
27 Eylul 1939 
imtiyaz sahibi ve Baş'muharriri 

Şükrü BALCJOGLU . 
• 

Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
n [Müdürü adına gönderilmelidir 

İlanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret peşindir 

~ Şayısı her yerde~J2~~kuruştur. ] 
~ .. ____ Çarşamba 

Neşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

Abone : Yıllığı : 5 Ura 
Yabancı. memleketlere 8 Lira 
Günü geçmiş sayılar 5 kuruş 

Telefon: 1 · 46 - P. K. 24 _.;,_ __ 
HALK GAZ E TESI - T ES l S TAR t HI 1928 YIL 11 SAYI 2290 - ADRES: YENlGÜN ANTAi(YA

9 

e 
a 
ır 

u 
5 
a· 

e 
h· 
ı· 

r. 
er 

r 

it 
r)R 

ı· 

t· 
ki 
ır 

a 
a 
ha 

n 

tit 
s 
l J 

HERGÜN AKŞAMLARI ÇIKAR 

Vilayetimizde 
Nüfus tahririne 

. başlanıyor 
Hatayda muntazam bir 

nüfus tahriri yapmak ıçın 
hazırlıklara başlanmış ve bu 
hazırlık çok ilerlemiştir. 
Nüfus tahriri için 75 muvak 
kat memur alınacak ve bu 
memurların tayinleri bitmek 
üzeredir. Pek yakında vila · 
yetimizin her tarafında nü · 
f us tahririne başlanmış ola· 
caktır. Tahrir işinin bir ila 
iki ay kadar devam etmesi 
ınuhtemeldir. 

Müracaat eden kayd me· 
murlarına mümkün olan ko
laylı~ı göstermek lazımdır. 

Nüfusa yazılmak için es· 
ki nüfus tezkeresi olmıyanla 
l'a askerlik cüzdanlarını ve· 
Ya terhis tezkerelerini veya· 
hut nüfus dairelerinden alm 
ruış musaddak hüviyet kayt· 
lerini memura ibraza mec • 
burdurlar. Bunlar da yoksa, 
:· 18 tarihli nüfus kanununa 
göre mahalle veya köy ihti· 
yar heyetlerinin nezdinde bu 
lunan müsveddelerin musad· 
<lak suretini de ibraz edebi
lirler. 

Soyadı 
KANUNUNUN TATBl • 
KA'l INA BAŞLANDI 
Soyadı kanununun tatbi· 

ktttma başlanmıştır. Nüfus 
kaydinden evvel Soyadı ol · 
nuyanlann birer Soyadı ala· 
rak nüfus dairderine kaydet 
tirmeleri gerektir. Nüfus 
tahririnin başlamak üzere ol· 
duğuna göre, Soyadı almak 
için acele etmek lazımdır. 
Soyadı muamelel~ri kanun 
llllJcibince hiçbir masrafa ta 
bi değildir. 
MERKEZ KOMiSYONU 

TOPLANDJ 
Vilayet merkez komi:lyo· 

nu dün Vali muavini Akif 
lşcanın başkanlığında toplan 
rnıştır. Kaza merkezlerinde 
ki komisyonlar da faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. 

So:vgetlerin Polonyayı işgali 
[Jalyada derin bir eııdişe uya·ııdırdı 

Nazi şe,leri arasında ihti.Iai var- Fransa ve İngiltere Japon
ya ile uyuşuyorlar mı?-Ingiliz Başvekili dün mühim bir nutuk 
söyledi- Almanyaya atılan İngiliz beyannamelerinde neler var? 

