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btiyaz sahibi ve Baş muharrirl 

Şükrü BALCIOCLU. 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
Miidürü adına göndeıilmelidir 
ilanların her kelimesinden 

5 kuruş alınır ücret peşindir 
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TARiHİ 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

Abone : Yıllığı ! 5 Lira 
Yabancı memleketlere 8 Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 
Telefon: 1 - 46 - P. K. 24 ----

1928 YIL 11 SAYI 2296 --ADRES: YENİ GÜN ANTAKYA'> .. 

A.,,keri heyetimiz Almanyada neler oluyor? Valimiz 

Dün Londraga vardı 
Heyetimh Londrada İngiıterenin en bü
büyük Mareşah ve güzide bir kalaba

lık tarafından h_a raretle ka• şılandı 
Londra 3 A. A. -- Röy- mandam idi ve Lebedi Şef 

Hitlere suikast 
teşebbüsü 

Yayladağı Kazasına 
gittiler 

Valimiz Şükrü Sökmen
süer bu sabah refakatlerinde 
sıhhat Müdürü Doktor İbra· 
him ve Emniyet Müdürü 
İbrahim Akıncı olduğu hal· 
de Yayladağı kazasına git
mişlerdir. 

ter Ajansı bildiriyor : Atatürkün cenaze merasimin 

Böyle bir şebeke ıneydana 
çıkarıldı 

Göbeiz evinde ikamete memur- İngiliz General Kazım Urbaym de lngiliz kralım temsil et • 
riyasetindeki Türk askeri mek üzere Ankaraya gitmiş 
heyeti bugün öğleyin Vater ti . tayyareleri Berlin beyanname attılar Valimiz Kazada teftişlerini 

yaptıktan sonra akşama Şeh· 
rimize dönecek! erdir. 

lo istasyonuna varmıştır. He· 
yet lngilterenin en büyük 
Fild Mareşalı Vold ile lngi 
liz askeri erkanı ve güzide 
bir kalabalık tarafından kar 
şılanmıştır. Fild Mareşal Vud 

büyük harpte Çanakkale in· 
giliz askeri kuvvetleri ku -

Türk askeri heyeti, bir 
harp vukuunda Türkiye ve 
İngiltereyi alakadar eden 
mesdelerle, Türkiyeye veri· 
lecek silah, harp mühimmatı 
ve açılacak kredileri lngiliz 
hükumetile müzakere eyliye
cektir. 

Londra 3 A.A.- 11 Dey· 
li Ekspres,, gazetesi Kopen• 
hagdan şu haberi almıştır: 

Geçen hafta içinde Hit· 
lere bir suikast yapmak üze 
rl:' teşekkül eden gizli bir 
blok meydana çıkarılmıştır. 
Suikast Hitlerin Polonyada 
cepheyi teftişi esnasında ya· 

lngl•ıı·z Başvekı·ıı• pılacaktı.BuKompioyaHitlerin 
muhafız askerltriııden bir 

kısmtnın da dahil olduğu anla 
Dün bir nutuk söyledi şılmış ve bu maksatla Hit· 

Çemherlayn kati bir ifade ile diyor ki: •Nı.ha ... ı lerin Nasyonaı Sosyalistler· 
den mürekkep olan muha-

zaf erden evvel silahlarıınızı bırakmayacağaz. fızları,askeri kıtalarla değiş-
Hitler le anlaşmamıza imkan yoktur• tirilmiştir. ~uikast şebeke 

- Sulh teşebbüsleri var mı? sinin içinde Nazi teşkilatına 
mensup mühim şahıslarında 

Londra- Röyter Ajansı ltaıya vasıtasiyle ileri sürmP.sİ bulunduğu Berlinden haber 
bildiriyor: muhtemeldir. I verilmektedir. 

ngiliz Başvekili Çember- Eden de bı"r nutıtk Amesterdam 3- Ro"yter 
layn beklenen n tk d"" u unu un •. 1· A' B ı· d h b 1 ··~ı -1 so k ıansı er ın en tt er a ı· og eueıı sonra Avam Knma· Y ıyt" ce 
ra. sında söylemiştir . Başvekil Londra 3 - Röyte~den: yor: :Alman Propaganda 
b 

