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Şükrü BALCIOGLU 
-Gazeteye ait yazılar Neşriyat 
[Müdürü adına gönderilmelidir 

İlanların her kelimesinden 
5 kuruş alınır ücret peşindir 

Selim ÇELENK 

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

Telefon: 1 - 46 - P. K. 24 ----
HALK GAZ ETESi - T ES i S TAR i H t 1928 YIL 11 SAYI 2292 -ADRES: YENİGÜN ANTAKYA D HERGÜN AKŞAMLARI ÇIKAR 

!Jütün dünya Mosko,va müza. 
kerelerinin neticesinihekligor 

• • 
lngiliz,Fraıısız,Alman ve ltalgan ınatbua 

Ribben~rop Mosko
. vaya niçin gitti? 
lngilizlere göre Almanya şim-

tırızn bu husustaki tefsirleri di Sovyetlerin bütün tekli/-
Almanya Türkiyenin bi.ta!a~hğı?ı temine u~raşıyorm\~~~Sara~oğ [ • i kabul mecburiyetindedir 
lunun Balkanlarda hakıkı hır bıtaraflık temın eden muhım hır erın 
planı Moskovaya teklif ettiği söyleniyor-Bu plan kabul edilir- Parise gör~ bu. ziyarette Balkanlar ve 
se,Karadeniz bir Türk-Rus gölü haline gelecek-Rusya Polon Baltık meselelerı konuşulacak - İsveç 
ya ıneselesi hakkında İngiltereye bir nota verdi-3ovyetlerle Es- kaynaklarına göre d~, Sovyetler, Alman· 

tonya arasındaki münasebat nazikleşti ların sıkışık vaziyeHnden istifadeye 
Lo~dra .2.8 A.A.-. Bu f yardımın~ temin iç~n Ba_sa· 1 gelece~ini ve bu anlaşm_a çahşıyor lar 

sabahkı lngılız gazetelerı,Mos rabyadakı Sovyet ısteklerıne ıle bogazlardan harp gemı· Moskova 28 A. A.· Dün maktadır. Çünkü Ribbentrop 
kova görüşmelerinin fevka· müzaheret etmek lazım geldi- lerinin geçmesinin önüne ge akşam Berlinden Moskovaya daha geçen ay Moskovaya ; 
lade ehemmiyetinden bahset ği kanaatindedir. çileceğini yazmaktadırlar. gelen A!man Hariciye Nazırı gitmişti. Bu ziyaretiMolotofun 
nıektedirler. Taymis gaze- Havas ajansının Roman- Londra 28 A.A. Sovyet Fon Kibbentrop, Sovyet Hr.· iadesi etmesi siyasi teamül 
tesinin mütaleası şudur: yadan aldığı haberlere gö· Biiyük Elçisi May<-ski bugün riciye Komiseri Molotof ile icabı iken, Ribbentrop tekrar 

Almanya,Sovyetlerle Türk re Moskova müzakerelerinin fngiliz Hariciye Na saat 2~ de görüşmüştür. İki Moskovaya gitmiştir. 
leri Garp devletlerine yar· cereyan tarzı, ltalyada. şaşkın zırı Lord Hali faksı ziyaret saat devam eden bu ilk ı Paris 28 A . A. - Bütün 
dımdan vazgeçirmeğe ikna lık bareti yapmıştır. ltayan ederek Polonya meselesi hak mülakatta, Stalin de hazır . Fransız gazeteleri Alman 
etmek istediğine şüphe yok- gazeteleri Moskova görüşme kında lngilterenin Sovyet bulunmakta idi. Müzakerele· · Hariciye Nazırının Moskova· 
tur. Fakat Rusların bu ma· }erine büyük bir ehemmiyet Rusyadan istediği izahatı rin mevzuunu, Polonyadaki ya seyahati ile alakadardır· 
nevraya iştirak etmiyeceği vermekte ve neticeyi endişe muhtevi tavsiyeyi tev:H eyle· son vaziyetlı! Baltık mese· lar. Siyasi mehaflle göre bu 
gibi Türklerin de böyle bir ile beklemekt~·dirler. Diğer miştir. leleri teşkil ediyordu. ziyaretin resmi mahiyeti Po· 
harekete muvafakat etmiye- taraftan Fransada Komünist Londra 28 A.A.- So':· lstokholm 28 A. A. - lonya meselesidir. Fakat 
ceklerd;r . fı:,kası?ın fosbi . İtalyada bü- Y.etlerin L?ndra .büyük. elçı· İsveç gazeteleri, Alman Ha· mümkün olan birşey varsa, 

