teşekküller İh "f ) k 
mümessillerinin ve halkın iş tı a me tepler.de 
tirakile yapılacak top! •nular- uı ~ıl yapılacak 
d~ saat tam ~:05d~'.Atatür- Masrif Vekaleti Ebedi ~f 
kun Hayata goz1 erını k~p:ı Atatürkün ölümlerine rastla 
dığı anda, ayakta beş daki yan acı gün ve acı anın yal· 
ka devam edecek bir ihtiram dönümü olan 10 ikinciteırin 
vakfesi yapılacak ve bunun 1 1939 cuma günü saat doku 
akebinde Ebedi Şefin haya-

1 
zu beş geçe yurdun her ta 

tı, yurt ve millet yolundaki 1 raf anda yapılacak olan ijzim 
hizmetleri etrafında hitabe- ı ve ihtiram ihtifalinin mek· 
!erde bulunulacakhr. Bu me 1 teplere ait olan pro,ramı ıı 
rasime Milli Şef lnönünün alakalılara teblığ etmiştir.Mele 
Atatürk hakkındaki beyanna teplere ait olan proıramı ı•· 
mesi okunarak nihayet veri zıyoruz. 

lecektir. "1-lhtifal, müessesenin 
Bütün mektepl~rde de bütün mensuplarını istiab e· 

ayni saatlerde yapılacak top debilecek bir salonda yapı· 
lantılarda halkevlerinde oldu lacaktır. Bu bü1üklükte bir 
ğu gibi taziz merasimi yapı salon mevcut d~ğilıe toplan 
lacak ve Ankara radyosu da tı gruplara bölünebilir. 
Atatürkü~ ölümü yıldönümü 2-- Topla.ıh yerinin mü 
karşısında Türk milletinin nasip mahailioe Atatürküu 
duyduğu acıya klltılarak mü bir büstü veya bir fotogra 
zik neşriyatında bulun mı ya- fı koaacak ve bu köşe Türk 
caktır. Sonu 2 incide 

EN SON OAK ı<A 

Bir mi/gar lngiliz 
aza merkezlerinden gelen 

neticelerde alındıktan sonra 
llıınzetlerden kazanan zatla 
tın isimleri Gündüz Sinema 
~1

1.. balkonundan b~lka 
1 an edilmiştir. 

l Alman ordusu mühim bir taarruza hazır· 
lanıyor. Her şeyi göze almış olan Alman· 
ya, elinde ne varsa hepsir i ortaya koy· 
muştur. Yakında bir Alman taarruzunu 

beklemek lazımdır 

liralık sipariş · 
Paris 5 A· A. - Fran· 

sız harp tebliğine gör~, cep· 
helerde müh'im bir faalıyet 
kaydediımemiştir. 

1 Amerikaga /11giltere bu ka-
server., gazetesinin meş:ıur d h [ • l J 

.. han edilen bu neticeye 
lore, 12 namıetten ekseri · 
Yet kazanan zevatnı isimleri 
41..ınlardır : 

Abdülgdnİ Türkmen 
Abdullah Mursal 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Mehmet Tecirli 
Bu neticenin ilinı mey -

dınhğı dolduran halk tara -
fından şiddetle alkışlanmıştır. 

Hata)ı ilk defa olarak 
Büyüit Millet Meclisinde tem 
sil etmek şerefine nail olan 
Hatay mebuslarına tebl'ik e· 
d.er ~u tarihi ve şerefli va· 
ııfelerinde kendilerine mu • 
~affakiyet dileriz. 

* * • 
Bugün saat 15 te yeni 

Havas Ajansı hyrıca ~u 

tafsilatı vermektedır: 
Cephenin heyetiumumiye 

sih 1e mutad faaliyet devam 
ederken, Alman topçuları 
faaliyetler ini fevkalade art· 
tarmış bulunuyorlar. Alman 
topçusu dündenberi cephe 
gerisindeki Fransız şehirle· 
rini döğmeğe başlamışlardır. 
Bu bataryalar, hakıki bir 
harp ateşi açmış bulunmak· 
tadır. Her iki tarafın müda
faa harbi ağır ağır şiddet-

lenmektedir. Alman topçusu 
mühim takviye kıtaatı almış-

tır . 
Londra 5 A. A. - "Ob 

askeri muharriri garp cep- ar arp ma zemesı ısmar aaı 
hesinde bugünkü durğun luğu n 
sebebini şöyle izah etmek • 
tedir: 

"Bu durguııluğun sebebi 
muhtasaran şu dlır: Almanlar 
Paionya harbinden ' sonra 
iarp cephesine umumi bir 
taarruz ıçın hazırlanmakta 

ve kıtalarını şarktan garbe 
nakletm~ktedirler. Alman 
ordusu duruyor fakat daha 
çok kuvvetlen .ıek ve geri· 
den takviye kı la ı ıle mü
himmat almak içın bekıiyor. 
Polonyada epeyıce zarara 
uğrıyan hava kuvvetlerini 
arttırmak ve büyük taarruza 
tam kadro ile girmek için 
mühim bir faaliyet var. 