Nazırı Göbelz, Mareşal Gö· 
ı.r. aylık h.arı.> vaziyetini Dominyonlar Nazırı Eden d ringin emrile evinde hapse-

goz .. en geçır~ı~ten sonra 6 teşrincvvelde radyo ile dilmiştir: Buna sebep Göbel 
ezcumle demıştır ki: bir nutuk söyliyerek lngilte- zin yaptığı yalan yauhş pro 

"Fransa ilı: müttefikan, renin niçin harbe girdiğini . pagandaiar neticesinde, bu-
kati zafere erinriye kadar izah edecekt'ır. ·· k Al 
silahlarımızı bırakmıyacağız. 

Polonyayı ilhak eden Al· } 
manya ile harbe nihayet vere· 

•------------gliulln.lartı manyanın resmi 

EN SON DAKiKA 

meyiz. Hitlerin riyaset ettiği 'Pı • h •• ••k 
b~günkü Alman hükumet~yle arıs uyu 
bır anlaşma yapmamıza ım· elçimiz 
kan yoktur. Çünkü bu hü-

k.urn~~' .. mazide verdiği biç Dün akşam Fransız Baş 
bır sozu tutmamıştır. Alman-

y~da teşekkül t!decek meşru vekilile görüştü 
bır hükumetin makul sulh 
tekliflerini tetkik ederiz.,, 

Başvekil sözüne devamla 
büyük bir lngiliz ordusunun 1 
Fransaya yerleşerek Fransız 
ordusiyle yanyana harbetti· 
kini, lngiliz hava kuvvetleri· 
nin de gece gündüz faaliye· 
te geçtiğini, Alman - Rus 
anlaşmasına rağmen, Fran· 
:ı.z - lngiliz siyasetinin de
gışınediği, Avrupada sükun 
ve emniyet tesis edinciye 
kader harbe devam oluna· 
cağını beyan etmiştir. 

Londra 3 A. A. - Ro
~adan Röyter Ajansına ve
r!~en haberlere göre, Kont 
Cıyanonun Hitler tarafından 
Berl!ne daveti, sulh teşeb
busleriye ı!lakadardır. Hi tler 
evvela bizzat Musoliniyi da
vet etmiş, fakat Musolini 
keı\disi Berline gitm~yerek 
Hariciye Nazırını g5nder· 
iniştir. Haber verildiğine gö· b' Almaııyanın, zahiren ka-

ule müsaid ıulh tekliflerini 

Paris 4 A.A. - Fransız Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Daludyc, dün teslihat nazırile görüştükten sonra, Türki

yenin Paris büyük Elçiı-.ini kabul ederek kendisi!e uzun 
müddet görüşmüştür. 

GARP CEPHESİNDE ALMAN TAARRUZU 
Paris 4 A.A.- Bu s1bahki Fransız tebliği: Garp cep· 

hesinJe ~nsızın yapılan Alman taarruzunun bü~ün c\.•phe 
lerde püskürtüldüğünü bildirmektedir. 

Avam kamarasında dünkü münakaşalar 
Londra 4 A. A. Avam kamarasının dünkü toplantısın· 

da lngili:r. Başvekili nutuk söylerken, Loid Corç söz ala
rak sulh tekliflerinin hükumet ve Meclisçe tetkik edilme
sini ve bir gizli celse yapılmasını teklif eylemiştir. 

Çemberlayn bu teklife verdiği cevapta, gizli celseye 
tarafdar olmadığını, henüz sarih bir sulh teklifleri alma· 
dığmı, harbin lüzumundan fazla bir ddkika bile devamı· 
na tarafdar olmadığını, harbin mesuliyetiııin tamamen 
Almanyaya aid bulurıduğunu söylemiştir. 

FRANSIZ KURMA YlNIN PRENSiBi 

Geçen bir ay içindeki hava muharebelerinde 8 Fran· 
sız ve 24 Alman tayyaresi düşmüştür. 