Diplomatik İngiliz meha· yuk hır elıemmıyetle karşılan sı Mayeskı, ı_ngılterenm Po riciye Nazırı Fon Ribben· 0 da~ bu ziyarette Baltık ve 
fil\, Şükrü Saracoğlunun mıştır. lonya ~esel.~~ı ~akkında Rus· tropun ikinci defa Moskova· Balkanlar meselesinin de 
Moskovada bulunduğu sırada Berlin 28 A.A.- Alman yadan ıstedıgı lZahatı muhte· yı ziyaretini çok manidar bul- Sonu 2 incide 
Alman Haric-iye Nazırı Rib matbuatı Moskovada cereyan vi bir tavsiyeyi bugün lngi-
hentropun da Moskovaya eden müzakerelerin fevkalade liz Hariciye Nazırı Lord Ha 
gitmesinden meraktadırlar. ehemmiyetinden bahsetmek- lifaksa vermiştir. 
Alman Naztrının bu ziyare· tedir. Gezeteler, fürk-Sov Moskova 28 A.A.- Röy 
ti üzerine Saracoğlunun zi- yet anlaşması meydane gelir· ter Aj rnsına göre, Sov·ıet 
yaret müddeti uzamak ihtima se, Karadenizin müşterek Estonya münasebatı son de 
li vardır. Almanya Türkiye· bir Türk-Rus gölü haline rece nezaket kesleylemiştir, 

uin bitaraflığını temine uğ- EN SON DAKiKA 
raşmaktadır.HitlerhemMoskova 

yıiknaetmekve hem de Tür Rusya ile Almanya bu sabah 
kiyetin itimadını kazanmak 
için gayretlerini iki misli bir an/aşına imzaladılar 
arttırmıştır. Hitlerin Türk Bu anlaşma ile Polonyanın kati taksimi 
şefiriııi fevkalade muazzam 
merasimle kabul etm~sinin yapılmış- Rusya Almanyaya İptid~ i mad-
ınanası budur. Hüla- de verecek, Fransa ve lngiltereye sulh 
sa bütün dünya, Moskova teklif olunacak 
ınüzakerelerinin neticesi sa· Moskova 29 A.A.-: Alman ajansı tebliğ f"diyor: 
bırsılıkla beklc:mektedir.. Ribbentrop(a Molotof ve Stalin arasındaki görüşmeler 

Bükreş 28 A.A.- Ha· sona ermiş ve bunun neticesi olarak Sovyetler birliğile 
Almanya arasında anlaşma imzalanmıştır. 5 maddt>den vas. Ajansı bildiriyor: 

lyi malumat alan mehafi 
le göre, Türkiye Hariciye 
Vekili Saracoğlu Balkan· 
larda ve karadenizde sul
hPıı muhafazası için M~sko 
vaya verdiği plandan Roman 
Ya hükumeti haberd&r edil· 
miştir. Bu plan Balkanlarda 
hakiki ve kati bir bitarafhğt 
ihtiva etmekk ve Romanya

nın bir kısım arazi fedakar 
lığı yapmasını da icab ettir 
mektedi,·. 

Macar 
lerinin de 
ki lüzumu 
dir. 

ve Bulgar istek· 
yeni baştan Tedki 
ileri sürülmekte· 

~ovyet hattıbareketi an· 
cıtk Moskova müzakerelerinin 
sonunda belli olacaktır. 

