
~ğustDs 
SSı,~rli BALCIOCLı, 
ahıbi ve Baş muharriı; .,........__ 

[Sayısı heryerde2:kuruş} .;"?---!.. SALI 
------------------5 e üm ÇELENK 

Neşriyat Müdürü _., 

~~e!.eye ait yazılar Neşriyat 
uru adına gönderilmelidir Abone : Yıllığı : 5 Lira 

Da 1 Yabancı. 4memleketlere 8 Lira 
ı '-narın fher kelimesinden ll:Utuş alınır ücret pe~indir Günü geçmiş sayılar 5 kuruşl 
------~-""!':'-=---------------~-------------------·~r e;:.lefon': 1 - 46 - - P. K. 24 

HER GÜN ÖGLEDEN SONR~~~ÇIKAR HALK 1lAZETESi TESiS TARiHi 1928 YIL 12 SAYI 2552 ADRES : YENIGUN ANTAKYA 
,..-;:. ~~~~~-~~~~~~;;;~~~~~IP"A" -

ve i racat 
işlerinin devletleştirilmesi 

1 Kazalarda ge; ]apongado: ı· Hava muha-
nç ik klüp eri lng~ıiz al~yhdarlığı rebeleri 
Tamamen kurularak yenıden şıddetlendi Deva1n ediyor L 

Ijcaret Vekilirniz bu hususta mühim 
beyanatta buhındu 

~ithalat ve ihracat işlerinin 1 değildir. 
~"letleştirilec~ği hakkında çı Yalnız zamanın şartları için 
l il rivayetler münasebetilt' d: münhasıran şansi ve f~r· 
1caret Vekilimiz Nazmi • dı kazanç hırsma dayanan 
apçuoğlu (ULUS) gazetesi bir ticaret sistemine cevaz 
~;şu beyanatta bulunmuştur: veremeyiz. Tacir menfaatini 
' Vatandaşlarm. içinde bu umumi menfoatm dışında ve 
llduğumuz fevkalade gün· onun aleyhinde görmekte de 
~İn ehemmiyetini müdrik vanı ederse mevcudiyeti sebe 
~lunduklarına kaniim. biri kendisi inkar etmi) o-

l'ica ret Vekaleti bu fevka lur · 
~eliğin kendis ne yüklediği Devletler arasındaki bugün 
~birleri almakta ve hadise kü ticaret anlaşmalarının bün 
ti günü günün"' talip etmek yesi ihracat ve ithalat tic!lre 

ttlir. Tacirin ve bilhassa it· tinin en ehemmiyetiilerini dev 
~l ve ihracat tacirlerinin letleştirmt-ğe çok müsaittir. 
~eınleketin yjjksek menfaat· fyi Vatandaş ve vazifesini 
~l'İn mülhem hükumet ted· müdrik tacirin, cemiyet men 
~!erine int~bak etmeğe ça· faatini devlet teşkilatı kadar 
."çaklarından ümidimi kes· ve hatta ondan daha iyi te· 
ış değilim. min edebileceğinden ümitsiz 

l'acirin cemiyet içinde ve liğe düşmemek lazımdır. Ve 
~lisadi hayatta bir fonksiyo normal olanı da budur. 
olduğuna kani bulunmak ~nii~~z~e.ki. t~crübe gün· 

\hı, Harp sonunun getiro· lerı bu umıdımızı boşa çıkar 
~Ri iktisadi şekli vuzuhld 1 dığı takdirde icap eden ted 
~tn1eğe imkan olmadığından birleri almakta tereddüt et· 

zümrenin lüzumsuzluğuı. u f miyeceğimizden eMin olmalı· 
~kiinden kestirmek müm ün dır. 

Ha mizde 
Çok zengin bir çalışma 
programz hazırlanıyor 

Dön akşam Valinıizin de hazır bulunduğu 
b\r toplantıda programın ana hatları tes

bit edildi 
Yeni binaslna taşman Ha. I temizlik müsabakusi. 