Paris 4 A. A. - Havasın tebliğiııe göre, Fransız ge· 
nel Kurmayın111 garp cephesindeki harekatta prensibi şu· 
dur : Mümkün olduğu kadar insan kaybetmeden harbe 
devam etmek ve metodik bir surette ilerlemek. 

tebliğl~rine bile dünyaJa kim 
senin ina nrnamağa başlama
sıdır. 

Londra 3 A:A.- İngiliz 
Hava Nezaretinin bir tebliği 
ne göre, lngiliz Hava filola 
rı dün akşamki uçuşlarında 
Berlin ve Potesdam üzeri
ne külliyetli beyannameler 
atmışlardır. lngiliz gazeteleri 
bu hadise münasebetile di
yor ki: 

"Alman Milleti artık an 
lamıştır ki, Berlin de lngiliz 

tayyarelerinin uçuşu haricinde 
değildir.,, 

Almanycıda yemek
lere sıkı kontrol var 

Berlin 3 A A. - Alman 
hükumeti, yiyecek meselde · 
rini ~ıkı bir kontrol altına 
almıştır. Lokantalarda 
dünden itibaren, yalnız kart 
gösterenlere yemek verile -
cektir 

Danimırkada Al
man propagandası 

Konpehag - Daniınarka 
da Alman propagandası son 
gü 1lerde hayli artmıştır. Hi t· 
lerle Göringin 'nutuklarını 
muhtevi onbinler::e mazruf 
Danimarkadaki muht~lif ad
reslere gelmektedir. 

Sovyetler Japon 
hududunda tahşi
dat mı yapıyor ? 
Röyter Ajansı Moskova· 

dan aldığı şu haberi vermek 
tedir : 

Sovyet Rusyanın Japon • 
ya ile yaptığı mütarekenin 
müddeti bitmiştir. Bu sebep· 
le Sovyetler Japon hududu
na mühim miktarda asket 
tahşid etmektedirler. 

Haber verildiğine göre, 
geçen aylar zarfında Sov· 
yetlerle Japonlar arasında 
Mogol hududunda cereyan 
eden muharebelerde Sovyet 
lerin zayiatı ölü ve yaralı 
18 bin kişiye baliğ olmakta 
dır. 

Lehistanın 
protesto nota·sı 

Dün hükuınetimi-
ze verildi 

Ankara 3 A. A. - Le·'· 
• 1 

hıstanın Almanya ve Sovyet 
!er birliği t<0rafından taksi.
mi hakkındaki protesto -
yu ihtiva eden ve Polonya 
tarafından bütün devletlere 
tevdi olunan nota, tPolonya· 
nın Ankara Büyük elçisi 
tarafınddn b'1 kerre hükume
timiz~ tevdi edilmiştir. 

Pıımuk f iatları 
Hükumet nazım va 

ziyetini aldı 
İzmir 3 A .A.- Ziraat 

Bankası İzmirde Pamuk satın 
almak üzere teşkilat yapmış 
ve işe başlamıştır. 

Bu suretle son günlerde 
düşmüş olan p:ımıık fiatları 
tiiksJ.ni ş V.J t:i :::: ırla.-Ja 

ziraat Bankasının aldığı fiat 
üzerinden alışa başlamışlar· 
dır. · 

• 
lı;kenderunda 

Liman tesisatı 
lstanbul - Limanlar işlet

mesi Umum müdürü Raufi 
Manyasi Ankaraya gitmiştir. 
Umum Müdür Münakale Ve
kaletile liman işletmelerinin 

yeni eadro ve bütçeleri ile 
isken derun limanı teşkilatı 
hakkında tamaslar yapacak 
tır. 

lskendermı limanında bil· 
hassa tesisat ve teşkllat çok 
zayıf görülmiitür. 
L\manın işleri gitlikçe art 

tığından acele olarak mavna 
ve romörkör.yaptırılacak, ka 
rada antrepolar ınşa edile• 
cektir. , - . 

- ------
Toplantı tehiri 

C. H. P. llyönkurul Başkanlığından : 
Yarınki p.:!rşembe günü saat 18 de Halk sinema· 

sında yapılması mukarrer bulunan toplantı, görü· 

len lüzum üzel'İne cuma gü1ü saat 18 e tehir edil· 

miştir. 