Roma 26 A .A.- Havas mektedir. \ him miktarda iptidai madde 
A~ansı bildiriyor: Polonya Londra 26 A. A .-Avam mevcut olduğunu binaenaleyh 
nın büyük bir kısmının Sov kamarasının bu günkü haf şimdilik iktisadi ablukadan 
yet orduları tarafından işga talık toplantısında Başvekil müstacel bir netice bekle· 
li Italyada derın bir endişe Çemberlayn bir nutuk söy· menin doğru olmadığını söyle 
doğurmuştur·. İtalya hük1Jnıe }emiştir. Son bir haftalık dikten sonra demiştir ki 

ti bu hadiseye lakayd kala· vaziyeti teyid Başve· '"lngi ltere ha, p karşısında 
mamaktadır. Sovyet Rejimi· kil, Fransa ile lngiltere ara· hiçbir zaman bugünkü kadar 
nin Tuna kıyılarına kadar &ında tam bir görüş birliği mütte-hid ve azimkar olma· 
yerleşmesi ve kızı\.:>rdunun olduğunu temin etmin etmiş mıştır. Biz ve Fransa ge 
işgal ettiği mmtakalarda Ko· ve kızılordunun Polonyayı rek kendimizi ve gerek bü
münist Rejiminin derhal tat işgalini takbih ederek önden tiin dünyayıHitl erizm tehlike 
bika başlanması ltalyada en· ve arkadan vurulan Polonya· sinden kurtarmak için har 
dişe ile takib edilmektedir. lıların mücadeleden vazgeç· be gidik:, 
Sovyetlerin bu vaziyeti Maar mediklerini, Varşovanın Al· Londra 27 A.A.- lngi· 
ristanı v~ nihayet Balkanları man bombardımanına rağmen liz istihbarat nezareti son de 
tehdı'd eden bı'r '"'aAdı'se say·a· bütün dünyanın sempatisini f Al l b 
l 

n kazanan kahramanlığına de- a manyaya atı an eyan· 
ıyor. I d' . . D . 1 namelerin metnini neşretmek 

Londra 26 A.A. - Ko· vam eye ığ!nı, . omınyon a· tedir. Bu beyannamelerin hü 
h d D 1. Ek ırın lngiltere ıle: bırlıkte harbe d 

pen ag an ey ı sprcs f . . . lasası şudur: Yıl mm harbi 
gazetesine yazılıyor: Berlincle thazırlandı~ını_,ıptıd~ı. ma~de. ba hakkındaki Alman ümitleri 
Nazi şefleri arasında şiddet kımından (ngıltere ıçın hıçbır suya düşmüştür. Fransız kıta 
li bir ihtilaf başgöstermiştir. sıkıntı ihtimali mevcut o.ima ları Alman toprağında :harp 
Bu ihtilaf bilhassa son dığını Almanyaya gehnce etmekkdirler. Alman ticaret 
günlerde Alman denizaltı bu memleketi harbe devam filosu faaliyetinden kati suret 
gemilerinin bitaraf vapurla edemiyecek bir hale getirmek 1 B te men o unmı•ştur. eyanna 
rı batırması yüzünden kendi için iktisadi bünyesinin felce me şu cümle ile sona ermek 
ni göstermiş bulunmaktadır. 1 uğratı\acağı~ı~. ~~kat şimdi tedir. 
Göringle donanma kumandanı den fozla oıkbınlıge kapılma 

b b f 
1 

k 1 A ld'ğ' · .. k.. "Almanlar 1 bunları not arasındaki şiddetli. ir i tiıa ma azım ~e ı ını . çuıı u d' . 
1 diğer şeflere de sırayet ey· Aln11m·ıada ıdhar edılmş mu· e ınız.,, 

..... Iİİl ....... a. .......... 
lemiştir. EN SON DAKiKA 

Paris 26 A.A. - Japon 
ya ile Fransa arsındaki mü· 
nasebat son günlerde sami· 
mi bir şekil almağa başla
mıştır. Bu samimiyetin bariz 
bir misali olmak üzere Fran 
sa hükumeti Şıınghaydaki 
bitaraf mmtakadan bir kısmı 
nı Japonyaya terk etmiş ve 
lngiltere hükumeti de yine 
Şan6haydaki imtiyazlı mmta 
kadarı tahkim edilmiş olan 
bir parçayı tahliye ederek 
Japonlara teslim etmiştir. 