~\ıİtrıiz zengin bir çnlışma 4 - Sergi kolunun 
bto&ramı hazırlıyRrak faali· faaliy' tt' başlaması vr-. 
)~le h ı·f k ı mevsim istitisaliilın'A göre ser 
L -· &eçmek için mu t~ ı o 
"ltt h gıl"r açılması. 
D arekete getirmiştir. 5 - Dıkiş ve nakış ser-

~ un akşam halkevinde.kol gisi hçılar<ık ıı ukafatl.H tev 
ı.. UllleSsiUerinin: iştirakıle_ u· "lt:ı -- zii. Antep işleri için mü-
~ ıtıi;bir,toplAntı'yapıımış .. ve zeden nümuneler alınması. 
~lopfantıda Vahmiz. Şükr~ 6 - Ksdınlıara sıhhi aile 
~~·J1t-nsüerle Vatı ıuavını işleri, el.işleri için kurslar 

1 lşcan Maarif Nudürü aç,lması 
~:~~et Ev

1

rimer ve nhhat 7 ~ Tüccar v~ hesap 
~-~ Utij Doktor lbralıim dt: i§iyl~ uğraşanlara basit 'Ve mu 

lk~ bulunmuşlardır· zaaf besup Ü5ulleri irnı sıı açıl· 
lıq 1 saat süren bu toplan· ması. 
~ql~ Çalışma programının ana· 8 - Edebiyat tetkiki ve 

'"'t aıı t<'sbit edilmiş ve te· Hatay halk şaırleri üzeriııclc> 
ı.ıır~tııı. hazırlanmuı için de toplamalar. 
l\ıt, 0rnıteler teşkil olwımuş 9 - ,Hatay tarihinin tes 
l' ~sb· • • biti için herkesin hatıralarını 

~-lllı ıt edilen çalışma prog yazara Halkevine vermesinin 
I t111 anahatları şunlıırdır: temini. 
~tı g.. Memleketin ihtiyaç· 10 - Koylere gidilecek 
tıt~ koz. Önünde bulundurula· mevsim ve köylerin tayini 
~-~,t~şlık çalışma programı ve bu miiddet zarfında kaç 

2 •ınıası · sefer yapılabileceğinin nisbe· 
\(ll>lith~ Aydtı bir defa aile ti ile köylülerle hasbihaller 

J sı yapılması. yapılması 
\:lıkı, - Ayda bir defa ço· 11 -'Haftada bir gün 

t arasında i} i geyim ve hasta mu~yenesi. 

f 1
. . Tokyo 12 (a.a.) - Röyter L d 12 AA Al ., 

aa ıyete geçh Ajansı bildiriyor; on ra · · • man • 

B d t b
. · k 1 hava taarruıu bu gün de 

.. e en er ıyesı anunuııa Japonyada ngiliz aleyh· 
gore kazalarda kurulmakta darlığı yenidc:n ve çok ş'd· devam etmektedir. Röytere 
olan gençlik klüpleriııin so· detli bir surette artmıştı göre, Mımş deniYi üzerinde 

d
.. H k ır. lOOkadar bombardıman tayya· 

nun:usu un assa aza mer· Japonyanın muhtelif yerle• 
kezrnde kurulmuş, yapılan ı inde İngiltere aleyhine nu··. resi çarpışmaktadlr. lngilte· 

d A b k l 
renin Cenubi Şarkisinde bir 

tören. e s aş an stişare mayişler yapılmaktadır. Tok· 
heyetı, Kaza ~andarma .K~- yoda yapılacak muazzam in· şehre 30 kadar düşman tay· 

t B 1 d P E 
yaresi pike hücumu vapmış· 

mu anı e e ıy~ ve artı r· T hd · · · · ı 
kanı ve' mükellef gençler ha· t' ız aley l arı det~ıığı ıçm l&rdır. Bunlardan beş tanesi 

b 1 l d B eyanname er agıtılmıştır. du"şu··ru··ımu··ştu··r. ı \u··şen toy. 
zır u unmuş ar ır. u suret J T f k v ,. 
le bölgemiziıı b5tün kaza oglı ız se aret ve onsolosha- yarelerden 12 pilot paraşüt· 

