
... 

[ Sayısıher~yerde:2kuruş) PAZARTESi .... .. .. Selim ÇELENK 
Neşriyat Müdürü 

Abone.",: Yıllığı : 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8.Lira 
Günü geçmi~ sayılar 5 kuruş 
'ı elefon : 1 · 46 - P. K. 24 ----....., HER GÜN AKŞAMLARI ÇIKAR HALK GAZETESİ - TESlS TARiH! 1928YIL11SAYI2307 - /\ l 'ES:YENiGÜNANTAKYA 

hakkında Belediye . . 
seçımı 

Valimizin ihtisasları 
Sayın Şükrü Sökmensüer diyor ki : 

• İnHhap sandıkları başındaki ma11zara olgun ve• kahraman. 
Hataylıların, Cümhuriyet kanunlarına göre yapılan bu ~eç.ı
ınin derin ve büyük manasını çok iyi kavradıklarına hıçbır 

şüphe bırakmıyacak kaclar parl&ktır ve ihtişamlıdır-, 
ıı Bu lzakkı kullanmak /zer vatandaş için medenf olgunluğun tam hir tezahürü ve 
yurtdaşlarmıi karşı oları müşterek vazi/enin en bariz ve en perlak bir alametidir » 

Belediye seçiminin iidrıci günü olan dün 
lıatk büyük lıir heyecan ve sevinç içinde 
sandık baı;;larına gitmiş ve reylerini Cüm hu· 
1 İyet Halk Partisi namzetlerine vermiştir. 
l)ün bilhassa kadınlarımızın gösterdikleri a· 
laka cidden şükrana layık bir dereceyi bul· 
tııuştur. Dün reyini kullanan yurtdaşlar dört 
lıiııe yaklaşmıştır ki bu rakam Hatay için 
Lir rekor trşkil etmektedir. 

Mülhakattan gelen haberlere göre, seçi · 
nıirı her taraf ta ayni heyecan ve sevinç için· 
de geçmekte olduğunu ve seçimin bittiği ba· 
~ı )'erlerde iştirak nisbetinin yüzde doksanı 
Kcçtiğiııi bildirmektedir. 

Hatayııı siyasi rüştünü parlak bir suret · 
le ispat eden bu hal, cidden gögsümüzü gu· 
tur ve iftiharla dolduracak bir ha<lise ve 
Parlak bir neticedir. 

.ç ı; o 
Bu hususla ihtisaslarını öğreıımt>k üzere 

neşriyat müdürümüz, valimizi makamlarmua 
2iyaret ederek kendilerinden bir mülakat ri · 
-::a etmişlerdir. Sayın Valimiz Şükrü Sökmen 

Süer, kendilerine has bir nezaket ve Sayın Valimiz~ Şükrü Sökmensüer 
Samimiyetle bu ricamızı cak kadar parlaktır ve _ihti· nin en bar iz ve en parlak: 
lutfen kabul buyurmuşlar v~ şamlıdır. Bu manzaranın se· 1 bir alametidir. 
belediye intihabatı hakkında çimin sonu alınıncıya kadar " Yenigün ,, ün seçim 
ki ihtisaslarını şöyle anlatmış böyle gideceğine de hiç şüp hazırlıklarına başladığımız 
lardır : hem yoktur. gündenberi bu yolda yaptı · 

" _ Çok muhterem Ha ğı neşriyatı dikkatle ve tak· 
intihap hakkı, memleke · d l k' · u y · ·· lav halkının, her 1·u··rk vatan· ir e ta ıp ettım. enıgun., 

ı tin idaresine bu suretle i~tİ· h Jk k 1 da-:ının go"gYsu··ııu·· iftiharla dol ün bu hizmeti, a taba a arı 
' rak hakkı, insanın en mukad d d b . k" . 

duracak kadar yüksek olan ar~sın a a enım ının tıp · 
des medeni hakkıdır. kı hissiyatla karşılandığını da 

btnedeni olgunluğunu öteden· Bu hakka Türk cümhuriyetl b ı 
· b d u b"l · b i iyorum. ,, erı ilir İıtı. uu 1 gım u rejiminde en geniş manada Neşriyat müdürümüz, Ha 

def l daha çok kuvvetlendi. yer verilmiştir. Bu hakkı tayhlar ve ·' Yenigün " hak 
u~lcdiye işlerinde reyini ha kullanmak her vatandaş için kmdaki iltifatlarından dolayı 
~ım kılacak olan bu seçime medeni olgunluğun tam bir Sayın Valimize teşekkür ede 
~r ,ı sayın halkın gösterdiği tezahürii ve yurd işlerine rek nezdlerindt!n ayl'ılmışlar l'Urı·kten alakavı takdirle ve 

h / karşı olan müşterek vazife · dır. _ayı aıılıkla yad etmeyi kadir· 
iına slık telakki ederim. Bu 
atada HATA YIN UY ANIK 

