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Be ediye Seçimi Dün Akşam Sona Erdi 
• 

Mebus seçimi 
ikinci müntehiplerin seçi -

mine perşembe günü 
sabahı başlanılJor 

Belediye seçimi dün akşam sona erdi 
ve her tarafta Cümhuriyet Halk Par
tisi namzetleri ittifakla kazandılar -
Seçim nisbeti şehı imizde yüzde 78 

ve bütün Hatayda yüzde 81 dir 
Belediye seçimi dün ak· intihap sandıkları beşten ye· 

Şam sona erdi. Esasen bütün diye çıkarılmış ve bu suret · 
kaza ve nahiye merkezlerin le vatandaşların en yakm in 
de seç:m daha evvel nelice· tihap mıntakasına giderek 
lenmiş bulunuyordu . Vilayet milli ve vatani vazifelerini 
merkezinde nüfusun kesafeti kolaylıkla ifası temin olun • 
dolayısile seçim müddeti altı muştur. 

Milli 1· ZJ 
1 • T e l naricige Vekilimiz 
1 m1z1e n t, G d . . h d. 
Nafıa Vekili arasında ıar l urup un a lZQ at ver l 

1 
Ankara 23 A.A. - SivC1s 

Erzurum hattının işletmeye 
açılması münasebetile- Naha 
Vekili Ali Fuad Cebesoy 
Mi11i Şefe bir telgraf Çeke 
rekBaşarılan büyük ·_işın, Mil 
li Şefin eseri olduğunu bildir 
miş ve bu münasebetle tazi 
matını arzeylemiştir, Milli 
Şef, bu telgrafa verdigi ce· 

vapta gösterilen hissiy.-ta 
teşekkür ederek nafıa Veki 
lini tebrik eylemiştir. 

Sivas-Erzurum hattının 
açılma töreninde bulunmuş 
olan Vekillerimiz bugün tren 
lerle şerimize avdet eylemiş 
lerdir. 

Üç saat siiren bu izahatta Saracoğlu 
Moskova müzakerelerini sarahat ve vu 

lUhla 
A11kara 23 A. A. - Bu

gün Büyük Millet Meclisinin 
toplantısından sonra Cümhu 
riyet Haık Partisi Büyük 
Millet Meclisi Gurupu top· 
lanmışhr Ruznetmede, Hari· 
ciye VekiliŞükrüSaracoğlunun 
Moskova Seyahatine ait iza 
batı vardı. 

Celse açılır açılmaz kürsÜ· 
y~ gelen Hariciye Vekili Sa 
racoğlu Moskova seyahati 
ve orada Sovyet Hariciye 
Erkanile 20 günden fazla 

anlatttı 

gün temdit edilmiş ve bu 
müdd~t dün akşam sona ere· 
tek sandıklar. açılmıştır. Ya· 
pılan tasnif neticesinde ka · 
dm erkek 14154 seçiciden 

Esasen ikinci müntehip I 
seçiminde belediye intihabı 
gibi uzun formaliteler yani, 1 
defterden isim aramak ve 

süren temaslar hakkında 
izahat vermiştir, Orada te· 
mas edilen meselelerle teati 
edilen fikirleri vuzuh ve sa· 
rahatle anlatmış ve bu mü· 
nasebetle iki devlet arasın· 
daki samimi münasebatın 
memnununiyete şayan bir 
bir şekilde inkişaf eylediği 
ni bildirmiştir. İki saattan 
fazla süren bir izahat· 
tan sonra birçok hatipler söz 
alarak Hariciye Vekilinden 
sualler sormuşlar ve bu 
suallere Hariciye Vekilimiz 

A lmanya korkun Ç 
tarafından cevaphr verilmiş-
tir. Saat 18, 30a kadar de 
vam eden toplantida hükii "h t • / k J metin takib ettiği Harici 11093 kişinin reye iştirak et intihap puslasına adres yaza 

tiği göriilmüş bunların 4978 i rak imzalamak gibi merasim 
kadııı ve 6115 ide erkektir. olmadığından, bu intihabın 
Bu ndiceye göre hallrımızm süratle ve bir günde netice-
belediye seçimine iştirak nis leneceği tahmin edilmekti:! · 
beti şehrimizde yüzde 78 i dir. 
bulmuştur ki, bu rakam Belediye seçiminde siya· 
demokrasi ile idare Pdilen si rüşdünü gösteren kadın 
en ileri memleketlerde bile ve erkek sayın h1tlkımızın 
eşine az rastlanan parlak bir bu intihapta da medeni ol -
neticedir. gunluğuftu ispat edeceğine 