Bu hadiseler, demokrat 
devletlerle Japonya arasında 
mühim bir anlaşmaya doğru 
atılan ilk adım telakki edil· 

Hariciye Vekilimiz 
Moskovada Sovyet ricalile 
temaslarına devam ediyor 

Moskova 27 A. A. - Tas Ajansı tebliğ '!diyor: 
Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu dün Krem· 

Jin Sarayında Sovyet Komiser Meclis reisi ve Haridye 
Komiseri Molotof tarafından kabul edilmiştir. Kabulde 
Hariciye Komiserlik Muavini Potemkin yoldaş ile Tür· 
kiyenin Moskova büyük elçisi ve Sovyetlerin Ankara 
elçisi dı: hazır bulunmuştur. 

.......................... 
Saracoğlu yine dün Sovyet yüksek Meclisi divanıııın 
BJşkanı Kalenin tarafında da kabul edilmiş ve Molotof 
tarafından şerefine bir ziyafd verilm" ştir. Ziyafette Mare
şal Voroşilof, Potemkin ve yüksek rütbeli zevat hazır 
bulunmuşlardır . Yemekte Saracoğh: ve Molotof samimi 
nutuklar söylemişlerdir. 

RuslarınBesarahga 
ga girişi yalanlandı 

Romen - Sovyet hududunda 
vaziyet.tamamilelnormaldır~ 
Fransız , Alman ve R\tS 1ebliğlcıine göre 
cephelerde vaziyet - İsveç ve Finlanoiya 

hükumetleri Almanyaya şiddetli 
birer nota verdiler 

-Haı p tebliğleri: hareketine devam edt!rek 
Sovyet tebliği: 25 eylOlda birçok şehirleri işgal ettiği· 

K ıııtorduııun tespit edilen nı bildirmektedir. 
hudud hattına doğru ileri Sonu 2 incide 

Estonya işgal edilecek mi? 
Sovyetler birliği sahillerinin selameti 

için emnjyet tedbirleri alınması lüzumu 
nu ileri siirüyor 

Moskova 27 A.A.-Tas Ajansı bildiri} or:>:.stonya limanla 
rındaki Polonya denizaltı gemisinin kaçırılması hususunda 
kilmeseleler:dolayısileEstonyn hükumetinin verdiği cevapBu 
Sovyet Rusyayı tdtmin f".dici mahiyette görülmemektedir. 
nuniçinSovyet hilkumeli,Sovyet sularının emniyetini temin 
~dici tedbirler almayı düşünmektedir. 

Moskovadaki Estonya sefiri tayyare ile memleketine 
dönmüştür! 

Hariciye 
Vekilimiz 

Molotof ve Kale
niole gürüştü 

Moskova 26 A. A. -
Tas Ajansı bildiriyor : 

Türkiye Haridye Vekili 
Şükrü Saracoğlu bugün Krem 
lin sarayında So,•yetler birli· 
ği Hariciye Komiseri Molo • 
tof ve Kalenin ile görü~müş 
ve öğle yemeğini bu zevat· 
la birlikte yemiştir. Türk Ha 
riciye Vekili akşam operada 
hazır bulunmuştur. Yarın 
Türkiyenin Moskova Büyük 
Elçisi tarafından Hariciye 
vekili şerefine parlak öir zi· 
yafet vetilecetir. 

Vekiller hegf"!ti 
Ankara 26 A. A. - Ve 

killer Heyeti bugün saat 18 
de Başvekalette ve Başveki! 
Doktor Refık Saydamın riya 
setinde toplanmıştır. • 

Parti Grupu 
Dün toplandı; 

Ankara 26 A. A. -
Cümhuriyet Halk Partisi Bü· 
yük Millet M~clisi Grupu bu 
gün saat 15 te Reiıt vekili 
Hasan Sakanın riyasetinde 
toplanmıştır. Ruznamede yal• 
nız, Büyük Millet Mec · · 
ait eski zabıtların yenide 
tabı ve tevzii hakkında bir 
takririn müzakeresi vardı. 
Büyük Millet Meclisi mübte
rem Reisi Abdülhalik Repda 
bu hususta riyaset malCamı • 
nm fıkir ve mütilealarmı ,, 
izah buyurdular. Bunun üze 
rine meselenin riyaset diva • 
nı tarafından tetkikine karat 
verilerek toplantıya son ve• 
rildi. 

