
~ AğustDs r 1940 
Şiikrü 'BALCIOCL& 

Sahibi ve Bas'mubarriı; . 

Mütecanis ve 
) . 
f(.uvvetıı 

1'ürkige 
20 ilk teşrin pazar günü 

>tırdumuzun her tarafında ge· 
bel nüfus sayımı yapılacak VP. 

tı sayım bir günde ikmal 
edilecektir. 

Kaç kişi olduğumuzu, nü· 
~sumuzun haPgi mıntakalar 
da arttığını, nerelerde azdl· 
~ığını, bu azalışın sebepleri
~. bu nüfus sayımı bize gös 
~r~cek ve icab eden tedb~r 
rı de yine bu sayım netı

Ccsine göre alacağız . 
Cebinde kaç kuruş oldu-

~ tunu bilmiyen adam, serma
~esinin mikdarım, karını, za-
1~tını, alışını verişini defte • 
~ile muntazaman geçirmiyen 
~ccar, işlerini planlayıp 
'1tasına koymıyan bir iş a· 

e ~inıı askerinin miktarını bil· 
llıiye~ bir 'kumandan nasıl 
~İç bir şeyde muvaffak ola· 
llıaısa, nüfus sayısım ve ha· 
~~kt'tlerini sağlam olarak te s 
ıt cdemiyen, bunun artış \'(' 
~kailiş sebeplerin\ günü gü
'Une takip etmiyen millP.tler 
~ hiç bir sahada muvaffaki 
'!l gösteremezler. 

Bunun içindir ki, nüfm.u· 
llıtı~u ve bu nüfus harekc~-
ı,t' . 1 f d. . k "J ~ d ~nı son er ımıze auar 
02ru dürüst bilmek ınccbu· 

• ti11 t' d . ıe ın eyız. 

Y apı(an en kuvvetli talı · 
ı · ~1tılere göre, kem iyetçe ço· 
l'ldığı kadar keyfiyetçe de 

ıı ~tr gün ilerliyen halkımız 
~ Q milyonu bulmak üzeredir . 
~ Çok velud olan mill c:lım ı 
1 ~ıı İlt~riyı: doğru ~u inki.~~ f 

areketiııın lıak ıkı sey rını 
'ııc k b b' -
1 a u sayım ııe go :ste · 

1
t>cek ve ancak bundan rnn 
dil lstikbale daha emın ve 

t k .. ha sağlam bir nazar:a ba· 
itcağız. 

tıı Sa> mıın birinci derecede 
, b tıvaffakiyetle ve eksiksiz 

k~Şattlabılm esi için halkın hü· 
~ljlllete azami yardımı gös-

trnesi lazım ve zaruridir. 

ta Şurasını iftihar ve şük 
d illa kaydedelim ki, Türk 

b~v~~li tarihte hiç bir zaman 
ka~lın'<ii kadar mütecanis, bu 

11 ~l.ı ar birlikli ve bu derece 

1 
vvetli olmannşbr. 

tıı,k eu ~olu daha çok arttır 
}tt ' Yarına daha fazla emni 
İ~itı Ve huzurlrı bakabilmek 
oı, .. kny~mızı tam ve sağlam 
ttc ~ oğrenmek birinci de-

e e bir iştir. 
~ ıo lık t • .. •· "iıı. eşrm pazar gunu 
''Yı~ıe knuar gelecek olan 
'lft 01ernurlarına en doğru 
b!!tll lllata verm .. k suretile 
ll:ıa~ onıarın işini kolı.ylaştır 

-~ lııitı:t Ve hem de vatan ve 
bit~ıtl borcumuzu ödemeğe 

analım. 

Selim ÇELENK 

(Sayısı heryerde2~kuruş} 

PartiGrupunda 
Başvekilimiz Doktor Re/ ik 

Saydam izahat verdi 
lirup hiikun1~tin takib ettiği siya.seti itti
fakla tasvib etti-Büyük Mille t Meclisi 
Türk-Alman ticaret anlaşma!sıoı müza 

kere ve kabul ey ıedi 
Ankara ğ A .A.- Cüm· yük Millet Meclisi bugün öğ-

huriyet Hatk Partisi Meclis leden sonra toplanmış ve 
Grupu bu sabah saat 11 de ruznamedeki maddelerin mü-
Reis vekili Hasan Sakanın zakeresine ve bu arada ye
riyasetinde toplanmış ve ruz· nid~n inşasın? karar ve~ilen 
namedeki maddelerin ml;za· Erzmcan şehrı hakkmdakı ka· 
ker~sin'! başlamıştır. nun layihasının müzakeresi· 