~ 4. TANPERVER KA · 

~LiGiNiN ERKEKLER 
~ YARIŞ EDERCESİNE 
lN l'lHAP SANDIKLARı HA 

~~NA KOŞUŞMALARINI 
... ŞCfKRAN DUYGULAR!LE 

~E EDEBILECEGIMI 
~LEMEZSEM, ESASLI 
~V AZlFEMi Y AP,V1AMIŞ 

,OLURuM. 

• 
lzmirden 

120 kişilik bir izci 
kafilesi Hataya 

g~liyor 

• 
lbrahimAkıncı 
EMNİYET MÜDÜRLÜGÜNE 
ESALETEN TAYIN EDİLDi 

Vilayetimiz t"ınniyet mü· 
dürlüğüııü vekaleten idare 

etmekte olanDiyarbakır polismü 
fettişlerinden Sayın İbrahim 
Akıncının bu vazifeye esale· 
ten tayin edildiği memnuni· 
yetle haber ahnmıştır. 

Büyük bir meydan 
[muharebesinin 

arifesinde 
Abluka Alman,qada fena 

bir tazyik vaziyeti yarattı 
Hitler garp cephesine gidiyor- Cephe· 
ye yeniAima n kuvvetleri tahşid edildi
A iman O"dusunun harp kıymeti 914 teki 

ne nisbetle çok aşağıdır 
Brüsel 15 A.A.- Belçi 

ka gazetderi Berlin Muha· 
birinden aldıkları aşağıda· 
ki haheri neşretmektedir
lt> r: 

Cumartesi günün,Jcnberi 
Almanya bilfiil harp halinde 
dir. 

Alman ordusun Majino 
hattına bir taarruz için emir 
alacağı zannedilmemekle be· 
raber, Ablukanın sıkı kordo-

mnun ta·lyiki oka<lar· artmış· 
tırki, Al:nanlar nihayet ya 
kında taarruza mecbur ola 
caklardır. Alman hava f ı lola 
rının da Fransız V.! lngiliz 
filolarına hücum edecekleri 
ve büyük taarruzda Alman 
larm esrarengiz bombalar kul 
!anacakları söylenmektedir. 
Diğer taraftan F ransanın 
muhtemel Alman taarruzuna 
karşı , her türlü tedbirleri 
aldığı ve bu günkü siper 
muharebelerinin pek yakın 
.da büyük meydan ve manev 
ra muharebesine tahavvül e-

EN SON DAKiKA 

deceği tahmin olunmaktadır. 
Londra 15 A.A.- Röy 

ter ajansının muhabiri şu ha 
b ... ri · bildiriyor: iyi memba 
!ardan öğrendiğime göre, Al 
manlar Polanyada harbetmiş 
olan,29fırkayı garp cephesine 
nakleylemiştir. 

Halen garp cephesinde 
bulunan Alman orduları, yüz 
deyüz Nazi g t-nçlerinden mü 
rekkep birinci sınıf bir ordu· 
dur. Fakat bu ordunun kıy 
meti 1914teki Alman ordu· 
suna nazaran çok aşığıdır. 
Çünkü Alman ordusunda 
tecrübe görmüş zabit pek az 
dır Halbuki Fransız ve in· 
giliz ordulan bu bakımdan 
büyük harpteki vaziyete na· 
zaran daha çok zengindir. 

Amesterdam 15 A.A.
Hitlerin garp cephesine git· 
mesi için lazım olan bütün 
hazırlıklar bitmiştir. Hitler 
dün Alman Genel Kurmay 
Başkanı ve Ordu başkuman· 
danı ile uzun bir mülakat 
yaymıştır. 

Alman taarruzu 
Hangi cephelerden başlıl)acak 

Paris 16 A. A. - Dün akşamki Fransız resmi tebli· 
ğine göre,cephelerde bir faaliyet olmamıştır. Lüksenburg 
civarındaki istikşaf hareketleri muvaffak olmuştur. 