Paris 28 A.A.- Siyasi 
mehafile göre. Sovyet Rus
~~~ı!! Garp Demokrasilerine 

- - - -

ve iki mektuptan ıbaret olan bu anlaşmaya göre: 
Almanya ve Sovyet Rusya Polonyanın tasfiyesinden do 

ğan meseieleri kati surette halletmiş ve nihai bir hudud 
çizmişlel'dir. Bu hudut her iki taraf için kati olarak ka 
bul edilmiştir. 
Halihazırda hir taraftan Almanya, diğer taraftan Fran· 

sa ve ıngiltere arasında cereyan eden muharebeye bir 
nihayet vermek husu1unda teşebbüsata geçilmesine müt 
tefikan kani olan iki hükumet, bu işi mümkün olduğu 
kadar çabuk elde etmeğe çahşacaklard1r. Bu gayretler 
muvaffakiyetsiz kalırsa, iki hükumet müşterek konsül · 
tasyon halinde teması muhafaza edeceklerdir. Çızı · 
laıı hududa üçüncü bir devlet tarafından yapılaca'< ta
arruz müştereken reddedilecektir. 

Rusya, Almanyaya iptidai maddeler verecek ve buna 
mukabil Almanya, Sovyet Rusyaya uzun vadeli endüstri 
mamulatı verecektir. 
Ribbentrop bugiin öğleden sonra tayyare ile Ber1ine dön· 
mektedir. . 

ESTONYA lLE DE BİR MUAHEDE IMZALANDl 
Moskova 29 A. A. - l:.stonya Sovyetler birliği ara

sında karşılıklı bir &demi tecavüz paktı imzalanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre, Sovyet Rusya, Estonyarıın bütün 
lirnanlarırıda tayyare meydanlarında askeri garnizonlar 
bulundurmak hakkına maliktir. Ayrıca bir de ticaret mu
ahedesi imzalanmıştır, 

Ril}aseti 
Cümhur 
Başyaverliği 

Ankara 28 A. A. - Riya 
seti Cümhur Başyaverliğin~ 

deniz yüzbaşılarından Ülvi 
Geleç tayin c:-dilmiştir. 
Hafif zelzeleler de

vanı ediyor 
Ayvalıkta dün iki yer 

sarsıntısı daha olmuştur. 5 
gündenberi korku ve endişe 
içinde bulunan Ayvalık hal· 
kı dağlarda ve meydanlarda 
yatmaktadırlar. Burılara Kı · 
zılay tarafından çadır. gön· 
derilmiştir. 

. Bu sene yurdumuza ge · 
len mahacirlerden 650 kişi -
nin Dikiliye yerleştirilmeleri 
mukarrerdi. Fakat son zelze· 
leler dolayısile bundan vaz · 
geçilmiştir. Bu muhacirler 
Torbalı, Berjlama ve Mene
men havalisine yerleştirile
ceklerdir. 

Polis kursu 
YAKINDA FAALİYEEE 

GEÇİYOR 
Şehrimizde bir polis kur

su açılması tak:ırrür eylemiş 
tir. Kurs 40 kişiliktir ve bu 
rada mesleki dersler tedris 
edilecek, dört ay devam edi
lecektir. 

Yangın 
Kışla dördayak c.ıddesin 

de Basil Huri Antunyosun 
oturduğu evin mutbahından 

bir yangın çıkmış ve itfaiye
nin yetişmesi üzerine ~trafa 
sirayet etmeden [söndürül· 
müştür, 

Harp tebliğltıri 
Dünkü FranslZ harp teb· 

tebliğine göre garp cephesin 
de kara harekatı canlı değil 
dir. Fakat hava muharebele 
ri çok faal bir devreye gir· 
miş bulunmaktadır. müttefik 
orduların hava kuvvetlerinin 
faaliyeti gittikçe artmakta ve 
Polonya harb~nde mühim 
tayyare kaybeden Almanya, 
sıkıştırılmaktadır. Zigfrid hat 
tı üzerinde şiddetli hava 
muharebeleri olmuştur. Fran 
sız ve İngiliz tayyareleri ka· 
bil oduğu kadar Şarka doğ·. 
ru giderek tetkikatta buh.mJ • 
muş ve kıymetli keşifler ya· ..... 
parak dönmüşlerdir. 

Havas Ajdnsı da şu yarı 
resmi tebliği ne~retmektedir : 
Cephede topçu bataryaları • 