. . .. ne erinde çalışan Japon ter· 
me_rkezl.erınde gen~lık kıup· cümanlar istifaya davet edil· ı~ atlıyarak canlarmı kurtar· 
lerı faalıyete geçmış bulun· miş, İngiliz evlerinde çalışan mışları.hr. 
maktadır. hizmetçiler ölümle tehdid Alınanya üzerine hava 

20 ağustostan sonra na· olunmağa başlnnmışhr. hücuınları 
hiye merkezlerinde de klüp Amerikada Japon ben- Londru 12 (a.a.) - Alman 
veya gruplar teşkiline baş- zinlerine konan işgali altında bulunan Holanda 
la nacaktır. F d k' Al ambargo ve ransa a ı man askeri 

Hassa gençlik klübü Be· hedefıeri, tayyare meydanları 
lediye Reisi Ali Uğurun re· Tokyol3(a.a.) -D. N. B. d'v .. Aı'ansı bildiriyor: ve ıger muesseselerinin güpe 
isliğinde tahrirat katibi Afif gündüz lngiliz tayyareleri ta· 
Gürer, Tayfur Sarı, Parti Amerika hükumetinin tay rafından bombardıman edii-

R · · H ı:-M .. B ' yare benzinine ambargo koy eısı asan 4-guneş ve e· di*i Hava Nezaretinin tebli-
led. d H d E masııu müteakip Japonya ta· ıye azasın an ay ar r· f d ginden anlaşılmaktadır. Al-
güııeşten teşekkül etr •• iştir. ' ra ın an verilen notaya Ame H b 

Z
. V rikalılar cevap vermişlerdir. fmanyVa~lıhn l abmf urg. frank· 
ıraat ekilimiz'n V . b . ort ı em a en' şeh· ı erılen cevapta enzın am· . : . . ır e· 

tetki leri bargosunurı herhangi bir dev- rmaekı fabrıkalarıa tayyare; 
Bursa 12 A.A.·· Burada lete karşı yapılmadığını bu· \ istasyonları ve iaşe depoları 

bulunan Zıraat Vekili nun ancak bir ihtiyat tedbiri dün gec~ bombardıman edil-
Muhlis Erkmen cumartesi olduğunu ve Japonyaya diğ"r miş ve mühim tahribat ya· 
günü Merino5 fabrikasını ve menıl~ketlerden başka tiirlü pılmıştır. 
böcekçilik enstitüsünü geze· m~dmele yapılamıyacağını Fransadaki tahribat 
rek tetkiklerde bulunmuştur, söylemektedirler. Klermor.ferran 13(a.a ) 

1 
-

Vekil Vali ile bazı köyelere AFRIKAD :\ H ~RP VA· Havas .U.iansıııdan: Güzel 
giderek elıi kadar muhtarla ZlY t:Tl sanatlar Umum Müdürü ta· 
zırai durum hakkında gö Kahire 12 a.a.- lngiliz rihi abideleri tetkik için bir 
rüşmüş ve hasbihallerd~ bu· l.umandanhğmın bir tebliğine seyahet yapmakbdır. Umum 
lunmuştur. Köylü bu sene '{Öre, Genya: Trablus ve sü· müdürün verdiği raporda 
gönderilen .r.ümune tohu n d nda vaziyf't sak\ııdir.Aden tarihi kiymeti haiz olan kli-
lardan çok emnun olduğu ' phesinde siyasi mevzilerde Sf'lerin birçoklarının tahrip 
nu .söylemiş v harman rna• d ışmanla henüz temas tesis edilmiş olduğu bildirilmek· 
kinesi gönderilm si hakkında e itmemiştir. tedir. 