Buradaki askeri müşahitler, Bay Hitler tarafından ta· 
arruza karar·_ verildiği takdirde bu tauruzun Sar mm· 
takasına yapılacağı kanaatindedirler. Ren cephesi taarruz 
için müsaid değildir. Esasen:.Ren üstündeki köprülerde 
Fransızlar tarafından berhava edilmiş buiunmaktadır. 
Lüksemburg cenahi da müsaid bulunmadığından ortada 
kalan ct:phe Sar cephesidir, 

İNGlLIZ GEMiSiNDE ÖLENLER 

Londra 16 A. A. - Almanlar tarafından torpillen~n 
lngiliz zırhlısının mürett'!_batından kurtarılanların adedi 
414 de baliğ olmuştur. Ölenlenlerin sayısı 800 Jür. 

Bütün Halayda intihitp \ 
1a ·,dıklan başındaki manzara: 
~l~un ve kahraman Hataylı· 1 

lzmir 12 A. A . - 120 
kişiden mürekkep bir izci ka· 
filesinin Hataya hider<"k tet· 
kikat ynpması takarrür ey· 
!emiştir. Bu seyahatin faydalı 
olması için icabeden tedbir· 
ler alınmıştır , 

Dikili felaketzed ..- Jeri 
Alman denizaltı gemiler tarafından batırılan bu zırhlı 

tetkikat bi tnıiştir · Dikilide yı· 29500 ton hacminde ve 8 tane 38 buçukluk, 12 tane 24 
kılan evlerin yeniden İnşası lük topla mücehhez ve saatta 23 mil süratte malik idi. 

arın Cümhuriyet kanunları· 
~a göre yapılmakta olan bu 
•lk seçimin derin ve büyük 
h'ıJrıasını çok iyi kavradıkla· 
~llıa hiçbir şüphe bırakmıya· 

. . 
ıç•n 

lzmir 15 A. A. - Di· 
kilidt" dün yeniden dört zel
zele daha kaydedilmiştir. Kı. 
zıJay umumi reisi ile f zmir va
li.sinin mahallinde yaptıkları 

için fenni tetkikatın neticesi 
beklenmektedir, Şimdilik fe. Çemberlaynin nutku 
laketzedelerin kı~ esnasında b · k b 
hh~ · · b' h ld \ LcJlldra 16 A. A. - Çem erlayıı nu< unu perşem e 

~ık .. .1 Şndr~Iıte )uy_gunk ır .. a e günü söyliyecektir. Partiler tarafından hazırlanan sualler 
ıs an e ı me erı ta arrur ey· . k J' 
l · t' 300 dur. Nazırlar bu suallere cevap verece ler ır, emış ır. . _ 



Sayfa- 2 

Cephe/t!rde 
Harp tebliğleri 

Fransız lt;b!iğinden: Düş 
man kolları dün akşam Sa· 
rııı garbinde ve Sarbrükün 
cenubu şarkisinde oldukça 
faaliyet göstermiş ve 
taraf topçusunun düellosu de 
vam etmiştir. Alman faali · 
yeti şarka doğru ve orman· 
lık mıntakaya inhisar eyle 

mektedir. 
Ufak taarruzlar neticesiz 

kalmıştır. 
lngiıiz Ha va nezaretinin 

bir tebliğine göre, İngiliz 
tayyare kuvvetleriFran 
saya gitmekte devam ediyor 

' Bunlar Fransın Hava kuvvet il 

lerile birlikte çalışacaklardır 
Garp cephesinde muazzam 
tuzaklar kurulmuştur.Bu tuzak 
lara düşecek tank,kamyon vt 

' tayyarelerin birdaha yeı yüzü 
ne çıkmalarına:imkan yoktur. 
Diğerrtaraftanlngi ' i dert lrafın 
icad ediıen bir alet siper 
kazmak için fevkalade bir 
sürat göstermektedir sAker 
ler kazma ile siper kazmak 
tan kurtulmuşlardır. 

Alrnan tebliği de şudur: 
Düşman topçusunun hafif fa . 
aliyetine tayyarelerimiz tara 
f ınd .. n mukabele edilmiştir. 