Ruznamedeki maddeierin ne başlamıştır . Bu mesd.e 

müzakereJinJen sonra kürsü 
ye gelen Başvekil Doktor 
Refik Saydam, son içtima· 
dan beri cereyan eden siya
si hadise ve vaıiyet hakkın
da torlu,sarih v~ mufass'l 
izahat vermi:;; ve bu izahat 
üıerine birçok hatipler sı>z 
alarak Başvekilden sualler 
sormuşlardır. Hatiplerin sor
duğu suallere Başvekil ce· 
vdp vermiş ve bu ceyaplar 
dan sonra hükumetin takib 
ettiği umumi siyaset ittifak-

la tasvib edilerek celseye 
:;on verilmiştir. 

Ankara 7 A.A. llü· 

üzerinde söz alan HttsanFe!l · 
mi Anaç kanunun noksan 
olduğunu, bazı Kaza ve köy 
merkezlerinin de değiştiril
mesi İcab ettiğini, bu nok· 
sRnlarm ikmali lüzumunu İS· 
temiş buna Dahiliye Vekıli 
Faik Öztrak cevap vP.rmİ.ş· 
tir. Dahiliye Vekilinin ~·e 
yan.lltmdan sonra kanun la· 
yıhası aynen kabul ed\lmiş 
v ! Türkiye ile Almaııya ara 
sında akdediİen 21 Milyon 
liralık ticaret anlaşması müs 

taceıiyet kararile müzakere 
ve kabul edil , Jik teıı sonra 
21 ağu;tosta toplanmaİ< üze
celseye son verilmiştir. 

Millipigango) 
Diin çekildi ve t büyük 
.ikrarniye _ 102033 nu-1 

maraya çıktı 
Milli piyangonun ~birinci~ 

keşidesi dün öğleden 'sonra~ 
İstanbulda Fen ar bahçe sta·~ 
dında çekilmiş ve bu keşidenin 
en büyük ikramiyesi olan 
40 bin lira 102033 numaraya' 
isabet eylemiştir. Yine bu k~· 
şide de 10 bin lira 49931 nu· 
maraya ve iki adet 4 er 
bin lira da 43689 ile 3768 
m.ımaralara isabet eylemiştir. 

İkişeı bin lira kazanan nu· 
maralar şunlardır: 

58910, 45055, 131443 
Bundan başka aşcığıdakı 

40 bilet bin~r lira ikramiye 
kazanmışlerdır: 

11504, 56442, 42681, 
103536, 36816, 5993, 35896, 
136011, J151708, 39290 
152709, 168858, 29241, 
10140, 110157, 186355, 
34575,86918, 52771, 39439, 
86620, 18547G, 129725, 
138238, 1849'/3, 38079, 
78691, 84049, 3188, 68150, 
69386, 144015, 159534, 
78474, 96865, 130896, 
124374, 19618, 186880, 
34981 

Bu numaralardan başka 

Perşembe 

Seüm:ÇELENK 
Neşriyat, Müdürü 

Mısıra 
BİR TAARRUZ MU -HA~ 

ZlRLANlYuR ? 
Londra 8 A. A. - hal • 

yanların Mısıra taarruz ede· 
rek bir \cısım Mısır toprakla 
rıın istila ettikleri hakkında 
çıkan şayialar üzerine resmi 
bir teblig neşredilmiştir. Bu 
tebliğde deniliyor ki : 

" Mısır - Trablus hu· 
dudunda tam bir sükunet 
vardır. Mısır topraklarında 
bulunan ltalyanlar bir gene· 
ral ile 818 subay ve nefer • 
den ibarettir. Bunların hepsi 
de esirdir. ,, 

Diğr taraftan buraya ge- ' 
len malumata göre, İtalyanla 
rm Mısıra tecavüz etmek 
için hududa 250 bin r asker 
yığdıklcarı hakkında çıkan şa· 
yıalar çok mübalağahdır. 

