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24 Eylôl 1940 
'Slikrll BALCIOOlkt. 

Sahjbi ve Baş:mubarriri 

İazeteye ait yazılar:Neşriyat~ 
\tfülürü adına gönderilmelidir: 

llinJarm her keiimeıinden 
~ ~ıuı alınır ücret peşindir 

[Sayısı heryerde2kurq) 
~ .... Saıı 

--·--~~------------~lim:ÇELENK 
~~riyat Müdürü 

Abone.~:· Yılhtı : 5 Lira 
Yabancı.' memleketlere 8 Lira 

Günü:geçmiş sayılar 5 kuruş 

Telefon: 1 .r46 - P. K. 24 , ---_;;;., ,....., ·= HER 6'.IN _u_G_L_E_D_EN~S-O_N_RA_LA_R_l_Ç_l_K_A_R_H __ A_L __ ~_a"""AZ.~E~T~E~S":""I ---=T~ES~l:-""S-TA_Rl_H_I --":":":~:'."""""'.'~~~-:-::-::: 1ı)28 YIL 12 ~Yl 2587 ADRES : YENIGUN ANTAKYA •-r •n.,. 

Koordinasyon He .. 
yetinin yeni karart 
Ellerinde her nevi inşaat 

makinesi bulunanlar 
28 Eylule kadar bir beyanname He Vila
yet makamına müracaat edeceklerdir 

Ankara 23 A. A. - Blılş· ı sanat müdürlüğünün nıuta -
vekaletten tebliğ edilmiştir: bassısmdan mürekkep bir 

10 eylfil 940 tarih ve komisyonca tetkik olunur. 

14319 · 2 say ılı kararname 
ile meriyet mevkiine :konu· 
lan K )Ordinasyon heyetinin 
54 sayılı kararı mucibince : 

- ikinci maddede cinsi 
ve nevileri yazılı inşaat ma-
kine ve aletlerinin sahibi 
hükmi ve hakiki her şahıs 
2~ eylul cumartesi ooş4unına 
kn4_ar bu mıkine ve aletlerin 
bulunduğu vilayd vallliğine 
bir beyanname: vernıeğe mec 
burdur. 

ı - Beyanname ile bil· 
dirilm'!si mecburi tutulan in 
şaat makine ve aletl~ri şun· 
tardır : Sondaj makir.~si, b€
ton karaştlrma makinesi, 
kompressör, Elektrojen grubu 
Elcseküvatör, .Vibratör. 

3 - Beyannamelere eşs 
ğıdaki husuıat dercolunur : 

A - Makine ve aletin 
adedi, cinsi ve ve nevı, ev· 
safı, makine ve aletini.! göre 
tipi, muharrik kuvetin cinsi 
takati, sabit veya miitebarik 
olduğu, kaz.arı hacmi, bir sa• 
atte gördüğü iş miktara, ye
dek parçaları, · şonin veya 
~tekerlekli olduğu, ilalı .... 

B - Makine v~ .. aletin 
'beyannemenin verildiği tarih 
te nerede uu.lunduğu, oraya 
ııe zaman ve ne için getirildi 
ği, çahştmlıp çalıttırılmadığa, 

çalıştırıhyorıa, han&i işte kul 

lcamlmakta olduğu, l>u ışm 
~bir mukavdf'y~ müstenid bu· 
luuup bulunmadığı, mul.:avc 

Vekiller heyeti 
J)ün toplandı 

Ankara 23. A. A. - İc
ra Vekilleri heyet: bugün 
öğleden sonra saat dörtte 
Barvekalett ! Başvekil Dok • 
tor Refik Saydamuı riyase · 
tinde topianarak L miiı.akere· 
!erde bulunmuştur. 

Profesör Tan
kut şeref ine 
Dün akşam bir veda 

ziyafeti verildi 
Seyhan ve lçeJ bö lgeleri 

Parti Müfettişliğine tayin edi
len Sabık Parti Müfettişimiz 
Profesör Hasan Reşit Tankut 
şerefine dün akşam Vilayet 
Parti idare Heyeti tarafından 
Turizm otelinde 40 kişilik 
hir ved~ ziyafeti ver i lmiştir. 
Ziyafette Valimiz., Purti Mi:· 
fettişimiz, Hatay Mebusları, 

Hükumet, Parti ve Belediye 
Erkanı ile partililer hazır 

~ 

bulunmuş ve yemek samımı 

bir hava içinde Sai:tt 10,30 a 
kadar devam etmiştir. Profe· 
sör Tankut 

0
bu ssbab şebrimi2 

den ayrılarak Adanaya hare• 
ket eylemiştir. . 