Evvelce de tahmin et • asla şüphe edilemez. 
tiğimiz gibi sayın Hataylılar 1 Cümhuriyet idaremizin 
hu ~iyasi o!gunluk imtihanın· Hatay~a ilk belediye Mt!clisi 
dan parlak bir muvaffakiyetle ne seçılen azalar arasında 
çıkmışlardır. kadın azaların adedi 15 dir. 

Belediye intihabının neti B.~nlar~an 4 ü. Antakya, 3 ü 
cesi üzerine mebus seçımı Suveydıy e, 2 sı İskenderun, 
işlerine de 26 ilkteşrin 939 1 i Belan, 1 i Harbiye 1 i 
Perşembe günü saat 7 den Hassa 1 i Kırıkhan, 1 i Rey 
itibarc!n başlanacaktır. Hal · haniye 1 i Yayladağdadır. 
ka kolaylık olmak üzere İn· Belediye intihabatmın par 
tihap mıntakalarının adedi lak netir~sine ait mukayeseli 
arttırılmıştır . Şehrimizdeki bir cetvel aşağıdadır. 

l ıma arşısınua siyaset ittifakla tasvib olun 

Sovgetler Alınanyıınzn askeri m-uş-tu .. r. ---

yardım teklif ini kati su- Teberrü listesi 
rette reddettiler 

Ankara anlaşınnsı Hitıerin planlarını alt 
üst etti ve hayal inkisarı doğurdu-Al
manyada gizli komünist hareketleri var
Ankara ittifakı, ıtalya ile Fransa ve 
İngiltere arasındaki ihtilafı izaleye 

çok müsaid görünüyor 
Londra 23 A. A. re, bilhassa Türk -İngiliz -

Röyter Ajansı Berlinden bil· Fransız paktının imzasından 
diriyor: sonra Hitler amansız bir ha· ' . 

Hitlerin Nazi liderlerini va ablukasuıa başlamak ııi· 
Berlinde içtimaa davet et· yetindedir. 
mesi, her türlü sulh ümitle· İçtima hakkıuda Berlinde 
rini kaybettiğini göstermek· sıkı bir ketumiyet muhafaza 
tedir. Haber verildiğine gÖ· edilmesine rağmen, bitaraf 

Gazi P. lıkokul Baş 
Öğretmeni LatifGünal 1!25 
Ç>ğ. Aliye Yılmaz 50 
Üğ. Adalet Yılmaz 50 
Ahmed H. Alkan 50 
Kemalettin Çakmaker 50 
Sınıf 5 namıa 5 45 , 

: ı 4 " 2,65 
,, 3 A. 2,51,5 
,, 3 B. 1 8 

' ,, 2 A. 1,70 
,, 2 B. 1 33 , 
,, 1 A. 1 30 

' ,, 1 B. 1,32 
Ali Kuseyri 15 
Yekun 35,61,5 
t"ski yekün 2010,10 

Hatay Belediyi! seçim~'~'! aii umum~ ~n~ti~e 
Seçicilerin umumı Reye ıştırak edt"nler lştırak nısbetı 

Sonu 'l ncide Umumi yekun 2045,71,5, 

EN SO OAKKA 

Antc\kya 
Harbiye 
Süveydiye 
Hassa 
ıskenderufl 
Beylan 
Kırıkhan 
Reyhan iye 
Yayladağı~ 

yekunu . Kiıdın Erkek Yüzde Garp cephesı·nde 
14157 4978 6115 78 

1225 250 504 61 
4023 1601 1966 85 Alm_ a. u taarruzu başlıyor mu.? 