İtalyanların Afrika da 
bir kıskaç hareketine geçme 
leri ve Mısır ile Sudana hü 
cum etmeleri varid görül· 
mektedir. Havaların çok sı • 
cak olmasmca rağmt"n böyle 
bir taarruz hareketi bekleni 
yor. Bunua sebebi Alman 
planıdır.Bu, Almanların ıngil· 
terey~ taarruzu arifesinde in· 
giliz ordu ve donanmasının bir 
kısmına başka yerlerde işgal 
etmek gayesine matuftur. 

Gellçlik klüpleri 
Reyhaniye, Kı.-Ikh:- n ve Dörtyolda da 

miikelleflerin yoklaması yapıldı 

son tek rakamı O ile niha· yetlenen biletler sekizer ve 
yellenen biletler ikişer, 4 ile son üç rakamı 524 ile niha· 
nihay~tlenen biletler üçer lira yetlenen biletler de yüzer lira 
son çift rakamı 12 ile niha· l ikramiye alacaklardır. 
~am~~ .. 11111!!!!1111 ............................ ._ 

Bölgemiz gençlik teşki· 
laltnın tamamlanmasına doğ 
ru gidilmektedir. Bugün Kı· 
rıkhan ve Reybaniyede de 
mükellef gençlerin yoklama· 
sı yapılmış ve gençlik klüp• 
lerine kayıtları başlamlştır. 
Yarın Dörtyolda ve önümüz 
deki hafta içinde de Hassa 
da klüpler kurularak merkez 
ve kazalar teşkilatı tamamlan 

mış olacaktır. 
20 Ağustos tarihinden 

itibaren nahiye ve köy leşki 
!atına başlanacak ve 2 eylul 
1940 Bölgemizin her tarafın 

Başvekili· 
mizin' 

Belediye Reisine 
verdiği cevap 

23 temmuz kurtuluş Bay· 
ramı müuasebetiyle Belediye 
Reisi tarafından çekilen teb· 
rik ve t~nzim telgrafma. se· 
yahatte bulunan Başvekilimiz 
Doktor Rdik Saydamdan dün 
aşağıdaki cevap gelmiştir: 

Belediye Reisi Sadık 
Hatayın Anavatana ilha· 

kının yıl dönümü dolayısiyle 
hakkımda izhar olunan te· 
menni ve duygulara teşekkür 
eder Saym Hataylılara refah 
ve saadet dilerim. 
Başvekil Doktor R. Saydam 

da gençlerin talim vt: tf"rbi· • 
yeterine bilfiil başla ıacaktır. 

Beden Terbiyesi 
Talim ve tt"rbiyeniıı esas 

lı bir progranı dairesinde 
yapılması icin Vılayet lslişa· 
re Heyetince mühim kararlar 
alınmış ve kazalara tebliğ e
dilmiştir. Bölge Asbaşkanı 
yukarıda bıldirdiğimiz kaza
larda yapılmakta olan teşki· 
lata yardım etmek üzere bu 
sabah RE"yhaniye ve Kırıkha 
na gitmiştir. Yarın oradan 
Dörtyola giderek akşamı şch 
rimize dönecektir. 

Mükelleflerini davet __ ,,..._ __ ............ ____ _ 
Beden Terbiyesi mükellefiyetin~ dahil 15 - 20 

( Dahil ) yaşlarındaki erkek gençlerin 10 ağus. 

1os 1940 cumaertesi günü öğleden sonra saat 

18 de Antakya Halk evinde hazır bulunmalare 

lzmir Fuaıı için 
Tenzilatlı tarifel6ağus 

tosta tatbik edil ece '< 
22 a*ustosta açılacak oları 

beynelmiIPl lzmir Fuarı için 
her sene olduğu gibi bu s • 
ne de Fuara gidecek olan 

teb1iğ olunur. 