Kendiside iyi yolculuk ve 
yeni vazifesinde muvaffakiyet 
dileriz. 

Belediyede 
, leye müstenid ise akidlerin Yeni kararl3r alındı 
İsim ve adr~slereri Belediye Encümeni dün 

4 - Beyannamelt"riıı öğledr.n sonra toplanmış ve 
tcsbilindeıı sonra 3780 sayılı yeni.kararlar almıştır. Bu ka
~illi ~korunma kanununun rarlar arasmda şoförleri ala 
l 7 nci maddesine müshmi- kadar e Jt"n birkaç madde 
den sahipleriniaı işl(· rini sek vardır ve şunlardır: 
leye uğratmamak şartile cin l:fütiin şoförler yeknesak . 

•.ti vt- nevi!eri yukarıda yazı· renkte kasket giyeceklerdir. 
lı nuskiııe ve aletlerden ka· Bu kasketler lacivert renkli 
hi\i istifade olanların değer ve siperi ayn\ kumaştan ola· 

-.l>•haşı mukabilinde nıübllyaa cak, üzerine otomobil :ıuma· 
-'•na Milli Müdafatt , Vekaleti rası yu~ılacaktır. 
"'cıundur · 2 - Binek otomobilleri· 

. • 5 - ~Jübayaasına karar nin direksiyonu önünde ve 
~crileıı~makine ve aletlerin ~oförlerin karş•sırıdaki ve di· 
değt-r pahası bu makint: ve kiı aynaları kaldırılacak ve 
~lctlcı·in hulunduğu valayet Va Lu aynaların yerine otomobil 
~~ıı~n reisliti altında mahallin plaka numaraları konulacak· 
k~•lh MüJaf~a ve Nafıa Ve· tar. 
ilt:ll~ri mümessillıerile Milli 3 - Köpru başındaki em-

ltı\idafaa tVekileti fen ve niyet garajı, mürur ve ubura 

' 

Surigede 
Miithiş bir pahalı· 
lık hüküm sürtiyor 

Suriyeden g elen haberler 
bu iilkedt• vaziyetin hiç te 
normal olmadığını ve bilhassa 
halkın yiyecek, yakacak ve 
giyecek bakımından çok !il -

krntı çektiğini göstermekte· 
dir. 

Dün elimize geçen Suri· 
ye gaz delerinden öğrendi 
ğimizı ~ göre, Halepte kömü 
rün kilosu 10 ve odunun ki 
losu d11 be~ kuruşa kadar 
yükselmiştir. Henüz 'uş gel
meden bu dereceyi bulan 
fiatların l:ıir iki ay sonra 
çok ·ı eci bir şekil alacağını 
gazdeler yar.a yakıla anlat· 
maktadırlar. 

Suriyeoin deniz ile mu· 
vasalasa ' tamamen kesilmiş 
ve aylarda,ıberi Suriye ve 
Lübnan limanlarına . bir tek 
vapur uğramaını~tar . Bu yiiz· 
den şeker, pirinç, gaz ve 
benzin gibi halkın z ı.ruri ve 
hayati ihtiyacı olan maddeler 
çok pahalılanmış, pirinç bu
lunmaz olmuştur. Benzinin 
tenekea.i, hükumeti.1 koydu 
ğu narha rağmen 7 il(' 8 

lira arasmda satılmaktadır. 
İlaç fıatiarına gelince : 

Bunlaraıı fiatı çok nıütbiş bir 
d~receye yükselmiş ve h·lrp· 
ten evvelki fiatlarm 40 mis
line yükselmiş ve Avrupadan 
gelmediği için bazı smıflar 
artık bulunmaz olı;ıustur. Ga
zeteler bilhassa bu 
m.,sele üzerinde dur rak, fa 
kir hastalann artık ilaç al -
mı,sıoa imkan kalmadığını 
ve hü"umetin bu mühim me
seleye bir hal çıresi bulm<i· 
sı lüzumunu istemektedirler. 