te ıenni.:le bulu muştur. 
Vekil dün Vali ile Mu· EN SON DAKiKA 

dırnyaya giderek tetkiklerde l •• •• ç b d 
bu~n;h~~iiımüzün re· nonu arşam a a 

kotte vaziyeti Halkın soıısuz sevai ve 
Ankara Bu seneki rekol .O 

tenin geçeıı sentye nisbetl tezahüratı ile karşılandı 
memnuniyet verecek bir ~ · "" 3 1 .:"amsun 1 (a.a.) -- ki güııdenberi şehrimizde bulun• 

kilde fazla olacağı t 1 1ım· n e· k t 
dilrnektedir. Bu .;e-ı ·ki l>uğ· ma ta olan Milli şef Cümhurreisi smet İnönü dün Çar-
day rekoltesinin 4 632 000 şam~ayı z.iy_aret eylemiş ve öğte yemeğini o~ada yemiş· 

t d 
-

16 
oo'o ' lerdır. Mıııı Şef halk tarafrndan sonsuz sevgı ve coşkun 

on, çav arın ::> , ton a• h" ti k ı ı d • 
6 

teza ura a arşı anmış ar ır. 

rarıın 265,000 ton }Ulafın 35 B . d 
000 toıı nıalıllıtu.ı 184.000 u Jgarısfan a DobrUC<l mese-
t0ıı, kaplıt!lnın 11 O,OOJ ton 15 Sınıf ~Hah alta-
ıııısıı ın 72 i.O )'.) ton, Sdf pirin ... 
('Hl 47,001 ton, tohu•n k<>n na çagırıııyor 
dirin 2,500 ı:t k.•n tirin 14, Sofya 11 A. A. Al · 
O::>O saf pamuğun 87 ,OJJ pa ma ıı Ajansı b !diriyor : 

l ı6 sınıirnJaıı başlamak ü-
tatı ~in 160.000 susnnw1 42, z re> ş ıodiye kadar askerlik 
Ou) sJ'. ız af yonurı 3"·6JJ 1 gormemış bilumum efrad ı 
tohum afyo•ıun 18,0JO ton o d eylül an itibaren 75 günlük 
lacağı ümit edılmektedir bir lalim devresi için ·silfih 

cCümhuriyet• gıızetesi a'tına çağırılmıştır. Bulgar 

kap ah ldı Başvekili beyanattı\ buluna· 
lstanbuld<t çıkan "Cü.n r:ık lıukumetin halledilmemiş 

huriyet" arkadaşımız Vekil meseleler üzerınde mümkün 
ler Heyeti karariyle kapP tıl· ol".ı her şeyi yapma Ha olc:!u 

ğu nu söylemiştir. mıştır. 

lesi 
Halledildi mi? 

Londra 13 A. A. Roman 
ya ile Bulgaristan arasında 
Dobrucu meselesi üzerinde bir 
prensip anlaşmasına vardık· 
ları sofyadan haber verilmek 
tedir. Henüz resmen t~yid 
edılmiyen bu haber Londrada 
müsait bir Şt!kHde karşılan• 

1 
mıştır. AnJaşman1n toprak il 
hakı ve mübadele işleriııi ih 
ti va eylediği bildiriliyor. 
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Gökler de bi
rer cephedir 

Bütün tarih boyunca ge· 
lip geçmiş milletlerin mede 
niyetlerinden ve çöküşlerin· 
den birçok tesirler ve hadi· 

. selerle beraber büyük savaş 
1arın, sel halinde akıp ge· 
len istila]arm büyük payı baş 
ta gelir. Tarih yapraklan 
baştan başa savaşlar, akmlar 
ve istilalarla doludur. 