EN SON DAKiKA 

Romanya 
Buğday ihracını 

yasak etti 
13iikreş 8 (a.a.) - Buğday 

r ~kolt·~s' nin ancak m~mlt"ket 
ilıtiy:•cıııı karşılıyacağı naza
rı dikkata alınarak buğday ih· 
rcıcı y .ıs"k edilmiştir. Bu se· 
ıı ·ki bı.ğ<lay mahsulü 650 
lıi l v •~ondan ibarettir. 

yolcular demiryollar idaresind t' 
yüzde 50 tenzilatlı tarıfc ı le 

seyahat edeceklerdir. Tenzİ· 
Hitit tarife 16 agustost ın iti Bir ln giliz vapuru 
bar en lzmire gide r.ı bütün torpil 1 endi 
hatlar üzerinde verilmeğe Londra 8 A. A . - 9330 ton 
lıaşlanacaktır. luk bir (ngiHz vapuru lrlanda 

Vatandaş ! - ~ sahillerinde bir Alman deni· 
Göklerimize hakim ol- zaltısı tarafından torpillenmiş 

mak vatanın emniyet t f"m • tir . 475 kişiden ibaret o1an 
lidir Hava Kurumuna az., yolculardan 450 si kurtarıl-
ol ! mış. 25 kişi kaybolmuştur. 

Aden körfe
zinde 

ltalyanlarıu ileri 
hareketi 

Londra 8 A. A. - Rcs• 
mi bir tebliğe göre, İtalyan 
kuvvetleri 5 Ağustosta Ad en 
körfezin de iki noktayı büyük 
kuvvetlerle hücum ederek 
işgal eylemişlerdir. Düşmanı 

geciktiru1ek için vaıifc alao 
lngiiiz ordusu bu vazifesini 
yaptıktan sonra geri çekil ~ 
miştir. 

Zayiatımız ehemmiyetsizdir. 
ltalyanli\r ağır zayiat vermiı 
ve üç tank kaybetmişlerdir.• 



W'11 

Hatay iş Ano
Pİm Şirketi 

Vaziveti tavzih edi
yor -

Geçen pazartesi günkü sa 
yımı:ıda Nazilli basmalarını 
fiatltırmda ihtikar yapılarak 
tahdit edilen Hattan fazlaya 
satıldığını yazm1ş ve fiat mü 
rakabe k.Jmisyonunun naza· 
h dikkatini çekmiştik. N;ızil 
li basmalArını şehrimizdeki 
perakendec\lere satan (Hatay 
h Anan: m) şirketinden dün 
bir mektup aldık, bu mck· 
tup şudur: 

Y enigün gazetesi 
Müdürlüğiine 

Sayın Bay. 
Gazetenizin 5,8,940 hırih ve 

2545sayılı nüshas•nda Nazilli 
basmasmm Antakya Hatay lş A

nonim şirketinde tesbit edi
len fiattan faz.laya satılarak i h 
tikar edildiğine dair olan fik 
re mündericah hakikate uy 
ğun olmadığından berveçhi 
zir tevzih oluııur: 

Sümer Bank Yerli malları 
pazarları Müessesesind ... n alı 
nan talimatta mezkur basma 
nın metresi müst'!hlike 34 
kuruştan fazlaytı satılamaya
cağı bildirilmiştir ve bu hu
susta şirketttm taahhüt de a 
lınmıştır. 

Fabrika satış fiatı 29 kuruş 
20 santimdir. Masrafı ilave 
edilince şehrimize 30 kuruşa 
mal oluyor ve şirket peraken 

"deci'ere m ~tresini 32 kuruşa 
ı.. satıyor. Perakendeciler met· 

resini 34 kmuştan fazlaya sa 

tamıızlar. 
Şirket, Sümerbarıkın An· 

takyada ajanı değildir. 
Fabrika tarafından gönde· 

rilmiş fabrika teslimi e~ya fi 
~at listesi aşağıda gösterilm~ 
•tir. Parakeııdecil.!rden mı1l 
ala"l halkımıwı me2kuı fiat· 
lar üzerine bt:Ş kuruştan faz 

la ilave <'tın m ·k üzere nı,ıl ala 
bilec~klerıni bildirir. Say ~ı 
}arımı sunanın. 

Antoy İş Anonim şir· 
keti Umum Müdürü 

Romanya ve lngilterege Hagfu Limanı Amerikada 
komşuları taarruz me- } Dün bombalandı Beşinci kol iıe miİ' 

Transilvanya irin Ro- l • Hayfa 7 A.A.- Röyter cadele ediliyor 
T se esı ajansının bil.:lirdiğine göre, Nevyork 8 A.A.- Beşi• 

manyada mukavemet Alman hücumunu dün İtalyan kyyarelerinden ci kolun Amerikada büyük" 
hareketi var mürekkep bir filo Hayfa Li· bir faaliyete geçtiğianla·· 