741 269 312 78 
3164 999 1646 84 . Parıs ~v4 A:~·- Hav~jansının bu sabah .' neşrettiği 
1506 657 596 83 hır teblıge gore, 20 eylüldanberi cephenin heyeti umu 
1268 404 471 69 miyesinde devam eden sükunet artık bundan fazla sür-
1314 878 882 97 miyeceğine dair mühim işaretler vardır. Dün geceden 

, ~ 672 319 319 95 ben c··phenin muhtelif yerlerinde faaliyet artmış ve Fran 
Umumi nisbet yüzde 81 sız kıtaatile Alman kıtaa:ı doğrudan doğruya temasa geç 

B h l kl 
, yete geçmiştir. Caddell!r, miştir. 

ayram QZlr l ar l ç?rşılar,_ umumj ve ~ususi Harp en çok şiddetle cereyan ettiği mrnlaka cephenin 
bınalar bayraklarla yeşıl clal Garp kısmıdır. Fransızlar dCn akşam Alman t-sirleri al· 

• ~ _ }arla süslenecek ve elektrik- mışlardır. bu esirler, Alman askerinin şiddetli bir yemek 
Bayramın fevkalade tezahüratla kutlan- le tenvir o'unacak, muhtelif sıkıntısı içinde bulundu~unu itiraf etmektediyler. 

ması için çalışmaıara devam edıliyor yerler.?e tak}ar ~uruıacaktır . ı·---ll!F!!!!l!ll---------------
..... . . . . . Cumhurıyetın 16 ıncı yı- eykal;1de DUShamız 

.. Cumlıurıyı::tın 16 ınc1 yıl Halkevı bu hususta tanzım hm tebarüz etttirmek üzere 
do.nümü bayramının fevk~I~· ve ilan edilmiş bulunaıt umu göze görünecek yerlere ışık· 8 SAYFA HALİNDE PAZAR GÜNÜ ÇlKıYOR 
~e surette kutlanması ıçın mi program dairt-sinde şeh· landırılmış ( 16 ) rakamları Cümhuriyetin 16 ıncı yıldönünıü günü olan pazar günü 
ıcap eden hazırlıklara baş · rin süslenmesine nezaret va konulacak konferanslar ve gazetemiz fevkalade zengin münderecat ve resimlerle 8 
laıımış bulunulmaktadır. ~ifesini üstüne alarak faali • nutuklar i;ad edilecektir. sayfa olarak_intişar edecektir, 



YENIGÜN ·-..: 

Yurtdaş! Nüfusa yazıl 
- . 

Göbelz Almanya 
Radyo~ilelİngiliz - Başı 1 incide 

f d• kaynaklar, Hit!erin garp 
lere kü Ür e ıyor cephesindeki harekatı dur-

Londra 23 A . A. - durarak bütiın gayret ve 
Alman propaganda Nazırı kuvvetiyle İn~iliz adalarmı"i 
Göbelz, dün akşam B~rlin abluka edip lngiltertye lıü
radyosundii bir Nazi Şefi cum edeceğini tahmin eyle
için layık olmıyan bir lisan· mektedirler. Ankara aıılaş-
la lngiliz nazırlarına hücum ması, Hitlerin bu kararını 
edeıı bir nutuk söylemiş•ir. tacil eylemiştir. 
Göbelz bilhassa lngiliı Ha · Hitler, Stalinden aldığı 
ridye Nazırı Çurçile küfür · mektupta, Sovyetlerin Fran·'" 
ler savurmuş ve onu yalan· sa ve lngiltereye karşı müsel
cılıkla ittiham eyle miştir · !ah bir harekete geçmeğe 

Cephelerde 
Garp cephesinde 
Fransız teblikine göre, 

Garp cephesinde gece süku 
netle geçmiş, gündüz muh· 
telif keşif kolları faaliyeti 
olmuştur . 