Sonu ikincide 

. Lon~ra 6 A. A. - İngiltere hükumeti Aınerikata .mü· 
hım mıktarda harp malzemesi sipariş etmiştir. Bu 111alze 
menin en mühim ve müstacel kısmı tayyar;edir. Isıııarla· 
nan tayyarelerin bedeli 350 milyon lngiiız lirasına bali''r 

o1ma.kt~dır .. dir lngiliz heyeti y.tkında Aınerikaya giderek .. 
yenı sıp:trışler de bulu acaktır. Bu suretle lngilterenin 
Amerikaya ısmarhyacağı harp malzemesi bir milyar lnıi· 
liz lirasına b:1liğ olacaktır. 

Peşin para meselesi İngiltereyi duşündürmemektedir. 
Çü~~ü Amerik~~~ lngiltereye ait bir milyar 250 milyon 
hgılız ıi\-ahk .dovız m7~cudtur. Bunı{an başka lngiltcre· 
de de 500 mılyon lngılız liralık Altın vardır. 

İngiliz H 1 • 
.. I J 

Parıs 6 A.A. - ıngıız larb ıye azırı Çu ~ ı lı n cı te:, 
rinden 5 ikinci teşriııe kadar Par.ste kalmış ve bu es-
nada Fransıı Başvekili Daladye, Başkumandan Gamlen 
Hava Kumandanı ve Amiral Darlen ile mülakatlara bu' 
lundu~tan sonra Londraya dönmÜ§tÜr. 



Sayfa - 2 -

Molotof un Nutkunda 
Tiirkiyeye aid olan kısmın tam metni 

Ankara A.A. - Sovyet· 
ler birliği komiserleri mec
lisi Molotof tar<tfından irad 
olanan nutkun Türkiyeye ıtit 
kısımları tam olarak aşağt· 
ya dercedi imiştir. 

"Türkiye ile olan müzake 
relerin mahiyeti hakkında 
ecnebi memleketlerde birçok 
masallar neşrolunmutur. Bu 
masallardan bazılarına Sov· 
yetler ittihadının Kars ve 
Erdehaıı mm tak alarmın ken
disine iadesi ta{ebiııde bulun 
muş oh.Juğunun tahmin edi
lebileceği yaz:ılınaktadır. Bu 
m•n bir yalan ve uydurma 
haber olduğunu söyliyece· 
ğiz. 

Filhakika mevzuubahis olan 
mesele Karadeniz ve boğaz 
)ara münhasır mütekabil bir 
m~ıahı·ret paktının akdidir. 
Sovyetler ittihadı bu yolJa 
akdoluııar~.k bir paktın ken
disini lıiç bir vakit Alman· 
ya ile müsellah biı· ihtilafa 
sevkt>decek hareketlere yo! 
açması ve harr tehlikesi ha 
linde Karadeniı devletlerin 
den madut olmıyan devletle 
re ait harp sefinelerinin Bo 
ğaziçi tarikiyle Akdenize geç 
meıerine Türkiyenin müsaa· 
de etmiyecekine dair Sov· 
yet Rusyanın teminata ma· 
li l~ buluııması fikrindedir. 

Türki}e, Sovyetler birliği· 
nin bu iki maddesini reddet 

, ıniş ve bu ~uretle paktın im 
zasını gayri mümkün kılmış· 

tır. 

(Mecliste muht~lif hareket 
ler). 