Sofya 7 (a.a.) - Röyter kati gör~n lngiltere manmı bombardıman ede· şılmaktadır. Am~rika hakullle 
Ajansı bildiriyor: Transilvan· bütün tedbirleri aldı rek şehir üzerine bomba at ti beşinci kol ile şiddt!!Iİ bir 

yanm Macarist•na terkine karşı Londra 7 A.A.---. lngiliz r11Jş, Hr miktar hasara se· mücadelı<ye girişmiştir. Men· 
kuvvetli bir mukavemet ceryan ı sjyasi mehafili, fngilterenin bep olmuştur, Tayyare dafi şeleri itibarile Alman olan 
Ronıanyada başlamıştır. Almanyaya karşı bir istila topları ltalyan tayyare:lerini ve Amerikan ordu donanm• 

Dobruca meselesi hareketine geçeceğini muhak dönmeğe icbar eylemiştir. sında çalışan efrad ve zabı ~·· 
Diğer taraftan Bulgarlar kak gözile görmektedir. in· Şarki Afrikadaki sıkı bir kontrol altına alın:• •U 

Cenubi Dobrucanm temamen giliz hava kuvvetlerinin son ltalyan kuvvetleri m1şnr. Bunların bir sabotıJ ' 
J ılg 1rista11 ia:Je;iıı ie israr haftalar içindeAlmanyaya kar Londra 7 A.A.- Kahi hareketine geçecekleı:inet 
eylemektedı'rler. Bu hususta şı tam bir ftiikiyet temin ettiği dair Amerikan polisine maUl ll 

reden bildirildiğine göre ·ı · · 1 

Bulgar hu .. kuAmetı'yle temaslar neşredilt>n resmi istatistiklerden 1 - mat verı mıştır. le Şarki Afrikadaki ugiliz so· D 
Yaptıktan Sonra Bu .. kreşe do". anlaşılmaktdır. Bu istatist.irre l iğer taraftan Almanfaı". 

ma\isine karşı talyanların A k d b 1 tı 
(len Romanyanln Belgrad Sefiri g. öre,19 haz\. randan beri lng. i rın mtri a a azı lnufuz u " 

bir harekete geçmesine inti h 1 dl lf 
Romen hükumetine raporunu lı7 tayyarelerıAlmanyaya 38bı.n şa siyet eri elde etmek için fi 

b b k b l zar olunmaktadır. Şarki Af· '-l 
Verm.ıştı'r. Romaılya, c~nubi om a atmış, buna mu a ı I uğraştııc <>rı söylenmektedir· 

rik daki talyan kuvvetleri k A Almanlar İn~iliz topraklarına Ameri a yan azasındall Dobrucamn y:.lınız Bulgar
larla me:ıkiin olan kısmını 
Bulgaristan" iad~ye ve geriye 
kalan Bulgarların da mübade. 
ıe işine tarafdardır. 

Romen makamatmm id 
diasına göre Dobrucada 150 
biııR•ımanyalı,180bin8ulgar ve 
130 bin Türk vardır. Roman• 
ya yulıııız Bulgn ırkiyle mes· 
kün oları noktaların Bulgaris· 
tana terkine meyyal görünmek
tedir. 

Verilen haber.lc>re gör~, 

Bulgar hükumeti 1913 hudu
dunun aynen iade~ hususun• 
da israr eylemektedir. Bulga· 
ristana terkedilecek mrntaka· 
lann dt:vir muamelelerini ko
laylaıbrruak içia Sofy•da 
komisyonlar teşkil olunmuştur 

Macar talepleri 
artJyor 

Romanyada Transilvanya 
için şiddetli bir mukavemet 
hareketi belirirken, Maca· 
ristanın Transilvanya üzerin· 
deki talepleri de gittikçe 
şiddetlenmektedir. Röyter 
Ajansıııa göre, bütün bu ha· 
rekeUer, BalkARlarda petrol, 
y yecek Vf.'I maden tedarik 
eden Almanyanın tahrik ese 
ridir. 

~uruştan faxlaya sablmıyacağı 
nı iddia eylemektedir. 

ancak 7bin bomba atabilmi4S· nirı 155 bin kişiye baliğ ol biri: '·Almanya Amerika• 
lerdır. Bu müddet zarfında duğu bildiriliyor. İtalyanların ya da taarruza teşebbü~ edd' 
düşürülen Alman tayyareleri Şarki Afrikada bir hücuma cehir.,demiştir. 
307 ve İngilizlerin zayiah i· gel;:meleri mümkündür. Portekiz mehafili 
St" 187 dir. Çünkü Bu suretle takib d .. ·~ ? 