Sayın davetlilelerin malumu olmak 
---------~-----------..-=== 



Sayfa- '2 __; 

Harp:tebliğleri 
Dünkü Fransız tebliğinden: 

11 Garp cephesinde bir 
aydanberi devam eden harp 
te şurası bilhas10a kayde şa· 
yandır: Bütün Fransız ha· 
rekatı,~ Alman toprakların· 
da 1 ila 7 kilometre derinli 
ğindeki <lüşman arazisinde 
cereyan etmiştir. Un~umi 
ilerleyiş durmuş ve mevzn 
sükun başlamıştır. Alman 
kumandanları Fransız kıtaa· 
tının işgal ettiği yerl .! rİ ala· 
mayınca Fransız Siperlerinin 
geı isine topçu ateşi açmakla 
iktifa etmektedir. Diğer ta · 
raftan Fransız kuvvetlerinin 
tedrici fakat emin bir Şt"kil
de il~·rleyişi, Alınan Erkanı 
Harbiyes\nin endişesini mü· 
temadi yen arttıru1aktadır. Bil 
hassa Sar mmtakasında bir 
çok mühim tepeler Fransız
ların elindedir. 

Dün gece Alman kıtaatı 

Romangada 
Bir beyanname 

neşredildi 
Bükreş 3 A. A. __..: Y f!· . . 

ni Romen hükumeti Romen· 
mille tine hitabe•' bir beyan· 
name neşrederek, lıu mü~ -
kül anlarda bütün Romen 

milletinin kralın ve hükume· 
tin etrafında sıkı bir çem -
her halinde toplanmasını, si· 
yasi partilerin, aralarındaki 
ihtirasları bir tarafa bırak -
malarını ta vs· ye etmiştir. 
Litvauya Hairiciye 
Nazırı Moskovada 

Moskova 3 A. A. - -
Dün tayyare ilt-! buraya ge· 
len Litvanya Hariciye Nazı· 
n Moskovada üç gün kala -
caktır. Nazır. Havas Ajdnsı 
muhabirine verdiği bey an at· 
ta nikbinlik izhar eylemiştir. 

YENIGÜN ~ 

• 
llaıı 

Antakya icra memurluğundan: 
Antakyada Hurşit oğıuOs· 

mana merhun olup paraya 
çevrilmesine karar verilen 
ve tamamına üç yeminli eh 
ıi vukuflar marifetile 225 iki 
yüz yirmi beş lira takdiri kıy 
met edilen Antakyanın be· 
şinci mıntakasında ( 443) Nu lı 
dükkan ik~n halen ar~a halin 
de bulun akarın tamamJ açık 
arttırmaya koııulmuş olup bi 
rinci açık arttırması 2, 11,939 
tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat sekizden oıı 
ikiye kadar dairede icra e· 
dilecektir. 
Arttırma muhammen kıy

metin yüzde 75 ini doldur· 
duğu tskdirde ahcı namına 
ihale edileceği aksi halde 
birinci arttıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile arttırma 

T 50 TQ N 15 gün müddetle uzatılarak 
Yulaf alınacak 16,11,939 tarihine t~sadüf 

eden perşembe günü ayni su 
f'I .. t" Hatay Sy. J. Piyade Alayı d ... umuş ur.,, hayvanatı için (130 - 150) rette airede yapılacak olan 

o~nizlerde ton yulaf kapalı zarf usulile ikinci arttırmc.sında dahi yu· 

nm mevzii hücumları Püskür 

Sümer Bank 
Gemlik sunğipekf abrikasında 
_!.OPTAN VE PERAKENDE OLARAK SATıŞA Çl

KARILMlŞ BULUNAN VE BOBİN (KONİK VEYA 
ALEKSANDt.R) HALİNDEKi 

Sun 'i ipeklerin' fiatlan aşağıda 1fÖs€erilmiştiı: 
Bu fiat~ar, !?brikada amba~ijh olarak teslim şartiyle 

muteberdır. Bır veya muhtelıf denyelı--rden bir ay zar· 
fında çekilmek şartiyle 1000 kilo veya daha fazla mik
tarlar için bu fiatlardan 200 denyeye kadar (dahil) yüzde 
8,200 denyeden yukarı olanlardan da yüzde 10 tenzilat 
yapılır. 

