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Koskeva Göteborgia näyttelyssä käyntiä edistävän komitean reklaamiplakaatteja.

Tehdystä anomuksesta on Postihallitus
tänään täysi-istunnossa tapahtuneessa
esittelyssä suostunut siihen, että posti
toimistojen huoneustoihin saadaan aset
taa Göteborgin näyttelyssä käyntiä edis
tävän komitean erinäisille postitoimis

toille siinä tarkoituksessa lähettämiä
reklamiplakaatteja; mikä postitoimis
toille tiedoksi ja noudatettavaksi täten
ilmoitetaan. Helsingissä, Postihallituksessa, maaliskuun 8 päivänä 1923.

G. E. F. Albrecht.
John Wirkberg.
J. E . JVienola.

Koskeva Anatoliaan osoitettujen postilähetysten sensuroimista.

Turkin postihallinnon ilmoituksen mu
kaan Anatoliaan (Aasian Turkkiin) osoi
tetut kirjelähetykset ja paketit sensuroi
daan Turkissa.
Kirjeenvaihdossa mainitun maanpaikau kanssa ovat ainoastaan turkin, rans
kan, italian ja englannin kielet sallitut.
Tiedonantojen tulee olla selvät ja mah-

dollisimman lyhyiksi laaditut. Sekä ta
valliset että kirjatut kirjeet ovat lähe
tettävät sulkema ttomima.
Lähettäjän
nimi ja osoite on päällystässä ilmoitet
tava.
Turkin postihallinto ei sitoudu mihin
kään vastuuseen lähetyksistä, jotka sen
suuri v i r;i nom ai set pidättävät.

3. .
Koskeva ulkomaille osoitettujen pakettien sinetöimistä.

Sattuneesta syystä huomautetaan postitoimistoja postipäkettien vaihtoa koskevään Madridin sopimukseen kuuluvan

toimitusohjesäännön V art. I. 3) olevasta
määräyksestä, jonka mukaan jokaisen
ulkomaille osoitetun postipaketin pitää
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olla suljettu lakkasineteillä, lyijykkeillä
tai muulla tavalla, jolloin lähettäjän on
kaikkiin sinettipainoksiin j. n. e. käytettävä samaa leimaa tai merkkiä; mikä

postitoimistoille tiedoksi ja noudatettavaksi täten ilmoitetaan. Helsingissä,
Postihallituksessa, maaliskuun 8 päivänä
1928.

G. E. F. Albrecht.
John W irkberg.
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i.
Angående kommitténs för befordrande av besök å
Göteborgsutställningen reklamplakat.

På därom gjord anhållan har Poststy
relsen vid i dag i plenum skedd före
dragning bifallit därtill, att i postanstal
ternas lokaler få upphängas reklampla
kat, vilka kommittén för befordrande
av besök å Göteborgsutställningen i så

dant avseende kommer att översända till
en del postanstalter; vilket postanstal
terna till kännedom och iakttagande
härigenom meddelas.
Helsingfors, å
Poststyrelsen, den 8 mars 1923.

G. E. F. Albrecht.
John Wirkberg.

J. E. Wienola.
2.
Angående censurering av postförsändelser till Anatolien.

Enligt meddelande från postförvalt
ningen i Turkiet äro till Anatolien
(Asiatiska Turkiet) adresserade brevför
sändelser och paket i Turkiet underkas
tade censur.
För korrespondens med nämnda lands
del äro endast turkiska, franska, ita
lienska och engelska språken medgivna.
Meddelandena böra vara klara, tydliga

och så kortfattade som möjligt. Såväl
vanliga som rekommenderade brev skola
försändas utan att vara tillslutna. A v
sändarens namn och adress skola vara
angivna å omslaget.
Turkiska postförvaltningen ikläder sig
ej någon ansvarighet för försändelser,
som av censurmyndigheterna konfiske
ras.

3.
Angående försegling av paket till utlandet.

A v förekommen anledning uppmärksamgöras postanstalterna på bestämmel-

sen uti art. V 1. 3) i expeditionsreglementet till Madrid-konventionen an-