iktisadi vaziyet böyle ol· 
duğu gibi, siyası vaziyet le 
çok istikrarsızdlr. F ransada n 
artık Suriyedeki Fransız ida 
resine para gelmemektedir. 
Bu yüzden Fransız memurla 
rile askni zabitle ri çok sı • 
kınh çekmekte ve aylardan· 
beri maaş alamamaktadırlar. 
Bunun neticesi olarak Fran· 
sız Ho • ~Komist>rJiği orduya 
ait kamyonlarla otouwbilleri 
ve diğ~r yiyecek giyecek 
gibi maddeleri piyasaya çı· 
kararak satrpakta ve bunun· 
la Fransız mt nıur vt: asker
lerinin kısmen olsun m ta~la 
rını temin edebil nekte iıe 
d,~, bunun da ancak muvak
kat IJir tedbir olduğu söylen 
mektedir. 

mani olarak kalabalak olan 
köprü caddesinde darlık yap
hğ• için bu garajın oradan 
kaldırılmasrna karar veril· 
miştir. Garajtn başka müna· 
sip bir yere nakli için garaj 
sahibine iki aylık bir m'-ihl•t 
verilecektir. 

18 günde INelret ugandı
lki tarafın tayyare 1 ran bir hadise 

zayıatı 
Londra 23 A.A.- EylUl Almanlar fçocuk gö-

ayı 1arfında Alm;.nlann uğra ren bir vapuru 
dıkları tayyare zayiati ayni torpillediler 
müddet ı.arfındll İngiliz zayi- L d 

23 
( ) l ·ı-

atından çok fazladır. Air ey t don Kra d a.a
90
. - ngık 

O lAI k d Al l ere en ana aya çocu 
luJen 1 ey u a a ar man a "r· kt 1 b' 1 ·ı· ~ 
rın 776 tayyare kaybetmeleri· go urme e o.an ır ngı ız, 

k L'l l ·ı· ı ı 16 t vapururu, sahilden 600 mil ne mu aL~ı ngı ız er ay 
yare kaybetmişlerdir. uzakta ve müthiş bir fırtana 

5 1 t · esnasında Alman deoizalbıı 
}\ man ayyaresı tarafından haber verilmeden 

dü:;urüldö torpillenerek batırılmıştır. Ge 
Londr 23 A.A- {Akşa· mi derhal batmış ve 90 ço

ma kadar alinma~ ohn haber cuktaıı ~3 ü uykuda boğul· 
lere nazaran bu sabıli cereyan muştur. Bu esnada çok hazin 
eden hava muharebeleri es• Hfhalar olmuştur. Hadi1e 
nasında lngiliz avcılara 5 Al· İngilterede olduğu gibi, Ame .. 
man tayyaresi düşürmüşler· rikada ve bütün dünyada derin 
dir. bir nefret uyandırmıştır. 

Alnıan tebliği lngilterede hayret 
Berlin 23 A.A.- Alman verici sükunet va~ 

tebliği; Bir Alman hücum bo Tokyo 23 A.A.- Bir Ja 
tu İngiliz sahillerinde bir tica· pon gazeteıininLondraSefareti 
ret gemiıiııi batırmış ve bir müsteşarının şu beyanatım 
gambotu hasara uğratmıştır. neşretmektedir. 
Dün hava kuvvetlrrinin ,yap- Londra ahalisi hayret ve-
tıkları muharebe ke,ifleri · · · "'-A 

1 r~cı vır .s~ııtunet göstermekte~ 
esnasında Londra ve ngilte· dır. lngıhz hükümetioin Pay 
renin cenubunda ve diğer tahtı terketmeyi düşünmesi 
mahallerde mühim askeri için bir sebep yoktur. 
hedefler bombardtman edil· 
oıiştir. Gece Londra üzerine F r a.nsada tevkifler 
yapılan hücumlara ayni şiddet Cenevre 23 A.A.- , Al· 
le devam edilmiştir. 22 Ey!u· maa Ajıınsı bildiriyor. Viıi· 
lü 23 eylul ! bağlayan gece den gelen haberlere göre, 
İngiliz tayyueleri Şimali Al Fransanm eski iki Hava Na· 
manya üzerine bombalar ata· zarı tevkif olunmuştur. 