Beşer tarihinin malum 
olduğu devirden bu güne ka 
dar geçen binlerce yıhn 
dörtte üçü harpleri~ geçmiş 
tir. Din, milliyet ve istila uğ 
runda ardı arası kesilmeden 
yapılan bu mütemadi boğuş · 
maiar savaşın zctruri olduğu 
nu göstermektedir. Bu itibar 
ladır ki milletlP.rin idtımei 
lınyat ve mevcudiyetleri için 
her zaman savaşa hazır, var 
lığına çevrilen silahları tepe 
lemeğe muktedir bulunmala 
rı bütün tarih boyunca va • 

tani ve milJi vazifelerin l n 
başında bulunmuş, dünya ku 
ruldu kurulah bu prensip zer 
re kadar kıymetinden kay • 
betmemiş bilakis gittikçe 
ehemmiyet ve şümul peyda 
ederek za.nanımızda en ge · 
niş manasım iktisab eylemiş 
tir. Savaş nasıl ki bir zaru· 
ret ise bir millf'tin de sava· 
şa çıkmış gibi daima l.aur· 
hkh ve tetikte bulunması İı>
tiklali ve mui<addessh namı-

na bir mecburiyettir. Bu 
mecburiyet ve mutlek kaide 
muvacehesinde bir nıilletin 
bütün fordlerinin şahsi en-
dişe ve menfaat hislerı bir 
tek mefkureye inkılab eder· 
ki o da istiklal ve yurd mü 
dafaası için lazım olcuı ht!r 
şeyi zamanında ya~m.:ık ve 
vermek, bir gun mecburiyet 
hasıl olursa derhal savaşa 
atılmaktır. Savaş ınsanla be· 
raber doğmuş ve medt:niyet 
le birıikte büyümuştür. Ve 
yine durmadaı; ılerlıyen mı" 
demyetle b ·ralıcr u~uı ve kcı 
idelerinde, vcsıtalarıoda bir· 
çok tahavvi.ıllt!r geçirdıkten 
soı.ra 1939 t:) ii u b ışında 
bambaşka ve yepyeni bir 
ınetoala du l) :ı un bır parça 
sıın ateş· v ... r n ştı~. Avrup ı 
da patlıyaıı, en ehemmiyet· 
li ve şayanı dıkklıt safhaları 
ııı bu kıt .. d l geçıreıı barbin 
tesirleri y{ kuığerinden Uk -
yaııuslarla ayrılan beş kıtada 
da derhal görülmüş ateşe 

yakın olnn olmıyan h,.r mil· 
let milli c·ı11niyet ve selameti 
lÇin v~yahut bunun üstünde 
görülen ba,kct bir ınaksalla 
müdafaa ve taarruz hazırlık· 
)arına b"şJöndlirıicü bir sü 
rat ve vusat vermiştir. Bil
hassa bu ha ,..bin şayanı hay· 
ret şekillerde ortaya koydu· 
ğu hava silahları, sevdası ve 
davas• ne olursa olsun bli • 
tün cıiinya milletlerini adeta 
varını yoğunu kanatlatıp uç 
mak ve uçınagu hazır bulun 
mak için harcamaya sevket· 
miştir. 

Bu kısa mukaddem~den 
sonra gelecek yazımızda e· 
sas mr.vzua geçeceğiz. 

devam edecek 
Hasan Fahri ÖZKA YNAK 

GDn a,ırı : 

Her şeyi alı
nanlar 

VENIG()N 

Transilvan
l)ada 

Mühim tedbjtler alındı 

300Mektepsırası gapfırılô.ca) st1 
Maarif ıVhidürhiöı.inde 1: 

1 - Vilayetimiz ilkokullc.lrı ıçın 3JO adet sıra yaptı· 

rılacaktır. 