Almanlar mevzil~re 
yerleştikten sonra Fransız 
hatları ve kuvvetleri hakkın 
da geniş mikyasta malumat 
almağa çalışmaktadırlar. Bir 
kaç Alman keşif kolu rusuya 
düşürülerek esirler alınmış 

Türk paras1 kıymet iııi ko
ruma hakkıııdaki 

12 numaralı kararnameye ek karar 
\ 

Vilay,..t Makamından : , 
Madde 1 - Sikke ve külçe halinde". olduğu gibi kıy·,, 

metli ,madenlerin hurda ve masnu halde de memleket 
dışına çıkarılması fmemnudur. (Kıymetli madenlerdeıı 
maksat: Platin, Altın ve Gümüştür) 

Madde 2 Yolcuların şahsi zinet olarak daima taşı· 
dıkları kıymetli madenlerden mamul eşya da bu hükme 
dahildir .~ Yalnız alyans: ve saat bu hükümden müıttesna· 
dir . 

Madde 3 - Hariçten Türki}eye gelen ecnebiler bera· 
bcrlerinde getirip ilk Türk gümrük kapısında alakadar 
gümrük memurlarına verecekleri beyannamelere veya pa
saportlarına kayıt ve işaret ettirdikleri ktymetli maden· 
lerden mamul eşyayı avdetlerinde memleket dışına çıkara· 

Bu sabahki Londra gaze asla mütemayil olduğu sarih 
telerinde Göbelzin bu nut · bir surette ifade edilmekte· 
ku alay mevzuu olmu~tur. dir . Bu hal Hitleri ,terin bir 

tır. 

Röyter Ajansının 

muhabiri şu tafsilatı 
tedir: 

P · bilirler. 
arıs 

vermek Bu~kararın neşrinden evvelTürkiyeye gelmiş bulunan necnebi-

Gazeteler, Göbdzin göz hayalıinkisarına uğratmıştır. 
den düştüğii iddia edildiği Diğer taraftan Alman 
bir sırada birdenbire sahne orduları arasmda gittikçe : 
>C çıkışını manidar bu!• artan bir gerginlik ve ümit · 
maktadırlar. Türkiye, Fransa sizlik vardır. 
ve lngiltere arasında An 
karada imzalanan paktın 

H itleri inkisara uğratan 
amillerden biri de, Ankara 

Berlinde şaşkınlık doğurdu· anlaşmasiyle Balkanlara Al-
ğu ve Göbelzin bu nutkunun man nüfuzuna karşı çekilen 
da bu şaşkınlık eserinin ala kati seddir. 
metlerinden bulunduğu tah- Roma 23 A. A. - Havas 
ınin edilmektedir. Ajansı bildiriyor: İtalyan me· 

Amer ikada yapı· hafili, Ankara ittifakını Al-

lan bir istatistik manyaya karşı kazanılmış bi-
Nevyork 23 - A. A - rinci derecede siyasi bir zafer 

Fransız Başkumandanlığı 
mn Parlak5bir sevkulceyş ha 
reketi sayesinde Alman Er 
kanı Harbiyesinin planları 
altüst olmuştur. Geçen haf 
ta taarruza geçen Almanlar, 
Fransız ordularını esir etmek 
ümidinde idiler. Fakat Ge 
nerkl /]amlen, Alman taar 
ruzundan evvel biıtün hat 
ları tahliye eltirmiş,buralar 
da yalnız küçük müfrezeler 
!e bir miktar mühimmat bı 
rakmıştı. Fakat ışıklar yerli 

ler beraberlerinde getirmiş oldukları kıymetli madenler· 
den mdmul eşyayı kambiyo mercilerinden müsaade almak 
şartile memleket dışımı çıkarabilirler. 

Madde 4 - 30,6, 1930 tarihli ve 1715 sayılı kanun 
hükümlerine göre yapılacak muameleler bu karar hük
münden müstesnadı r. 

Madde 5 -- 14, 1, 1958 tarihli ve 2,8030 sayılı karar· 
name ile 17,5,39 tarihli ve 2.11008 sayılı kararname 
hükümleri mülgadır. 