' 

rak birçCJk sığnakları ~tahrip 
etmişlerdir. Birkaç düşman 
tayyar~si Berline yaklaşmığ'a 
muvaffak olmuşsa da hasar 
yapamamı~lardır. Tayyarel~· 
ri.niı.deıı altısı üıısüne dönme 
roiştir. 

İtalyan tebliği 
Roma 23 A.A.- ltalyan 

tebliği: Maltada Mikoba ha· 

va üssü yeniden boınbardı· 
mau edilmiştir: Bir depoya 
isabet olmuş ve büyük bir 
yangın çıkmıştır. Bütün tayya 
relerimiz üslerine dön:nüşler 

dir. Şimali Afrikada lngiliz 

EN SON. DAKiK 

ler Bingaıi şehrini bombardı 
m•n ederek bir kaç• huıuıi 
evde basarat yapmıılardır. 
insanca zayiat yo:Ctu r. 

Bardiaya karşı yapılan 
lngiliz akını neticesinde basa 
rat ve zayıat yoktur. Hava 
devriyt"lerimiı. düşman motö·' 

1 

rize grupıanna karşı muvaf 
fakiyctli hücumlıu icra et· 
mişlerdir. Mersametruhta 
askeri hedefler bombardıman 
edilmiştir.. Akdenizde bir 
italyan vapuru lngilizler tara 
fmdan batırılmıştır. 

Havacı geııçlerimiz Ur/ ada , 
Onbinlerce halk tarafından hararetle 

karşılandılar 
t 

Urfa 24 (a.a) - Cenup vilayetlerimizde bir turneye çık· 
mış olan havacı gençlerimizi hamilolan tayyareler düoUrfa· 
ya varmış ve 10 biııl~rce hulk tarafından harnretlu karıılar\• 
mışlardır. Halktan arzu eden genç kızlar tayyare ile ~ebir 
üz.erinde gezdirilmişierdir. 

Mısırda 
ziyetinden ~mindir. İcap eder 

Vaziy~tte hiç bir de- se Mısırın lazım g~len tedbir 

ğişiklik yoktur lt-ı i alacağından şüphe edil· 
Londra 24 A. A. - Mısırın ıoemektedir 1 'it b' 

v.,ziyetinde bi~ bir degişiklik 1 . · ngı ere ıç 
yoldur· bır zaman Mısın harbe teı· 
Jaı\ltere Mııırın bu~ ünkü va vik ctmemi~tir. . 1.._ • 
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Belediye zabı 
tası tallmat 

• 
namesı 
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ŞOFÖRLER 

Madde 131 - Motörlü bir 
mıkil vasıtac;mııı h ·lediye sı· 
mrı içindeki yollardan sevk 

idare edebilmek içir belediyec 
imt;han ve muavene netice· 
sinde ver imiş bir ehliyet \'e· 
sika~ına haiz olmak ~arttır. 
Şoförlügü iyi bilmiyen\.,.re be 
deni ve ruhi vasıfları bu işe 
elvc:ı işli görünrr.eyenlerc:, sar 
hoşluk verici veya uyuşturucu 
maddelerdr.n b:rini kullanma 
yı adet ~<lineıılere Vd 18 ya 
şını bitirmemiş olanlara ehli 
yel vesikası Vt!rİlmez l°l abJ. 
ları ~evk v • i iare eden erin 
muayene ve i::ıtihaıılarına ait 
şartlar belediye tenbihi şek· 
linde t sbit Pdilecrktir. 