mız o kadar mükemmel bir 
hale gelmiştir ki: bu ~bom • 
bard:manlar neticesinde Sar 
brok ve civarı tehlikeye düş 
müştür, Bu vaziyet 1 karsısın· 
da Almanlar belki de esas 
esas hatlarına çekilmeğe mec 
bur olacaklardır. Alınan ta • 
arruzlarının akim kalması, 
bunu parlak bir surette ispa~ 
eyfomiştir. 

Dün akşamki tebliğine 
göre, Varşovadaki müdafaa .ı 
orduları kaydsız şartsız Al -
man kuvvetlerine teslim ol • 
muştur. 

Almanların iddiasına göre, 
100 bin Polonyalı asker ile 
5 general esir edilmiştir. 

' Ancak bu haber henüz diğer 
(Sayfayı çeviriniz). 



Almanyada 
bulunan va
purlarımız 

AZIZ KAPTAN GELDi 
lstanbul Almanyada 

inşa edilen fakat son vaziyet 
ler üzerine memleketimize 
getiri)emiyen vapurlarımızdaı 
53 bin tonluk Doğu vapuru 
nun süvarisi Aziz kaptan Ve 
kaletin daveti üzerine dün 
sabah Almanyadan şehrimi · 
ze gelmiş!ir. Davetin sebebi 
Almanya ile muhaberatın 
sansüre tabi olması ve bu 
yüzden iki taraf arasında 
tabii tı:masların kesilmesi· 
dır. Aziz kaptan burada ala· 
kadarlara lazım gelen izaha· 
tı ver Jikten sonra tekrar 
Almanyaya denecektir. Her 
şeyi tamamlanan Doğu vapu 
rundan sonra y_ine 53 bin 
tonluk vapurlardan Eğeme 
nin inşaatı da bitirilmiştir. 

35 bin tonluk üçüncü vapuı 
olan Savaş iJe 35 bin tonluk~ 
Salom vapurları da tamam 
lanmak üzeredir. Alman Blo 
mund F oss fabrikaları bu ge 
milerin inşaatına devam et· 
mektedirler. Doğu vapuru 
şimdilik Hamburgtadır. Harp 

• vaziyeti dolayısile bütün va· 
purlarımızın üzerine, yan ta· 
raflarına ve bütün güverte· 
lerine kırmızı boya ile v~ 
tayyarelerden görülebilecek 
ekilde Türk bayrakları ya· 

ııtır. 

Polongada 
MAN BELEDiYE REİS 

LERI 
erlin - Polonyamn Al 
iıgaline geçen kısmın 

Almanlaıtırma hareketi 
atla ilerlemeğe bqlamıştır. 
Almanlar, kendi idarelt; 
e ki mıntakalara mufrit 

• erden Alman beleaiye 
· leri tayin etmektedirler. 
lonyadaki Yahudiler top 

laudırılarak siper kazmak 
aibi çetin itlf'rde kullanıl 
-maktadır. 

areşal Voroşilof 
BERLlNE. GiTMiYOR 
Berlin - Sovyet devleti 

milli müdafaa komiseri Ma 
re§al Voroşilofun yakında 
Berlini ziyaret ed«-ceğine 
dair yabancı gazetderde neş 
roluoan babnlerin aslı yok 

tur. Ber1in si)BSİ mahfillerinden 

• 
lngiltere 

Üç senelik harbe 
hazırlanıyor 

Londra 28 A. A. -
Avam kamarasının dünkü 
toplanhsı'lda Maliye Nazırı 
Con Simon, yakırıda büyük 
bir milli istikraz akdedilece 
ğini, vergilerle harp masra
fım ~.apatmanın imkansız ol
duğunu, geçenlerde kabul 
edilen 500 milyon lngiliz li
ralık kredinin Mart ayına 
kadar kafi gt-lmiyeceğini be
yan etmiş~ir. Nazır demiştir 
ki : 

" Planlarımızı üç sene 
sürecek harp esasına göre 
tanzim ediyoruz. ,, 

Müsadere edilen 
harp malzemesi 
lrıgiliz ist:hbarat Nezare· 

tinin bir tebliğine göre, son 
bir hafta içinde 70 bin ton 
(uk harp kaçağı eşya müsa· 
dere edilmiştir. Bunlar Al · 
manyaya gitmekte idi. Har· 
bin başlangıcından 25 eylu
le kadar müsadere olunan 
harp kaça~ı eşya .100 bin 
tondan fazladır. 

BiR RUS VAPURU BA· 