Madde 6 - Bu karar neşri tarihinden müteber-
dir 

Madde 7 - Bu kararın icrasına 
mur<lur. 

ilan 
Maliye Vekili me· 

Bitaraflık kanunu hc:lkkında telakki etmektedir. ' 
Amerikalılar arasında yapı · Ecnebi müşahitlt!re göre 

yerinde olduğundan Alman 
lar Franstz ordularının bü Hatay Defterdarlığından: 

k Muhammen bedeli 
lan bir anket şu neticeyi İtalyanın bundan sonra Al
vermi~tir : Halkın yüzde 95 manyaya yaklaşmak şöyle 
i Amerikaııın Avrupa harbi dursun, bilakis Almanyaya 
dışarısında kalmasını _istemek karşı pusu kurmuş fır~at bek-

yük bir kısmını yakahyaca 
larını ümid ederken, siperle Litıi:l Mikdan 
ri boş bulmuşlardır. 120 40,000 

Nevi Köyü 
Portakal Mişra~iye 

Amesterdam 22 A.A.- 120 40,000 
Alman cephesinden gelen ha -.,..,,,==""9,,.......-=~..,.=~3~,..,o~O""'O=-

,. Bityas ve Hacıhabepli 
., Yoğun Oluk 

te fakat Fransa ve lngilte - ler vaziyettedir. 
r:nirı harpten muzaffer çık Ankara ittifakı. ltafya ile 

berlere göre, Alman askerle 249 83,000 

masını arzu etmektedir. Frans..t ve lngiltere arasındaki 
finlandjya heyeti ihtilafların iz~lesiııe fevkalade 

müsaiddir. 
Moskovada Londra 23 A. A. - Röy· 

Moskova 23 Finlandi ter Ajansı bildiriyor: Hit)erin 
ya heyeti dün akşam Mosko Parti büyüklerini toplantıya 
vaya gelmiştir. 14 gündenbe çağı rması, Almanyada fevka· 
ri Sovyetlerle Finlandiya ara iade bir vaziyetin arifesind~ 
sında kesil~n müzak,.relere bulunduğunu göstermektedir. 
hugün tekrar başlanacaktır . Hitler Moskovanın son 
Almanlar büyük bir vaziyetinden hiçte emin gö· 

taarruza geçecekmiş rünmüyor. Diğer taraftan 
AJmanyada gizli gizli dalgala-

paris 23 A . A. - Ber- k ·· · J nan omunıs~ cereyan arı ve 
linden verilen haberlere gö- Hitlt>rin Moskova ile yaptığı 

ri sıcak yemek bulamadıkla 
rından şikayet etmektedir 
ler. Filhakika bu askerler sı 
cak yemek bulabi lmemekte 
dir ve bu yı~mekler margariıı 
yağı ile yapılmıştır. 

Fransızlar tarafından ele 
geçirilen Alman ~sirleri Fran 
sız askerlerinin bolluk içiude 
ya~adığına hayret etmekte· 
dirler. Çünkü Fransız efradı 

günde iki defa sıcak yemek 
yemekte ve sabahları ka~ 
velerile çaylarını siperlerde 
hazır bulmaktadırlar. 

Alman askerleri ara-
sı oda firar hadi

seleri 

re , Hitler büyük bir taarruz anlaşma mucibince komü
hareketine geçtikten sonra, nistlere karşı şiddet göstere· 
yeni bir sulh teklifinde bu- memesi,kendisini ku~kulandır· 
lı.mmağa karar vermiştir. Bu maktadır. 
kararın tatbikini görüşmek Umumi kanaat, Almanya- LonJra 23 A . A . -
üzere nazi şefl erini toplantı· nın korkunç bir ihtimal ile lsviçreden verilen haberlere 
ya çağırmıştır . karşı karşıya bulunduğudur. göre, Alman ordusundaki 

-------------ıiıllll-ıllİIİlll-•-lliı••~J TiroUu Avustu ·y ..&lı asker· Bulgar kabinesi --- ler arasında firar hadiseleri 
fe\'kalade artmıştır. Bilhassa 

Bugün teşekkül edecek Avusturyalılar Alman ordu-
Sofya 24 A. A. - Bulgar kralı Borıs, Kabinenin surjda askerlik yapmak is~e-

te~kiline tekrar eski Başvekil Köseivanofu ltl~mur memektedirler. Geçen hafta 
eylemiştir.Kral , Balkan meselelerinin mevzuubahis olduğu yüzden fazla Avusturyalı 
bu sırada bütürı partilerin Kabinede t .!msil edilmesini ltalyan hududuna iltica ey-
istemektedir. Kabinenin listesi bugün krala verilecektir. !emiştir. 