Siparış V'!rmek istiyenler doğrudan doğruya fabrika-
mıza müracaat edebilecekleri gibi lstanbulda yerli mallar 
pazarlaı ı müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
Den· Kalitesi Perakende Den· Kalitesi Perakende 
Yesi Kg- satış fiatı yesi Kg. satış fiatı 
60 1 540 Kr. 250 1 460 Kr. 

11 530 " 11 445 it 

111 5'.l.0 " 111 430 " 
·ıs 1 530 ı : 300 1 445 " 

11 520 " 11 415 " 
111 510" 111 400 it 

100 1 520 " 350 1 425 ,, 
11 505 " 11 415 " 111 490 " 111 400 " 

1 505 " 400 1 415 
11 490 " 11 400 " " 

120 

111 435 " 111 390 " Atman Denizaltı gemileri 19,1 Teşrin 939 perşembe karda yazılı bedel elde e<li· 
dün Baltık deniziııdt! Si Fin günü saat 16 da Antakya kış lemediği anda satış (2280) sa 
landiya, 2 si Estonya ve li ıa,mda Alay karargahınd•ki yılı kanun ahkiimına tevfikan l50 
Danirnarkaya ait olmak üze satın alma komisyonunca sa- geri bırakılacaktır. 

1 500 ,, 150 1 400 
1 1 485 " 11 390 " " 

111 470 " 111 380 
re 8 vapuru mü.;adere tın ahnacaktır. Satış peşin para iledir. art 
,Jerek ,Alman linıaıılar.na Taliplerin şartnameyi gör· tırmaya girmek isteyenler mu l80 
götürmüşlerdir. Bunlar kere~ mek ve almak için mezkur kad. l~r kıymetin yüzde yedi 
te yüklü :olarak lngiltereye Alay Levazımına f ve ihale buçuk nisbetinde pey akça 

günü 394 liralık muvakkat 
g

itmekte:: idiler. sı veyd ulusal bir bankanın 
teminat makbuz\le komisyo· 

" 
1 485 " 500 1 390 " 

11 470 " 11 380 " 111 450 .. 111 370 ,, 
l 470 " 600 1 370 " 11 450 ,, 11 350 " 111 435 " 111 330 " 

200 

Alman gemilerinin, bita· na müracaat\ arı. teminat rnaktubunu vermele 
raf vapurları müsadere ve fıan ri iktiza eder: Mezkur gay-
tevkif etmesi Finlandiya, ls ri menkulün muterakim ver .l.llilm _ _, .. """'a:; ·-~~----~~-~------• Vakıflar müdürlüğünden · b 'it.il J D • J veç ve Norveçte derin bir gısi ve ilcüınle tnpu mesraf LV~ tıar l lJJ OmQSl Z 

1-- Vilayet merkezinde Rum endişe v~ heyecan dogvur· d ları iıe rüsumu dellaliyesi a· kadrOSU Orto oks ,müsavi, ermeni , Ebeler çalışamı· 
maktadır. lıcıya aittir. Süveydiye nahiye merkezile k İspanya ve Sovyetler Bab turun nahiyesinin Cüıite Hakları tapu sicilile sabit Yeııi memurlar yaca 

Madrit 3 -- General fran köyününde ve Karso Nahiye· olmayan ipotekli a\acakh\ar- alınacak Sehirde 1~- Belediye ~be 
aarı Ü ür üğün en: 

ko gazetec
ilere verdigvi beya sinin Suri köyündeki Rum la diger 04\akadarların ve ir· M 'f M d 1 d si Fatma Tezel ,2 hususi ebe· 