Biz yalnız komşumuzun ka 
rici siyasetindeki yeni tezahü 
ratı gözönüdne tutarak hadi 
selerin inkişafını r dikkatle 
takip etmek vazifesile mü 
kellefiz. Eger Türkiye hi,ku 
meti, şimdi ellerini bir der~ 
ceye kadar bağlam;ş ve mu 
harip devletler zümr1-lerin 
den bir tarafı'!1 maruz buluııa 
bileceği tehlikelerin ağırlığı 
nı kendi üzerine almağa mu 
vafakat etmiş ise pek sarih 
tir ki deruhde ettiği mesuli 
yeti her halde müdrik bulun 
maktadır. Fakat bu tarzı ha 
reket Sovyetler ittihadı tara 
fından takip olunan harici si 
yaset hattı değildir. O hat 
ki Povyet Rusyaya harici 
siyasetinde pek çok muvaffa 
kiyetl~r temin eylemiştir. 

Sovyet ittihadı ellerini is 
tikbalde dahi serbest bulun 
durmayı ve bitaraflık siyase 
tini idame ettirmek suretile 
yalnız harbi körüklememek 
le kalmıyarak bilakis sulhu 
iade etmek için mevcut te 
mayiile iştira'<: eylemeği ter 
cih etmektedir. biz eminizki 
Sovyetler ittihadının zaafa 
uğramadan takip ettiği sulh 
siyaseti istikbal için daha iyi 
vaatldrla doludur. Biz bu si 
yaseti Karadeniz havzasında 
da, gerek Sovyetler ittihadı 
11111 ve gerek onunla dost 
olan memleketler menafiinin 
lüzum gösterdiği şekilde ta 

ıuameıı tahakkukunu temiu e.de 
t ceğimizı: ~'emin olarak ta : 
kip edeceğiz.,, 

YENIGON 

Atatürk 
İhtifalalı 

Başı 1 incide 
bayrakl.trı ve çiçeklerle süs· 
lenecektir. 

3- Toplantıya müesse 
se amiri Reislik edecektir. 
Toplantı gruplar halinde ya· 
pıla~ak olursa tali grur•lara 
Reislik edecek zatlarla işti 
rak edecek müessese büyük 
lcrini müessese amiri ayıra· 
caktır. 

4- Tam saat 9,0Ste va 
zife!i kılınacak bir zat Ata

türkün ogün o drtkikada !öl 
düğünü kısa ve veciz bir ifa 
de ile habt'r vererek hazır 
bulunanları ayakta be-ş daki 
ka saygı susmasma davet 
edecektir. 

5 Susmaııın sonuuda 
bir muallim tarafıııdan Ata
türkün haydtı, memleket ve 
millet i;in yaptı2-ı büyük hiz 
metlt~r hakkında kısa bir hi 
tabede bulunacaktır. 

6- Hitabeden sonra ay 
ni muallim veya başlca bir 

. zat tarafından Milh Şef lnö
nünün Atatürkün muvakkat 
kabirlerin! tevdi l"'dildikleri 
gün millete hitaben neşret 
tikleri beyanname okunarak 
merasime nihayet Vı!rilecek 
tir. 

İzmirde tütün 
fiatları 

lz .• ıir 5 A. A. Bu 
sene kalite itibarile fevkala· 
de mükemmel olan İzmir tü· 
tünleri, viiayetin her tarafın 
da denk haline getirilmiştir. 
Fiatlar bayram ertesi açıla 

caktır. 

• 
lzmir ile 

Fransız limanları 
arasında 

lzmir 5 A. L\. Eyllı-
lun iptidasındanberi seferle -
rini tatil.A.etmiş <ılan Fransız 

vapurları, önümüzdeki per · 
şembeden itibaren Fransız 
limanları arasında mul&d 
ve muntazam seferlere baş · 
lıyacaklardır. 

İtalyan - Yunan 
yakınlaşması 

Sofya 5 A. A. ~ Bulgar 
matbuatı lıalya ile Yunanis
tan arasındaki müna:; ... batın 
inkişaf ~tmesini büyük bir 
memnuniyetle karşılamakta · 
dır. Gazeteler. hudutları 
için Fransa, İngiltere ve 
Türkiyeden ~aranti almış 
olan Yunanistanın İtalya ile 
de anlaşınasmı pek tabii ve 

IA!man ordusu 
Başı 1 incide 

Herşeyi göze lmış o lene 
müthiş düşman, hiç bir 
şeyden "çekinmez. Bu; ;düş· 
ınan elinde ne varsa hep· 
sini ortaya koymuştur. Çün· 

kü harpten muzaffer veya mağ
llıbiyetle Çıkmak, onun-(için . 
hayat memat ;meselesidir. 