Lüzumlu bir izah 
Anadolu Ajansı tebliğ' 

ediyor : 
Anadolu Ajansı dünyanın 

her tarafından aldığı hctrici 
haberleri sarih propaganda 
ve hakarat kısımları müstes· 
na olmak üzere aynen neş· 
retmektedir. 

Bunlar, harpte olsun Ve' 
y:ı olmasın muhtelif memle • 
ketler'n temayüllerini göster· 
diği için ayrı ayrı tetkike 
muhtaçtır. Binaenaleyh buh· 
!arın hiçbiri bitaraf addedi .. 
lf'mez. Asıl bitaraflık, bunla· 

rın heyeti umumiyesini efldi· 
rıumumıyeye arz "tmek ve 
ha'k ın bunları dinledikten 
sonra vaziyet hakkında sa • 
rih bir fikir peyda etmeleri· 
ne yardım etmektir. 

Her haber, geldiği menı• 
leketin temııyülatına göre 
yazılmış olduğundan do~ru 
sayılamıyacağını nazarı dik • 
katle tutmak gerektir. 



Sayla- '2 = YENi GÜN 

Şehir dışında IRusların Basa Polonya 
ki mahalleler rabljaga girişi ; NaSıı:mağlup old~?-

Belediye hudutla· . . 
rına gırıyor 

Elektrik santralı yanında· 
ki Garip mahallesi ile Hacı 
durmuş mıntakası ve Harbi· 
ye yolundaki yenimahalle Be 
lediye Meclisinin kararı üze 
rine şehrimiz hudutları içi· 
ne alın kcaktır. 

Bu mahallerin krokileri 
hazırlanmaktadır. Karar Sa· 
yin Valimizin tasdikına ar· 
.zedil miştir. 

Temizliğe riayet et 
miyen oteller ka

tıldı 
Şehrimiz Beltdiye taba 

betile müfettişliğinin raporu 
üzerine temizliğe riayet et· 
miyen oteller Belt-diye tara 
fından cezalandırılmaktadır. 

Rıhtım caddesindeki Kurtuluş 
oteli Belediyenin ihtarlarını 
dinlemediğinden oteli sıhhi 
bir hale ifrağ edinceye ka 
dar kapatılmıştır. 

Parti binası yanındaki 
Gaziaııtep oteli baştanbaşa 
pislik içinde bulunduğundan 
500 kuruş ve Ravda oteli 
ve gazinosu sıhhi şaraite ri 
ayet etmediği anlaşıldığından 
600 kuruş nakdi cezaya çar· 
pılmışlardır. 

BiR OTELCİYE TAKDİR· 
NAME VREiLDl 

T Paris:~9 A. A. - Po. 
,lJU1.Qn lonya muharebeleri esnasın· 
Başı 1 incide da orada bulunan ve ha-

Alman tebliği: Doğuda diseleri başından sonuna ka
hudud hatına degru ilerleme dar takip ederek Parise dö
hareketinin normal devam nen yüksek bir Fransız şah· 
ettiğini, perakende Polonya siyeti Havas Ajansı muha
kıtaatiyle çarpışmalar oldu- birine şu beyanatta bulun· 
R"unu ve bu çarpışmalarda muştur: 
2 bin esir alındığını, bil • "Polonya orduları, Al-
dirmiştir · man techizatının ezici faiki yeti 

Fransız tebliğine göre de, 
ve Almanların tatbik etti

0
<7i 

düşman topçusunun cenup 
kıtasmdaki faaliyeti devam yeni harp usulü karşısında 
etmiş ve ' bir kaç defa ha va mağ!up olmuştur· Bütün işi 
muharebeleri olmuştur. Fran· motörlü kıtalar görmüş ve 
sız tayyareleri Almanların Alman hava füoları cephe 
Fredrikshafen şehrine bir gerisindeki bütün münaka
gece hücumu yapmışlar ve latı sekteye uğratmışlar ve 
tayyare fabrikalarını bom· piyadeler ancak toprak işgal 
bardıman etmişlerdir. etmişlerdir. Polonya kıtaları 

Karpatlarda kar yağ.11ak- adetçe müsavi oldukları yer· 
ta ve bu yüzden Kızılordu- de Alman ileri hareketini 
nun Macar hududuna yaklaş· · oldukları yerde durdurmuş· 
ması taahhür etmektedir. Kı· lardır. 
zılordu hududa 23 kilom~lre Şimdiki Alman ordusu 
mesafededir. Bugün varma· 914 deki Alman ordusu de· 
lan beklenm~ktedir. Macar· ğil, çok aşağıdır. Bütün bu 
lar, Polonya mültecilerine şaraite rağmen, Sovyetler 
ellerinden gele-n yardımı yap olmasaydı, Polonyalılar ken· 
maktadırlar. 