TiRiLDi 

Mo:tkovadan verilen bir 
habere göre, 4 bin tonluk 
bir Rus vapuru Baltık deni
zind~ meçhul bir deniz altı 
gemisi tarafından batırılmış· 
tır. 

Alm~nyadaki gizli 
teşekküller ..faaliyette 

Londra 28 - Röyter ajan 
sı, Almanya da gizli teıek-

: küllerin faaliyetine 1 devam 
ettiklerini ve bunların fırsat 
kolladıklarını haber vermek· 
tedir. 

Amerika 
DONANMASl MANEV · 

RAYA ÇIKıYOR 
Nevyork 29 A.A. - • Yüz

lerce harp gemıst ile 400 
tayyare dört gün sürecek 
büyük bir manevra için bura 
dan hareket eylemiştir. 

Rozveltin ta vsiyc· 
leri 

Vaşington 28 A.A. - Mat 
buat mümessillerini kabul 
eden Cümhurreisi Rozvelt 
harp için lazım olan madde 
leri Amerikala:arın ecnebile· 
re satmamasını tavsiye etmiş 
ve hükumetin muhtemel bir 
harp halinde milli müdafaa 
için lazım olan maddeleri 
ihtiyati hir tedbir olmak u· 
zere satın alacağının ilave 
etmiştir. 

resmen bildirildiğine göre, 
Mareş11l Voroşilof gayet mü 
hho işlerle meşğul bulunduğu 
için Berlini ziyareti şimdilik 
muhtemel değildir. -----· Alman tebliği ya-
kaynaklardan teyid edılme · 
ınektedir. Alman kıtalarıpın 
tespit ~dılen hudut hattı~a 
vardıkları da ayrıca zikr ·dıl 
••kted=r. 

Denizlerde 
Alman denizaltlarının Da 

nimarka ve lsveç sahillerin
Cleki faaliyeti, şimal devletle 
rini düıündürmektedir. Bıta
raf devletlere karşı tatbik 
edilen bu hareketten şiki· 
yet olwımakta ve Alnı.an 

'rp uaullan fiddetle tenkid .,-.... -~. 
ICJAl«'Ulr. 

lanlanıyor 
lngiliz istihbarat nezare· 

ti Alman tehi' ğinde, adı 
g~çen ve İngiliz filolanna 
şimal denizinde yapılan bas
kında bir lngiliz tayyare ge
misinin tahrip ve bir zırhh
nın hasara uğradığına dair 
neşredilen haber yalanlan • 
maktadır. Mezkur hava hü
cumunda hiçbir lngiliz harp 
gemisine bir t,.k isabet da • 
hi olmamış ve hiçbir ıngiliz 
askeri ölmemiştir. 
Bir Alman tayyaresi düıürül 
~Üftür. 

YENIGON 
.aa: 

• ilan · Ribentrop Garpeephe
sinde 1 Başı 1 incide Ant"kya ceza eviuin 1, 

mutlaka görüşüleceğidir. 10,939 dan itibaren 31,5,940 
Muh:ırebeler niçin Yine bu mehafile göre, scnuna kadar olan ekmek 

"d" ? Sovyet Rusya, Çarlık Rusya· ihtiyacı 16,9,939 dan 6,10, •g"" ır gı ıyor .. k.. ı 
sının programım mum un o - 939 cuma gününe kadar 20 

Paris 28 A. A. - Ha· duğu kadar geniş bir saha. gün med.Jetle açık eksiltme 
vas Ajansının yarı resmi bir da tatbik için Almanyanın ye konmuştur. 
tebll.ğı.nde denı0 lı'yor kı· · bugün için de bulunduğu fev-. Bu müddt't içinde vasati 

"Fransız kumandanlığı kalide sıkıntılı vaziyetten is· 4G,OOO kilo mikdarmda olan 
garp cephesinde her türlü tifade etmeğe çalışmaktadır. ekmeğin taahhüdüne istekli 
büyük hücumlardan içtinap Berlin 28 A. A. - Röy· olanların 6,10,939 cuma günü 
etmekte ve mümkün olduğu ter bildiriyor: Ribbentrop saat 14 te Cümhuriyet,.Mü. 
kadar az insan kaybetmeğe Moskovaya, yeni bir anlaşma umumiliğinde müteşelrkil ihale 
çalışmaktadır. Askerlik ba- imzalamak için gitmiştir. Al· komisyonuna müracaat etme 
kımından mümkün olabilen manya, Polonyanm bugünkü leri ve şartnameyi görmek 