Yine bir Alman tebliği: 
14, 15 gecesi şiımli Alman 
nıarıyamn bJzı ınıntakaların· 
da yabancı tayyareler 
görüldüğü ve tayyare dafi 
toplarının faaliyete geçtiği 

Berlin üzerinde uçan bir ya 
bancı tayyaresine ateş açıl· 
Jığuıı bildirmektedir. 

Di~er taraftan ingiliz Ha 
va Nezareti de şu kbliği 
neşretmiştir. 

Berlinin Bombardıman 
edildiğine dair bitaf m~mba 
!ardan çıkan haberler yalan 

1 dır. Ne Fransız ve ne de 
İngiliz tayyareleri Berlini 
bombardıman etmemişlerdir . 

Sıra köpeklen: gelmiş 
Bt>rlin 15 A.A. - Bir 

emirname ile Almanyadaki 
1 ila altı yaşındaki köpekler 
topla ttmlma ktad ır. 

Bun!ar sekiz hafta tilim 
gördükten sonra cephf'<leki 
sıhhiye ve muhabere teşkila 
tında kullanılacaktır. 

Varşovadaki hazin 
manzara 

Varşova 15 A. A. -
BombardıP:an esnasında ha· 
r.ıp olan ve cesedlerle dolan 

Varşov.ımn suyu tehlikeli bir 

hale gelmiştir . Şehirde Tifüs 
ve kolera başlamış bulunu· 
yor. Esasen kamile"n harap 
olan şelıirde ölülerin hakiki 
ınikdarı belli değildir. Ümit· 
sizlik ve ızhrap tasavvurun 
f evkin<ledir. 

Bulgaristanda askerHk 

Sof ya 15 A. A. - Bul· 
gar harbiye nezareri, 917 ve 
918 sınıflarını 75 günlük bi:· 
talim Jevresı ıç.n si1ah al· 
tına çağırmıştır. 

Liivanya 
meclisi 

Rus - Litvanya mu
ah~desini tastik etti 

Kovnos 15 A. A. -
Lltvanya Parlamentosu, Sov· 
yet Rusya ile Litvanya arasın
da akdedilen mua!ıedeyi mü· 
zakere etmiş ve hariciye 
nazırıHın izahatını dinledikten 
sonra, anlaşmayı ittifakla ka· 
bul eylemiştir. 

Sovyet orduları Litvan
yadalri mevzilerini işgel et· 
miş!erdir. 

Finlandiya - Sovyet 
müzakereleri 

Moskova 15 A. A. -
Finlandiya heyeti Moskovayı 
terkederek memleketine dön· 
müştür. İyi haber alan me· 
hafile göre, Finlandiya ile 
Rusyay:ı arasındaki müza· 
kereler inkitaa uğramıştır. 

Finlandiya heyeti hükumeti 
ile temas ettikten sonra bir 
haftaya kadar tekrar Mos· 
kovaya gelecektir. 

Diğer taraftan Finlar di · 
yadan gelen haberlere göre 
Finlaııdiyada her ihtimale 
karşı müdafaa tedbirleri alın· 
maktadır. 

Fransada tayyare 
mamulatı 

Paris 15 A. A. - Yarı 

resmi bir tebliğe göre, Fran· 
saJa tayyart" imalatı fevkaHidt 
artmıştır. Nikbinlikte efrata 
varmadan denilebilir ki, •,u 
i .• ıalat sulh zamanına nisbetle 
heş mislidir. İngiltere ve Fran 
sa, Almanyanın üç misli tay· 
yare inşa edebilecektir. Yal· 
nız Fransada 300 bin amele 
tayyare fabrikalarında çalış· 
maktadır, 

Almanların sulh 
tE:şebbüsA 

Paris 15 A. A. --· Fran· 
sız matbuatı, bitarafların sulh 
lehinde teşebbüste bulunması 
hakkındaki Alman manevra· 
sınırı akim kaldığtnı ve bu 
halin Almanyada endişe doğur 
duğunu y~zmaktadırlar. 