Madde 132 - iş h şındaki 
şoförlerin sarhoşluk verıcı 

vr•yn uyuşturucu mdddel" ri 
kuılanıııtıldrt yasaktır. Böyl<> 
bir madde kuHandıkiarı tıb· 
bi muayene ile sabit olanlar 
zahiren sıtrhoşluk alameti 
gösterıuemış, bir karnya se· 
bebiyet vermemiş ve yolsuz· 
luk yapmamış olsalar bile bu 
gibi hali gorült!rll(•ı in birinci 

Bi11.a kiraları 1 
Kazalarda ela arttı- 1 

rılınıyacak 
Ankara Koordinasyon 

Heyeti yeni bir kararnamf" 
ileVila) et merkezlerindeki bi 
na kiralarına ait' kararın 

kazalarla Nahiye merkezleri· 
ne teşmili kararln~tırılını~tır. 
l3u itibarla vilayet merkezle· 
rinde olduğu gibi. Kaza 
merkezlerinde de kirc:ılar arl
tırılam:yacaktır. 

26 eylfıl 
Dil bayramı hazı11lıği 

Dil bayramının sekizinci 
yıl dönum'.i olan 26 eylul 
her sene olduğu gibi bu sene 
<le yurdun her köşesinde 
kutlaııacaktır. 

Bu müuaseuetie 26 ve 27 
eylUl gunlerı gazetı::ler bu· 
günün ehenımıyeti i tebarüz 
ettiren )'dZılarla intişar eylı 

y~ct'k ve Halkevlerinde top· 
laııtıh•r }apıtacak.n. 

Şel.rimiz Halt<evi idare 
heyeti bu akşam toplan.srak 
Dıl bayramını kutlamak için 
bir program hazırlaya~ctk hr. 

lzmiı Fuarııı 
bu sene 

73 )918 kişi ziyaret 
etti defasında 15 gün icrayı sıı· 

nattan menedtlir ikinci defa 
srnıfo altı .ıv icrayı sanattan izmir İzmir Enternasyo 
meneLlilir. Üçüncıi defasında ııal Fuarı kesif bir halk küt· 
ehliyctnamt"leri istirdat olu· ı ... sinin neşe ve heyecan kay· 
nur. ı~a~ı c.~muştu. Son gün 35953 

Madıie 133 - Sarbo~luk, e Vl rnn ıiyaretçil rl.! lm se· 
dikkat-.ızhk. tedbirsizlik ve ne Jzmir Fuarını açılışından 
talimata riayf.'tsizlik yüzünden kapanı~ınu kadar 7399 lS ki
bir kimseııiu yaralanmasını 1ş: ziyiire~ etmiştir. 

veya ve ölümünü mucip olaca~ B j d • B . 
bit· kazay.ı sebebiyet ve•ipte e e ıge aş 
m~hkemece hapis cezasına k "'f •b • 
mahkum olanların 132 inci a l ll~e 
mnddt"deki vasatları haiz ol· 
nadıkları ri\bit olacağından 
vesikaları gt-ri alımr. Bu gi· 
bilere bir daha vesika ver~l 

Al 

,l\.nkara - Verilen malUma 
ta göre", 'll milyon liralık 

Türk - Alman ticaret anlaş 
masının tatbikiııe lüzumlu ba 

o-;;g;t··o;~ "', .. J,,gi iz --·ralı-
dulaı l ıDü akşdm bir nutuk 

söylt:di 
Janevra yapıyor Londra 24 (a.a.) - İngi· 

Moskova 23 A Prav · liz kralı dün akşam radyo 
Ja gazetesi Kiyef hususi mırı ile İngiliz millt!line hitaben 
tukasındi\ dün manevralara bir nutuk söyl,.miştir. Kral 
başlandı~!nı bildirilmektedir. bu nutkunda ıugiliz milleti· 
Harbiye Komiseri Genel nin gösterdıği eınsals iz so· 
K.ur~ay Baş~;\nz· Har~iye ı ğukkanlıiık ve enerjiden do· 
Koınıser muavını ve Dıyef loyı teşekkür ~ylemiş Al· 
hususi mıntakası kumanı..am manlarırı barbarca b~mbar· 
manevralarda hazır bulunmuş d1manlurını lcı.kllih ederek ln 

' lardır. gıltereyi ve Avrup~yı nazi 
ALMANY ANı:"J :VIOSKO· zulnıunJau kurtanııcıya kadar 

VA ELÇISı harbe devanı f:dileceğini söy-
r~loskova 23 A.A. Alman lemi~tiı. 

, 

iki memur 
alınacak 