bütün tedbirler alınmaksızın statüsünü muhctfaza ve ica· için ceza evi müdürlüğüne 
tuzak ve tel örgülerle do1u hında silahla müdafaa ede- müracaatları ilin olunur. 
arazide geniş bir ileri hare· cek bir anlaşma imzalamak iLAN 

istiyor. Bu anlaşmada Baltık v k fi "d .. l"ğ·· d ket yapılmıyacaktır. a ı ar mu uru un en 
ve Balkan mest"leleri df! hal· 1 v·ıA t k . d R Tuzaklı arazi de ilerleme · ı aye mer ezın e um 
!edilecektir. O t d k .. · · 

harekaA tı dün şu suretle ya· r 0 0 5 ,musavı, ermem ' 
Londra 28 A. A. - in- S" d. h' k ·ı pılmıştır: uvey ıye na ıye mer ezı e 

giliz siyasi mehafili, Ribben- Bab turun nahiyesinin Cünte 
Toprak çuvallariyle dolu L d h · · tropun on ra seya atını köyününde ve Karso Nahiye· 

şoförsüz bir kamyonun di· ·· l f · k d. şoy e te sır etme te ır: sinin Suri köyündeki Rum 
reksiyonu tesbit edilerek bı- • AJ G h 

!"\ manya. arp cep e· Ortodoks vakıflarına müte 
rakılmış:ve kamyonu torpillere sinde Fransız ve lngiliz or: velli tayin olunacakbr. 
çarparak patlattıktan sonra dularına karşı muharebeyı 2 M·· ıı·1·k · · 15 'lkt · 

k f 1 ·ı · h k k b d k - uteve ı ı ıçm ı eşrın as eri mü reıı: er ı erı a· azanara un an ya asını sı· 
939 

t . .. .. t 
rekete geçmişlerdir. yırdıktan sonra Rusya ile ~za~ esı. gunu saa on 

Alman kuvvetleri hesaplaşmak üzere, şi.,ıdilik beşde ımtıhan ıcra olunacak
Sovyetlerin bütün taleplerini tır · 

garp Ct phf' sioe kabul edecektir. Bu müzake- 3-lsteklilerin imtihandan 
yığılıyor reler, Polonyanın akibetini evvel istida ile makamı vila· 

Bir Londra telgrafına tayin edecektir . Rusların, Po· yete müracaatları ilan oluuur. 
göre-, Polonyadaki Alm:ın lonyada Sovyet sistemini tat· hin 

bika başlamalarının Almanya 
askerlerinden mühim bir için ne kadar tehlikeli oldu-
kısmı, Şark cephesindeki ha- ğunu izaha haı:et yoktur. Fa· 
rekatın sona ermek üzere kat Almanya şimdi Sovyet· 
olduğu cihetle Carp cephe- lerin bütün tekliflerini kabul 
sine nakledilmektedirler. Al· mecburiyetindedir. 
man asker!erire lıifi dere· ''Deylmeyl" gazetesine 
cede yiyecek verilmekle be· göre, Moskova müzalcerele
raber, sivil halk büyük bir ri, bir sulh taarruzu olacak-
yiyecek ııkıntııı içindedir. br, Bu sulh taarruzunun her 

SOVYETLERIN iLERi an yapılmasım beklemek 
HAREKATI lazımdır. 

Budapeşteden bildirildi- Ribbentrop Sovyetlerle bir 
tine göre, Sovyet orduları· askeri ittifak için çalışıyor. 
nın Macar hudutlarına ileri Buna muvaffak oluraa. Polon 
harekatı devam etmektedir. yanın haritadansilindiğini ve 
Polonyadan gelenlerin ifade· müstemlekeler itini hallini Fran· 
sine göre, Polonyadaki pet· sa ve lngiltereye kabul ettir 
rol kuyuları tahliyeden evvel mek için teklifte bulunacak 
tahrip edilmiştir. Bu kuyu · Fransa ve İngiltere buna mu 
lar, bir aeneye kadar iıliye· vafakat etmezse, Almanya 
miyecek bir vaziyettedir. sonuna kadar harbe devam 

1'T.U·~ ./US daı·re- edecektir. Böyle bir harpde, 
l Y ı J · Hitlerin ivil halka amansız 

• • • davranacağı muhakkak gÖ· 
Sl IÇlR rülmektedir. 