Yirmi dört saatte üç Is- dilerini toplıyacak ve Alman· 
veç ve Finlandiya vapuru· ları durduracaklardı. 
nun Alman denizaltı gemi· Alman zayiatı tahmin· 
leri tarafından batırılmast den çok fazladır. Birçok 
Finlandiya ve lsveçte şiddetli A!man zırhlı fırkaları yarı 
bir infial uyandırmıştır. Fin· mevcuduı·dan fazlasını kay
landiya hükumeti Almanyaya betmişlerdir.,, , 

şiddetli bir nota vererek l TOlOŞl.lo1 
protestoda bulunmuş ve İsveç Y ~ 
hükumeti de şiddetli bir no· AY BAŞINDA BEKLİNE 

Emniyet oteli Belediyeniı ta ile Almanyaya demir ih- GiDİYOR ;; -
isteklerini fevkalade bir inli· racının durdurulacağını teh- Sofya - tlerlinden bil· 
zamla yerine getirmiş ve ya did makamında bildirmiştir. dirildığıne g :>re, Sovyet hcır· 
pılan teftişte kendisine bir Almanya bu notalara verdiği biye komiseri Mareşal Voro· 
takdirname verilmesi karar· cevapta lngiltereyi besleyen şilof Alman generallerinin 
laştmlmıştır. bitaraflara bunun ilk ihtar Moskova ziyaretini iade mak-

Limanlar Umum mıhiyetinde oldu~unu bildir· sadtyle Teşrinievvel başında 
miştir. Berline gidecektir. Mareşal 

müdürü şehrimizde Bükreşten şu haber ve· Herlinde bulunJuğu günlerde 

Nafıa Vekaleti limanlar rilmektedir: Alman milli müdafaasının 
Umum müdürü Hamit Sara:- Sovyet ordusunun 4esarabyayn teşkilatını tetkik edecektir. 

ı k. l 1 . d dcğrn i erlemekle olduğu hak· Bugünlerd~, içlerinde bir-
oğ u i ı gün evve zmtr en kında Amerikan tabaalarmdan 
lskenderuna gelmiş ve isken verilen haber resmen yalan· kaç Alman generali de bu· 
derunda teftişlerde bulunmuş !anmaktadır ,' Romen resmi lunduğu askeri bir heyetin 
tur. Hamit Saracoğlu dün tebliği, Kızılordunun Roman- Moskovada bulunuşu iki ta
sabah şehrimize gelerek Va ya hududlarının hiç bir tara- raflı bu ziyaretlf!re mühim 
limizi makamında ziyaret ey.. fında ilerilemediğini, Roman· bir kıymet vermektedir. 

Küçük ha
berler 

Bir iki satırla 
İsviçreden bildirildiği· 

ne göre Fredrikishafendeki 
Alman zeplin fabrikalar ev· 
velki akşam hava hücumuna 
karşı maruz kalmış ve üç 
defa bon,bardıwan edilmiş
tir. Tafsiiat yoktur. 

- Bir İsveç vapuru lngil
tereye odun yüklü olarak gi· 
derken birAlman denizaltısı 
tarafından bahrılmıştır. 

- Bir Alman denizaltı ge 
misi 2660 tonluk bir Fransız 
kömür vapurunu hiç bir ih
tarda bulunmadan Manş de. 
nizinde batırı!mıştır. 

- lsveç ajansı, Alman de 
nizaltı gemilerinin bir İsveç 
gemisi daha batırıldığı ha
ber verilmekterir. Bu suret
le son 24 saatte batırılan bi 
taraf gemller üçü bulmuş
tur. 