Bu vaziyet İngiliz siyasi edilen hedef İngiliz donan ne uşunüyor 
ve askeri mehafilinde şöyle masından bir kısmını akde· Lizbon 7 A .A.-Alman 
tt-fsir edilmektedir: nizden şarki afrika :-;ularına yama İngiltereye karşı bit' 

Hitler İngiltereye karşı çekmek ve lıalyan donama-' 1 yıldınm harbine hazıdamhl' 
bir yıldmm harbi yapmağa sıııa. nefes aldırmaktır. Fa- ~ hakkındaki haberler Portelc· 

bb kd b .kat. [talya_nl~r. hiçbir zaman ' askeri mdıaflinde '-Üghel teşe üs ettiği ta irde, u ~ 
gün artık çok kuvvetlenen lııgıltert-yı gafa! avhynmıya· görülmektedir. Tepeden tı 
ı . . A caklar:lır. v k d 'lAbl l ·ıt.J: ngitiz Hava kuvve1lerı l- ~ . ... • gına a ar sı a anan ngt 
manyayı büyiik bir felakete 4 AI_man tebhgı reye karşı böyle bir taar~ 
uğratacaklardır. İngiltere bir Berlm 8 (a.u.) - Alman zun müsbet netice verec 
Alman istilasma karşı i~ ab Başkumandanlığımn tebliğint tamamen şübheli görülüyo,. 
ede:~ bütın tr:dbirleri almış· göre, bir Alman denizaltı Portekiz askeri makamatı bö~ 
tır. gemisi ceman 30 bin ton bir taarruzu mümkün görme 

Felaketze
deler 

hacminde lngiliz ticaret ge- te ve yı pılsa bile Almanla 
mileri b.ahrmıştı.~. Alma.n ~skı enerji ve kuvveti göst 
tayyarelerınden murekkep fı- · ğ" k · b 1 .. l remıyece ıne anı u unm 
loıar dun akşam ngilterenin t d 
muhtelif şehirlerindeki silah • a ır. ,..,,,,,, 
ve tayyare fabrikalarıııa bom. K~yıp şahadetnanıe 

Son kafile 12 ağus- balar atmış ve mühim hasar 1 Beylaıım Rüştüye mekt6' 
tosta gidiyor ya~m'~.ıardır. !ngiliz tayyare· ı binden 920 senesinde aldı~ 

lerı dun garbı Almanya ve şahadetnameyi kaybettim. 'Vı 
Erzincan felaketzedele· Holan ~a üzerinde uçarak nisini alacağımdan cskisioi0 

rinden Hataya ınisafir edilmiş bombalar ntmış fakat mühim hükmü yoktur. 
ôla ı 3 D) yurhhşd1n bir hasar yapamar .. ışlardır. Cırıt oğlu ~ükrü Yorulnı; ~lı 
2800 Ü bugüne kadar yurtla- ,...._ • 7' ~t 
nna dönmüşlerdir. Bug~ 200 Çzmenf o ficıf l hakkında iti 
kiıilik bir kafile daha sevkt· l~ 
dilmektedir. Son kafile 12 Bt:ledıye e cümeninin kararı ~~ 
ağmtosta Hatayı terkcde - Belediye Reisliginden: l\k 
cektir. Madde 1 Çımento fi ıtları iı·in 'l5 7 ':140 tarihinde ~l· 

y ' ' lstanbul - isken· !esbit edilen fiatlara zammı .)azım gelen masraflar bil 
kuruş 

Yazlık basına 29,20 ı 
Zemini boyulı blsma 30,20 1 
Hafif zeminli basma 30,20 

Evvda ıurumı tekrar ede 
liııı ki, ayni basmaların Ada 
naJa Yerli Mallar pazan tara 
fın lan perakendecilere 30 bu 
çuk kuruttan verildiği bizzat 
yaptığımtz tetkikatla anlatıl· 

derun seferleri 
k<'rre Rıyaset makamından tetkik ve tahkik olunara~ 
a_~ağ1daki şek1lde tesbit eJild ği ~muvafık görüınıiif 