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Vilayet makamından: ı l Ô.n 
Hatay Vilayeti dahilinde Vakıflar müdürlüğünd .. n· 

yapılacak nüfus.. yazı~~nda 1 - 2762 sayılı vıskıfla~ 

Hatay Defterdarlığından: 
Akgöl ve Bağlama mevkile 

rinde balık avlama bakkile 
saydiye resmi 1.10. 939 tari· 

hinde başlamak ve30.9.942ta· 
rihinde hitam bulmak üzere 
üç sene müddetle müzıayede 
ye çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 2. 10. 939 
pazaNtsi günü saat 16 da 
defterdarlıkta müteşekkil ko 
misyon huzurunda icra edi· 
ı~cektir. Taliplerin bedeli 
muhammen olan beşbin lira 
nın yüzde yedibuçuğu nisbe 
tinde ilk teminatlarını yev· 
mi ihaleden evvel Defter· 
darlık veznesine yatırmaları 
lazımdır. Maliye Vekiletince 
tadil~n kabul ve tasdik edi 
ler 1 şartnameyi görmek ve 
faııa izahat almak istiyenle· 
rın Varidat müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. 
MaarifMiidürlüğünden 

Antakya merkez sekizin , 
ci ilkokul birinci, ikinci ü 
çüncü ve dördüncü sınıfların 
da ikmale kalmış olan lale 
benin ikmal imtihanları 29 
eyh11 939 cuma günü sa.ıt 9 
dan itibaren. yedinci ilk o 
kulda yapılacağından alaka 
darlann bu saatte yedinci 
ilk okul baıöğretmenliğine 

müracaatları lüzumu ilnn olunur 

tahmatname ahkamına gore ay kcınuııunun muvakkat ma\Jdesi 
rılac~k dörder bin .n~fuslu mücebince mütevelıi veya 
t~h!ı~ mıntıık_al~rın~ . f urkç~- beydi sıfatile vakıflarda ta· 
yı. ıyı yaz~r ıkı k~.tıple .b~r sarruf edenlerin vakıflar ka· 
r.eıs~~n ~urekk~p uçer kışı: nununuıa Hatayda meriyete 
lık ucretlı tahııır heyetlerı girdiki 23 temmuz 939 dan 
tayin edileceğinden yirmi yir itibaren üç ay zarfında vak· 
mi beş gün devam edecek fın mahiyetini, geçmiş son da tasarruf edemezler. Be- . 
olan bu işte heyet reisi ve senenin varidat ve masraf- yannamenin kanuni müddet azahklarma talip olanların larının mikdar ve nevilerini 

zarf ınJa verilmesi haklı bir birer dilekçe ile Vilayet ma mütevelliliği hangi sala '1iyt!t· 
c<amına müracaatları ilan o- li merciin kararına müsteni· sebeb~ müstenid olmaz ve-
lunur. den hangi .. tari~ten _beri yap· yahut verilen beyanname ha-

M •f ••d•• 1.. tıklarım gosterır -bır beyan· kikate uygun bulunmazsa 
&arı mu ur u- name ile buna ait bütün ve· mütevellilikten derhal azlo 

ğünden: saikin asıl veyahut suretleri· lunur. 
Sekizinci okul civarı tale- nı ve vakıflar idaresine 4 - Vakıflar idaresine 

helerinin kayıd ve kabul işi vermeğe mecburdur. verilecek beyannameler muh· 
2 .c:..:... Birinci maddede 

28 eylıll 939 dan i!ibaren ye yazılı beyannamelerin makbu2 teviyatımn vesika ve teamül 
dinci okulda yapılacaktır. mukabilinde vakıflar idaresi· lere müstenid olması ve bu 
Alakadarların yedinci okul ne verilmesi lazımdır. vesika ve teamüllerin 23 
binasındaki sekizinci okul 3 - Birinci maddede temmuz 939 dan evvel mev 
başöğretmenliğine müracaat yazılı müddet içinde beyan cut ve meri bulunması tart 
etmeleri. ~e v~!!!İ1~nl~r !!'kıf!~ !•!: 
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