- Romanya hükumeti p0 
lonya mültecilerine tam> bir 
bitar~fhk dairesinde yardım 
etmege kerar vermiştir. 
Mülteciler kamplara sevk e
dilecektir. 

.. Polony~lıların yurtlarına 
donmelerıne Sovyet ve Al· 
man hükumetlere müsaa1e 
etmişlerdir. Fakat mültecile
rin büyük bir kısmı bu mü· 
saadeden istifade etmek is· 
tenıenıektedirler. 

- Almanyada memleket da 
hiliııde genış mi .<:yasta tahki 
mat yapılmaktadır, 
tlu istihkamların, harpten ev 
vel . kazırlaıımış bir plana 
tevf ıkaıı yapıldığı söylenmek 
tedir. 

- İtalyan Başvekili Muso
lini İtalya Veli Ahdini kabul 
e:miştir. Veli Ahd kumanda 
sı altında bulunan orduların 
vaziyeti hakkında Musolini
ye izahat vermişt:r. 
-'İrak Başvekili Nuri Sa· 

it paşa bir nutuk söyliyerek 
frakın gerek İngiltere ıle o· 
lan taahhütlerine ve gerek 
Sadabat paktına sadık kaldı· 
ğını teyid etmiştir. 

Uzakşarkta 
Japonyada harp

ten usanç var 
Tokya 26 A .A · - Röyte 

~iansı biidi riyor: 
Harbin uzun müddet deva 

Japonyada tamamil~ usanç 
doğurmuş ve harp masrafla· 
rı halkta para bırakmamış
tır. Bu yüzden içtimai nizam 
da bozulmağa yüz tutmuş· 
tur. 
Diğer taraftan Çinlilt:r son 

zamanlarda Japonlara karşı 
da ~a enerjik bir şekilde haw 
rekete geçmiş görünüyorlar. 
Çin kuvvc>tleri bir şehri is
tirdat eylemiş ve bir Japon 
Zlrhlı trenini tahrip eyle· 

m:şlerdir. 10 bin Japon as· 
keri muhasar adadtr. 

MaörifMiidürlüğünden 
Antakya merkez sekizin , 

ci ilkokul birinci, ikinci ü 
çüncü ve dördüncü sınıfların 
da ikmale kalmış olan tale 
ben in ikmal imtihanları 29 
eylul 939 cuma günü saJ.t 9 
dan itibaren yedinci ilk o 
kulda yapılacağından alaka 
darlarm bu saatte yedinci 
ilk okul başöğretmenliğine 

müracaatları lüzumu ilftn olunur 

İlan 
Hatay Defterdarlığından: 
Akgöl ve Bağlama mevkile 

~rinde balık avlama hakkile 
saydiye resmi 1.10. 939 tari· 

hinde başlamak ve30.9.942ta~ 
ribinde hitam bulmak üzere 
üç seue müddetle müzayede 
ye çıkarılmıştır. 

fürinci ihale 2. 10. 939 
pazartesi günü saat lti da 
defterdarlıkta müteşekkil ko 
misyon huzurunda icra edi· 
lecektir. Taliplerin bedeli 

:muhammen olan beşbin lira 
nın yüzde yedibuçuğu nisbe 
tinde ilk teminatlarını yev· 

:mi ihaleden evvel Defter-
1 darlık veznesine yatırmaları 
lazımdır. Maliye Vekaletince 
tadilen kabul ve tasdik edi 
leP şartnameyi görmek ve 
fada izahat almak istiyenle
rin Varidat müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ila'l olu· 
nur. 

)emiştir. ya ile Sovyf!tler arasında 
Yeni normal .. kati bir hudud mevcut bu-

serı lunduğunu, kati ve enerjik Antakya CümrÜK muhafaza taburunun 
puHaumız bir surette bildirmektedir. 