Bazı kimseler vardır ki, bun 
lar her hadisenin, her konuşu 
lan şeyin, her yazılan 
yazmm manasını, kendi aleyh 
lerine olarak çözerler. Bu 
seb~pten dolayı dahii olduk 
lan meclislerde, iştirak ettik 
!eri samimi toplantılarda ekse 
riya, hatta daima icabsız ve 
sonu kavga ile biten müna
kaşalar yaratarak samimi ha 
vayı bulandırır, toplantının 
sevimli sıcak\ığmı soğuk bir 

Bükreş 12 (a.a .) - Ro· 2 Sıra imali işi arttırma ve eksiltme kanunu bii· 
many" hiikumeti Transilvan· kümlerine t vf kırı l,ı{,) \) t ırılıinden itibaren on 
yadii tedbirler almış ve ecııe· gün müddetle açık ek ,ıltıneye çıkarılmıştır . 
bi radyolarını dinlemek ya· 3 Beher sıranın muh mmen bedeli (550 kuruş, 
sak <'!dilmiştir. Saat 22 den adet sıranın muhammen bedeli de (1650) !iradır. o 
sonra her hangi bir radyoyu 4 İhale 16 agustoti 940 cuma günü saat 11 de Vi· 
dinlemek yasaktır. Telaş ve· )ayet mnkamındcı topldnacak olan Vi laye daimi encü· 
rici haberler neşrettiğinden meninde yapılacaktır. 
dolayı 48 kişi tevkif edilerek 5 - f a\ip olanların yüzde 7 ,5 teminat akçasıolaO 
Bükreşe getirilmiş ve tecrit (123) lira (75) kuruşu açık eksiltmeye gitmeden evve.I b 
kamplarına sevkolunmuştur. Maliyeye yabrarak makbuz almaları ve eksiltme güniİ 41Q 
Bu\garistanın Mo~ko· daimi encümene bu makbuz ı tevdı etmeleri lazımdır. 

6 - Sıralara ait şartname ve krokiler maarif dairesiıı 8z 
neticeye bağlarlar. 

Bu adamların bu hareketi, 
ya kendilerini dev aynasında 
görerek paha biçilemiyecek 
kadar beğenip kıymetlendir· 
melerin<len, yahut ta daha 
evvelden kendi kendilerinde 
bazl kusurlRrın ve : negatif 
olarak tenkid edilect"k yerle 
rin bulunduğunu sezmelerin 
deııdir. 

Kendi kendilerini büyük 
görüp beyenmefori demek, 
boşluk içerisinde, göze gö -
rünmiyen, ismi cismi bulun
mıyan bir makam bürosunun 
baş yerinde sanılalyalarının 
,bulunduğuna inanarak mev· 
cudiyetlerine bir mevki ver· 
mel eri Jemektir. Bu yüzd~n 
de her kesin kendilerine kıs 
kanç nazarlarh bakacağını, 
yahut bakhğını Zdnnederek 
her sözü Üzerlerine alıp, 
her hadiseyi kendilerine mal 
edip ve her yazıdan beylik 
manayı çıkararak mensup ol· 
ciukları havai makamın ar -
masıııı her gittikleri ~yerlere 
asarlar. 

Bazı kusurlarının ve ten 
kid edilecek yerlerinin bulun 
c!uğunu sezmeleri de çok de
fa idar'!i maslahatçı .• ol mala· 
rındandır. Yani değişen ıa· 
manlanla nt•fiıleriııe istifade 
lt·r temin edebilmeleri dola· 
yıs\ie o zamanın kalıbaoa u· 
yabilmek, o zamanda sözü 

it>Ç"nlerin 111izaçlanna iyi gö
rün~bilmek için kendi ben • 
liklcriııi ortadan kaldınp za· 
mnıı r.n.ı.:kesi takınmalarıdır. 