Sovyet - Alman· askerleri arasında 
Bükreş 24 A. A . - Polonyadan Romanyaya iltica 

eden Polonyalı mülteciler, Polonyadaki Sovyet askerlerile 
Alnıan askerleri arasında münasebatın çok gergin olduğu 
nu yüzl~rce Sovyet tankmm Alman hududunu takviye et 

etm~k üz.ere garba doğru gittiklerini söylemektedirler. 
Diğer taraftarı Sovyet işgali altındtı bulunan Polonya 
şehirlerinde Almanlar genif mikyasta propaganda yaparak 
ilkba~ıarda Almanların Fransa ve İngiltereyi ezdikten 
sonra Sovyetleri Polpnyadaıı çıkaracaimı yaymaktadırlar. 

'? 

Halkevi oparlörü 
Halkevimizin getirttiği opar 

lör )IÖprü mtydanına yer 
leştirilmiştir. Bilahare şehrin 
diğer yerlerine de konula 
cak olan bu oparlörlerle rad 
yo nr.şriyatı halka dinletile· 
cektir. Köprübaşındaki ilk 
oparlör bugün yarın çalıştırıl 

ı mata ba~lanacaktır. 

Yukarıda Köyü, ne vi, miktarı ve takribi bedeli 
yazılı Süveydiye ve Hıdırbey nahiyelerine bağlı ermemi. 
lerden metrk dört köyle bulu11an seksen üç bin Portakal 

28,10,939tarihine müsadıfCümartesi günü saat ondaMilli Emlak 
Müdürliiğü odasında açık arttırma usulile satılacaktır 

' Talip olanlanlar muhammen bede!in yüzdı · 7 ,5 ,ğunu 
maliye veznesin~ yatırarak alacağı makbuzu yevmi mez 
kurde komisyona ibraz r:tmel~ri lüzumu_.ilan olunur. 

130 -- 150 ton yu- 1 350- 450 kilo odun 
laf alınacak 

Sy. Jandarma piyade Ala 
ymın ihtiyacı için 130 - 150 
ton yu lafın pazarlık surelil~ 
4 ikinci Teşrin 939 Cümarte 
si günü saat 11 de Antakya 
kışlasında Alay karargahın
daki satın alma komisyonun 
ca satın alınacaktır . 

Taliplerin şartnameyi gör
mek ve almak için mezkur 
alay Levazımına ve ihale gü 
nü (618) lira 75 kuruş mu· 
vakkat teminat makbuzile 
komisyona müracaatları . 

İki bayan kolcu 
isteniyor 

Reyhaniye ve OrJu güm 
rüklrri için orta v~ya ilk mek 
tep muzunu iki bayan kolcu 
imtihanla alınacaktır. 

imtihan neticesinde ehliyet 
li görülenlerden HJtay hü 
kumeti zamanında gümrükte 
kuhmanlar tercih edilecek 
tir. 

26.10'939 Perşembe~günü 
sab ıh saat 9 da imtihan yapı 
lacaiından isteklilerin ilin e 

ahnacak 
Hatay Sy. j. Piyade alayı . 

ihtiyacı için 350-450 bin ki · 
lo odun açık eksiltme sure 
tile 23, teşrinievvel 939 pa 
zartesi günü saat 16 da An· 
takya kışlasında Jandarma 
alay karargahındaki satın al 
ma komisyonunca satın alı 
nacaktır. 

Taliplerin ş~rtnameyi gör..! 
mek ve almak için mezkur 
alay levazımına ve ihale gü 
nü 337 lir 50 kuruşluk mu 
vak kat teminat makbuzi le 
komisyona müracaatları. 

Giindiiz sinemasında 
Bu akşam 
KAÇAKÇILAR ADASl 

Amerikanın en büyük . yıl 
dızlarının çevirdiği neşeli 
bir şaheser 

dilen gün ve saatte ellerinde 
&bulunan belgelerile birlikte 
İskenderun Gümrük Başmü
dürlüğüne müracaat etmele 
rt. 

j 