Jstanbul - Münakalat ve tur. ve tasd:k olunur. İlan edilmesine ve iktisat Müdiif 
kaleli İstanbul - lskend~run ara llığüııe biıdirilmesine. 
sınıJa işletilmek üzere Vatan 
ve Sümer şileplerinin kiralan 
masanı muvafık görmüş; de - ~ 

Çimentolatın Vaı urdan ge!diğine göre 25,7,940 Teleforto 37,20 
Hasa (Ensiz) 29,20 
Dü~ 28~5 
Pazen, beyaz zeminli 35,25 
Hasa, enli 33,20 
Divitin 40,25 
Divitin "Dar" 36,25 
Piiamalık Paz<-n 36,25 
Gömlr.klik ve pijamahk bas· 
ma 36,25 
Debrelko (ince basma) 34,25 
Pazen p;jamnlık 37 ,25 
Pıjamalık divitin 37,25 

Yenigün· 
Hat.ııy iş Anonim Şirketi· 

nin mektubunu yukarıya ay· 
nf'n koydur. Bu mektup bi
zim bu husustaki yazı· 
lttrımızı teyit t'tmekte ve şir 
ket n peı aken<lecilere basma 
ıarı 32 kuruştan sattığım bil 
direrek bu basmalarında pe· 
rakendeciler tarafandan 34 

mıştır. 

Sonra Hatay iş Anonim 
Şirketinin bu basmaların pe 
rakendeciler taraf andan 34 
kuru~tan fazlasına .salı la maya 
cağını söy1emesiıı,. rağmen 

mezkur kumaşlar çarşıda hal 
ka 35 ile ~~8 kur•ış arasında 
satılmaktadır. Nihnyet diğer 
yerli kumaşlcSrm da fahiş kar 
zammedilerek satıldığım y•p 
tığımız tetkikalla anlamış bu 
lunuyoruz. 

Biyaenalt·yh ortada bir ih 
ti kar vuiyeti var demeztir. 
Bu kumaşların alıcısı dı ta 
mamen fakir halk ve. köylü
lerdir. Bu itibarla fakir 6al· 
kın dada fazla ıroyulmasma 
meydan verilmemesi için ı:.la 

kada~ makamlarııı dikL:at 
nazarını ç~keriz. 

• 
niz yollarına ou husustn emir ı 
vermiştir. ld.uede vapur sa· 
hipl~rinin iştirakiyle bir top· • 
lantı yapılarak kira mukave· 
lesinin hazırlanmasma başlan· 
m1ştır. 

Şehrimiz ziraat mu
allimliği 

Şehrimiz Ziraat muallim· 
liğine, Adana Ziraat mekte· 
binde çıılışan Ziraat mual li-
mi Ferruh Bildiren tayin 
edilmiştir. 

Kırıkhan sıhhi za· 
bıta talimatnamesi 

tarıhinde tesbit edilen fiatlara navlun T:man fizc bedeli 
olarak 760 kuruş, trenle geldigine göre navlun tren iiG! 
reti olarak ve file farkı olarak 1220 kuruş ilavesi aur' 
tile aşağıda gösterildiği üzere tesbit edilmiştir.. 

2 Temmuzdan evvel vapurla gddiğine göre: 
Cinsi evvelce tesbit ediren İlave ve zam 

Portlant 
kuruş kurıış 
1900 760 

Çabuk sertleşen 2200 760 
Trenle geldiğine göre 
Portlant 1900 
Çabuk sertleşen 2200 
2 Temmuzdan sonr.ı vapurla geldiğine 
Portlant 2100 
Çabuk sertleşen 2400 

1220 
1220 
göre; 
760 
760 

y 

ku~ 

~960 ~ 
3lj0 ıd 
34'1 

z~ , . .,., 
Trenle geldiğine göre: 
Portlanl 
Çabuk sertleşen 

2100 
2400 

1220 ~ 
1220 4' 

K ırak han Belediyesi sıh- il-iıılıi? iiliE•---------•••••••••-~...,.. .... 
hi zabıta talimatnamesi . Da· Neşriyat Mudürü GüııdüzJ8 
hiliye Vekaletince tasdik edi·Jc H p Seıbim ÇELAFNNKI'AKYA . tJll 
(erek iade! olunmuştur. 1 · · .mat aası 2nci kısıınEsrarengıı 