İcra Vekilleri heyeti, pos· Hududta vaziyet normaldır 
ve hiç bir hudud hadisesi 

ta, telgraf, tel,..fon umum mü- vukua gelmemiştir. Diğer 
diirlüğü tarafından hastırıla- taraftan Sovyet hariciye ko-
cak ol;.,n 19 kıymette yeni miseri Molotof, Moskovada· 
normal pul serisine 1,26 ve ki Romen elı;isine Sovyet· 
29 kuruşluk kıymetlerden üç : )erin Romanyaya karşı kati 
adet pul daha ilavesiyle seri· I bir bitaraflık siyaseti takip 
nin 22 kıymete iblağını ka· edeceğini temin eylemiştir. 
bul etmiştir. Hududta Sovyetlerle Romen-

lcra Vekilleri heyeti [ar arasındaki temas çok 
ayrıca 100 kuruşluk pullar samimi olmuştur. 
dan bir kısmının da blok o· 
larak bastırılmasını kararl~ş 
tırmışlır . Yeni normal seri 
pullarımızın nefis olmasını 

teminen, putların lngiliz pul 
baskı yt>rlerinden birisine pa 
zarlık suretiyle ihale edilmesi 
muvafık görülnıüş'ür. Seriye 
ilave olunan 1,26 ve 29 kurı.ış 
Iuk pullar öııümüzdeki ay 
içinde başlıyacak olan adli 
tebliğatın posta ile yapılması 
~ıinde kullanılacak!ır. 

Kayıp şah· dttnC\me 
' lstanbul mülkiye mekte-

binden 3 l6 senesinde almış 
olduğuın şahadetname 
mi kaybettim . Yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hükmü ol
m ı<lıgmı ilan ederim. 
Hasan Samioğlu Ali Fuat 

Gündiiz Şineınasında 
PALALEYKA 

En büyük Rus filmi çeviren 
ANASTAYF 

Cinsi 
senelik erzuk ihtiyaç listesi 

Mik~arı Mu~ammen bedel Teminetı muvak1<:atası İhale günü Ne suretle 
Kılo Lıra K. Lira K. ve saati yapılacağ·ı 

Şeker 3150 945 70 88 16. 10. 939Sa.10da A. eksiltme 
Bulgur 15350 1228 92 J O 1 'l. 10. 939Sa.11de ,, ,, 
Kuru fasulya 14475 1737 130 28 16. 10. 939Sa.14de ., 
Mercimek 4975 348 25 26 12 16. 10. 939Sa.15de ;, " 
Zeytin yağı 2125 850 63 75 17. 10. 939Sa.10da ,, " 
Patates 11900 952 71 40 17. 10. 939Sa.l lde " 
Pirinç 8775 2544 75 190 86 17.10.939Sa.14de :: ,, 
Kuru sof.an 4125 165 12 38 17. 10. 939Sa.15de .. :: 
Nohut 8850 531 39 83 18. 10. 939Sa.10da ,, 
Sadeyağ 3800 3534 265 5 18. 10. 939Sa.llde " 
Sabun 4125 1237 50 92 81 18. 10. 939Sa.14de :: " 
Saman 135500 2032 50 152 44 18. 10. 939Sa.15de ., :: 
Kuru ot 201800 8072 605 40 19. 10. 939Sa.l lde Kapalı zırf 
Odun 925500 9255 694 13 19. 10. 939Sa.15de 
Arpa 270000 8505 637 88 19. 10. 939Sa.16da " " 
Sığır eti 55000 9075 680 63 20. 10. 939Sa.llde :: ~: 
Un 150000 12225 916 88 20. 10. 939Sa.15de ,, ,, 

1 - Hatay gümrük muhafaza taburunun .. enelik erzak ( on mayıs 940 nihayetine kadardır.) ihtiyacı 
yukarıy.a çıka.rılmış olup yazılı ~ünlerde Antakyada gümrük muhafaza taburu satın alma komisyo
nunca ıhalelerı yapılar.aktır. Bu husustaki şartnameler mezkur komisyonda her zaman görülebilir. 
2 • Talip hangi erzakların ihalesine girecekse o erzaklar için gerekli temina~ı muvakkatayı lskendeı un 
gümrükleri baş müdürlüğü muhasebesine yatıracak ve hangi ihaleye ail olduğunu teminat malt.bu 
zunda tasrih_ ettirecek ve ihale saatinden önce komisyona müracaat edecektir, 
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