Bir zaman sonra, uzun 
müddet maskelerini takdakları, 
takdıkları için de atllarile çatrı 
dıkları maske sahiplerinden ay 
rılıp tekrar kendi benlikt!tirı 
dekil rin ta.raflarına geçtikte 
ri vakit, guya vaktile bun· 
dan hiç ayrılmamaşlar gibi 
menf.ıatlerini yine her köşe· 
ye bır bayrak gibi dikerler. 
Bu esnaJa ht-rhaııgi bir ha · 
<lise vukuR g~lir, herbanıi 
bir kimse öııleri~de kapalı 
bi: söz söylerst", muhakkak 
surette mazilerini hatırlatmak 
için o hadise:-ı~n kendilerine 
kasden yapıldtğı, osözun baş· 
!arına taş ~ibi atıldığı fikri • 
n;, şurada burada dedikodu, 
hadise kahraaıanile kavga, 
söz sahihile münakata şeklin 
de tebarüz ettirip dururlar. 

va elçisi de görülebiliı. 
Sofya 12 (a.a.) - Bulgu~ '~--;;m;-=m:~iMli--.~~llll!~:alt.1iliiilı..-----~ 

ristanın Moskova elçisi Mos· /çf İTnUQ davef Vatandaş ! 
kovada bir ay kaldıktan son· Göklerımize 
ra hükumetine şifahi rapor ruzname mak vatanııı emniyet tefll~ 
vermek üzere buraya gelmiş· l 70 inci maddenin dör lidir. Hava Kurumuna aı• 
t
. düncü fıkrası mucibince fasıl ol ! 
ır. ~~mm------.-:ıırr dan fasıla munakale ı T k 

Denizlerde 
Londra 12A.A. · Bahriye 

Nezareti tebliğ ediyor: Al
man tayyarelerine karşı silah 
lendırıJmış olan balıkçı g~· 
milerimizden biri tayyare hü
cumuna uğramış ve düşman 

tayyarelerinden birini düşür· 
meğe bir tanesini de ağır 
surette hasara urtratmağa 
muvaffak olmuştur. 1-lasart 
uğrıyan tayyarenin ussune 
dön~mediği tahmin edilmekte 
dir· 

Bir lngiliz vapuru 
torpilıendi 

Londra 12 (a.ot.) - Bah
riye Nezaretinin bir teb1iğine 
göre, nakliye işlerinde kulla· 
mlmak üzere kiralaamış olan 
•Mehmed Ali Kebir,, vapuru 
torpillenmiş, içinde bllluııan 
800 kişiden 720 si kurla· 
nlmıştır. 

Ingilteredeki ec· 
nebiler 

Londra 12 A.A. • Nivz 
Kronik! gazetesine göre bu 
lngilterede bulunan yabar.cıla· 

:rın tecrid kamplarınıı sevki 
ve Çörçilin yapmak istediği 
bazı tadilat teklifi müzakere 

2 - Neşrolunan 3888 sa- 1.CQr Onfre 
yılı kanuna ve barem kanu· io/arz 
nuna tevfikan belediye encü 
meni kararile kcldrolarının Belediyeden tasdi" 
tetkiki lazım g Jen memurla ettirilecek 
rm muamelder.ni tetkik. 423 numaralı Beledıye 
Yukarıda beyan olunan mad nununun 19 uncu maddesi~ 

delerden dolayı Bele.diye Mec1 
nizamname ahkamına te~fı 

li~i _ıs~O numar."lı k ın~nun 1 kıtn tanzim kılınacak icar J ll 
4) ıncı maddesıııe tevfıkan isticar Kontratolarının alelıl 
15.8,940 tarihine müsad1f per sul Belediyeden tasdik etti' y n 

b .. .. 10 J T 1 ·1 · b aıı şem e gunu saat a op rı mesı mec uridir. b 
lanacağı umum azalarm ma Gayri resmi senetlerle 
lUmu olmak üzere ilan olu- \ c\mele yapanlar hakkın 
nur. 1 yoklama yapılarak ceni 

Belediye Reisi amele tatbik! t•dilmediğiııd 
Sadık Yurtman tarihi ilandan itibaren 15 

Bir memu'" alınacak ne kadar kontrato ıcnt>tl 
Vılayet Makammd;ın ni Belediyeden tasdik e 
1 - Antakyada açı1acak .. meler.~ lüzu~~ son .::lefa o 

ı · k'"t"' b · . mak uzere- ılan olunur. 
c.ı an umumı u up aııe ıçın 13 1 d" R .. 
(15) lira aylıklı bir memur es~ d:~e y eı:~.~ 
aımacaktıt'. a ur 

2 Alınacak olan memu· Bu gece 
ru.ı ..>rtaokul mezunu olması Nöbetçi Eczane 
askerliğini ikma etmiş bu· 
lunması, lazımdır. İpokrat Eczanesidir. 