YENIGÜN ır: 

Posta ve telgraf memurluğu 
ıçin müsabaka imtihanı 

1 - idaremiz münhallerine alınacak memur ve mü· 
vezzi için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı, Mektep i şahadet· 
namesi. sıhhat raporu, aşı lkağıdı Zabıta ve Belediyedt:n 
musaddak iyi hal kağıdı, askerlik vesikası, 4 fotoğraf 
ve bir dilekçe ile halen memur olanların sicil cüzdanla· 
rile dilekçeleri 21,10,939 Cumartesi günü saat 13 e ka· 
dar Vilayet P. T. T. Müdürlüklerine müracaat eylemele· 
ri ve bunların788sayıh memurin kanununun 4 üncü mad
desindeki ~artları haiz olmakla beraber Devlet memur· 
riyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmiş bulunma· 
malan. 

3 - Memurluğa ahnacakların en az orta, Lise me· 
zunları tercih edilir ve müvezzilerin de ilk mektep mt!· 

zunu olanları lazımdır. 
4 - Müsabaka Vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 

23,10,939 Pauartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
5 Müsabakada muvaffak olan Lise mezunlarına 

20,0rıa mektep mezunlarına P.T~ 'f. l\f;emurin kaııuı.u .un 
hükmüne göre şimdilik 10 lira ve müvezzilere de 7 den 
10 liraya kadar maaşı asli verilir. 

6 - Süva.·i müvezziliği isteyenler dilekçelerinde 
bunu tasrih etm~kle beraber bunlara beş lira yem bedr! 
li verilecektir. 

7 - Başka daireden naklen gelecek olanlar müsa· 
bakaya tabi olmakla beraber kendilerine umumi hüküm· 
leridaiı esinde maaş ver.lir. 

8 - Müsalakada rı uvaffak olanların idarece teklif 
olunacak her hangi air yeri kabul etmeleri şarttır. 

9,28,8, 939 tarihinde imtihana iştirak edip kazana 
mıyanlar 23, 10,933 tarihinde yapılacak imtıhana iştirak 
edebilirler. 

Hassada ev gaptırılacak 
Hatay Vilayetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Hassada yapılacak üç o.:lalıdan iiç adet iki;, otlalıdan 
iki memurin evleri olup beddi ke~iflcri üç odalı bina 
nın behed (1847 lira 66 kuruş) iki •>dalı b~rıanın bebe 
ri (1491 lira 13 kuruş) olup ceınan (8S25 lira 54 ku
ruştur. 

2 - Talipler şartname ve merbut evrakını Hatay 
Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1,11, ~39 Çarşamba ~iınü saat 15 de 
Antakya hükum~t konağında encümen odwmıda yapıla· 
caktır. 
4 - Eksiltme açık eks:ltme tisulile cılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat (G 19 lira 39 kuruş) tur 
6 - Taliplerin aşağıda yazılı vesaiki ibraz etmelni 

icap eder 
a - Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarıııa dair vesika 
b -- Muvakkat teminat için evrakı müsbite. 
c - Bu inşaata mahsus vesika komisyonundan alın· 
mış vesika (mezkur vesikayı almaktiçin ihale gününden 
bir hafta evvel Vilayet rnakamma n:üracaat etmeleri 
lazımdır. 

Bulgar casusları tek-1 

rnr mahkum oldular 

Yeni tayinler 
Hamam Nahiyesi müdür· 

lüğüne vekaletinde bulunan 

Açık eksiltme 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Vakıflar umum müdürlüğü 

akalemi için yaptırılacak 
1588 lira bedeli keşifli masa 
sandalya Ve! saire 16,10,9:9 
tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeye ko 
nulmuştu r. 

1 - Eksiltmesi 6, 11.939:pa 
zartesi günü saat 1s:de ikin 
ci vaktf apartmanda vakıf· 
lar: umum Müdürlüğü inşaat 
müdürlüğünde yapılacaktır 

2 - Eksiltme şartnamesi 
ve buna müteferri diğer ev 
rak Ankarada vakıflar umum 
müdiirlü~ü inşaat müdürlü· 
ğünde ve Halayda Hatay 
vakıflar müdürlüğünde görü·: 

.~le bilir. 
Eksiltmeye girmek isti

yenler teminatlarile birlikte 
ytlkarıda yazılı gün ve saat 
te ihale komisyonuna mür a· ~ 
caatları ilan olunur. 