ııaıta, Sovyetlerin Şarki Av· Ortodoks vakıllarıııa müte tılak hakkı .. hiplerinin bu Dairemiz kadrosu.ta yeni- 1.k yaı a .ı ismet Akkirpik 3 -
rupaya yerleşerek merkezi velli tayin olunacaktır. haklarını ve hususile masraf memurlar alınacaktır. Müra- Hastanede hemşirelik yapan 
Avrupa işlerine müdahale 2 Mütevellilik için 15 ilkteşrin ve faize dair olan iddi.ı\arı· Huriye Yucsan olmak üzre 

939 
· · ·· caat eucceklerİn aşağHİaki 

S"ıııin mühim bir hadise ol pazartesı gıinu saat on nı ilin tarihinden itibaren 20 üç diplomalı ebemiz v•rdır 
b d 

· 'h · l k şartları haiz .olmaları lazım-duğunu ve bunun Avrupa eş e ımtı an ıcra o unaca tır . gün zarfında dairemize bil- d Bunlar şehrin ihtiyacatıııa 
3 İsteklilerin imtihandan d ır. k f'd için bir tehlike teşkil etti- irmeleri lazımdır. bi~d!ril· 1 _ Lise mezunu olmaları i ı ir · Belediye. ebf"si.~her 

evvel istida ile makamı vila- d'V · d h kl ·· B l d' d ğini söylemiştir. me >gın e a arı tapu sici- 2 _ Yirmi .beş yaşından gun e e ıye on alınabilir. 
Fransız k ab;nesi yete müracaatları ilan 0luuur. lil e sabit olmıyanlar satış be ve Jogumlara amadedir. Fa· 

B 
· d ı· · aşağı, 40 yaşından yukarı 

Paris 
3 

A. A. _ Fran· enzın ve gaz a- e.ının paylaşmasından hariç olmamaları. kir halkın doğumları Beledi 
"'ıı kabinesi bu sabah lınacak kalırlar. Gayri menkulün ev· ye ebesi ve hastane tarafın· o 3 - Maarifin bir masa şef 
Cümhurreisi Löbrönun riya· Hatay Emniyet mu .. dürlu". sitfı: dan meccanen yapılır. Bı'na· liğini idare edebilecek tec· 
setinde fevkalade bir toplan ğünder.: Sicilde (443) No yı ihtiva e b h enaleyh; şehir dahilinde ya· 

M d 

rü eye sa ip ve muameleye 
tı yapmış ve bu toplantı Ü üriyetiınizin ilıtiyucı den eski vaıiyeti dükkan o vakıf olmaları. pılacak doğumlar mutlaka 
uzun sürmüştür. olan 100 Teneke benzin 3 lup halen vaziyeti beş met 4 A k l'kl .1. · · ) diplomalı eheler to.rafındaı1 

T k 
": k 2 k ı G -- s er ı e ı ışıg· ı o · 

Agw abanın ~eni bir ene ke va vom . u u.. res 1 re murabbaı geni~liğiııde ar yapılmalıdır. Mahalle ebele· 
ve 3 utu alvalın yagı Pa· d h d d k d , mamaları. · · ki d m~saJl zarlık suretile alınacaktır. Be sa ır ~ u ~ 1. a astro pı.a· Yukarıda şartları haiz o · rının yapaca · arı oğumcları~ 

Londra - Ağahan, Hin· her tenekeıinin Muhammen nına m_ustenıt ır. !anların 5, Biriııciteşriıı 939 hem ebeler hem de doğum 
distan ve diğer <lominycn kıymeti 265 kuruştur. istekli . Gayrı . menkul kendisine akşamına kadar: sahipteriııin kaııuııen ağır su 
larııı müslümnnlarına hitaben ler 20 lira 50 kuruş mu vak ıhale ~Jılen kımse derhal ve a - Fotokrallı istidaları. rette cezalandıracaklarını ' neşrettiği bir mesajda müslü kat teminat akçasını maliye ya verılen m~hil içinde para b - Lise mezunu bulunduk muhterem ha'kımıza ilan ede. 