" ::r--...-::::. _-.. - iP 
3 -Taliplerin taaddüdün· lan, askerlik vesikaları, "; 

de aralarınJa Maarif Müdlır kıta vesika fotokrafları, şı 
lüğünde müsabaka imtihaıu) a diye kadar başka hizmetlei 't 
pacaktır. bu uıımuşlarsa ona ait ı\fe. 

4 Bu ... memuriyete :rn\ip kaıarile 18 ağustos 940 .~ t 
o!anların dile~ç~leri, .. okul ı mına kadar Vi1ayet mak•ııı" 1, 
dıplomahı11. huvıyet cuzdan·: na miıracaatları 

------------~~ .... ~~·;. 
Gaz ve benzin f iatlal'ı 

edilecektir-

Madde 8 Gnz ve benzin Hatları hakkında Y~k:;ek Vılayet makamının 
sayı ve 5 8 940 günlü tahriratile iki ek biri T=cuet mjdürlüğümin satış fiatlarl 
gösterir liste.- diğeri de Tüccar Sıtkı Ase)cının istidası tedkik kılındı 

Belediye Encümeninin 77 sayı ve 15 -7 -940 giün1ü kararle tedkik ve tesbit edi~ 
ği nıt"vaddı müştaile fialarmm bazıları bu günkü fiatlar üzerine muvafık olmayıp O/ 
~n olduğu ve Ticaret Mü?ü~~~ğünün _beyan eylediği liste tedcik e.füdi ·Muvafık ,1 

rulmelde aşağıda beyan edıldıgı şekılde satışın ~1 apılmasına ve bu kararın ,.. 
ıetede il5nıııa ve ct>vaben Vilayet makamına bildirilmesine 

lskenderunde depo esas f ıatı 
Çi't büyiik teııek~ Küçük teneke Dökme kılosu 
Benzin 865.85 31.l 5 

Dökme titrel' 
22.74 

Petrol hL8.13 92.35 18 34 
İskenderun ve Antakyuda şehir fiatları 

Antakya: Azami satış Depo PSaJ Tesisattan Belediye 
fintı fiatı Şehre kadar istihlak 

865.85 
628.13 

91..35 

Masrafı resmi 
15.00 25.00 
15.00 .. 15.00 
2.41 2.00 

Şirket 
bayiler 
karı 

10 
10 
1.50 

Perakende 
satış iskoıı 
tosu 
10 

-

Ay!ıi zamanda bu gibiler yaptıkları herhangi bir ayıbı l~k•e•ıı~d~il•e~ri•n~i·a~ı•a•m•a•z~Ja•r•.~~~~c8,ı•k•a•ra•r•a•k~•b•a•şl•a•rı•n•a~•b•u-y~ü~k~~~~~~~~~~ 
kapatmak için uğraştıkları Sözün kısası, bu adamlar tehlikeler getirect>ğ; eııdişe- Neşriyat Müdiiriİ 

Benzin Çıft B.T 925 
Gaz •• ., ,, 670 
Gaz küçiik Teneke98 
Moterir. Ç'B.T. 464.40 
Moterin dökMe ki 12.91 

bir sırada iki .<İşinin fiskos kendi kendilerinden şüpbt>Ie ı;ile kıvranan, korkak Vt'! suç N" ~ 
ettiklerini görseler ( bizi söy· ri olan, herhangi bir söz ve ı lu kimselerdir. Selim ÇELF y.Y 
l\iyorlar ) diyerek çatmaktan hareketin foyalarını meydana SEZER C.H.P.matbaaaı -AN'f,,4 