Bunun için her an ger.İş 
ve mühim mikyasta bir Al-
man taarruzunu bekliyebi 
liriz ,, 

HAVALARDAl">j 
Paris 5 A. A. - Fran· 

sanın şimal mıntakasına Al-
!ııan hava filoları bir akın 

yapmış ve bombalar atmış· 
!ardır. Belçika hududunda 
Fransı'l, hava müdafaa batar
yalarının sesi açıkça işidil
miştir. 

Denizlerde 
yerinde bir hareket olarak Vaşington 5 A. A. -
görmektedirler. l3u harekt>t İngiliz hükumeti Amerika· 
Balkanlarda sarih bir unsuru dan mühim mikdarda deniz 
ve mühim diplomatik f.rnli· altı gemilerini aranıağa mah-
yetlerin başlnııgıcıdır. sus:şasörler satın almıştır. j 

Çin mesele.~i ve Bu şasörlerin ön kısımları 

A ·k keskin bir ustura halinde 
ın erı a olup, denizaltında yakaladığı 

Tokyo 5 A. A. Ame., gemileri ikiye bölmektedir. 
rikanm Tokyo büyük elçisini Bir Danimarka vapu-
J<tpon har.İci.ye nazırına bir r u battı 
not.ı vermı~tır. Bu notadd, L d 

5 
A A 

A ·k ç· 1 · · <l on ra . . - 11 
merı ·a m mese esını os· b' t 1 k b' Danı·nıarka 

b. k"ld h 11 d'l ın on u · ır tane ır şe ı e a e ı e· 
vapuru bir infılak neticesin· ceği ümidini izha:- etınek-
d~ b.:ıtınıştır. Geminin Al· te tak ıt Çinde bugün tatbik • 

ı man tahtelbalıirleri tarafın· edilen Japon siyasetine itirazı 
dan · torpillendig~ i zannedieylemekt~cir. Amı•rika hli· 

d liyor. 
küıneti, Çin l ki ınenafiini Harbin 
ihliil edecek hareketler ve galibiyeti 

neye mütevakkif müsamaha etmiyec:.!ğini ve 
Amerika efkarıuınumiyesinin 
tatmmı lawn g<'ldiğiııi <le 
bu notada bildirmiştir. 

Londra A. A. -- Loid 
Corç neşrettiği bir makalede 
harbin mukadderatı hakkında 
şu mütaleayı yürütmekt~dir: 

Sovy"t - Türk müzakere 
leri bir pakt akdine müncer 
olmamış bulunmakla beraber 
hiç olmazsa bizi alakadar 
eden muhtelif bir çok siyasi 
meselelerı-: temas imkanını 
vermiştir. Bugünkü be}nel· 
milel sivasi vaziyctt~ bizim 
le münasebetleri ciddi bir 
ehemmiyeti haiz olan devlet 
!erin hakiki çehresini ve si· 
yasetini tanımak çok hizum 
lu bir şeydir. Gerek Mosko 
va görüşmelerinden v~ Türk 
hükumetinin siyaset sahasın 
daki son efalinden sonra bu 
iÜn Türkiyenin siyaseti bizim 
için daha çok sarahat kes 
betıniştir. Türkiye hüku me 
tinin krn.H P:ukadderatım 
harbe i~tirak edeıı Avrupa 
devletleri grupuna bağlama 
2-ı tercih ettiği mallı mdur. 
Türkiye hükumeti, Almanya 
ya karşı iki ayda.nberi harp 
halinde bulunan lngil tere ve 
Fransa ile karşılıklı bir mü 

zaha ret paktı akdetmiştir. 

Bunu ykpmakla, Türkiye tam 

Gayri menkul malların Açık arttırma ilanı 
"Büyük harpte mühimmat 

nazırlığı yapmış bir adanı 
sıfatiyle iddia edebilirim ki 

1 ihtiyatkar bitaraflık siyaseji 
- ni iterek, inkişaf etmekte 

olan Avrupa harbinin mah 
rckine dahil olmuştur. Ken 
di harp sahalarına mümkün 
olduğu kadar fazla biraraf 
memıeket çekmek arzusunda 
bulunan lngiltere ve Fransa 
bundan memnun bulunuyor 
]ar. 