man menfaatlerine en iyi veznesine yatırarak 5,10,939 yı vermezse ıh~l.e kararı fesb larına ait şehadetnamelerinin rız. şekilde hizmetin, lııgiltere günü saat 16 da Dairemizde olunarak kend~sınden evvel asılları Bir kiitip alın :ıcak 
hükumeti ile teşriki mesai müteşekkil Komisyona müra en_ yuksek teklıfd.e bulunan c - Hüsnü hal ı'lmu··habe H S hh 

d 

k d atay ı at ve içt: ınai 

dmek ol uğu11u yazmakta ve caat\urı ilfııı olunur. ımseye arz etmış ol uğu I M · k d ı ı 1 ·ı b d il ı ı ri, emniyet idaresiı,deıı. uavenet Müdürlüğünden: 
en isi i e oğ unun ııgı te· Maarif miidürf üğünden e e e amaya razı 0 ursa d - Evvdce nerelerde bu Sıhhat Müdürlügv ü kal c..:miıı 

re hükumetine hizmete ame Sekizinci ok 1 • t 1 . ona olmazsa veya bulunmaz· u cıvarı a e b .. "dd l k lunduklarıııa daiı kısa bir ter de çalışmak üzere bir katip 
de bulunduklarını kaydetmek helerinin kayıd ve kabul işi sa on eş gun mu ete te 'h l alınacaktır. Lı"se Mezuııu 0 • 

tedir. , 28 eylul 939 dan i•iba rar arttırmaya çıkaı ılıp en· cemeı a 

l 
· ren ye H"k"' 'b ı·v• lanlara 2Q t kt 

. ~ğa?a.n. smailiye rnnhe· dinci okulda ya.pılacaktır. çok a~ttıra?ın üstünde bıra · 1 ,,, e - - u umet taı P ıgın· or a me ep me· bı lıdend r. Alfıkadarların yedınci okul kılır, ıle ıhale arasındaki J .n sıhhat ıaporu. zunlarına 15 
lira asli maaş binasındaki sekizinci okul fark ve geı.;nıış günler için ı f - ~skt'rlı~le ilişiği ~u- verecektir. 9,10,939 pazatesi 

Sarhoşluk yüzünden başöğretmenliğine inüracaat, yüzde beş faiz vo diğer mas lunmadıgına daır evrakı ıle günü saat 9 da sıhh•t mü· 
cinayet etmeleri. raflar ayrıca hükme hacet birlikte maarif müdürlüğüne dürlüğüııde y;ipılacak musa• 

Keyyat lbrahim oğlu ha· H d 1 d kalınaksııın dairece tahsil 0 • müracaatları. baka imtihanına girmek 
u ut arımız angeçen T ı·s1· ı · k mal Mustafa, eni~tesi Konya lunur. ali pi er arasında görüle· ıyen erın evra ı müs 

lı Muştala ile bir geçi?nsiz • ecnebi kuryeler Daha fazla malumat almak :cek lü7•ım üzerine •. müsaba- bitelerile birlikte müracaat 
lik yüzünden kavga etmiş Hudutlarımızaan geçecek istiyenler 10,10,939 günün· ka m h m da alıucaktır. etmeleri ilfın olunur. 

h 1 ğ t · ·ı · Türk ve ecnebi kurveletin ve sar oş u un esırı e eı.ış· den itibaren dairede açık Daktlo alınacak 
t 

· · l ki ı t yanlarında bulundurdukları esını ııca a yara amış ır. bulundurulacak arttırma şart Dairemiı"~ bir daktilo alına 
•::aktır. Daktiloda suratlı yaz
mak şarttır. Talip olanların 
maarif müdürlü}{üııe müraca· 
tları. 

K 1 
~ k · k f' evrak ve eşyanın kaç p:ırça u agını estı tc·n sonra ı- ld k namesile 939,1285 No lı o uğunu gümrü memurla· 

rar etmiştir. Yaralı hastane- rına bildirmeleri lfızım gel- dosyasına müracaat etmeleri 
Y~ kaldırılmıştır. Polis, Mus· diği alakadarlara teb\iğ edil ve istf'dikleri malumatı al· 
tafayı aramaktadır." mi§tir. mıı olacakları ilan olunur 

Gündüz Sinemasında 
KUl UP ŞEYTANLARı 

Paz.ar gününden itibaren 
Türk iıtkilfıbında terakki 
hamleleri büyük milli film 
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