13)0:939 

151151 

Vakıflar Müdürlüğün<l~n: 
Halep Osmaniye camii 

vakfından Muşukiye köyünde"' 
ki Selahdar namile maruf 
yekdiğerine muttasıl bahçe 

o1e tarlarlar ve evlerin üç sene 
tik icarı açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

İhale 16)0,939 salı günü 
sı.at 14 te vakıflar idaresin· 
de yapılacaktır. İsteklilerin 
vakıflar idaresine t müracaat· 
ları ilan olunur 

Antakya hastanesi 
b "' ş tabi~liğinden 

Hastanenin 51 kalem er 
zaz ve mahrukatı ,15 glin 
müddetle münakasaya konul 
muştur. Taliplerin Maliye 
velt'esine yatırılmış yüzde ye 
dibuçuk teminat akçalaril~ 
birli .<te 25, 10,939 çarşamba 
günü saat 16 da hastane mu 
bayaa komisyonuna müraca 
at etmeleri ve daha evvel 
ist iyenlerin hastane idare 
memurundan tafsilat almala 
rı ilc\n olunur. 

BESERABY A ME
SELESi Mİ? 

İzmir 15 A. A. - Casus- /}a-ıiantep Vilayetine bağlı •• -==-=-z======:. 
Moskova - Havas -- Rus luk suçundan dolayı İzmir Akçakoyunlu Nahiyesi Müdü-

yımm, Finlırndiya ile olan ağırceza mahkemesince rü Nedim Tolongüç, Vılayet 
meseleleri hallettikten sonra mahkum edilen dört Bulgar Nafıa fen memurluğuna M 
Besarabya meselesiyle meş· casusu hakkındaki hüküm raş fen memurlarından Sup 
gul olacağını gösteren bazı temyiz mahkemesi tarafından hi Okan nakil ve tayin edil 
alametler bel:rmiştir. nakzedilmiş ve suçluların tek- mişlerdir. 

Sovyet gazeteleri, Basa rar mahkemesine başlanmış· 

BİR ÖLÜM 

rabyJdaki Rusların acı ıstırap · h 
tır. lzmir ağırce:.ı:a ma ke

larını bildiren yazılar neşri 

Lisemiz ö &!r c t m e ıı· 
lerinden Abdülkerim Çinçinin 
babası, sabık • hakimlerden 
Avokat Hikmet Çıııçinin a· 
mucesi Abdülcelil Çinçin 

muhakeme etmiş ve eski f dün gece ve at etmiş, ceııa· 
hükmünde ısrar eylemiştir. usi bu sabah kaldırılmıştır. ne ve kurtarılan arazideki mesi dün suçluları yeniden 

Rusların iyi vaziyetine işaret , 

etmektedirler. te~ A-Tu·lfus gazzmz 12 ADADAKi lfALYAN n J y l 
KUVVETLERl 

Berlin - Münhener Nayes tC A n 20 . d b l yor 
te Nahrihteıı gazetesinin yaz t< 9 l Slll e QŞ l 
<lığına göre, İtalyanlar Ro· = Hatay Vilayeti dahilinde icrasına k_. ar verildiğini 
dos adasındaki askerlerinin t< evvelce bildirmiş olduğumuz nüfus yazımına bu ayın 
bir kısmını geri almışlardır. fC 20 sinde başlanacağı haber alınmıştır. 
Oniki adanın enbüyüğü olan H Bu nüfus yazımt 25 gün devam edecek ve bu hu
Radostaki ltalyan a'4kerleri tC sus iı;in ayrılacak memurlar halkmuza evlerindt: mü· 
nin de geri alınmasından son H racaat ederek kendilerini tespit edeceklerdir. 
ra Türkiye ile ltalya ara~ın K Yin~ bu vesileden istifade ~dtrek halkımız yeni 
da bir Anla~nıazlığın kalma- J:! ve eski soy adlctrını da tescil ~ttirmek imkanını 
dığını Alman gazetesi yazı '" bulacaklardır. 

,. Kederli ailesini taziye ederiz. 

a4aglık tahsilat 
>+ ,. ,. 
>+ 
)t 
)t 
>+ 
>+ 
)t 
>+ 
>+ 
>+ 

yor. ----- --

Maliye Vekaleti eylül 939 
ayı sonuna kadar olan dört 
aylık tahsilat yekununu tesbit 
etmiştir. 1939 mali yılı dört 
aylık tahsilat yekunu ,,10'.l .J 
milyon 972,408 lirayı bul·' ~ 
muştur. Bu mikdar 1938 ma · 
li yılının dört aylık tahsilatı 
y~kununa nazaran üç milyoıı 
820,999 lira bir fazlalık ar· 
zetmektedir. 
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