Türkiye 
hareketine 

'd' ') pıı ır ... 

acaba hir gün bu 
esef ctm~yecek 

Antakya icrn memurlu· 
ğundarı: 

Açık artlırmn ile paraya 
çevrilect?k gayri menkulün 
ne olduğu Antakyanın 3 iin· 
cü mıntaka~ında kain 1209 
akar sayılı hane ve yarım 
masura harbiye suyu gayri· 
mı~nkulün bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı numarası: 
Antakya· Affan caddesi 

Takdir olunan kıymet:( 4500) 
Türk lirası 

Arttırmanın yapılacağı yer 
gün saat: Antakya icra dai
resı 

1 - işbu gayrimenkulun 
arttırma şartnamesi 1, 11, 939 
tarihinden itibaren No, ile 
it·ra dairesinin muayyen nu 
marasında herkesin gör~bil
mesi için açıktır. İlanJa yazı 
lı olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler işbu şartna 
meye ve dosya rıumarasile 

memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 Arttırmaya iştirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüz 
de 7,5 nisbetind~ pey veya 

mifü b\r Bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir. 
(124) 

3 - İpotek s~hi~! ~!~~~~-

hlarla diğ~r alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay 
ri menkul üzerindeki hakları 
nı hususile faiz ve mas rafa 
dair olan iJdialarıııı iş~u ilan 
tarihinden itibart>n yirmi gü·~ 
içinde evrakı müs:....itelerile 

birlikte menıuriyefrnizt': bil
dirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilile sa 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalır· 
lar. 

4-Gösterilcn günde art 
tırmaya iştirak edenler art 
tırma şartnamesini okumuş 
ve lüzumlu malumat almış 
ve bunları tamameıı kabul 
etmiş ad ve itibar oh•nurlar 

5 - Tayiıı edilen zaman 
da gayri menkul üç <lef a Oı•i 
rıldıktaıı sonra .. en çok arttı 
rana ihale edilir. Ancak art 

tırma bedeli muhammen kıy 
metin yüzde yetmiş,beşini bul 
maz veya satış istiyenin ... la 
cağına ruchanı olan diğer 
alacaklılar bulunupta be-del 
bunların o gayti menkul ile 

temin edilmiş alacaklarının 
m('cmuundan fazlaya çıkma~ 

' sa en çok arttıranııı taahhüdü Avru~a harbinin galibiyeti 
baki kalmak üzere arttırma 1 ~merıkanrn kabul ettiği si
on beş gün daha temdı<l ve lah ambargosunurı kaldırt!· 
on beşinci gürıü ayni saatte brnsına dair olan karara 
yapılacak arttırmada , Gede 1 ağlıdır.,, • 
li satış istıyenin alacuğına Sovy et Fın 
rüchaııı olan diğer alacaklı müzakereleri 
ların o gnyri menkul ile te Helsinki 5 A. A. - Fiw 
min edilmiş alaca.klan mcc lan !iya hariciye Nezareti 
muuııd.ın fazlaya çıkmak şar neşrettiği resmi bir tebliğde, 
· k 'h Moskovada ct-reyan etmt>kte 
tıle en ço arttırana 1 ale olan Sov)·et _ F' ·· k . 
d·ı· B ·· 1 b' b d 1 ld 111 muza e 

e ~ ır. ~ye ır '! e e e relerinin dostane! bir havc-ı 
cdılmezse ~ha~~ yapılmaz ve içinde inkişaf ettiğini ve ne· 
satış taıebı duşer. ticenin hu günlerde anlaşıla .. 

cağını bildirmt>ktedir. 
6 - Gayrimenkul kendisine Yal21.nlanan haberler 

ihale olunan kimse derhal ve 
Bertin 5 A. A. - Al • ya v~rilen nıülılet içinde 

parayı vermezse ihale kararı 
fesholuııarak keııdisinden 
t"vvd en yüksek teklifte bu 
luııan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almaia razı olursa 
ona, razı olmRz veya bulun 
mazsa hemen 15gün müddet 
le arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. lki iha 
le arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde Sten he 
sab olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetiınizı:e 
alıcıdan tahsil olunur. 
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man Hariciye Nazırı Ribben 
tropun Moskovaya ve hava 
Mareşalı Göringin Romaya 
gid~ceklerine dair olan ha· 
berle yalanlamaktadır. 

İlan 
Hüküınet devairiııin kı~hk 

yakacak odun ihtiyacı azami 
50asgarı 30 torı olmak üzere 
münakasaya konulmuştur .lhal6 
bu ayın 18iııci cumartesi sa 
at 1 O <la yapılacağından ta .. 
lip olanlar şaraiti anlamak Ü 

zere 15 lira temin;\t akçasile 
Ddterdarlık daireı,inde müte 
şekki! komisyon mahsusuna 
müraat etmeleri ilan olunur~ 
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